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Muito mais leve que a linha ProCallus. Por ser radiotransparente não obstrui a 

visualização da fratura, permitindo reduções mais rápidas e fáceis. Possui 

maior facilidade na checagem da formação de calo ósseo e da 

consolidação do osso. 

É um fixador que não necessita de manutenção e não tem custos de 

esterilização por ser estéril além de ser minimamente invasivo. 

Este tipo de fixador externo é indicado para fraturas meta – diafisárias, 

tornozelo articulado e fixador híbrido. 

 

Fixador Meta – Diafisário: 

Este tipo de fixador esterno é indicado para os casos de fraturas diafisárias e 

metafisária.  

 

 

 

Fixador Distal de Tíbia: 

Este é especialmente projetado para as fraturas de pilão tibial, permitindo 

movimentos precoces da articulação. 
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Fixador Híbrido: 

 

É um fixador de excelente fixação periarticular em pequenos fragmentos e 

osso osteoporótico. É indicado para fraturas cominutas periarticulares. 

 

Se desejar, o grampo T pode ser removido nesta aplicação. 

Deixar o parafuso guia em posição e aplicar a Fixador X 

Caliber com a porca, corpo central e câmaras soltas. Antes 

da inserção do parafuso no segundo fragmento de osso, 

ajustar o corpo ao fixador no comprimento correto, 

certificando-se que ele não esta nem completamente fechado nem 

totalmente aberto. Isto irá permitir a redução final. Verifique se o corpo central, 

a porca de travamento ficará voltada para fora a partir do osso, de modo que 

eles possam ser apertados, e que não obstrua a vista para o local da fratura. O 

corpo do fixador deve estar paralelo ao eixo do osso. Inserir um parafuso. 

Orientar para o segundo clamp, na medida do possível a partir do primeiro 

para a estabilidade máxima; fazer a incisão, e inseri-lo até o osso como antes. 

Apertar os parafusos de fixação de bloqueio com a chave de Allen. Repetir o 

procedimento de inserção do parafuso como anteriormente.  

 

 

Coloque os guias de parafusos restantes nos lugares dos 

parafusos internas dos clamps até o osso; apertar o clamp 

dos parafusos de fixação para garantir que os parafusos 

guias estejam paralelos, e inserir os parafusos no osso como 

antes. O número de parafusos de fixação em cada um é 

determinado pela a estabilidade da fratura, o peso do paciente, do fixador de 

ossos, à distância e a qualidade do osso. Em adultos, geralmente 

recomendamos que três parafusos sejam usados em cada lado da fratura.  
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Parcialmente afrouxar o clamp e parafusos de bloqueio e 

retirar o parafuso guia. Posicione o Fixador XCaliber pelo 

menos 2 cm da pele para permitir o edema pós-operatório e 

para realizar a limpeza. Alinhe o corpo paralelo ao eixo 

maior do segmento a ser tratado. Apertar totalmente os 

parafusos de fixação de bloqueio. 

Obter redução final com uma pinça de manipulação. 

Colocar pinça sobre parafusos de osso. Aperte a porca para 

travar a pinça no lugar. Insira uma chave Allen através do 

furo na alça se maior for à necessidade do torque. 

A redução exata é auxiliada pelo fato de o fixador ser 

radiolúcido, permitindo uma vista panorâmica sobre a intensificação de 

imagem. Fixar a redução em boa posição, enquanto um assistente 

parcialmente aperta o clamp com a chave Allen. Apertar o órgão central e a 

porca. Verificar a redução e bloquear os clamps definitivamente. 

 

 

Parafusos Complementares 

 

Uma fratura será realizada em uma posição estável se o 

osso mais próximo dos parafusos for aplicado relativamente 

perto da margem de fratura, e se estas distâncias forem 

iguais em ambos os lados da fratura. Um mínimo de 2 cm é recomendado 

entre a fratura e a parafuso mais próximo. Um suporte de parafuso 

complementar é fornecido para alcançar este. Um parafuso deve ser inserido 

no segmento de osso longo de uma distância igual à fratura do parafuso mais 

próximo no segmento curto, através de um parafuso guia. Este parafuso é 

ligado ao fixador ou com uma pinça sobre o corpo do fixador, ou sobre o 

parafuso de osso conveniente mais próximo. 

Um parafuso adicional pode também ser usado para estabilizar um terceiro 

fragmento. Este parafuso deve ser removido antes do fixador ser dinamizado. 

