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HASTE TROCANTÉRICA FEMORAL

Os implantes e instrumentais Neoortho desse sistema são utilizados na recuperação de fraturas na região trocantérica 
do fêmur, oferecendo informações, orientações e avisos recomendados para sua correta utilização. Ao cirurgião cabe o 
próprio julgamento profissional de qual dispositivo será escolhido para cada paciente no planejamento pré-operatório, 
de acordo com as particularidades de cada caso, considerando o passo a passo da técnica para correta utilização do 
instrumental.

1 - PLANEJAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO 

O Planejamento deve ser realizado sempre para a melhor escolha do material apropriado para cada caso.

Determinar o diâmetro da haste adequada, o comprimento e a angulação ideal a ser utilizada.

Caso opte pela Haste Trocantérica Femoral Longa, selecionar a haste de acordo com o lado do membro fraturado (Direita 
ou Esquerda).

Utilizar o Template (800.263/264/265/266) de acordo com o modelo de haste selecionado para determinar o 
comprimento e diâmetro da haste que será utilizada e também determinar previamente o comprimento de Parafuso 
Deslizante que deverá ser utilizado.

Posicionar Template (800.263/264/265/266), com 15% de Magnificação, sob o filme com a imagem do membro não 
fraturado e determinar o mais próximo possível, que componentes serão utilizado para o caso em tratamento. 

Se a fratura não apresentar desvio ou a imagem for pós-redução, o planejamento pode ser feito do lado da fratura.

2 - POSIÇÃO DO PACIENTE 

Posicionar o paciente em posição supino sobre uma mesa de tração ortopédica. 

O braço ipsilateral devera ser posicionado de forma que não interfira no manuseio do intensificador de imagem.

O membro com a fratura devera ser rodado internamente em 10-15°.

O membro não fraturado deve ser colocado em abdução.

Conferir a redução da fratura e o arco de movimento do intensificador de imagem, antes de iniciar o procedimento 
cirúrgico.

3 - REDUÇÃO DA FRATURA E ACESSO CIRÚRGICO

3.1 – REDUÇÃO DA FRATURA 

O procedimento mais recomendado é a redução fechada da fratura.

A redução deve recuperar o máximo alinhamento anatômico possível.

Se não for possível o alinhamento anatômico desejado através das manobras de redução fechada, devem-se aplicar 
técnicas de redução aberta.

Verificar a redução da fratura com o Intensificador de Imagem.
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3.2 - ACESSO CIRÚRGICO

O acesso cirúrgico fi ca a critério do cirurgião. 

A recomendação da técnica cirúrgica é o acesso Longitudinal.

3.2.1 - Acesso Longitudinal

Palpar o grande trocanter.

Realizar uma incisão horizontal de 2 a 3 cm longitudinal proximal ao grande trocanter.

Observação: Pacientes obesos exigem uma incisão maior, variando de acordo com a obesidade do paciente.

A Fáscia devera ser aberta no mesmo plano da pele.

Posicionar os Afastadores no local para evitar lesão maior de partes moles.

4 - ABERTURA E FRESAGEM DO CANAL MEDULAR

4.1 - ABERTURA DO CANAL MEDULAR

O ponto correto de entrada para a abertura do canal medular é no 
ápice do grande trocanter.

Posicionar a Cânula da Fresa Trocantérica (930.349) no ponto 
de entrada no fêmur e inserir por dentro da Cânula o Posicionador 
do Fio Guia no Trocanter (930.359).

Com o Fio Guia Ø3.2 x 450 mm (930.343) anexado ao Mandril 
Jacob (930.004), efetuar a inserção do fi  o no osso através do 
orifício central do Posicionador do Fio Guia no Trocanter 
(930.359).

Remover o Mandril Jacob (930.004) ou perfurador do fi o e o 
Posicionador do Fio Guia no Trocanter (930.359).
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4.1.1 – Abertura do Canal Medular com Perfurador Curvado 
Canulado 10 mm

Introduzir através do Fio Guia Ø3.2 x 450 mm (930.343), o 
Perfurador Curvado Canulado 10 mm (930.027).

Avançar com movimentos giratórios aproximadamente de 8 a 10 
centímetros. 

