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 � INDICAÇÕES

As hastes monobloco não cimentadas são indicadas para uso 

na artroplastia parcial ou total da anca e são concebidas para 

colocação por pressão (press-fit) (não cimentada). Quando 

usadas na artroplastia total da anca, as hastes monobloco 

não cimentadas são concebidas para uso com cabeças 

modulares e cúpulas acetabulares compatíveis. Quando 

usadas na artroplastia parcial da anca, são concebidas para 

uso com cabeças femorais destinadas à artroplastia parcial 

da anca ou a cabeças bipolares.

A artroplastia da anca destina-se à redução ou alívio de dor 

e/ou melhoria da função da anca em pacientes de esqueleto 

maduro com as seguintes condições:

• doença de articulação degenerativa não-inflamatória 

incluindo osteoartrite, necrose avascular e displasia; 

• artrite reumatoide; 

• tratamento de fraturas da cabeça femoral e do colo 

femoral; 

• revisões em casos nos quais a reserva óssea femoral 

existente é satisfatória.

 � CONTRAINDICAÇÕES

As contraindicações absolutas incluem:

• infeção local ou sistémica; 

• septicemia; 

• osteomielite persistente aguda ou crónica; 

• lesão nervosa ou muscular confirmada que comprometa 

a função da articulação da anca.

Contraindicações relativas incluem:

• doenças nervosas ou vasculares que afetam o membro 

em questão; 

• fraca reserva óssea (por exemplo devido a osteoporose 

ou cirurgia de revisão anterior extensa) que comprometa 

a estabilidade do implante; 

• perturbações metabólicas que possam prejudicar a 

fixação e estabilidade do implante. 

• qualquer doença e dependência concomitante que possa 

afetar a prótese implantada; 

• hipersensibilidade a metais dos materiais do implante.

 � AVISOS

O cirurgião deve planear cuidadosamente a cirurgia depois 

ler a técnica cirúrgica. Deve prestar-se especial atenção aos 

seguintes aspetos:

1. Hastes de tamanho reduzido: as hastes de tamanho 

reduzido são concebidas para pacientes com um canal 

intramedular e/ou região metafisária femoral reduzidos. O 

tamanho reduzido (largura no plano frontal) destas hastes 

resulta numa redução correspondente na resistência à 

fadiga do implante;

2. Combinações de maior offset (uso de hastes 

lateralizadas): as hastes lateralizadas são concebidas 

para restaurar o offset funcional da articulação da anca 

de modo a ser comparável ao da anca contralateral, no 

entanto, um maior comprimento do colo leva a um maior 

risco de complicação (por ex. rutura devido a fadiga).

O surgimento de complicações ou de falhas na 

substituição total da anca tem maior probabilidade de 

ocorrer em pacientes pesados e altamente ativos e em 

combinações de desvio elevado.

Siga as instruções de utilização incluídas na

embalagem do produto.
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 � COMBINAÇÕES PERMITIDAS/PROIBIDAS

IMPORTANTE: as hastes monobloco não cimentadas 

foram testadas de acordo com as normas ISO relativas à 

resistência à fadiga. As combinações com cabeças femorais 

de offset elevado XXL ou XXXL não foram avaliadas. Se o 

cirurgião decidir usar uma cabeça femoral XXL ou XXXL para 

alcançar a estabilidade articular apropriada, deve ponderar 

cuidadosamente os riscos introduzidos por combinações de 

offset aumentado.

 � FATORES DE RISCO

Os seguintes fatores de risco podem ter resultados 

insatisfatórios com esta prótese:

• excesso de peso; 

• atividades físicas intensas (desportos ativos, trabalho 

físico intenso); 

• colocação incorreta do implante; 

• incapacidades médicas que podem provocar uma marcha 

anormal ou uma carga sobre a articulação da anca; 

• deficiências musculares; 

• incapacidades múltiplas da articulação; 

• recusa em modificar as atividades físicas no pós-

operatório; 

• antecedentes de infeções ou quedas; 

• doenças sistémicas e perturbações metabólicas; 

• doenças neoplásicas locais ou disseminadas; 

