
SISTEMA
OCCIPITOCERVICAL

VIA POSTERIOR

Versátil e adequado para resultados efetivos 
em cirurgias da coluna cervical.
O Sistema Occipitocervical é ideal para casos de fixação da coluna cervical, inclusive com o occipital. 
Um grande avanço para o seu trabalho através de um sistema completo.

Destaca-se em sua composição por parafusos monoaxiais e poliaxiais que trazem uma fixação mais 
estável à coluna cervical, atingindo as primeiras vértebras torácicas. Realize uma implantação rápida 
e segura garantida pela mobilidade dos parafusos poliaxiais.



   VERSATILIdAdE
Com parafusos monoaxiais  e poliaxiais, fixa a coluna 
cervical  desde os primeiros níveis até as primeiras 
vértebras torácicas.

   MObILIdAdE
Implantação rápida e segura nas massas laterais
garantida pela mobilidade dos parafusos poliaxiais.

   FIxAçãO
Placas occipitocervicais de 3 ou 4 furos  são fixadas 
com parafusos esponjosos  e prolongam a fixação 
da coluna ao crânio.  Conectores distais dão 
prolongamento  horizontal à haste, aumentando as  
possibilidades de fixação.

   SEGURANçA
Sistema de tração transversal com haste,  ganchos e 
bloqueadores proporciona  maior segurança.

   AdAPTAçãO
Variedade de tamanhos para todos  os componentes, 
com implantes adequados para as necessidades e 
anatomia de cada paciente.

   INSTRUMENTAL
Kit completo e eficaz para um  procedimento 
cirúrgico rápido e seguro.

SISTEMA OCCIPITOCERVICAL
PARAFUSOS MONOAxIAIS

Comprimento (mm)

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30 36 40

ø 3,5 mm

ø 4,0 mm

PARAFUSOS POLIAxIAIS

Comprimento (mm)

10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 36 40 45

ø 3,5 mm

ø 4,0 mm

HASTES TRANSVERSAIS 
E LONGITUdINAIS

Comprimento (mm)

ø 3,18 mm 100 180 240 300

PARAFUSO ESPONjOSO 
PARA PLACA OCCIPITOCERVICAL

Comprimento (mm)

ø 3,5 mm 6 8 10 12 14

Liga de titânio compatível com ressonância magnética. 
Matéria-prima importada com os melhores fabricantes 
internacionais. Testes constantes de contaminação 
superficial por elementos dos processos de fabricação 
através do microscópio eletrônico de varredura 
(MEV Stereoscan 440 Leica).

BPF
Boas Práticas
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   Patologias ou compressão  
       neural cervical.

   Falta de estabilidade 
       na  coluna cervical.

   Fixação do occipital na  
       coluna cervical (tetraplegia).


