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Lógica do design das cunhas EVANS e COTTON OsteoSinter®

As cunhas EVANS e COTTON OsteoSinter® são implantes de titânio 
utilizados para corrigir deformidades do pé plano adquirido em adultos, 
especialmente na fase II da disfunção do tendão tibial posterior (de acordo 
com a classifi cação Bluman).

As cunhas destinam-se a ser utilizadas como um implante criado especifi camente 
para procedimentos Evans (para alongamento da coluna lateral do pé) ou 
Cotton (melhorar a inclinação do primeiro raio e evitar a sobrecarga da coluna 
externa). Estas cunhas permitem um controlo muito preciso da quantidade de 
alongamento ou declinação das osteotomias.

Sendo o implante altamente poroso, induz osteointegração dos ossos circundantes 
através das partes porosas interligadas, que permitem que o implante seja 
fi rmemente fi xado, a não ser que ocorra infeção ou dano ósseo inesperados.
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Cunha OsteoSinter®

Osso trabecular

MIMETIZAÇÃO DO OSSO TRABECULAR 
oferecido por estocasticidade na distribuição 
de poros da cunha.

Acessórios relacionados 
de UTILIZAÇÃO ÚNICA.1

OSTEOINTEGRAÇÃO RÁPIDA.

RESISTÊNCIA mantida ao longo 
de todo o processo de remodelação.

Titânio puro com
62-66% DE POROSIDADE.

FIXAÇÃO primária elevada 
fornecida pelo alívio das cunhas. +

Benefícios das cunhas EVANS e COTTON OsteoSinter®

01 Introdução

15 confi gurações estéreis de tamanho 
de implante, que ENCURTAM O TEMPO DE 
OPERAÇÃO vs. aloenxertos não confi gurados. 

Após 4 semanas, 
obtemos 

57% de 
colonização
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Enquanto fabricante deste dispositivo, a AMES MEDICAL PROSTHETIC SOLUTIONS, S.A.U. não exerce medicina e não recomenda esta 
ou qualquer outra técnica cirúrgica para utilização num paciente específico. O cirurgião que executa qualquer procedimento de implante é 
responsável por determinar e utilizar as técnicas apropriadas para implantação do dispositivo em cada paciente.

Indicações Contraindicações

As cunhas EVANS e COTTON OsteoSinter® destinam-
se a ser utilizadas para a fixação óssea interna para 
osteotomias do pé, tais como:

•  Osteotomias com cunha aberta dos ossos do pé 
(incluindo osteotomias para Hallux valgus).

•  Cunha com abertura de osteotomia cuneiforme 
medial ou osteotomia Cotton.

•   Alongamento da coluna lateral (osteotomia de 
alongamento Evans ou osteotomia em Z do 
calcâneo).

•  Artrodese metatársica/cuneiforme.

Pretende-se que as cunhas EVANS e COTTON 
OsteoSinter® sejam utilizadas com fixações auxiliares.

As cunhas EVANS e COTTON OsteoSinter® não se 
destinam a utilização na coluna.

• Infeção.

•  Paciente física ou psicologicamente inadequado 
(condições que tendem a limitar a capacidade ou 
a vontade do paciente em restringir atividades ou 
seguir instruções dos cuidados pós-operatório).

•  Pele inadequada, condição óssea ou a nível 
neurovascular, que podem atrasar a cicatrização.

•  Pacientes em crescimento com abertura na epífise.

•  Sensibilidade a corpo estranho. Onde se suspeita 
que exista uma sensibilidade ao material, a 
experimentação deve ser completada antes da 
implantação do dispositivo.

•  Os pacientes que fumam podem causar o 
retardamento da cicatrização, não-regeneração e/ou 
estabilidade comprometida em ou à volta do local de 
colocação.

