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A CPMH
A empresa CPMH foi fundada 2010 e está 
entre as empresas especializadas que 
oferecem pesquisa, desenvolvimento e 
fabricação de instrumental e fixadores 
externos para atendimento de emergência e 
correção de deformidades.

Maior qualidade dos produtos, espírito 
de inovação e alta capacidade, bem como o 
impulso permanente para progredir são os 
recursos, que são refletidos em nossos 
produtos. Os nossos produtos alcançam os 
cirurgiões e hospitais através de uma rede 
de distribuidores exclusivos.

A utilização dos fixadores externos no corpo 
humano necessita produtos de alta 
qualidade que atendam normas especificas e 
tenham alta durabilidade. 
Como obter materiais com estas 
características? 
O desenvolvimento dos fixadores deve ser 
feito com a participação direta de 

cooperação entre ortopedistas e 
traumatologistas experientes e com 
auxilio de centros de desenvolvimento e 
institutos de pesquisa.

Alta qualidade e precisão na 
produção – descrevem as nossas 
capacidades especiais em poucas 
palavras. Em vista da responsabilidade 
com nossos clientes, além do fator 
tempo, a precisão, design e durabilidade 
dos nossos produtos são muito 
importantes e necessários em todas as 
etapas de fabricação dos implantes. 
Você vai encontrar estas características 
em nossa empresa. Assim, podemos ter 
certeza de que todo o processo vai 
passar por nossos altos padrões de 
qualidade, desde a compra de materiais 
até a expedição de nossos produtos. 
Nós fabricamos exclusivamente de 
acordo para as mais recentes normas e 
diretrizes nacionais e internacionais.

Nosso departamento de CNC inclui 
máquinas para usinagem
de alta precisão de todos os 
materiais que são comumente
usados para Instrumentais e 
implantes ortopédicos. Métodos
de medição sofisticados são 
estabelecidos e nos permitem
controlar e verificar a qualidade 
durante e após o processo
de fabricação. Assim, permite-nos 
fabricar componentes de
alta demanda. Durante a fabricação 
processo todos os implantes
e instrumentos passam várias vezes 
sob a verificação da
qualidade 100 %.Após a limpeza e 
marcação a laser os materiais
finalmente alcançam o departamento 
de embalagem definitiva e são 
estocados até enviado para o seu 
destino final.



FIXADOR
MODULAR

MEMBROS
SUPERIORES

O Fixador Modular para membros superiores foi concebido para reduzir a 
complexidade da fixação, enquanto proporciona versatilidade total e 
facilidade de utilização. O sistema pode ser utilizado com pinos com uma ou 
várias conexões em uma variedade de configurações de montagens de 
acordo com a preferência do cirurgião e necessidade da fratura. Fraturas 
intra-articulares podem ser tratadas com uma ponte ou construção 
trans-articular, fraturas extra-articulares podem ser tratadas com uma ponte 
ou montagem Peri-articular. O sistema modular foi concebido para satisfazer 
as necessidades do paciente e o cirurgião.

O sistema baseia-se em um 
encaixe à pressão de mola 
mecanismo que permite 
melhorar o manuseamento e 
reduz tempo intra-operatório 
A utilização de materiais 
plásticos de alto desempenho 
e de fibra de carbono oferece 
excelente visualização da 
fratura e montagens não 
volumosos. 
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PERMITE
Montagem ponte unilateral
Montagem padrão ponte bilateral
Colocação independente dos pinos
Montagem Peri-articular
Montagem pra osteotomia Radial
Fixação Pediátrica

VANTAGENS
Colocação único pino
Colocação de pino Múltiplo / paralelo
Radio transparente
Montagens com design ergonômico compacto
Único instrumento para ajustes



FIXADOR MODULAR MEMBROS SUPERIORES
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840.003
Conexão barra/pino

