
Parafuso de baixo perfil com 
variação de ângulo de 40˚

Maior Diâmetro Inicial 
para melhor fixação

Rosca cilíndrica oferece 
excelente fixação no pedículo 
e no corpo vertebral

Parafusos autorosqueantes 
facilitam a inserção

A rosca autobloqueante reduz 
o risco de afrouxamento dos 

parafusos de bloqueio

MONOPOLY

O implante

Desenvolvido para atender ao alto padrão de qualidade da SIGNUS, o sistema 
MONOPOLY oferece uma ampla seleção de implantes: parafusos monoaxiais e 
poliaxiais em diversos tamanhos e formas e parafusos com código de cores 
para escolha mais facil do implante. Os parafusos poliaxiais podem acomo-
dar-se em angulação de 20° em todas as direções oferecendo ao mesmo 
tempo uma excelente estabilidade de ângulo. A instrumentação acomoda-
se todas as técnicas padrão de cirurgia – compressão, distração e redução – 
mesmo em situações clínicas difíceis.

Parafuso de redução para correção de espondilolistese 
de grau baixo.
Depois da fixação final dos parafusos de bloqueio as 
linhas de separação pré-definidas permitem que as 
travas de segurança sejam removidas com facilidade.
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Atenção:
Embora enha sido escrito pelo departamento técnico de SIGNUS Medizintechnik GmbH, 
este documento tem unicamente a finalidade de servir de guia deste produto 
específico. Não deve ser-lhe atribuído valor médico-científico.
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SignuS Medizintechnik gmbH
Industriestr. 2 
63755 Alzenau / Germany

Tel: +49 (0) 6023 9166 - 0 
Fax: +49 (0) 6023 9166 - 161

info@signus-med.de 
www.signus-med.de

MOBiS®

Acesso monoportal – suporte bilateral

TETRiS™

Sistema de fusão intervertebral lombar posterior

Espaçador TLiF

Cage Lombar PLiF

MOnOPOLy™ VC
Instrumentação orientada de vários ângulos

Sistema de estabilização mono-
axial e poliaxial

KiMBA®

O espaçador intervertebral auto-orientado de MAGERL

COnTACT™

Abordagem minimamente invasiva e grande estabilidade

SEMiAL®

Para estabilização posterior adicional
Fixador poliaxial com parafuso 
de redução

Espaçador KiMBA em ECF-PEEK®

Placa COnTACT ALiF



F O L H E T O  I N F O R M AT I V O

MONOPOLY™

Fi
XA

D
O
R

Para estabilização posterior adicional



FOLHETO INFORMATIVO

Sistema de montagem "visão direta" do parafuso pedi-
cular para estabilizações posteriores simples e complexas

Em muitos casos, depois de uma cirurgia na coluna, é necessária uma instru-
mentação para estabilizar a coluna para obter a fusão. O sistema MONOPOLY 
SIGNUS foi desenvolvido para ser usado na maioria das aplicações comuns 
de estabilização toracolombar posterior. O desenho para montagem "visão 
direta" do parafuso facilita a montagem simples.

 ■ Sistema de montagem "visão direta"
 ➔ Montagem simples e rápida

 ■ Angulação do parafuso de 40°
 ➔ Posicionamento simplificado do parafuso
 ➔ Menor necessidade de curvatura da haste

 ■ Rosca autobloqueante
 ➔ Risco reduzido de afrouxamento dos parafusos de bloqueio

 ■ Rosca cilíndrica
 ➔ Excelente fixação no pedículo e no corpo vertebral

 ■ Ponta do parafuso autorosqueante
 ➔ Redução das etapas do processo

 ■ Maior Diâmetro Inicial
 ➔ Transmissão uniforme das forças para melhor fixação
 ➔ Alta força biomecânica

 ■ Cabeças de parafuso com código de cores
 ➔ Fácil identificação

 ■ Baixo Perfil
 ➔ Danos mínimos às estruturas anatômicas ao redor

 ■ Ti6Al4V
 ➔ Material comprovadamente biocompatível
 ➔ Excelente compatibilidade com aparelhos de tomografia, 
e por ressonância magnética

Indicações

 ■ Instabilidade e má posição da coluna vertebral

 ■ Fraturas

 ■ Instabilidades pós-operatórias ou degenerativas

 ■ Tumores e espondilodiscites

 ■ A correção de espondilolisteses de grau 1 (de acordo com Meyerding)