01   Introdução
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Opções de 
marcações Nome Largura 

(mm) [W]
Comprimento 

(mm) [L]
Altura 

(mm) [H]
 Opções de 
marcações Referência

18 × 18 mm

Cunha EVANS OsteoSinter®

18 W × 18 L × 8 H
18 18 8 P00200

Cunha EVANS OsteoSinter®

18 W × 18 L × 10 H
18 18 10 P00201

Cunha EVANS OsteoSinter®

18 W × 18 L × 12 H
18 18 12 P00202

20 × 20 mm

Cunha EVANS OsteoSinter®

20 W × 20 L × 8 H
20 20 8 P00203

Cunha EVANS OsteoSinter®

20 W × 20 L × 10 H
20 20 10 P00204

Cunha EVANS OsteoSinter®

20 W × 20 L × 12 H
20 20 12 P00205

22 × 22 mm

Cunha EVANS OsteoSinter®

22 W × 22 L × 8 H
22 22 8 P00206

Cunha EVANS OsteoSinter®

22 W × 22 L × 10 H
22 22 10 P00207

Cunha EVANS OsteoSinter®

22 W × 22 L × 12 H
22 22 12 P00208

L

W

H
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Design Nome Referência

 Pinça EVANS P00402

Impactor EVANS P00412

Design Nome
Marcação (largura × 

comprimento em mm)
Altura 
(mm) Referência

Medidor de cunha 
EVANS 18 × 18 × 8

18 × 18 8 P00406

Medidor de cunha 
EVANS 18 × 18 × 10/12

18 × 18
10

P00407
12

Medidor de cunha 
EVANS 20 × 20 × 8

20 × 20 8 P00408

Medidor de cunha 
EVANS 20 × 20 × 10/12

20 × 20
10

P00409
12

Medidor de cunha 
EVANS 22 × 22 × 8

22 × 22 8 P00410

Medidor de cunha 
EVANS 22 × 22 × 10/12

22 × 22
10

P00411
12

Kit de instrumentos EVANS OsteoSinter® de utilização única
Referência P00401

Tabela 2

Tabela 3

02  Guia cirúrgico para as cunhas EVANS OsteoSinter®
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Passo 2. Osteotomia

Dependendo da preferência do ci-
rurgião, a osteotomia calcânea pode 
colocar-se aproximadamente a 1 cm 
da articulação calcâneo-cubóide e 
proximal por baixo do seio do tarso, 
a seguir à extremidade anterior da 
articulação subastragalina posterior 
acima do ângulo de Gissane, de 
acordo com a técnica descrita por 
Hintermann. A osteotomia é feita 
com uma serra oscilante e o corte é 
terminado com um osteotoma.

Passo 3. Afastamento

É instalado um afastador de pinos, 
com a colocação dos pinos em am-
bos os lados da osteotomia, para 
proporcionar afastamento controla-
do e acesso sem obstrução ao local 
da osteotomia. Um fi o de Kirschner 
provisório pode ser colocado ao lon-
go da articulação calcâneo-cubóide 
para evitar a subluxação da articu-
lação durante o afastamento.

Passo 4. Seleção de implantes

A diástase de osteotomia é execu-
tada, avaliando clinicamente o grau 
de correção necessário. Neste mo-
mento, os medidores do kit do ins-
trumento EVANS OsteoSinter®  de 
utilização única são utilizados no 
local da osteotomia afastada até 
que a marcação seja coincidente 
com as dimensões da superfície 
da osteotomia. Consulte a Tabela 3 
quanto às dimensões do medidor. 
Quando se conseguir isto e após 
a avaliação clínica e fl uoroscópica, 
pode selecionar-se o tamanho de 
implante ideal a partir da Tabela 1.

Passo 1. Incisão e retração

Na posição supina ligeiramente 
lateralizada, o acesso cirúrgico faz-
se por baixo do seio do tarso e a 
incisão prolonga-se distalmente 
para a articulação calcâneo-cubóide 
(aproximadamente 3 cm proximal).
Os tendões peroneais, juntamente 
com os nervos surais, são cuida-
dosamente retraídos para que a 
articulação calcâneo-cubóide e a 
calcânea lateral fi quem expostas.

Técnica cirúrgica

02  Guia cirúrgico para as cunhas EVANS OsteoSinter®
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Passo 5. Implantação

Abra os grampos da pinça EVANS fazendo deslizar a patilha para a frente e coloque os 
grampos nos entalhes do implante.  Depois, feche as mandíbulas deslocando a patilha 
para trás para segurar o implante. Se se pretender a utilização de um autoenxerto ou 
aloenxerto, o material deve ser colocado no centro da cavidade do implante antes da 
implantação. Coloque o conjunto no local da osteotomia e retire a pinça.

Nota de aviso: Não force a pinça para colocar o implante.
Insira cuidadosamente o implante até estar totalmente assente utilizando o 
impactor EVANS e um macete.

POSIÇÃO FINAL

Após raios-X anteroposterior e lateral de confi rmação, a incisão 
é fechada em camadas de tecido mole utilizando a técnica pre-
ferida pelo cirurgião. Deve seguir-se um protocolo pós-operató-
rio apropriado de acordo com a preferência do cirurgião. 
OPCIONAL: Apesar de as cunhas EVANS OsteoSinter® pro-
porcionarem uma fi xação primária elevada, a inserção de uma 
placa de superfície sobre a cunha é uma escolha do cirurgião. 
A fi xação auxiliar deve ser fabricada em titânio para reduzir a 
probabilidade de corrosão galvânica. 

!

!

