
CONJUNTO PARA
VERTEBROPLASTIA

VERTYFIX

O Conjunto para Vertebroplastia - VERTYFIX é 
um produto estéril. É um kit composto por 
instrumentais utilizados para auxiliar no 
procedimento cirúrgico, minimamente invasivo, denominado de vertebroplastia, o qual é 
realizado para tratar fraturas na coluna vertebral, melhorando a dor e a capacidade funcional dos 
pacientes.
A vertebroplastia é indicada em geral para pessoas que sofreram uma fratura em decorrência da 
compressão óssea. É comum em pessoas com osteoporose e neoplasias de coluna, mas pode ser 
indicada para pessoas que sofreram um trauma agudo em decorrência, por exemplo, de: tumores; 
fraturas da coluna vertebral; fraturas de compressão; fraturas osteoporóticas por compressão; 
metástase vertebral dolorosa, com ou sem terapia adjuvante; osteonecrose vertebral; reforço de 
corpo vertebral após cirurgia de estabilização; e hemangioma vertebral doloroso.
Os instrumentos desse conjunto permitem 
acesso, formando passagem e cavidade 
para a injeção de cimento ósseo no interior 
da vértebra.

INDICAÇÃO DE USO E 
FINALIDADE
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ATENÇÃO: NÃO 
acompanham esse 
produto: nenhum 
material implantável, 
cimento ósseo ou 
material de contraste.

ESTE PRODUTO NÃO é destinado para uso em biópsia/aspiração de medula. Seu uso é 
restrito a aplicação de cimento ósseo, no procedimento de vertebroplastia, conforme 
descrito nas instruções de uso. 

O produto é de USO ÚNICO e todos os componentes devem ser descartados após o uso. A 
utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos 
estabelecidos.
O uso do Conjunto para Vertebroplastia - VERTYFIX, permite: a realização de um 
procedimento cirúrgico minimamente invasivo; a realização do procedimento de 
vertebroplastia com melhor qualidade e precisão; fácil manipulação dos instrumentais.



O conjunto VERTYFIX é um produto estéril e de uso único.
O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).
Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.
Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.
Produto de Uso Único. Produto descartável.

ESTERILIZAÇÃO

Código: 32004000150 - Modelo: VERTYFIX MI-32004-150-3

- 01: Pistola Aplicadora de Cimento;
- 01: Cânula Ø3.0 x 150 mm para Injeção;
- 01: Fio Ø2.4 x 150 mm para Guiar e Puncionar;
- 01: Adaptador para Sucção com Conexão Luer Lock M;
- 01: Tubo Extensor com Conexão Luer Lock M-F;
- 01: Cuba em Polímero;
- 01: Espátula em Polímero.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO
(QUANTIDADES - COMPONENTES)

Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.
Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil

Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

microdent
.ind
.br