Remover o Perfurador Curvado Canulado 10 mm (930.027) e 
o Fio Guia Ø3.2 x 450 mm (930.343).

Acompanhar todo o processo através do intensifi cador de imagem.

4.1.2 - Abertura do alojamento proximal da Haste com Fresa 
Trocantérica

Com a Fresa Trocantérica (930.352) anexada ao Mandril Jacob 
(930.004) ou perfurador, realizar a fresagem de abertura do canal 
medular até o fi nal do curso da fresa.

Após a abertura do canal, remover a Fresa Trocantérica (930.352) 
e o Fio Guia Ø3.2 x 450 mm (930.343).

Observação: A Fresa Trocantérica (930.352) é um instrumental 
que realiza cortes laterais e frontais ao mesmo tempo, e sua 
utilização requer cuidados maiores para garantir que fresa não 
danifi que involuntariamente às regiões intactas do osso.

Acompanhar todo o processo através do intensifi cador de imagem.
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4.2 - FRESAGEM DO CANAL MEDULAR

4.2.1 - Haste Trocantérica Femoral Curta

Inserir o Fio Guia Ø2.0 mm (930.014) com auxílio do Mandril 
Jacob (930.004) através do canal medular na mesma profundidade 
de espaço que será ocupado pela haste.

Iniciar OBRIGATORIAMENTE o processo de fresagem utilizando a 
Fresa Modular de 9 mm (930.031), previamente conectada ao 
Eixo Flexível Modular (930.021).

A fresagem deve ser realizada de forma gradativa, com aumento 
do diâmetro da fresa de 0,5 em 0,5mm até alcançar o diâmetro 
previamente determinado no planejamento pré-operatório.

Proceder a fresagem de forma continua, aplicando movimentos de 
“vai e vem” com o motor acionado tanto na entrada como saída da 
fresa do canal medular.

Realizar a fresagem gradativa até 1 mm a 1.5 mm a mais do que o 
tamanho da haste selecionada.

Acompanhar todo o processo de fresagem pelo intensifi cador de 
imagem para evitar a fresagem excêntrica e excessiva.
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4.2.2 - Haste Trocantérica Femoral Longa

Inserir o Fio Guia Ø2.0 mm (930.014) com auxílio do Mandril 
Jacob (930.004) até o fi nal do canal medular.
 
Se necessário inserir o Dispositivo de Alinhamento Interno da 
Fratura (930.071) anexado ao Mandril Jacob (930.004) para 
auxiliar na redução da fratura.

Iniciar OBRIGATORIAMENTE o processo de fresagem utilizando a 
Fresa Modular de 9 mm (930.031), previamente conectada ao 
Eixo Flexível Modular (930.021).

A fresagem deve ser realizada de forma gradativa, com aumento 
do diâmetro da fresa de 0,5 em 0,5mm até alcançar o diâmetro 
previamente determinado no planejamento pré-operatório.

Proceder a fresagem de forma continua, aplicando movimentos de 
“vai e vem” com o motor acionado tanto na entrada como saída da 
fresa do canal medular.

Realizar a fresagem gradativa até 1 mm a 1.5 mm a mais do que o 
tamanho da haste selecionada.

Se necessário, após o processo de fresagem, confi rmar o 
comprimento da Haste Femoral Trocantérica previamente 
determinada, realizando a medição com a Escala de 480 mm 
(930.001) através do intensifi cador de imagem, diretamente no 
osso.

Acompanhar todo o processo de fresagem pelo intensifi cador de 
imagem para evitar a fresagem excêntrica e excessiva.
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5 - MONTAGEM DO GUIA E INSERÇÃO DA HASTE

Selecionar o Braço do Guia HTF (930.152/153), de acordo com 
o lado do membro fraturado (Direito ou Esquerdo) e a angulação 
do Parafuso Deslizante (125° ou 130°) determinado no 
planejamento pré-operatório.

O Braço do Guia HTF (930.152/153) possui gravações indicando 
a angulação da haste que deve ser utilizada, o lado que deve ser 
aplicado, e uma faixa na mesma cor da haste que deve ser utilizada.

Anexar a Haste Trocantérica na ponta do Braço do Guia HTF 
(930.152/153) e fi xar com o Parafuso de Inserção (930.271) 
que deverá ser colocado através do orifício na parte superior do 
Braço do Guia HTF (930.152/153).