• tratamentos farmacológicos que afetam de forma adversa 

a qualidade óssea, a cicatrização ou a resistência a 

infeções; 

• consumo de drogas ou alcoolismo; 

• osteoporose ou osteomalacia acentuada; 

• resistência do paciente à doença debilitada de uma forma 

geral (VIH, tumores, infeções); 

• deformação grave que prejudique a ancoragem ou que 

origine um posicionamento inadequado dos implantes.
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 � TAMANHOS DA MASTERSL

A MasterSL é composta por 13 tamanhos de haste e duas 

versões. A versão padrão apresenta um ângulo cervico-

diafisário de 131°, ao passo que a versão lateralizada 

apresenta um ângulo cervico-diafisário de 127,5°.

A dimensão das hastes aumenta proporcionalmente com 

os tamanhos; no plano parassagital, a espessura aumenta 

0,3 mm por tamanho; no plano frontal, a largura aumenta 

1,1 mm por tamanho, o comprimento* aumenta 3 mm por 

tamanho e o offset aumenta 1 mm.

Nota*: Isto aplica-se a partir da MasterSL n.º 2.

 TABELA DE DESLOCAMENTO PARA A MASTERSL – COM CABEÇA
         Média (M) (+0 mm)

Tamanho STD LAT

1 35 mm 40 mm
2 36 mm 41 mm
3 37 mm 42 mm
4 38 mm 43 mm
5 39 mm 44 mm
6 40 mm 45 mm
7 41 mm 46 mm
8 42 mm 47 mm
9 43 mm 48 mm
10 44 mm 49 mm
11 45 mm 50 mm
12 46 mm 51 mm
13 47 mm 52 mm
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IMPORTANTE: O planeamento pré-operatório 

proporciona informações úteis para determinar 

o tamanho de implante provável bem como para 

identificar o centro de rotação e o nível preciso da 

osteotomia do colo femoral. O tamanho de haste 

correto deve ser confirmado durante a cirurgia.

 �  PLANEAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO

Para alcançar os melhores resultados é sempre aconselhável 

o planeamento pré-operatório recorrendo a modelos 

especiais (com perfis 15% maiores).

Deve usar-se uma radiografia frontal e outra axial, de boa 

qualidade e com contraste adequado; devem abranger toda 

a extensão dos modelos de perfil da haste para planeamento 

pré-operatório (Fig. 1).

Em vez de modelos convencionais, está também disponível 

uma versão digital compatível com a maioria dos programas 

de planeamento cirúrgico.

Figura 1

Radiografia com modelo da MASTERSL.
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 � SELEÇÃO DO TAMANHO DA HASTE

Sobreponha o modelo na metáfise e estime o tamanho 

apropriado da haste femoral.

O corpo do componente femoral deve alcançar contato 

cortical no plano frontal na parte proximal e recriar a posição 

apropriada do centro de rotação. Para ambas as opções de 

offset de 131° e 127,5°, os modelos possuem marcas que 

indicam o centro de rotação para uma gama de opções de 

colo da cabeça (Fig. 2).

Após estabelecer o tamanho provável do componente 

femoral, determine o offset e o posicionamento vertical 

necessários para proporcionar uma tensão do músculo 

abdutor adequada. 

A opção de colo lateralizado proporciona um aumento do 

offset de 5 mm, mantendo a altura vertical ou o comprimento 

da perna.

O comprimento do colo da cabeça femoral (ou seja, S, M, 

L) também irá desempenhar um papel no comprimento da 

perna e no offset.

Uma vez determinada a estimativa do tamanho e da posição 

da haste, deve ser anotado o nível de ressecção do colo. 

Este será usado como referência durante a ressecção 

intraoperatória do colo.

Figura 2

Sobreposição do modelo de hastes MASTERSL com o 

centro de rotação
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Ressecção do colo

 � RESSECÇÃO DO COLO

Após luxar o fémur, a ressecção da cabeça femoral é feita 

usando os pontos anatómicos referenciados durante o 

planeamento pré-operatório (Fig. 3).