Quando um parafuso suplementar é utilizado, normalmente será suficiente 

para utilizar dois parafusos no clamp nas posições 1 e 3. 
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Compressão na unidade de distração

 

Para alcançar compressão ou distração, retirar as tampas 

de plástico dos pinos do corpo do fixador, coloque a 

compressão distração (C-D) na unidade e travá-lo na posição com a chave 

de Allen. Com o corpo central e porco de travamento solta, use a chave de 

Allen de fenda para girar o elemento central da compressão-distração da 

unidade no sentido horário ou anti-horário, (uma volta no sentido horário = 1 

milímetro de compressão; uma volta completa para a esquerda = 1 milímetro 

distração). Compressão nunca é recomendada em uma nova fratura. Libertar 

qualquer tensão da pele em torno dos parafusos estendendo a incisão na 

pele. 

A unidade de CD dinâmico é projetada para permitir a 

dinamização prematura da fratura, por micromovimento 

cíclico na descarga de peso, até dois milímetros no local da 

fratura. Fixar a unidade com os pinos fixadores e bloqueá-lo 

firmemente na posição. Soltar a porca de fixação do corpo. 

Fêmur 

 

Reduzir a fratura, com muita atenção para a correção de 

deslocamento rotativo. Aplicar o fixador na a face lateral do 

fêmur. Insira 6 parafusos, 3 em cada clamp, começando 

com o segmento mais curto. Posicionar o segundo grupo de parafusos de 

modo que o corpo do fixador seja aberto pelo menos 1 cm. Parafusos nunca 

devem ser menores de 2 cm da linha de fratura. Utilizar um parafuso 

suplementar. Obter uma última redução e bloquear o fixador como acima. 

 

Úmero 

 

Reduzir a fratura, com atenção especial para a correção de 

deslocamento rotativo. Aplicar o fixador na lateral do osso. 

Inserir quatro parafusos, dois em cada clamp. Inserir o 

parafuso mais distal em primeiro lugar, um centímetro proximal ao epicôndilo 

lateral. O segundo parafuso distal deve ser inserido no segundo orifício do 

clamp. Para evitar o risco de dano do nervo radial, utilizar um procedimento 

aberto. Colocar os parafusos proximais para permitir que o corpo do fixador se 

abra no mínimo 1 cm. Reduzir e bloquear como acima.  
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Fraturas Metafisárias 

 

Tíbia: Fraturas metafisárias proximais  

 

Aplicação Antero-Medial  

 

Insira um parafuso proximal, 2cm distal para a articulação do joelho. Posicione 

o parafuso dentro do seu parafuso guia no espaço proximal da pinça reta. 

Quando se utiliza o T-clamp, o primeiro parafuso deve sempre ser inserido 

neste espaço do parafuso.  

O T-clamp permite um posicionamento paralelo ou 

convergente dos parafusos proximais. O último é obtido 

através da rotação do T-clamp para encontrar a posição 

mais favorável para o restante (s) do (s) parafuso (s). A 

rotação do T-clamp é bloqueada pelo aperto do parafuso 

de plástico até que a chave Allen deslize no hexágono na cabeça do 

parafuso. Para soltar este parafuso, insira a extremidade de uma chave Allen 

de 3 mm para um dos orifícios na extremidade da cabeça do parafuso, e por 

sua vez o parafuso de sentido anti-horário. Inserir o segundo parafuso. Um 

terceiro parafuso pode ser utilizado. Parafusos podem ser inseridos em uma 

configuração em linha reta ou triangular, dependendo da forma do 

fragmento ósseo. Três parafusos devem sempre ser utilizados em adultos, 

espaçados quanto for possível. 

Nota: Quando o modo convergente é usado, certifique-se de que o fixador é 

colocado na distância correta do osso antes da inserção do segundo 

parafuso. 

 

                                                                                                                                                   

Inserir os parafusos da diáfise, verificar se o corpo do fixador 

não está completamente fechado. Bloquear o fixador como 

acima. 

Aplicação Anterior 

 

Inserir o primeiro parafuso no lugar proximal da pinça reta e 

o segundo parafuso de modo que converge ligeiramente 

com o primeiro, no lugar.  
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Inserir os parafusos da diáfise, garantindo que o corpo não é 

fixado completamente. Bloquear o fixador como acima. 

 

 

 

Tíbia: Fraturas metafisárias distais

Insira o parafuso distal posterior em primeiro lugar, anterior à 

borda posterior do maléolo medial. Insira com um parafuso 

guia no lugar distal do clamp direito. 

Insira o segundo parafuso distal em um dos lugares do T-clamp. 

Uma configuração triangular de rosca será a mais estável, se houver espaço 

para os parafusos. 

Insira os parafusos da diáfise, verificando que o corpo não 

seja totalmente fixado. Bloquear o fixador. 

