
Cabecas  femorais 
Cerâmicas BIOLOX®

Cuidados 
importantes para a 
Segurança

A fixação da cabeça se 
dará com um leve impacto 
na direção axial, utilizando 
o impactor de plástico. 
A força aplicada deverá 
ser entre 2 a 6 kN. Nunca 
golpear a cabeça femoral 
cerâmica diretamente com 
o martelo metálico. 

1. Usar a cobertura de 
proteção do cone da 
haste femoral e removê-
la apenas imediatamente 
antes de acoplar a 
cabeça de prova.
 

2. A Redução de prova 
deve ser feita somente 
com a cabeça de prova.

 

3. Limpeza cuidadosa 
e secagem do cone da 
haste.

 
 
4. Correto manuseio da 
cabeça femoral cerâmica 
BIOLOX®. 
 

 
5. Fixação da cabeça 
femoral cerâmica 
BIOLOX®.

6. Evitar danos durante a 
cirurgia.

O cone da haste femoral 
pode ser danificado 
por instrumentos 
cirúrgicos durante a 
intervenição. 

Ao assentar e remover 
a cabeça esférica 
original, a estrutura 
definida do cone da 
haste pode ser 
danificada. 

Assentar a cabeça femoral 
cerâmica BIOLOX® com 
o cone interno limpo e 
seco e usando um ligeiro 
movimento rotativo para 
garantir o alinhamento 
da cabeça femoral 
BIOLOX®.

Certifique-se de que não existe 
qualquer corpo estranho; o chamado 
terceiro corpo, por exemplo, partes 
moles, resíduos de ossos ou cimento; 
na conexão do cone. A existência de 
resíduos na conexão poderá gerar 
a concentração de tensões em um 
ponto localizado, assimetria na zona 
de carregamento, e não ocorrerá a 
correta distribuição das tensões em 
toda a superffcie do cone femoral. 

Sempre lembrar
• Utilizar somente cabeças femorais BIOLOX® que estejam na embalagem original, não utilizadas.
• Não utilizar cabeças femorais BIOLOX® que tenham caído no chão, estejam danificados ou já 

tenham sido utilizados anteriormente.
• Certifique-se de que o cone da cabeça femoral cerâmica BIOLOX® e o cone da haste femoral 

metálica são compatíveis e aprovados.
•  Não combinar produtos de fabricantes diferentes. 
•  Usar a cabeça de prova para os testes. A redução de prova deve ser feita somente com a cabeça 

de prova. 
•  Certifique-se que a superfície da haste femoral está limpa e isenta de danos.
•  Cuidadosamente aplicar a cabeça femoral cerâmica BIOLOX® na haste femoral.
• Certifique-se de que a montagem está correta e então realize a impactação.

Utilizar somente cabeças 
femorais cerâmicas 
BIOLOX® que tenham sido 
retiradas da embalagem 
original durante a cirurgia. 
Não utilizar uma cabeça 
femoral cerâmica que 
tenha caído no chão 
ou que tenha sido 
anteriormente utilizada. 

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec Platz 1–9

73207 Plochingen, Alemania

Teléfono: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950  

medical_products@ceramtec.de 

www.biolox.com

1. 2. 3. 6 Fonte da imagem: Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany) 4, 5 Fonte da imagem: CeramTec 

Estas informações não substituem as instruções de uso. As informações dadas nas instruões de uso são 
obrigatórias e devem ser sempre observadas.  
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1. Colocar o acetábulo 
na zona de segurança 
de Lewinnek‘s que 
aparece na ilustração. 
Evitar utilizar implantes 
acetabulares de 
cerâmica BIOLOX® 
quando o acetábulo 
estiver retrovertido.  

2. Remover os osteófitos 
para evitar o impacto 
entre o implante eo osso. 

3. Assegurar-se que 
acetábulo e o implante 
acetabular são 
compatíveis. 

4. O acetábulo tem que 
estar limpo e seco antes 
da colocação do implante 
acetabular cerâmico 
BIOLOX®. Os líquidos 
assim como as gorduras 
não são totalmente 
compressíveis e tem que 
ser removidos do interior 
do acetábulo.   

5. Para proteger o 
implante acetabular, 
coloque um tecido 
absorvente no interior 
da cavidade. Removê-
lo somente antes da 
colocação do inserto 
acetabular cerâmico 
BIOLOX®. 

6. Quando estiver 
utilizando um 
instrumento para a 
colocação do inserto 
acetabular, seguir com 
atenção, as instruões de 
uso do fabricante.

7. Afim de verificar que 
o inserto acetabular 
cerâmico BIOLOX® está 
corretamente acoplado 
no acetábulo metálico, 
passe o dedo ao redor 
da borda do inserto para 
confirmar que o mesmo 
está completamente 
alinhado com a borda.

8. A correta fixação 
do inserto acetabular 
cerâmico no acetábulo 
metálico é obtida através 
do impacto com o correto 
impactor na direção 
axial. A força aplicada 
deverá ser entre 2 a 6 kN.

9. Nunca golpear o 
inserto acetabular 
cerâmico BIOLOX® 
diretamente com o 
martelo metálico. 
 

10. Checar a correta 
posição do inserto 
acetabular cerâmico 
BIOLOX® no acetábulo, 
após a fixação com o uso 
das imagens de raio-X.

Sempre lembrar
• Utilizar somente insertos acetabulares cerâmicos BIOLOX® que estejam na embalagem 

original, não uti I izadas. 
•  Não utilizar insertos acetabulares cerâmicos BIOLOX® que tenham caído no chão, este-

jam danificados ou já tenham sido utilizados anteriormente.
• Certifique-se de que o inserto acetabular cerâmico BIOLOX® e o acetábulo são compatí-

veis.
•  Não combinar produtos de fabricantes diferentes.
• Usar a cabeça de prova para os testes. A redução de prova deve ser feita somente com a 

cabeça de prova.
•  Certifique-se que a superfície do inserto acetabular cerâmico está limpa e isenta de 

danos.
•  Cuidadosamente aplicar inserto acetabular cerâmico BIOLOX® na haste femoral.
•  Certifique-se de que a montagem está correta e então realize a impactação.

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Fonte da imagem: CeramTec; 2 Fonte da imagem: Prof. A. Kusaba (2009); 4, 5 Fonte da imagem: Prof. H. Kiefer (2011) 
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Estas informações não substituem as instruções de uso. As informações dadas nas instruões de uso são  
obrigatórias e devem ser sempre observadas. 
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