840.001
Conexão múltipla p/4 pinos

840.005
Conexão transversal p/4 pinos

840.004
Conexão paralela p/2 pinos

840.008
Poste de conexão

840.008
Poste de conexão 30°

840.010
Barra de conexão 
p/cotovelo

840.018
Barra em fibra de 
Carbono Ø 5mm
Tamanhos: 65|100|
150|200|250|300|
350|400 mm

840.007
Barra em alumínio Ø 5mm
Tamanhos: 65|100|
150|200|250|300|
350|400 mm

840.002
Conexão barra/barra

104.3.5
Pino de Schanz cortical Ø3,0 mm

105.3.5
Pino de Schanz cortical Ø3,0 mm

107.4.0
Pino de Schanz cortical Ø3,0 mm

108.4.0
Pino de Schanz cortical Ø3,0 mm

103.3.0
Pino de Schanz cortical Ø3,0 mm

840.011
Barra de conexão em U
Tamanhos: Pequena| 
média|grande



FIXADOR MODULAR MEMBROS SUPERIORES
O Instrumental do Fixador Modular para membros superiores foi concebido 
para reduzir a complexidade da fixação, enquanto proporciona versatilidade 
total e facilidade de utilização. O sistema pode ser utilizado com pinos com 
uma ou várias conexões em uma variedade de configurações de montagens 
de acordo com a preferência do cirurgião e necessidade da fratura.
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INSTRU
MENTAIS



B41006-2
Furador Manual MS 

B41007-2
Chave rápida MS 

B41013-2
Chave catracada MS 

B41010-1
Chave de compressão MS

B41009-2
Chave T Schanz MS

B31001-1 
Broca Ø2,5mm

B41012-2
Guia Pino MS

INSTRUMENTAIS MEMBROS SUPERIORES
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FIXADOR
MODULAR

MEMBROS
INFERIORES

O sistema de fixação modular para membros inferiores foi desenvolvido com 
avançada tecnologia e propicia facilidade de aplicação. Ele foi projetado 
especificamente para atender às necessidades de hoje do cirurgião, 
mantendo-se em mente a facilidade de utilização, versatilidade e conforto 
para o paciente.

Projetado para colocação de pino 
de forma independente em fraturas 
proximais e distais. Projetado com as 
seguintes características:

• Mecanismo de encaixe de mola para
melhoria no tratamento e redução do 
tempo intra- operatório 

• Proporcionar estabilidade e
elasticidade ideal com montagens 
não volumosas e compactas. 

• Atender as fraturas em termos de
complexidade de padrão de fratura e 
perda de tecidos moles, com 
versatilidade e facilidade de usar. 

• Instrumentação simples e eficaz.

• Fornecer acesso fácil aos tecidos moles
para melhor cuidados pós-operatórios. O 
sistema baseia-se em um encaixe à 
pressão de mola mecanismo que permite 
melhorar o manuseamento e reduz tempo 
intra-operatório A utilização de materiais 
plásticos de alto desempenho e de fibra de 
carbono oferece excelente visualização da 
fratura e montagens não volumosos.

• Aumentar a visualização da fratura,
através da utilização de materiais de alto 
desempenho (alumínio e fibra de carbono). 
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VANTAGENS
Colocação único pino
Colocação de pino Múltiplo / paralelo
Radio transparente
Montagens com design ergonômico compacto
Único instrumento para ajustes



FIXADOR MODULAR MEMBROS INFERIORES
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830.002
Conexão barra/barra