 

 

Fêmur: Fraturas metafisárias distais 

 

Aplicar o fixador XCaliber lateralmente, inserindo o mais 

anterior do primeiro parafuso distal, cerca de 1 cm atrás da 

borda anterior do côndilo lateral. Com este parafuso e seu 

parafuso guia no lugar mais distal do grampo direito, inserir o segundo 

parafuso distal em um dos lugares do T-clamp. Três parafusos devem ser 

utilizados para distal, numa configuração triangular se possível. 

 

 

Insira os parafusos da diáfise, verificando que o corpo 

fixador está aberto pelo menos 1 cm. Bloquear o fixador. 

 

 Aplicação X Caliber, Fixador de tornozelo.  

 

Este aplicativo fornece fixação conjunta para fraturas 

graves de Pilão da tibial distal. Ele é projetado para ser 

minimamente invasivo. Insira os parafusos distais primeiro: um 

no tálus e um no calcâneo. 
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Para identificar o centro aproximado de rotação do 

conjunto tíbio-talar, colocar o centro do pino guia em cima 

da projeção medial do seio do tarso, paralelamente à 

cúpula do tálus na projeção AP. Na visão lateral, o anel do 

pino guia deve coincidir com a curva da cúpula do tálus. 

Identificar a posição ideal do parafuso anterior movendo o pino guia sobre seu 

eixo em intensificação da imagem. Alinhe o cabo do pino guia com o eixo da 

tíbia. 

 

Inserir um fio de Kirschner de 2 mm no interior do centro do 

pino de guia, a baixo para a pele. Insira fios de Kirschner nos 

dois pequenos furos no pino guia para estabilizá-lo para a 

inserção do parafuso. 

 

 

Insira um parafuso guia de 3,2 milímetros no guia de perfuração através do 

furo anterior no braço curto do pino guia. Verificar que está 

no centro do osso. Perfurar o osso completamente.  

Substitua-o por um guia da broca 4,8 milímetros e perfure 

apenas o primeiro córtex com um pouco 4,8 milímetros de 

perfuração. 

 

Após a remoção da guia de perfuração, inserir o parafuso no tálus com a 

chave T ou broca até atingir o segundo córtex.  

Um adicional de 5 ou 6 voltas e meia são, então, 

normalmente necessários para assegurar que cerca de 2 

mm de o parafuso se projete.  

 

Remova a guia de fios de Kirschner e pinos e coloque o fixador mais os 

parafusos distais. Utilizar o fixador como um modelo para a colocação dos 

parafusos da tíbia, depois de verificar que o corpo não é 

fixado completamente. Parafusos de ossos da diáfise 

devem ser sempre introduzidos no centro do eixo do osso, a 

fim de evitar o seu enfraquecimento depois da sua pré-

perfuração. Em todos os casos, o cirurgião deve estar 

atento à quantidade de torque necessário para inserir o parafuso. Se parecer 

mais apertado do que o habitual, é mais seguro remover o parafuso, limpá-lo 

e fazer o furo de novo. Bloquear o clamp, apertar os parafusos de fixação com 

firmeza e reduzir a fratura. PARCIALMENTE aperte o clamp com a chave Allen. 

Verifique a redução e bloqueio e os clamps definitivamente com a chave 

Allen. 
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Uma vez que o comprimento da fíbula foi restaurado, distrair 

a articulação do tornozelo ainda sob a imagem por uma 

intensificação adicional de 4-5 mm, usando a unidade de 

compressão-distração. Isto ajudará a redução de 

ligamentotaxia, e melhorar o acesso conjunto para a 

fixação de pequenos fragmentos de osso. Porque o fixador é radiolúcido, e 

por isso possui uma imagem completa. Visualizações intensificadoras do local 

da fratura estão disponíveis em todos os planos. A articulação do tornozelo 

não deve ser deixada com distração excessiva no pós-operatório. A porca de 

fixação do corpo deve ser apertada e a unidade de compressão de distração 

removida. 

 

Trave a braçadeira da articulação da porca distal para que 

o tornozelo seja plantígrado. 

 

 

 

 

Parafusos Complementares  

 

Uma fratura será realizada em uma posição mais estável se 

o osso mais próximo dos parafusos é aplicado relativamente 

perto da margem de fratura, e se estas distâncias são iguais 

em ambos os lados da fratura. No mínimo de 2 cm é recomendado entre a 

fratura e o parafuso mais próximo. Um suporte de parafuso complementar é 

fornecido para alcançar este objetivo. Com o guia de parafuso, um parafuso 

deve ser inserido no eixo da tíbia, de modo que a distância entre a fratura seja 

o mais próximo dos parafusos do osso. Este parafuso é ligado ao fixador ou 

com uma pinça sobre o corpo do fixador, ou sobre o osso conveniente mais 

próximo do parafuso. A chave Allen deve ser usada para apertar as 

braçadeiras do parafuso de suporte suplementares. Um parafuso suplementar 

pode também removido antes do fixador ser dinamizado. 