Com auxílio da Chave Hexagonal Esférica 8 mm (930.354), 
realizar o aperto do Parafuso de Inserção (930.271), fi xando 
fi rmemente a Haste no Braço do Guia.

O processo de montagem Haste/Guia é igual para a Haste 
Trocantérica Femoral Curta e Longa.

Após a montagem, verifi car se a fi xação do conjunto Haste/Guia 
é estável para que a Haste não se solte no momento da inserção.

Verifi car se o Parafuso Anti-Rotacional esta devidamente 
recuado.

Testar a passagem do Parafuso Deslizante previamente 
determinado nos orifícios de passagem do Guia e da Haste.

Inserir a Haste Trocantérica Femoral no canal medular femoral 
manualmente, acompanhando o processo através do intensifi cador 
de imagem, até a correta posição da Haste conforme planejamento 
pré-operatório.
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6 - FIXAÇÃO DO PARAFUSO DESLIZANTE E 
BLOQUEIO

Com a Haste devidamente inserida e posicionada corretamente 
no canal medular femoral, iniciar o processo de bloqueio para a 
fi xação da Haste.

Verifi car a posição do Parafuso Anti-Rotacional de modo que 
não esteja bloqueando ou interferindo na passagem do Parafuso 
Deslizante no momento de inserção.

O Braço do Guia HTF 125° (930.152), possui somente um orifício, 
com 3 direcionamentos diferentes, sendo que cada direcionamento 
é destinado especifi camente para cada tipo de bloqueio. 

O Braço do Guia HTF 130° (930.153), possui 2 orífi cios na parte 
posterior do guia, que se encontram em um único orifício na parte 
anterior do guia, sendo que cada direcionamento é destinado 
especifi camente para cada tipo de bloqueio.
 
Bloqueio Proximal (Parafuso Deslizante): Marcada no Braço 
do Guia HTF (930.152/153) com um (■) abaixo do orífi cio, e a 
Cânula do Guia (930.344), também possui a mesma marcação 
para facilitar a identifi cação do posicionamento do instrumental 
no Guia.

Bloqueio Distal (Estático e Dinâmico): Marcada no Braço do 
Guia HTF (930.152/153) com um (●) acima do orifício, com as 
letras “S” de Static e “D” de Dynamic na lateral do Braço Guia, 
identifi cando corretamente o posicionamento de cada orifício 
que deverá ser utilizado de acordo com a opção de bloqueio 
determinada no planejamento pré-operatório. A Cânula para 
Medidor de Profundidade (930.347) e a Cânula p/ Broca 
Ø4.0x192 (930.348), possuem a mesma marcação para facilitar 
a identifi cação do posicionamento do instrumental no Braço do 
Guia.
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6.1 - HASTE TROCANTÉRICA FEMORAL CURTA

6.1.1 - Bloqueio Proximal

O bloqueio proximal da Haste é feito através da fi xação do 
Parafuso Deslizante.

A determinação do comprimento do Parafuso Deslizante que 
será utilizado devera ser pré-determinada no planejamento pré-
operatório.

Inserir através do orifício marcado com um (■), a Cânula do Guia 
(930.344).

Posicionar a Cânula p/ Fio Ø3.2 mm (930.345) através da 
Cânula do Guia (930.344) até encostar no osso.

Com o Fio Guia Ø3.2 x 450 mm (930.343) anexado ao 
perfurador, efetuar a inserção do fi o no osso através das Cânulas 
até encostar na segunda cortical da cabeça do fêmur.

Verifi car através do intensifi cador de imagens (AP e P), o 
posicionamento do Fio Guia que deve estar na região central ou 
um pouco abaixo do meio da cabeça femoral.

Observação: Caso a Haste for aplicada em paciente jovem, com 
a cortical apresentando maior rigidez, antes de inserção do Fio 
Guia, realizar uma leve perfuração somente na primeira cortical 
utilizando a Cânula p/ Broca (930.346) através da Cânula do 
Guia (930.344) e a Broca 4.0x330 mm (930.342).

Remover o perfurador do fi o e a Cânula p/ Fio Ø3.2 mm 
(930.345).