Técnica cirúrgica
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Opções de marcações Nome Comprimento 
(mm) [L]

Altura 
(mm) [H]

Opções de 
marcações Referência

15 mm

Cunha COTTON OsteoSinter® 
15 L × 4,5 H

15 4,5 P00300

Cunha COTTON OsteoSinter® 
15 L × 5,5 H

15 5,5 P00301

Cunha COTTON OsteoSinter® 
15 L × 6,5 H

15 6,5 P00302

20 mm

Cunha COTTON OsteoSinter® 
20 L × 4,5 H

20 4,5 P00303

Cunha COTTON OsteoSinter® 
20 L × 5,5 H

20 5,5 P00304

Cunha COTTON OsteoSinter® 
20 L × 6,5 H

20 6,5 P00305

Dimensões

Tabela 4

H

L

03  Guia cirúrgico para as cunhas COTTON OsteoSinter® 
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Design Nome Referência

Pinça COTTON P00414

Impactor COTTON P00422

Design Nome
Marcação 

(profundidade 
em mm)

Espessura 
(mm) Referência

Medidor de cunha 
COTTON 15 × 4,5

15 4,5 P00418

Medidor de cunha 
COTTON 15 × 5.5/6,5

15
5,5

P00419
6,5

Medidor de cunha 
COTTON 20 × 4,5

20 4,5 P00420

Medidor de cunha 
COTTON 20 × 5,5/6,5

20
5,5

P00421
6,5

Tabela 5

Tabela 6

03  Guia cirúrgico para as cunhas COTTON OsteoSinter® 
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Passo 1. 
Incisão e retração

Na posição supina, o acesso cirúr-
gico é realizado por uma incisão 
longitudinal centrada no cuneiforme 
medial. Retraia o extensor hallucis 
longus e disseque os tecidos mo-
les até à superfície da cuneiforme 
medial. Os córtices medial e lateral 
devem ser visualizados.

Passo 2. 
Osteotomia

Realize uma osteotomia transversal 
na superfície dorsal do cuneiforme 
medial perto do centro do osso, no 
sentido do córtex plantar profundo. 
A osteotomia pode abrir-se utilizan-
do um afastador de osteotomia. O 
afastador de pino é opcional e utili-
zado de acordo com a preferência 
do cirurgião. A osteotomia é feita 
com uma serra oscilante e o corte 
é terminado com um osteotoma.

Passo 3. 
Afastamento

É instalado um afastador de pinos, 
com a colocação dos pinos em am-
bos os lados da osteotomia, para 
proporcionar afastamento controla-
do e acesso sem obstrução ao local 
da osteotomia. 

Passo 4. 
Seleção de implantes

Realiza-se a diástase de osteotomia 
e o grau de correção necessário é 
clinicamente avaliado. Neste mo-
mento, os medidores do kit do ins-
trumento COTTON OsteoSinter® de 
utilização única são utilizados no lo-
cal da osteotomia afastada até que 
a marcação seja coincidente com as 
dimensões da superfície da osteo-
tomia. Consulte a Tabela 6 quanto 
às dimensões do medidor. Quando 
se conseguir isto e após a avaliação 
clínica e fl uoroscópica, pode sele-
cionar-se o tamanho de implante 
ideal (ver Tabela 4).

Técnica cirúrgica

03  Guia cirúrgico para as cunhas COTTON OsteoSinter®
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Passo 5. Implantação

Abra os grampos da pinça COTTON fazendo deslizar a patilha para a frente e coloque os 
grampos nos entalhes do implante. Depois, feche as mandíbulas deslocando a patilha 
para trás para segurar o implante. Se se pretender a utilização de um autoenxerto ou 
aloenxerto, o material deve ser colocado na cavidade do implante antes da implantação. 
Coloque o conjunto no local da osteotomia e retire a pinça.

POSIÇÃO FINAL

Após raios-X anteroposterior e lateral de confi rmação, a incisão 
é fechada em camadas de tecido mole utilizando a técnica pre-
ferida pelo cirurgião. Deve seguir-se um protocolo pós-operató-
rio apropriado de acordo com a preferência do cirurgião.
OPCIONAL: Apesar de as cunhas COTTON OsteoSinter® pro-
porcionarem uma fi xação primária elevada, a inserção de uma 
placa de superfície sobre a cunha é uma escolha do cirurgião. 
A fi xação auxiliar deve ser fabricada em titânio para reduzir a 
probabilidade de corrosão galvânica.

Nota de aviso: Não force a pinça para colocar o implante.
Insira cuidadosamente o implante até estar totalmente assente utilizando o 
impactor COTTON e um macete.

!

!

Técnica cirúrgica
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