830.023
Conexão múltipla em PEEK

830.008
Conexão barra/pino

830.035
Barra em fibra de Carbono Ø 8mm
Tamanhos: 70|100|150|200|
250|300|350|400 mm

830.033
Conexão barra / barra em PEEK

830.010
Conexão múltipla p/4 pinos

830.024
Conexão barra / pino em PEEK

830.023
Barra de conexão em U
Tamanhos: Pequena| 
média|grande

840.017
Barra em alumínio Ø 5mm
Tamanhos: 70|100|150|200|
250|300|350|400 mm

830.015
Poste de conexão

830.016
Poste de conexão 30°

830.025
Barra para tornozelo
Tamanhos: Pequena| 
média|grande

830.025
Barra para joelho
Tamanhos: Pequena|média|grande
Tipos: Direita|Esquerda

116.5.0
Pino de Schanz cortical Ø5,0 mm

118.5.0
Pino de Schanz trapezoidal Ø5,0 mm

124.6.0
Pino de Schanz cortical Ø6,0 mm

127.6.0
Pino de Schanz trapezoidal Ø6,0 mm

Comprimentos 180, 200 e 220 mm
Tipos Automacheante e Autoperfurante



FIXADOR MODULAR MEMBROS INFERIORES
O Instrumental do Fixador Modular para membros inferiores foi concebido 
para reduzir a complexidade da fixação, enquanto proporciona versatilidade 
total e facilidade de utilização. O sistema pode ser utilizado com pinos com 
uma ou várias conexões em uma variedade de configurações de montagens 
de acordo com a preferência do cirurgião e necessidade da fratura.
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INSTRU
MENTAIS



B41006-1
Furador Manual MI 

B41007-1
Chave rápida MS 

B41011
Chave Distração

B41010-2
Chave de compressão MI 

B41009-1
Chave T Schanz MI

B31001-3
Broca Ø3,5mm

B41012-1
Guia Pino MI

INSTRUMENTAIS MEMBROS SUPERIORES
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Os fixadores Plataforma para extremidades foram desenvolvidos para 
tratamento de fraturas de Falange, Metacarpo, Metatarso e correções 
de deformidades nos mesmos. Construídos com material de alto 
desempenho, propiciam uma facilidade de aplicação, melhor visualização 
da fratura e conforto ara o paciente. Proporciona estabilidade e 
elasticidade ideal com montagens não volumosas e compactas. Fornece 
acesso fácil aos tecidos moles para melhor cuidado pós-operatório.
Os componentes são produzidos com metais aprovados para uso em 
implantes cirúrgicos (Aço Inoxidável e liga de alumínio).
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Modelo A007 - Braço

FIXADOR
PLATAFORMA

EXTREMIDADES

850.001
Fixador de Falange e Meta Fixo
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø1,5 e Ø 2,0 mm

Indicações : Fraturas|Não uniões assépticas 
e infectadas|Osteotomia corretiva |
Alongamento|Reimplantes

850.002
Fixador de Falange e Meta articulado
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø1,5 e Ø 2,0 mm

Indicações : Fraturas|Não uniões assépticas 
e infectadas
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FIXADOR PLATAFORMA EXTREMIDADES

100.1.5
Pino de Schanz cortical Ø1,5 mm

100.2.0
Pino de Schanz cortical Ø2,0 mm

100.2.5
Pino de Schanz cortical Ø2,5 mm

850.006
Fixador de Falange e Meta obliquo
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø1,5 e Ø 2,0 mm

Indicações : Fraturas|Não uniões assépticas 
e infectadas

850.015
Fixador de Falange e Meta tipo Trilho
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø1,5, Ø 2,0 e Ø2,5 mm

Indicações : Fraturas|Não uniões assépticas 
e infectadas|Osteotomia corretiva |
Alongamento|Reimplantes|Artrodeses
Tamanhos: Pequeno|Médio|Grande

850.004
ixador de Falange e Meta aticulado vertical
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø1,5, Ø 2,0 e Ø2,5 mm

Indicações : Fraturas|Não uniões assépticas 
e infectadas|Osteotomia corretiva |
Alongamento|Reimplantes|Correção de 
Tecidos Moles|Artrodeses

850.005
Fixador de Falange e Meta articulado horizontal
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø1,5, Ø 2,0 e Ø2,5 mm

Indicações : Fraturas|Não uniões assépticas 
e infectadas|Osteotomia corretiva |
Alongamento|Reimplantes|Correção de 
Tecidos Moles|Artrodeses



