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IndIcação
Para pacientes cuja qualidade do osso seja capaz de suportar as pressões transmitidas pela forma hemisférica, e 
que tenha capacidade de promover a remodelação óssea, com a consequente fixação secundária do componente 
através da osteointegração.

conceIto
O Componente Acetabular Modular não Cimentado A-Lock CM Maxxion segue o perfil hemisférico ideal 
dos componentes acetabulares, acrescido de um maior diâmetro no anel periférico (over ring) que garante 
transferência periférica dos esforços e aletas radiais para estabilidade intrínseca do componente.

Perfil hemisférico ideal. ·
Anel periférico ( · over ring) com transferência periférica dos esforços.

Estabilidade mecânica imediata. ·
Estímulo fisiológico às pontes ósseas. ·
Mínima remoção óssea. ·

característIcas técnIcas dIferencIadas
Componente metálico com parede mais fina. ·
Componente de polietileno com parede mais  ·
espessa resulta em menor deformação e desgaste.

Total eficácia e segurança no travamento dos  ·
componentes.

Borda do componente de polietileno menor que o  ·
componente metálico.      

O Componente Acetabular Modular Não Cimentado A-Lock CM Maxxion 
foi desenvolvido a partir de conceito biomecânico confiável, existente 
há mais de 20 anos. O produto atende aos mais modernos conceitos de 
fixação mecânica e biológica.

ValIdação InternacIonal
Referência de qualidade, o Componente Acetabular  ·
Modular não Cimentado A-Lock CM Maxxion é 
fabricado com a melhor matéria-prima normatizada 
internacionalmente, além de tecnologia e mão de 
obra altamente qualificadas. 

Laboratórios de Caracterização Independentes,  ·
credenciados na Reblas e Inmetro, realizaram 
ensaios, validaram a Garantia de Qualidade do 

A-Lock CM     |  Componente Acetabular Modular não Cimentado

produto e responderam a questionamentos sobre 
características intrínsecas do produto.

Submetido e validado por diversos ensaios  ·
padronizados internacionalmente, conforme 
orientações e diretrizes do FDA (Food and Drug  
Administration) e CE (Comunidade Europeia).

Possui registro na ANVISA e certificação CE  ·
(Comunidade Europeia).
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• Simples e seguro 
   • Mecanicamente estável 
          • Fixação imediata

especIfIcações
O Componente Acetabular não Cimentado A-Lock  ·
CM Maxxion é fabricado em Titânio Unalloyed – 
ASTM F.67 e está disponível nos diâmetros de 44 
a 46mm com um orifício, e 48 a 62mm com dois 
orifícios. Para revisão estão disponíveis acetábulos 
nos diâmetros de 64 a 70mm com quatro orifícios.
O Sistema Modular permite o uso de cabeças  ·
femorais fabricadas em CrCoMo de Ø 22,25 – 
Ø 26,0 – Ø 28,0 – Ø 32,0mm, com diferentes 
tamanhos de colo.

Foto obtida por Microscopia Eletrônica de 
Varredura mostra os detalhes de estrutura criada 

pelo “Plasma Porous” na superfície do Componente 
Acetabular não Cimentado A-Lock CM Maxxion.

textura da superfícIe
A superfície externa do componente recebe 
aplicação de uma camada de Titânio por termo-
aspersão “Plasma Porous”, com a finalidade de 
otimizar a osteointegração e fixação biológica do 
componente, pelo crescimento ósseo na forma 
de “bone ingrowth”. 

rIgor técnIco
Primeiramente, foi efetuada a verificação do projeto do Componente Acetabular A-Lock CM Maxxion por meio 
da utilização do método de elementos finitos (MEF), o qual consiste na criação de um modelo matemático/
computacional do componente acetabular de modo a permitir a simulação em ambiente virtual, a identificação das 
zonas de concentração de tensões, e a determinação da intensidade dos esforços mecânicos a qual o Componente 
Acetabular A-Lock CM Maxxion estará sujeito. 
Neste método, pela teoria de “Von Mises – Hencky” ou Teoria de Energia Cisalhante é possível determinar o 
momento e qualificar as tensões que excedam, em cada região delimitada, a tensão de escoamento do material (σg), 
ou seja, aquela onde se inicia o escoamento e, consequentemente, a deformação plástica irreversível do material. 
Possível também analisar o efeito junto à parede acetabular do anel periférico (over ring) e das aletas piramidais.

os ensaIos executados em laboratórIos nacIonaIs credencIados ValIdaram:
Material do substrato e processamento (determinação das propriedades químicas, físicas, mecânicas e  ·
metalúrgicas).

Material depositado (determinação das propriedades químicas e granulometria). ·

Propriedades intrínsecas do Componente Acetabular A-Lock  · CM  Maxxion.

Camada de revestimento – Plasma Porous (espessura, corrosão, adesão/coesão, porosidade e rugosidade). ·

Otimização da fixação biológica

Parafusos ósseos com rosca esponjosa nos diâmetros  ·
4,5 – 5,5 e 6,5mm, e nos comprimentos 15 a 40mm. 
Nos orifícios acetabulares não utilizados podem ser 
colocados parafusos tampão, para evitar contato do 
polietileno e tecido ósseo.
Componente acetabular de polietileno nas versões  ·
standard e displásico (com rebordo de 10º de inclinação).
Fabricado em Polietileno UHMWPE  de origem  ·
internacional conforme normas ASTM F648 e              
NBR ISO 5834-2.
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