 

Fixador Híbrido Ex Caliber 

 

Escolha o anel apropriado. Anéis de circunferência 

completa podem ser feitos juntando-se 1/3 e 2/3 dos anéis 

em conjunto com aperto de parafusos. 
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Referência anatômica segura sobre a seção transversal do 

membro. Insira o fio mais próximo do conjunto em primeiro 

lugar. Inserir dois furos como garantia do pino no orifício 

apropriado no anel.  

Apresente a ponta do fio de Kirschner na lateral, através de 

dois furos para garantia do pino. Empurre o arame através dos tecidos moles e 

perfure o osso, enquanto o assistente mantém anel paralelo à articulação com 

o membro centrado no seu interior. Evite a cápsula articular. Quando fio fica 

longe do córtex, parar a perfuração e garantir que o fio esteja paralelo em 

conjunto à linha. Continue a avançar o fio, até a oliva lateral para garantia. 

 

Solte todos os parafusos dos três furos da unidade deslizante.  

Oriente o clamp na mesma direção para garantia.  

Apresente o fio no orifício apropriado na  unidade. 

 

 

 

Se um fio de Kirschner sem oliva é usado, anexá-lo e usar 3 

buracos do clamp da unidade deslizante utilizar um fio em 

cada extremidade. Aperte ambas as unidades deslizantes. 

Aperte o parafuso de fixação do fio em uma extremidade 

do fio. 

 

Insira um fio no segundo furo paralelo para garantia do pino, 

usando guia de arame.  

Desligue a unidade deslizante temporariamente do anel e, 

em seguida, inseri-lo sobre ambos os fios. Aperte a unidade 

deslizante para tocar totalmente, usando chave Allen.  

Posição dos membros no centro do anel. 

 

Para tensionar o fio, abrir o identificador do dispositivo de 

tensionamento de fio e realizar a extensão. Insira o fio 

através do dispositivo e posicionar contra o rosto da unidade 

de controle deslizante. Aperte os parafusos de fixação do fio 

com chave Allen.  

 

Inserir os fios nas passagens das estruturas mais amplas no 

ângulo neurovascular vai permitir (geralmente entre 50 ° -

70°). Para os fios proporcionarem estabilidade ideal do anel, 

devem cruzar no centro da tíbia. Inserir o pino de fixação no 

anel, de cabeça para baixo em relação ao primeiro pino de 

fixação para evitar que os fios de interseccionem no osso. 

 

 
 



Versão 0 

10 
 

Inserção do parafuso na diáfise. 

  

• Reduzir ainda mais a fratura pela manipulação do anel e 

membro.  

Anexar fixador de anel usando as porcas e arruelas. 

Posicionar o fixador paralelo ao longo eixo do osso com câmeras e todas as 

porcas acessíveis para apertar. Certifique-se de corpo do fixador não está 

nem totalmente fechado nem totalmente aberto. O Grampo atua como seu 

próprio modelo para a inserção do parafuso. Insira parafusos ósseos de forma 

padrão. Onde dois parafusos são inseridos, usar clamps de fixação 1 e 3. 

Geralmente, em adultos três parafusos são recomendados. 

 

 

Confirmar a redução da fratura. A redução exata é 

auxiliada pelo fato de o fixador ser radio transparente, 

permitindo a desobstrução e visualização da intensificação 

da imagem.  

Segurar a redução em boa posição, enquanto que um 

assistente PARCIALMENTE apertar o clamps e órgão central e porca de 

bloqueio com a chave Allen. Aperte o corpo da porca central. Verifique 

redução e bloquear os clamps definitivamente com a chave Allen. 

 

 

Barras de reforço podem ser adicionadas para aumentar a 

estabilidade, e são aconselhados se a fratura é instável.  

Insira uma barra através do anel e anexar utilizando um 

parafuso de fixação suplementar titular. Anexar a 

extremidade oposta da barra com parafuso no osso usando 

outro parafuso suplementar titular. Quando a cura progredir, remover as barras 

de reforço para aumentar o compartilhamento de carga no local da fratura. 

 

Montagem Híbrida Pilão Tibial 

 
 

IMPORTANTE: Utilizar pino com diâmetro de 6 mm. 
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EXFIX 

ESTÉRIL 
                                                                                                                                          Anvisa: 80638410002 

 

Código 

 

Descrição 

 

 

 

Imagem 
 

10306.01 

Tibia Kit Sterile 

 

Fixador de Tíbia 

  
 

10306.02 Proximal Tibia 

Sterile Kit 

Fixador proximal de 

tíbia  
 

10306.03 Distal Tibia Ex Fix Kit 

Sterile 

 

Fixador distal de tíbia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