Os fixadores tipo Plataforma para punho foram desenvolvidos para 
tratamento de fraturas e deformidades intra e extra articulares do rádio 
distal. Construídos com material de alto desempenho, propiciam uma 
facilidade de aplicação, melhor visualização da fratura e conforto para o 
paciente. Proporciona estabilidade e elasticidade ideal com montagens 
não volumosas e compactas. Fornece acesso fácil aos tecidos moles 
para melhor cuidado pós-operatório.
Os componentes são produzidos com metais aprovados para uso em 
implantes cirúrgicos (Aço Inoxidável, liga de alumínio e fibra de carbono).
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870.001
Fixador de Punho tipo A
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø 3,0 e Ø 4,0mm

Indicações : Fraturas radio distais|fusões articulares|
deslocamentos articulares|transporte ósseos|
alongamento e correções angulares

870.002
Fixador de Punho tipo B
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø 3,0 e Ø 4,0mm

Indicações : Fraturas radio distais|fusões articulares|
deslocamentos articulares|transporte ósseos|
alongamento e correções angulares

FIXADOR
PLATAFORMA

PUNHO



FIXADOR PLATAFORMA PUNHO
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103.3.0
Pino de Schanz cortical Ø3,0 mm

104.3.5
Pino de Schanz cortical Ø3,5 mm

105.3.5
Pino de Schanz trapezoidal Ø3,5 mm

107.4.0
Pino de Schanz cortical Ø4,0 mm

108.4.0
Pino de Schanz trapezoidal Ø4,0 mm

870.003
Fixador de Punho tipo C
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø 3,0 e Ø 4,0mm

Indicações : Fraturas radio distais|fusões articulares|
deslocamentos articulares|transporte ósseos|
alongamento e correções angulares

870.004
Fixador de Punho tipo D
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø 3,0 e Ø 4,0mm

Indicações : Fraturas radio distais|fusões articulares|
deslocamentos articulares|transporte ósseos|
alongamento e correções angulares

870.005
Fixador de Punho tipo E
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø 3,0 e Ø 4,0mm

Indicações : Fraturas radio distais|fusões articulares|
deslocamentos articulares|transporte ósseos|
alongamento e correções angulares

870.006
Fixador de Punho Radiotransparente tipo F
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø 3,0 e Ø 4,0mm

Indicações : Fraturas radio distais|fusões articulares|
deslocamentos articulares|transporte ósseos|
alongamento e correções angulares



Os fixadores tipo Plataforma foram 
desenvolvidos para tratamento de 
fraturas intra e extra articulares . 
Construídos com material de alto 
desempenho, propiciam uma 
facilidade de aplicação, melhor 
visualização da fratura e conforto 
para o paciente. Proporciona 
estabilidade e elasticidade ideal com 
montagens não volumosas e 
compactas. Fornece acesso fácil aos 
tecidos moles para melhor cuidados 
pós-operatórios. Os componentes são 
produzidos com metais aprovados 
para uso em implantes cirúrgicos (Aço 

Inoxidável, liga de alumínio e fibra de 

carbono). O fixador é formado por 
módulos e peças encaixadas que 
podem ser combinadas e ajustadas 
no comprimento e angulação para 
melhor atender a anatomia da região 
onde será aplicado. São diversos 
tamanhos e formas para atender a 
maioria das necessidades dos 
procedimentos de fixação óssea.
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860.004
Fixador Plataforma linear
Pequeno|Médio|Grande|Extra grande
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e infectadas|
Alongamento|Artrodeses|Correções de deformidades

860.005
Fixador Plataforma linear em T
Pequeno|Médio|Grande|Extra grande
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e infectadas|
Alongamento|Artrodeses|Correções de deformidades

860.001
Fixador Plataforma de tornozelo
Pequeno|Médio|Grande
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas 
e infectadas|Alongamento|Artrodeses|
Correções de deformidades no tornozelo