O guia de ressecção (disponível mediante pedido, referência 

número 9035.05.180) mostra o eixo do canal, da haste e 

do colo femoral (Fig. 4). Alinhe a guia com o eixo do canal 

femoral. Marque a linha de ressecção, determinada durante a 

modelagem pré-operatória, usando a régua correspondente 

na guia com um instrumento de marcação à escolha.

Figura 3

Eixo do colo femoral

Eixo femoral

Figura 4
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Abertura do canal femoral

 � ABERTURA DO CANAL FEMORAL

Utilize o escopro em caixa para remover a porção mediana do 

grande trocanter e o colo femoral lateral e para estabelecer 

a versão (Figs.  5-6).

Nota. Use a extremidade cortante do escopro de modo a 

obter uma forma mais aproximada à área transversal das 

raspas e das hastes (Fig. 7).

Está também disponível mediante pedido uma versão 

modular do escopro (referência número 9095.11.502)

Figura 5

Figura 7

Figura 6
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Abertura do canal femoral

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Pode-se remover mais osso do grande trocanter 

e do colo femoral com a raspa inicial curva

(disponível mediante pedido, referência número 9095.10.162) 

(Figs. 8-9).

O escareador de canal axial (disponível mediante pedido, 

referência número 9035.05.155) (Figs.  10-11) pode 

ser usado para abrir o canal medular e poderia ajudar a 

determinar a direção do eixo femoral para uma fresagem 

alinhada.
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Preparação do fémur

 � PREPARAÇÃO DO FÉMUR 

Use o punho ergonómico para raspas (Figs. 12-13a, 

13b-14). 

Comece por utilizar a raspa mais pequena (tamanho 1).

Figura 14

Figura 12Figura 12

Figura 13b

Figura 13aFigura 13a
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Preparação do fémur

Continue com a fresagem tendo cuidado para manter 

versão e alinhamento adequados até alcançar-se o ajuste e 

estabilidade desejados (contato íntimo com o osso cortical 

medial e lateral). 

Nota.  Os tamanhos das raspas estão marcados na parte 

lateral proximal, permitindo um reconhecimento perfeito do 

tamanho quando estão na caixa do conjunto de instrumentos 

(Fig. 15).

Figura 15
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Preparação do calcar

 � PREPARAÇÃO DO CALCAR

Com a raspa final totalmente encaixada, pode usar-se o 

aplanador de calcar (disponível mediante pedido, referências 

número 9035.05.150 e 9035.05.151) (Figs. 16a,b,c) para 

aplanar o colo femoral. 

Oriente o aplanador na direção da raspa, garantindo que está 

alinhada axialmente. Ligue o aplanador e avance devagar em 

direção à raspa, fresando, moendo o calcar até ao nível da 

raspa (Fig. 17).

Figura 16b

Figura 16a

Figura 16c Figura 17
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Redução do componente prova

 � REDUÇÃO DO COMPONENTE PROVA

A redução dos componentes de prova é útil para determinar 

parâmetros importantes tais como a posição da haste, 

a estabilidade articular, a amplitude do movimento e o 

comprimento da perna. 

Monte o colo e a cabeça de prova (Figs.  18, 19) na raspa. 

Estão disponíveis opções de colo padrão e lateralizado 

(Fig. 20). 

Figura 19

Figura 20

Figura 18
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Redução do componente prova

Figura 22

Nota. O comprimento do colo da raspa (L) aumenta 

proporcionalmente com o incremento dos tamanhos 

(Fig. 21). Isto permite o uso de um único colo de prova para 

todos os tamanhos pertencentes ao mesmo modelo (STD 

ou LAT). 

Realize a redução dos componentes de prova (Fig. 22). 

Quando se obtiver estabilidade, comprimento de perna, 

offset e amplitude de movimento com um comprimento 

adequado da cabeça femoral, luxe a anca e remova os 

componentes de prova. 

Figura 21
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Introdução da MasterSL

 � INTRODUÇÃO DA MASTERSL

Selecione o tamanho de haste correspondente à raspa final.

A haste é implantada usando o impactor roscado (unidade 

de introdução da haste) (Fig. 23).

Enrosque o impactor roscado na MasterSL (Fig. 24a), 

rodando a anilha manualmente, e bloqueie a haste com a 

ajuda da chave modular em T (Fig. 24b).