Com auxílio do Medidor de Profundidade do Fio Guia – 
Parafuso Deslizante (930.362) realizar a medição através do 
Fio Guia para determinar o comprimento exato do Parafuso 
Deslizante que será implantado, e como procedimento padrão, 
descontar aproximadamente 5 mm da medida determinada.

Após medição, remover o Medidor de Profundidade do Fio 
Guia – Parafuso Deslizante (930.362).

Conforme o comprimento do Parafuso Deslizante que será 
utilizado, selecionar o mesmo comprimento na Fresa Inicial 
Parafuso Deslizante (930.351) pressionando o botão e 
ajustando-o na medida correspondente ao comprimento do 
Parafuso Deslizante.
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Calibrar a Fresa Inicial Parafuso Deslizante (930.351) de acordo 
com o comprimento do Parafuso Deslizante que será utilizado, 
pressionando o botão e ajustando-o na medida correspondente ao 
comprimento do Parafuso Deslizante.

Anexar a Fresa Inicial Parafuso Deslizante (930.351) ao Mandril 
Jacob (930.004) e através da Cânula do Guia (930.344), sobre 
o fi o guia, realizar a fresagem até o limite da fresa anteriormente 
calibrada.

Remover a Fresa Inicial Parafuso Deslizante (930.351) e verifi car 
através do intensifi cador de imagem se o Fio Guia permanece 
posicionado corretamente, conforme pré-fresagem.

Conectar o Parafuso Deslizante previamente determinado na 
Chave Insertora do Parafuso Deslizante (930.357) efetuando 
o aperto necessário do manipulo da chave para garantir a fi xação 
necessária Parafuso/Chave.

Inserir o Parafuso Deslizante através da Cânula do Guia 
(930.344) sob o Fio Guia Ø3.2 x 450 mm (930.343) e proceder 
a inserção do parafuso no osso até a posição fi nal.

Verifi car o correto posicionamento do Parafuso Deslizante no 
osso através do intensifi cador de imagem, e alinhar as ranhuras da 
Chave Insertora perpendicularmente com o eixo da Haste.
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Observação: O alinhamento Chave/Haste é de extrema 
importância para garantir o correto funcionamento do dispositivo 
anti-rotacional do Parafuso Deslizante, evitando a rotação 
do mesmo, permitindo o correto pistonamento do Parafuso 
Deslizante.
 
Rosquear a bucha de compressão da Chave Insertora na Cânula 
do Guia (930.344) e em seguida desrosquear somente o “stop da 
chave” realizando a compressão necessária da fratura.

Na parte superior da Haste, com auxílio da Chave Hexalobular 
Flexível T25 (930.356) realizar o aperto do parafuso anti-
rotacional, permitindo o travamento parcial ou total do Parafuso 
Deslizante.

Durante o aperto do parafuso anti-rotacional, quando o a ranhura 
do parafuso encostar-se ao Parafuso Deslizante, se desejar, volte 
à chave em ¼ de volta, permitindo que o Parafuso deslizante 
trabalhe de forma dinâmica.
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6.1.2 - Bloqueio Distal

Inserir através do orifício “S” e/ou “D” marcado com um (●), 
conforme planejamento pré-operatório, a Cânula p/ Medidor de 
Profundidade (930.347).

Inserir através da Cânula (930.347) a Cânula p/ Broca 4.0x192 
mm (930.348).

Através das Cânulas (930.347), inserir o Trocar (930.353) até 
encostar-se à pele do paciente, defi nindo o local aonde deverá ser 
realizado a incisão para posterior inserção do Parafuso Starhead 
Candelabro.

Remover o Trocar (930.353) e manter as Cânulas (930.347).

Realizar a incisão no local, afastar e proteger as partes moles.

Proceda a perfuração através das duas corticais, com auxílio do 
intensifi cador de imagens, utilizando a Broca Ø4.0x330 mm 
(930.342) anexada ao perfurador.

A Broca não pode encostar-se à haste, pois caso isso aconteça, 
corre-se o risco de quebrar a Broca durante o processo de 
perfuração.