FIXADOR
PLATAFORMA

MEMBROS
SUPERIORES

E INFERIORES



FIXADOR PLATAFORMA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
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860.002
Fixador Tornozelo Plataforma em PEEK
Pequeno|Médio|Grande
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e 
infectadas|Alongamento|Artrodeses|Correções 
de deformidades no tornozelo

870.013
Fixador Plataforma para joelho
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø6,0mm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e 
infectadas ao redor do joelho

860.006
Fixador linear em T plataforma larga
Pequeno|Médio|Grande
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø 3,0 e Ø 4,0mmm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e 
infectadas|Osteotomia|Correções de 
deformidades no platô tibial

870.009
Fixador Trocantérico
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø6,0mm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e 
infectadas na região trocantérica

870.011
Fixador Plataforma Cotovelo
Pequeno|Standard
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø4,0mm e Ø5,0mm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e 
infectadas ao redor do cotovelo
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860.082
Plataforma em T
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø6,0mm

Indicações : Colocação de pinos a 90°do eixo do fixador

860.079
Suporte suplementar
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações: Colocação de pinos extra

860.094
Plataforma para Anel

Indicações: Conexão do fixador 
plataforma a anel

860.083
Plataforma obliqua
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações: Fixação do tornozelo

860.081
Plataforma pinos inclinados 135°
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø6,0mm

Indicações: Colocação de pinos no colo do Fêmur

FIXADOR PLATAFORMA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES



FIXADOR PLATAFORMA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
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860.101
Distrator / Compressor
Pequeno|Médio|Grande|Extra grande

860.003
Fixador tíbia distal em PEEK
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações : Fraturas|Não uniões assépticas e infectadas|
Alongamento|Artrodeses|Correções de deformidades no tornozelo

860.007
Fixador tíbia proximal em PEEK com anel
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações : Fraturas|Não uniões assépticas e infectadas|
Alongamento|Artrodeses|Correções de deformidades na 
tíbia proximal e/ou fêmur distal.

860.007
Fixador tíbia proximal com anel
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações : Fraturas|Não uniões assépticas e infectadas|
Alongamento|Artrodeses|Correções de deformidades na 
tíbia proximal e/ou fêmur distal.



Os fixadores tipo Plataforma 
pediátrico foram desenvolvidos 
para serem utilizados em 
tratamento de fraturas intra e 
extra articulares mais simples. 
Proporciona estabilidade e 
elasticidade ideal com 
montagens não volumosas e 
compactas. Fornece acesso 
fácil aos tecidos moles para 
melhor cuidados 
pós-operatórios. Os 
componentes são produzidos 
com metais aprovados para 
uso em implantes cirúrgicos 
(Aço Inoxidável e liga de alumínio).
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FIXADOR
PLATAFORMA

PEDIÁTRICO

860.004
Fixador Plataforma linear
Pequeno|Médio|Grande|Extra grande
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e infectadas|
Alongamento|Artrodeses|Correções de deformidades



Comprimentos 180, 200 e 220 mm
Tipos Automacheante e Autoperfurante

116.5.0
Pino de Schanz cortical Ø5,0 mm

118.5.0
Pino de Schanz trapezoidal Ø5,0 mm

124.6.0
Pino de Schanz cortical Ø6,0 mm

127.6.0
Pino de Schanz trapezoidal Ø6,0 mm

860.031
Fixador Plataforma em T
Pequeno|Médio|Grande
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0 e Ø6,0mmm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e 
infectadas e pequenos alongamentos

860.032
Fixador Inter trocanterico
Pequeno|Médio
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0 e Ø6,0mmm

Indicações: Fraturas|Não uniões assépticas e 
infectadas e pequeno alongamento na 
região trocantérica

860.033
Fixador Inter trocanterico Angulado
Pequeno|Médio
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0 e Ø6,0mmm

Indicações: Fraturas|Não uniões 
assépticas e infectadas 

FIXADOR PLATAFORMA PEDIÁTRICO
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INDICAÇÕES
Fraturas de ossos longos
Fraturas articulares ou Peri-articulares
Correção de deformidades
Alongamento Ósseo
Transporte Ósseo