Uma vez removida a chave em T, impacte a haste no 

respetivo lugar até chegar ao mesmo nível que a raspa 

atingiu anteriormente, nível esse em que o implante é estável.

Desenrosque a unidade de introdução da haste roscada.

Figura 23

Figura 24a

Figura 24b
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Introdução da MasterSL

A haste também poderá ser inserida manualmente na 

cavidade femoral preparada, impactando-se usando o 

impactor da haste de união rápida (disponível mediante 

pedido, referência número 9045.03.400) (Fig. 25). 

Posicione a ponta do impactor no orifício de orientação 

assimétrico da haste (Figs. 26a,b) e impacte (Fig. 27).

Neste ponto, poderá voltar a realizar uma redução de 

componentes prova com a mesma cabeça de prova usada 

anteriormente para reavaliar e confirmar os parâmetros 

biomecânicos importantes.

Figura 26a

Figura 25

Figura 27

Figura 26b
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Introdução da cabeça femoral

Figura 30

 � INTRODUÇÃO DA CABEÇA FEMORAL

Limpe e seque completamente o cone da MasterSL. Coloque 

a cabeça femoral selecionada no cone; encaixe-a girando 

(Fig. 28) e depois impactando-a com o impactor apropriado 

(Fig. 29). Limpe as superfícies dos implantes e reduza a anca 

(Fig. 30).

Nota. O impactor da cabeça tem uma concavidade interna 

dupla, permitindo que se use com todos os diâmetros de 

cabeças (28, 32, 36 e 40 mm).

O CONJUNTO INSTRUMENTAL DE CABEÇAS DE PROVA 

COMPLETO 

(disponível mediante pedido, referência número 9095.50.000)

Contém todos os diâmetros de cabeças de prova (de 28 mm 

a 40 mm), variando de S a XL.

Figura 28

Figura 29
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Remoção dos componentes

 � REMOÇÃO DOS COMPONENTES

Os componentes protésicos podem ser removidos, se 

necessário. 

CABEÇA FEMORAL

A cabeça femoral pode ser removida simplesmente 

martelando na base usando um impactor.

IMPORTANTE: Quando a remoção da haste não for 

necessária, usar sempre cabeças cerâmicas de revisão 

(apenas mediante pedido) que têm uma manga de proteção 

de segurança de titânio. 

HASTE

Enrosque o impactor roscado na haste. Enrosque o martelo 

deslizante (disponível mediante pedido, referência número 

9035.05.152) (Fig. 31) no impactor da haste e retire-a 

(Fig. 32).

IMPORTANTE: Este método poderá ser usado nos casos em 

que a fixação biológica é ausente ou fraca; caso contrário, 

poderá ser necessário separar as superfícies integradas do 

osso usando escopros apropriados.

Figura 31

Figura 32
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 9035.05.000Conjunto de instrumentos para a haste femoral MASTERSL

Ref.ª CÓDIGO DESCRIÇÃO Qt.