 ■ Hérnias discais

 ■ Estenoses da coluna vertebral

 ■ Resseção de um disco vertebral

 ■ Lordoses/cifoses/escolioses patológicas

 ■ Discopatia degenerativa

O conceito

A correção de espondilolisteses de grau 1 (de acordo com Meyerding)
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MONOPOLY

Instrumentos

Art. No. Instrumento

1  500033 Iniciador/decorticador
2  500023 Medidor de profundidade
3  500040A Probe reto
3  500037A Probe curvo
4  500057 Explorador
5  500021 Cabo de chave T
6  500039 Cabo de catraca em T
7  500912 Macheador 4,0 mm
7  500910 Macheador 5,0 mm
7  500911 Macheador 6,0 mm
8  500054 Chave de fenda para parafuso de 

Crosslink
9  MP0004 Chave para parafuso de bloqueio
10  MP0009 Cabo para chave de torque ¼'' conexão

Opcional:

 MP0017 Cabo para chave de torque triangular 
conexão

11  MP0003 Chave de anti-torque
12  MP0008 Chave de torque
13  MP0001 Chave para parafuso poliaxial
14  MP0002 Chave para parafuso monoaxial
15  500029 Soquete de chave para Crosslink
16  500005 Medidor de barra
17  500028 Curvador da haste
18  MP0012 Persuader/Pistola
19  500027 Segurador da haste
20  MP0005 Apertador de haste
21  MP0007 Garfo da haste
22  MP0010 Distrator
23  MP0011 Compressor

Instrumentos

Art. No. Instrumento

1  500033 Iniciador/decorticador 500033 Iniciador/decorticador
2  500023 Medidor de profundidade 500023 Medidor de profundidade
3  500040A Probe reto 500040A Probe reto
3  500037A Probe curvo 500037A Probe curvo
4  500057 Explorador 500057 Explorador
5  500021 Cabo de chave T 500021 Cabo de chave T
6  500039 Cabo de catraca em T 500039 Cabo de catraca em T
7  500912 Macheador 4,0 mm 500912 Macheador 4,0 mm
7  500910 Macheador 5,0 mm 500910 Macheador 5,0 mm
7  500911 Macheador 6,0 mm 500911 Macheador 6,0 mm
8  500054 Chave de fenda para parafuso de  500054 Chave de fenda para parafuso de 

Crosslink
9  MP0004 Chave para parafuso de bloqueio MP0004 Chave para parafuso de bloqueio
10  MP0009 Cabo para chave de torque ¼'' conexão MP0009 Cabo para chave de torque ¼'' conexão

Opcional:

MP0017 Cabo para chave de torque triangular 
conexão

11  MP0003 Chave de anti-torque MP0003 Chave de anti-torque
12  MP0008 Chave de torque MP0008 Chave de torque
13  MP0001 Chave para parafuso poliaxial MP0001 Chave para parafuso poliaxial
14  MP0002 Chave para parafuso monoaxial MP0002 Chave para parafuso monoaxial
15  500029 Soquete de chave para Crosslink 500029 Soquete de chave para Crosslink
16  500005 Medidor de barra 500005 Medidor de barra
17  500028 Curvador da haste 500028 Curvador da haste
18  MP0012 Persuader/Pistola MP0012 Persuader/Pistola
19  500027 Segurador da haste 500027 Segurador da haste
20  MP0005 Apertador de haste MP0005 Apertador de haste
21  MP0007 Garfo da haste MP0007 Garfo da haste
22  MP0010 Distrator MP0010 Distrator
23  MP0011 Compressor MP0011 Compressor
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Técnica cirúrgica

Inserção de parafuso

O pedículo é preparado da maneira habitual e o comprimento correto do 
parafuso é determinado. Os parafusos pediculares são inseridos com a chave 
de parafuso poliaxial. O desenho do instrumento oferece uma conexão sim-
ples, porém segura, entre o parafuso e a chave de parafuso.

Posicionamento da haste

A haste é colocada dentro da cabeça do parafuso com o pegadorr de haste. Se 
for necessário, o persuader ou o garfo da haste pode ser usado para asentar 
a haste completamente na cabeça do parafuso. A haste deve cobrir a largura 
total da cabeça do parafuso e sair ligeiramente pelas extremidades cranial e 
caudal da estrutura.