Os fixadores tipo Trilho para membros inferiores foram desenvolvidos para 
tratamento de fraturas e deformidades dos membros inferiores. Construídos com 
material de alto desempenho, propiciam uma facilidade de aplicação, melhor 
visualização da fratura e conforto para o paciente. Proporciona estabilidade e 
elasticidade ideal com montagens não volumosas e compactas. Fornece acesso 
fácil aos tecidos moles para melhor cuidados pós-operatórios. Os componentes 
são produzidos com metais aprovados para uso em implantes cirúrgicos (Aço 

Inoxidável, liga de alumínio e fibra de carbono).

19

FIXADOR
TRILHO

O fixador é formado por 
módulos e peças encaixadas 
que podem ser combinadas e 
ajustadas no comprimento e 
angulação para melhor atender 
a anatomia da região onde 
será aplicado. São diversos 
tamanhos e formas para 
atender a maioria das 
necessidades dos 
procedimentos de fixação 
óssea.



Comprimentos 180, 200 e 220 mm
Tipos Automacheante e Autoperfurante

116.5.0
Pino de Schanz cortical Ø5,0 mm

118.5.0
Pino de Schanz trapezoidal Ø5,0 mm

124.6.0
Pino de Schanz cortical Ø6,0 mm

127.6.0
Pino de Schanz trapezoidal Ø6,0 mm

FIXADOR TRILHO
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860.004
Fixador Trilho
Extra pequeno|Pequeno|Médio|Grande|Extra grande
Pinos de Schanz aplicáveis : Ø5,0mm e Ø6,0mm

860.086
Plataforma lateral
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0mm e Ø6,0mm

860.090
Suporte para plataforma extra

860.087
Plataforma central
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0mm e Ø6,0mm

860.088
Plataforma multiplanar
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0mm e Ø6,0mm

860.088
Plataforma em T
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0mm e Ø6,0mm

860.087
Plataforma Micrométrica
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0mm e Ø6,0mm

860.101
Distrator / Compressor
Pequeno|Médio|Grande|Extra grande



FIXADOR PARA FIXADOR  PLATAFORMA E TRILHO
Os Instrumentais dos  Fixadores Plataforma e Trilho foram concebidos para 
reduzir a complexidade da fixação, e facilitar a aplicação dos fixadores.

INSTRU
MENTAIS

B41XXX
Templates

B41XXX
Guia Triplo 

B4101X 
Guia Duplo B41020

Martelo

B21014 
Tensionador de fio

B3100xx
Brocas

B41018
Guia de fio ajustável

B31002
Trocar

B41014
Chave Universal 

B410XX
Chave T Schanz
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880.041
Fixador para Pélvis em T
Pequeno|Médio|Grande
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0 e Ø6,0mmm

860.042
Fixador para Pélvis
Pequeno|Médio|Grande
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0 e Ø6,0mmm

Os fixadores tipo Plataforma para pélvis foram desenvolvidos para tratamento de 
fraturas da pélvis. Construídos com material de alto desempenho, propiciam uma 
facilidade de aplicação, melhor visualização da fratura e conforto ara o paciente. 
Proporciona estabilidade e elasticidade ideal com montagens não volumosas e 
compactas. Fornece acesso fácil aos tecidos moles para melhor cuidados 
pós-operatórios. Os componentes são produzidos com metais aprovados para uso 
em implantes cirúrgicos (Aço Inoxidável e liga de alumínio).
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FIXADOR PLATAFORMA PELVIS
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Comprimentos 180, 200 e 220 mm
Tipos Automacheante e Autoperfurante