A 9035.15.210 Raspa n.º 1 1

A 9035.15.220 Raspa n.º 2 1

A 9035.15.230 Raspa n.º 3 1

A 9035.15.240 Raspa n.º 4 1

A 9035.15.250 Raspa n.º 5 1

A 9035.15.260 Raspa n.º 6 1

A 9035.15.270 Raspa n.º 7 1

A 9035.15.280 Raspa n.º 8 1

A 9035.15.290 Raspa n.º 9 1

A 9035.15.300 Raspa n.º 10 1

A 9035.15.310 Raspa n.º 11 1

A 9035.15.320 Raspa n.º 12 1

A 9035.15.330 Raspa n.º 13 1

B 9035.05.160 Escopro em caixa curvo 1

C 9035.05.190 Punho da raspa 2

D 9045.03.300 Unidade de inserção da haste roscada 1

E 9035.05.170 Colo de prova STD 2

E 9035.05.171 Colo de prova LAT 2

F 9095.10.711 Cabeça de prova 12/14 diâ. 28 mm S 1

F 9095.10.712 Cabeça de prova 12/14 diâ. 28 mm M 1

F 9095.10.713 Cabeça de prova 12/14 diâ. 28 mm L 1

G 9095.11.110 Impactor de cabeças 1

9035.05.950 Caixa esterilizável 1
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INSTRUMENTOS ADICIONAIS

9035.05.180 Guia de ressecção n

 GUIA DE RESSECÇÃO

9035.05.155 Escareador de canal n

 ESCAREADOR DE CANAL

9095.10.162 Raspa curva n

 RASPA CURVA 

9035.05.150 Escareador do colo n

 ESCAREADOR DO COLO 

9035.05.151 Cobertura do escareador do colo n

 COBERTURA DO ESCAREADOR DO COLO

9045.03.400 Impactor de haste de união rápida n

 IMPACTOR DE HASTE DE UNIÃO RÁPIDA

n Mediante pedido
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 9095.50.000 Conjunto para cabeças de prova diâ. 28-40 mm

Ref.ª CÓDIGO DESCRIÇÃO Qt.

A 9095.10.711 Cabeça de prova diâ. 28 mm S 1

A 9095.10.712 Cabeça de prova diâ. 28 mm M 1

A 9095.10.713 Cabeça de prova diâ. 28 mm L 1

A 9095.10.714 Cabeça de prova diâ. 28 mm XL 1

B 9095.10.721 Cabeça de prova diâ. 32mm S 1

B 9095.10.722 Cabeça de prova diâ. 32mm M 1

B 9095.10.723 Cabeça de prova diâ. 32mm L 1

B 9095.10.724 Cabeça de prova diâ. 32mm XL 1

C 9095.10.731 Cabeça de prova diâ. 36mm S 1

C 9095.10.732 Cabeça de prova diâ. 36mm M 1

C 9095.10.733 Cabeça de prova diâ. 36mm L 1

C 9095.10.734 Cabeça de prova diâ. 36mm XL 1

D 9095.10.741 Cabeça de prova diâ. 40mm S 1

D 9095.10.742 Cabeça de prova diâ. 40mm M 1

D 9095.10.743 Cabeça de prova diâ. 40mm L 1

D 9095.10.744 Cabeça de prova diâ. 40mm XL 1

E 9095.11.110 Impactor da cabeça femoral 1

9095.50.950 Caixa esterilizável 1

9035.05.152 Martelo deslizante n

 MARTELO DESLIZANTE

9095.11.502 Escopro em caixa modular n

 ESCOPRO EM CAIXA MODULAR

n Mediante pedido
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 HASTES MASTERSL PADRÃO – CONE 12/14

Ti6Al4V + 
PoroTi + HA

3515.25.210 N.º 1

3515.25.220 N.º 2

3515.25.230 N.º 3

3515.25.240 N.º 4

3515.25.250 N.º 5

3515.25.260 N.º 6

3515.25.270 N.º 7

3515.25.280 N.º 8

3515.25.290 N.º 9

3515.25.300 N.º 10

3515.25.310 N.º 11 n

3515.25.320 N.º 12 n

3515.25.330 N.º 13 n

n Os tamanhos n.º 11, n.º 12, n.º 13 STD e LAT estão disponíveis apenas mediante pedido

 HASTES MASTERSL LATERALIZADAS – CONE 12/14

Ti6Al4V + 
PoroTi + HA

3516.25.210 N.º 1

3516.25.220 N.º 2

3516.25.230 N.º 3

3516.25.240 N.º 4

3516.25.250 N.º 5

3516.25.260 N.º 6

3516.25.270 N.º 7

3516.25.280 N.º 8

3516.25.290 N.º 9

3516.25.300 N.º 10

3516.25.310 N.º 11 n

3516.25.320 N.º 12 n

3516.25.330 N.º 13 n
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CH-6343 Rotkreuz - Zug
Switzerland
Tel: +41 (0) 41 747 06 60
Fax: +41 (0) 41 747 06 69
E-mail: info@lima-switzerland.ch

Lima Japan kk                 
Shinjuku Center Building, 29th floor
1-25-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku, 
Tokyo 163-0629 - Japan
Tel.: +81 3 5322 1115
Fax: +81 3 5322 1175

