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JOELHOS META BIO

Em estudo biomecânico3 para avaliação da resistência da base tibial sob condições ex-
tremas, a mesma resistiu a mais de 10 milhões de ciclos sem evidências de fratura ou 
fissuras. 

(normas ASTM F  1800 e NBR ISO 21536).

 Ensaio de fadiga no Componente Base Tibial

 Design da prótese - Área de contato otimizada entre platô e componente 
femoral, proporcionando maior apoio e estabilidade nos côndilos, tanto em 
movimentos de flexão quanto em extensão.

 Acabamento superficial com polimento robotizado - Mínimo desgaste nas 
superfícies metálicas e do polietileno.

 Características do polietileno UAPM/UHMW - Excelente combinação de pro-
priedades, maximizando o desempenho: elevada resistência à abrasão, resistência 
superior a impactos, biocompatibilidade comprovada e maior resistência à oxidação.

 Resultado - Baixos níveis de desgaste elevam os índices de vida útil do 
implante, reduzindo a necessidade de cirurgias de revisão.

Aproximadamente 50% das 
cirurgias para revisão da 
artroplastia de joelho são oriundas 
de soltura asséptica (25%) ou 
desgaste de polietileno (24,1%)2. 
Os resultados obtidos em 
ensaios de desgaste1 realizados 
demonstraram excelente 
durabilidade das próteses de 
joelho META BIO, em relação aos 
melhores produtos existentes no 
mercado mundial.

 Ensaio de desgaste conforme norma ISO 14243

Áreas de concentração de desgaste no 
platô tibial de polietileno após 5 milhões 
de ciclos, demonstrando a uniformidade 
de distribuição dos pontos de atrito.

 Durabilidade

Sistema para Artroplastia de Joelho META BIO
 Excelente desempenho biomecânico.
 Histórico com mais de 10 anos de sucesso.
 Variedade de tamanhos intercambiáveis de componentes femorais e tibiais com total congruência coronal e sagital.
 Acessórios para aumento anterior, posterior e distal de fêmur, cunhas e calços tibiais.
 Prolongadores para o canal femoral e tibial para cirurgias complexas e de revisão.

ENSAIO DE DESGASTE
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 Vantagens e benefícios

0º 90º

135º
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Perfis sagitais e coronais 
otimizados

 Dimensões otimizadas da flange femoral anterior auxiliam a reduzir a tensão do 
mecanismo extensor e a restaurar a função normal da articulação.

 Platôs com opções para estabilização posterior e preservação do ligamento 
cruzado anterior.

 Contato preciso entre os componentes tibial-femoral no plano frontal permite que 
as áreas de estresse sejam distribuidas sobre uma área mais uniforme. 

 Pinos alongadores em cromo-cobalto e liga de titânio.

Maior abertura intercondiliar 
otimiza a rotação interna/
externa durante a flexão

Design da prótese aumenta 
a estabilidade femorotibial e 
preserva a função cinética

Haste intramedular da base 
tibial possui perfil com 

aletas que permite melhor 
distribuição de esforços e maior 

estabilidade rotacional

Dimensões variadas para 
melhor adequação às 
necessidades dos pacientes

Flexão de 0 a 135º



Estabilização Posterior - EP Preservação Ligamentar - PL

Fêmur EP
AP ML

mini (T2) 50,0 mm 60,0 mm
pequeno (T3) 53,5 mm 63,0 mm
médio (T4) 57,5 mm 68,0 mm
grande (T5) 61,5 mm 72,0 mm
extra grande  (T6) 65,5 mm 77,0 mm
maxi  (T7) 70,5 mm 80,7 mm

Platô EP

Altura (mm)
10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23

Fêmur PL
AP ML

mini (T2) 50,0 mm 60,0 mm
pequeno (T3) 53,5 mm 63,0 mm
médio (T4) 57,5 mm 68,0 mm
grande (T5) 61,5 mm 72,0 mm
extra grande  (T6) 65,5 mm 77,0 mm
maxi  (T7) 70,5 mm 80,7 mm

Platô PL

Altura (mm)
10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23

Patela 1 pino 
Ø (mm) 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40

Patela 3 pinos 
Ø (mm) 28 | 30 | 32 | 35 | 38

Base Tibial
AP ML

mini  (T2) 41 mm 62 mm
pequeno (T3) 42 mm 67 mm
médio (T4) 46 mm 67 mm
grande  (T5) 46 mm 74 mm
extra grande  (T6) 50 mm 74 mm
maxi (T7) 51 mm 82 mm

 Sistema Primário

 Compatibilidade dos componentes

Estabilização Posterior - EP

Componente Femoral
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Preservação Ligamentar - PL

Componente Femoral
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Revisão

Componente Femoral
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 Sistema de revisão com calços e alongamento intramedular

Fêmur para Alongador
AP ML

mini (T2) 50,0 mm 60,0 mm
pequeno (T3) 53,5 mm 63,0 mm
médio (T4) 57,5 mm 68,0 mm
grande (T5) 61,5 mm 72,0 mm
extra grande  (T6) 65,5 mm 77,0 mm
maxi  (T7) 70,5 mm 80,7 mm

Platô Tibial

Altura (mm)
12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25

Base Tibial para Alongador
AP ML

mini (T2) 41 mm 62 mm
pequeno (T3) 42 mm 67 mm
médio (T4) 46 mm 67 mm
grande (T5) 46 mm 74 mm
extra grande  (T6) 50 mm 74 mm
maxi  (T7) 51 mm 82 mm

Pino Alongador 

Ø (mm): 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20
Comprimentos: 40mm | 75mm | 100mm | 130mm | 160mm | 200mm

Pino Alongador Curvo

Ø (mm): 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Comprimentos: 160mm | 200mm

Pino Alongador Conico

Ø (mm): 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Comprimentos: 160mm | 200mm

Pino Alongador Excêntrico

Ø (mm): 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18
Comprimento: 100mm | 160mm

Calço Tibial Parcial
16° | 26°

Calço Tibial 1/3
22° 

Calço Tibial Paralelo
5mm | 10mm

Calço Tibial Total
7°

Calço Posterior
5mm | 10mm

Calço Posterior/Distal
Post. 5mm / Dist. 5mm
Post. 5mm / Dist. 10mm

Calço Anterior
Esquerdo | Direito

Calço Distal
5mm | 10mm
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Distribuidor Autorizado

Montagem finalCorte tibial 
(intramedular)

Corte tibial 
(extramedular)

Preparação do encaixe da 
base tibial guia / raspa

 Técnica primária - resumo

Medição A/P
Rotação externa Corte distal

Guia intramedular e  
corte dos côndilos anteriores

Cortes anterior, posterior, 
chanfros e rebaixo

Corte intercondilar e 
acabamento
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