116.5.0
Pino de Schanz cortical Ø5,0 mm

118.5.0
Pino de Schanz trapezoidal Ø5,0 mm

124.6.0
Pino de Schanz cortical Ø6,0 mm

127.6.0
Pino de Schanz trapezoidal Ø6,0 mm

860.043
Fixador para Pélvis com rotulas

Pequeno|Médio|Grande
Pinos de Schanz aplicáveis: Ø5,0 e Ø6,0mmm



INDICAÇÕES
Fraturas de ossos longos
Fraturas articulares ou Peri-articulares
Correção de deformidades
Alongamento Ósseo
Transporte Ósseo

820.048
Anel Completo - Fibra de Carbono

820.033
Anel Completo - Alumínio
Ø 80|100|120|140|160|180|200|220 mm

Os fixadores circulares foram 
desenvolvidos para tratamento de 
fraturas e deformidades dos 
membros inferiores e superiores . 
Construídos com material de alto 
desempenho, propiciam uma 
facilidade de aplicação, melhor 
visualização da fratura e conforto 
para o paciente. Proporciona 
estabilidade e elasticidade ideal. 
Fornece acesso fácil aos tecidos 
moles para melhor cuidados 
pós-operatórios. Os componentes são 
produzidos com metais aprovados 
para uso em implantes cirúrgicos (Aço 

Inoxidável e liga de alumínio). O fixador é 
formado por módulos e peças 
encaixadas que podem ser 
combinadas e ajustadas no 
comprimento e angulação para 
melhor atender a anatomia da região 
onde será aplicado
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FIXADOR
CIRCULAR



MODELOS DE MONTAGENS
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FIXADOR CIRCULAR
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820.049
5/8 Anel – Fibra de Carbono

820.020
5/8 Anel – Alumínio
Ø 80|100|120|140|160|180|200|220 mm

820.051
½ Anel – Fibra de Carbono

820.036
½ Anel - Alumínio
Ø 80|100|120|140|160|180|200|220 mm

820.050
2/3 Anel – Fibra de Carbono

820.035
2/3 Anel – Alumínio
Ø 80|100|120|140|160|180|200|220 mm

820.052
Anel Completo com 6 plataformas – Fibra de Carbono

820.037
Anel Completo com 6 plataformas – Alumínio
Ø 80|105|130|155|180|180|200|220 mm

820.053
2/3 Anel com 3 plataformas – Fibra de Carbono

820.038
2/3 Anel com 3 plataformas – Alumínio
Ø 80|105|130|155|180 mm

820.052
½ Anel com 4 plataformas – Fibra de Carbono

820.039
½ Anel com 4 plataformas –Alumínio
Ø 80|105|130|155|180 mm

820.059
Anel Completo - Fibra de Carbono

820.044
Anel Completo - Fibra de Carbono
Ø 70|90|110|130|150|170|190|180 mm

820.055
Arco para Pé – Fibra de Carbono

820.040
Arco para Pé – Alumínio
Ø 80|100|120|140|160 mm

820.056
Placa Curva – Fibra de Carbono

820.041
Arco para Pé curto – Alumínio
Ø 80|105|130|155|180 mm
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FIXADOR CIRCULAR

820.060
Arco de Quadril – Fibra de Carbono

820.044
Arco de Quadril – Alumínio
Ø 200|240|280|320 mm

820.057
Arco para Pé longo – Fibra de Carbono

820.042
Arco para Pé longo – Alumínio
Ø 80|105|130|155|180 mm

820.058
Arco reto para Pé – Fibra de Carbono

820.043
Arco reto para Pé – Alumínio
Ø 80|105|130|155|180 mm

820.052
Placa Curva – Fibra de Carbono

820.037
Placa Curva – Alumínio
Grande|Pequena

Barras Roscadas
M6|M8|Solidas|furadas|deslocadas

Parafusos sextavados

Postes Arruelas Conectores



FIXADOR CIRCULAR
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IdentificadoresBandeiras e Placas Buchas

Diversos

Pino de Schanz
Diâmetros de 1,0 a 2,0mm (fios)

Diâmetros de 2,5 a 6,0mm (Pinos)

Trapezoidal

Automacheante

Autoperfurante
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