Com a haste posicionada simetricamente dentro e entre os parafusos pedi-
culares, parafusos de bloqueio podem ser inseridos e provisoriamente 
apertados.

Instrumentos:
 ■ Iniciador/decorticador 1

 ■ Medidor de profundidade 2

 ■ Probe 3

 ■ Explorador 4

 ■ Cabo de chave 5  6

 ■ Macheador 7

 ■ Chave para parafuso 13  14

Instrumentos:
 ■ Medidor de barra 16

 ■ Curvador da haste 17

 ■ Segurador da haste 19

 ■ Persuader/Pistola 18

Depois que o parafuso é 
inserido na profundidade 
adequada, a chave é solta 
girando a porca borboleta 
no sentido anti-horário.



Técnica cirúrgica

Compressão e Distração

Antes de comprimir ou distrair um segmento de vértebras, um dos parafu-
sos de bloqueio deve ser ligeiramente afrouxado. Quando a compressão ou 
distração for concluida, o parafuso de bloqueio é apertado novamente para 
travar a estrutura na posição correta. É importante que o compressor/distra-
tor, colocado entre os parafusos, trabalha a cabeça do parafuso e não para-
fuso de bloqueio.

Instrumentos:
 ■ Cabo de chave 5  6

 ■ Chave para parafuso de bloqueio 9

 ■ Distrator 22

 ■ Compressor 23

Correção de espondilolistese 

A espondilolistese de grau baixo pode ser corrigida com o garfo da haste, 
o persuader ou o parafuso de redução. O garfo da haste é colocado sobre 
a haste com seus ganchos ao redor da cabeça do parafuso. A haste é colo-
cada na cabeça do parafuso aplicando pressão para baixo no garfo da haste. 
O persuader é usado de maneira similar apertando o cabo. Ao usar um para-
fuso de redução, as travas de segurança são removidas usando o segurador 
da haste depois da fixação final dos parafusos de bloqueio.

Instrumentos:
 ■ Cabo de chave 5  6

 ■ Chave para parafuso de bloqueio 9

 ■ Persuader 18

 ■ Garfo da haste 21

Fixação final

Com o conjunto parafusos-hastes na posição desejada, o instrumento anti-
torque é colocado na cabeça do parafuso e parafuso de bloqueio é apertado 
até 10 Nm com o cabo e para chave de torque.

Instrumentos:
 ■ Cabo para chave de torque 10

 ■ Chave de anti-torque 11

 ■ Chave de torque 12

Observação:

O manuseio incorreto dos instrumentos usados 
para montagem do conjunto e procedimentos 
de correção pode causar danos no implante e/ou 
nas estruturas anatômicas ao redor.

Radiografía lateral del 
sistema MONOPOLY
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FOLHETO INFORMATIVO

Informações para pedidos de implantes

Diâmetro da rosca
4,5 mm /5,5 mm /6,5 mm /7,5 mm

C = comprimento
D = diâmetro externo

Parafuso monoaxial

Art. No. Ø (mm) Cor Compr. (mm) Intervalos

Parafusos poliaxiais (Opção: versão monoaxial disponível)

MP0120-4530 – 4555 4.5 ● 30 – 55 5 mm
MP0120-5530 – 5560 5.5 ● 30 – 60 5 mm
MP0120-6530 – 6565 6.5 ● 30 – 65  5 mm
MP0120-7530 – 7570 7.5 ● 30 – 70  5 mm

Parafusos poliaxiais de redução (Opção: versão monoaxial disponível)

MP0160-4530 – 4555 4.5 ● 30 – 55 5 mm
MP0160-5530 – 5560 5.5 ● 30 – 60 5 mm
MP0160-6530 – 6565 6.5 ● 30 – 65  5 mm
MP0160-7530 – 7570 7.5 ● 30 – 70  5 mm

Conectores transversais

MP0150-0038   38
MP0150-0042   42
MP0150-0050   50

Hastes

120030A + 120100A 6.0  30 – 100 5 mm
120108A – 120204A 6.0  108 – 204 12 mm

Hastes curvadas

130030 – 130110 6.0  30 – 110 10 mm

De bloqueio

MP0140-0050

Parafuso poliaxial Parafuso de redução para correção 
de espondilolistese de grau baixo
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