Lima CZ sro
Do Zahrádek I., 157/5
155 21 Praha 5 – Zličín – 
Czech Republic
Tel.: +420 222 720 011
Fax: +420 222 723 568
E-mail: info@limacz.cz 

Lima Deutschland GmbH  
Kapstadtring 10
22297 Hamburg - Germany
Tel.: +49 40 6378 4640                                                                                                                           
Fax: +49 40 6378 4649
E-mail: info@lima-deutschland.com

Lima Austria GmbH
Seestadtstrasse 27 / Top 6-7
1220 Wien - Austria
Tel.: +43 (1) 2712 469
Fax: +43 (1) 2712 469 100
E-mail: office@lima-austria.at

Lima SK s.r.o.
Zvolenská cesta 14
97405 Banská Bystrica - Slovakia
Tel.: +421 484 161 126   
Fax.: +421 484 161 138
E-mail: info@lima-sk.sk

Lima Netherlands
Havenstraat 30
3115 HD Schiedam
The Netherlands
Tel: +31 (0) 10 246 26 60
Fax: +31 (0) 10 246 26 61
info@limanederland.nl
www.limanederland.nl

Lima Implantes Portugal S.U. Lda
Rua Olavo D’Eça Leal Nº6 Loja-1 
1600-306 Lisboa - Portugal
Tel : +35 121 727 233 7
Fax: +35 121 296 119 2
lima@limaportugal.com

Lima Orthopaedics Australia Pty Ltd
Unit 1, 40 Ricketts Rd
Mt Waverley 3149
Victoria Australia
Tel.: +61 (03) 9550 0200
Fax: +61 (03) 9543 4003 
www.limaortho.com.au

Lima Orthopaedics New Zealand Ltd
20 Crummer Road 
Auckland 1021
New Zealand
Tel.: +64 (09) 360 6010
Fax: +64 (09) 360 6080

Lima Orthopaedics UK Limited 
Unit 2, Campus 5
Third Avenue
Letchworth Garden City
Herts. SG6 2JF
United Kingdom
Tel.: 0844 332 0661
Fax: 0844 332 0662

Lima USA Inc.
2001 NE Green Oaks Blvd., Suite 100  
Arlington, TX 76006
Tel.: +1 817-385-0777 
Fax: +1 817-385-0377

Lima Sweden AB
Företagsallén 14 B
SE-184 40 ÅKERSBERGA
Sweden
Tel.:  +46 8 544 103 80
Fax.: +46 8 540 862 68
www.linksweden.se

Lima Italy
Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 1 – Palazzo F1
20090 Assago - Milano - Italy
Tel.: +39 02 57791301

Lima Korea Co. Ltd
11FL., Zero Bldg.
14 Teheran-ro 84-gil
Gangnam Gu, Seoul, 135-845, Korea
Tel.: +82 2 538 4212
Fax: +82 2 538 0706

Lima do Brasil Ltda.
Av. Sagitário 138, Sala 2707
Edificio Torre City, Condominio Alpha Square
06473-073 Barueri SP
Brasil

Lima Belgium sprl
Avenue Newton, 4
1300 Wavre - Belgium
Tel.: +32 (0) 10 888 804
Fax: +32 (0) 10 868 117
E-mail: info@limabelgium.be

Lima Denmark ApS
Lyngebækgårds Allé 2 
2990 Nivå - Denmark
Tel. +45 7879 1989
Fax +45 4586 0068 
E-mail: mail@Lima-Denmark.dk

Lima Turkey Ortopedi A.S.
Ekinciler Cad. Necip Fazil Sk. Pekiz Plaza N°5 D1
34810 Kavacik, Beykoz - Istanbul/Turkey 
Tel: +90 (216) 693 1373
Fax: +90 (216) 693 2212
E-mail: info@lima-turkey.com.tr

Lima Orthopaedics South Africa
14  6Th Avenue
Maraisburg  -  Johannesburg  -  Gauteng
South Africa   1709

Lima SM spa 
Strada Borrana 38 
47899 Serravalle, Republic of San Marino  
Tel.: +378 0549 961911  
Fax: +378 0549 961912
E-mail: info@lima-sm.com