• Perfurar a primeira cortical;
• Desligar o perfurador;
• Avançar a broca com o perfurador desligado até a broca 

atravessar a Haste;
• Ligar o perfurador e continuar a perfuração até a segunda 

cortical;

Remover a Broca Ø4.0x330 mm (930.342) e a Cânula p/ Broca 
4.0x192 mm (930.348).
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Utilizar o Medidor de Profundidade Curto 20-90 mm 
(930.361) ou o Medidor de Profundidade Longo 25-120 
mm (930.363) para medir o comprimento do furo e determinar 
o comprimento correto do Parafuso Starhead Candelabro que 
será aplicado.

Anexar a Chave Starhead T15 245 mm (930.144) ao Punho 
Reto AO (951.817) e realizar a inserção e fi xação do Parafuso 
Starhead Candelabro previamente determinado.

Verifi car o posicionamento e os bloqueios realizados através do 
Intensifi cador de Imagem.

Observação: O procedimento deve ser o mesmo para bloqueio 
estático ou dinâmico.
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6.2 – HASTE TROCANTÉRICA FEMORAL LONGA

6.2.1 – Bloqueio Proximal

O bloqueio proximal da Haste é feito através da fi xação do 
Parafuso Deslizante.

A determinação do comprimento do Parafuso Deslizante que 
será utilizado devera ser pré-determinada no planejamento pré-
operatório.

Inserir através do orifício marcado com um (■), a Cânula do Guia 
(930.344).
Posicionar a Cânula p/ Fio Ø3.2 mm (930.345) através da 
Cânula do Guia (930.344) até encostar no osso.

Com o Fio Guia Ø3.2 x 450 mm (930.343) anexado ao 
perfurador, efetuar a inserção do fi o no osso através das Cânulas 
até encostar na segunda cortical da cabeça do fêmur.

Verifi car através do intensifi cador de imagens (AP e Perfil), o 
posicionamento do Fio Guia que deve estar na região central ou 
um pouco abaixo do meio da cabeça femoral.

Observação: Caso a Haste for aplicada em paciente jovem, com 
a cortical apresentando maior rigidez, antes de inserção do Fio 
Guia, realizar uma leve perfuração somente na primeira cortical 
utilizando a Cânula p/ Broca (930.346) através da Cânula do 
Guia (930.344) e a Broca 4.0x330 mm (930.342)

Remover o perfurador do fi o e a Cânula p/ Fio Ø3.2 mm 
(930.345).

Com auxílio do Medidor de Profundidade do Fio Guia – 
Parafuso Deslizante (930.362) realizar a medição através do 
Fio Guia para determinar o comprimento exato do Parafuso 
Deslizante que será implantado, e como procedimento padrão, 
descontar aproximadamente 5mm da medida determinada.

Após medição, remover o Medidor de Profundidade do Fio 
Guia – Parafuso Deslizante (930.362).
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Calibrar a Fresa Inicial Parafuso Deslizante (930.351) de acordo 
com o comprimento do Parafuso Deslizante que será utilizado, 
pressionando o botão e ajustando-o na medida correspondente ao 
comprimento do Parafuso Deslizante.

Anexar a Fresa Inicial Parafuso Deslizante (930.351) ao Mandril 
Jacob (930.004) e através da Cânula do Guia (930.344), sobre 
o fi o guia, realizar a fresagem até o limite da fresa anteriormente 
calibrada.

Remover a Fresa Inicial Parafuso Deslizante (930.351) e verifi car 
através do intensifi cador de imagem se o Fio Guia permanece 
posicionado corretamente, conforme pré-fresagem.

Conectar o Parafuso Deslizante previamente determinado na 
Chave Insertora do Parafuso Deslizante (930.357) efetuando 
o aperto necessário do manipulo da chave para garantir a fi xação 
necessária Parafuso/Chave.

Inserir o Parafuso Deslizante através da Cânula do Guia 
(930.344) sob o Fio Guia Ø3.2 x 450 mm (930.343) e proceder 
a inserção do parafuso no osso até a posição fi nal.

Verifi car o correto posicionamento do Parafuso Deslizante no 
osso através do intensifi cador de imagem, e alinhar as ranhuras da 
Chave Insertora perpendicularmente com o eixo da Haste.

Observação: O alinhamento Chave / Haste é de extrema 
importância para garantir o correto funcionamento do dispositivo 
anti-rotacional do Parafuso Deslizante, evitando a rotação 
do mesmo, permitindo o correto pistonamento do Parafuso 
Deslizante.
 
Rosquear a bucha de compressão da Chave Insertora na Cânula 
do Guia (930.344) e em seguida desrosquear somente o “stop da 
chave” realizando a compressão necessária da fratura.
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Na parte superior da Haste, com auxílio da Chave Hexalobular 
Flexível T25 (930.356) realizar o aperto do parafuso anti-
rotacional, permitindo o travamento parcial ou total do Parafuso 
Deslizante.

Durante o aperto do parafuso anti-rotacional, quando o a ranhura 
do parafuso encostar-se ao Parafuso Deslizante, se desejar, volte 
à chave em ¼ de volta, permitindo que o Parafuso Deslizante 
trabalhe de forma inâmica.

6.2.2 – Bloqueio Distal

Realizar pela técnica FREE HAND.

Posicionar o bisturi no local que será realizada a incisão, e através 
do intensifi cador de imagens, verifi car a posição correta e realizar 
a incisão.

Proceder a perfuração através das duas corticais, com auxílio do 
intensifi cador de imagens, utilizando a Broca Ø4.0x180mm 
(930.340) anexada ao perfurador.

A Broca não pode encostar-se à haste, pois caso isso aconteça, 
corre-se o risco de quebrar a Broca durante o processo de 
perfuração.

• Perfurar a primeira cortical;
• Desligar o perfurador;
• Avançar a broca com o perfurador desligado até a broca 

atravessar a haste;
• Ligar o perfurador e continuar a perfuração até a segunda 

cortical.

Remover a Broca Ø4.0x180mm (930.340).

Utilizar o Medidor de Profundidade (908.081) para medir o 
comprimento do furo e determinar o comprimento correto do 
Parafuso Candelabro que será aplicado.
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Anexar a Chave Starhead T15 245 mm (930.144) ao Punho 
Reto AO (951.817) e realizar a inserção e fi xação do Parafuso SH 
Candelabro previamente determinado.

Verifi car o posicionamento e os bloqueios realizados através do 
Intensifi cador de Imagem.

Observação: O procedimento deve ser o mesmo para bloqueio 
estático ou dinâmico.

7 – INSERÇÃO DO END CAP

O Parafuso End Cap é utilizado para ajustar o comprimento 
proximal da haste em relação ao osso e evitar o crescimento ósseo 
proximal, facilitando a futura remoção da haste se necessário.

Utilizar a Chave Hexagonal Esférica Expansiva 8mm (930.355) 
para pegar, inserir e fi xar o End Cap na Haste. Porém não deve ser 
realizado o aperto com está chave, pois a risco de quebra.
 
Com auxilio da Chave Hexagonal Esférica 8mm (930.354) 
realizar o aperto fi nal do Parafuso End Cap.
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8 – REMOÇÃO DA HASTE

Realizar a incisão conforme descrito no passo 3.

Para iniciar a remoção da Haste, será necessário remover todo o tecido interno sobre o acoplamento sextavado na cabeça 
do parafuso End Cap.

Com auxilio da Chave Hexagonal Esférica 8mm (930.354) remover o parafuso End Cap.

Na parte superior da Haste, com auxílio da Chave Hexalobular Flexível T25 (930.356) desapertar o Parafuso Anti-
Rotacional, permitindo o destravamento do Parafuso Deslizante.

Anexar o Extrator p/ Haste Intramedular (930.252) ao Extrator de HTF (930.365) e inserir o Adaptador Extensor 
na extremidade da Haste.

Conectar ao Parafuso Deslizante a Chave Insertora do Parafuso Deslizante (930.357) e com movimento anti-
horário, efetuar a retirada do Parafuso Deslizante.

Conectar o Extrator de HTF (930.365) a extremidade superior da Haste Trocantérica Femoral e apertar o suficiente 
para fixá-lo firmemente a haste, evitando seu deslizamento durante a retirada dos parafusos. 

Remover todos os Parafusos de Bloqueio Distais utilizando a Chave Starhead T15 245 mm (930.144) conectada 
ao Punho Reto AO (951.817).

Conectar o Martelo Deslizante (930.269) ao Extrator de HTF (930.365) e com movimentos precisos, proceder à 
retirada da Haste Trocantérica Femoral.


