
Desconecte a fresa inicial (5100-02) e conecte a menor fresa cilíndrica (5511).

Disconnect the initial reamer and connect the smallest cylindrical reamer (5511).
3

01
HASTE BR3 - Técnica de Instrumentação.
BR3 STEM - Instrumentation Technique.
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ATENÇÃO: As Hastes Modulares BR3 não devem ser utilizadas em pacientes onde o estoque ósseo 
não forneça estabilidade proximal.

ATTENTION: The Stems Modulate BR3, should not be used in patients where the bony stock doesn't supply 
proximal stability.

Com auxílio dos templates da BR3, escolha os implantes mais adequados à anatomia do 
paciente.

Using BR3 templates, choose the most appropriate implant to the patient's anatomy.

2

Conecte a fresa inicial (5100-02) no cabo (8533) e inicie a fresagem do canal femoral 

Connect the initial reamer (5100-02) in the handle (8533) and start reaming the femoral channel.

8533

Logo após, utilize as demais fresas cilíndricas (5511), em ordem crescente, até a medida 
(diâmetro) da haste escolhida no planejamento cirúrgico.

After this, use the other cylindrical reamers in growing order, until the measure (diameter) of the 
chosen stem in the surgical planning.
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5100-02
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É importante observar que as fresas cilíndricas possuem marcação indicando a profundidade 
(comprimento) da fresagem. Esta profundidade é correspondente à medida do implante escolhido 
no planejamento cirúrgico. Use o grande trocanter como base para verificar se a fresa está na 
profundidade adequada.

It is important to observe that the cylindrical reamer has demarcation indicating the depth (length) 
of the reamer. This depth correspond to the measure of the chosen implant in the surgical planning. 
Based on the great trocanter verify if the reamer is in the appropriate depth.
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Coloque o fio guia 3x600 sem oliva (6091-30-600).

Insert the wire guide 3x600 without olive (6091-30-600).

Para fresagem proximal do fêmur, utilize as medidas em ordem crescente. É importante que esteja 
conectada, a cada uma destas Raspas, a haste no diâmetro correspondente ao implante escolhido 
no planejamento cirúrgico.

For the proximal femur reamer, use the measures in growing order. It is important that each rasp be 
connected exactly steam chosen, in the surgical Planning.
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Conecte a raspa(5509) / haste (5510) no cabo para raspador (5306-05)

Connect the rasp (5509) and the stem (5510) in the rasp handle (5306-05)

Faça a fresagem através do fio guia. Use o martelo (6210) para realizar os impactos no 
instrumental.

Start reaming through the wire guide. Use the hammer (6210) to accomplish the impacts in the 
instrumental.

9

Retire o cabo da raspa e o fio guia.
Faça a redução teste do quadril e avaliação da estabilidade articular , escolhendo a altura da 
cabeça (C / M / L). Logo após, retire a raspa/haste com auxilio do cabo, golpeando suavemente o 
pino auxiliar (5116), para evitar a desconfiguração da raspagem.

Remove the handle of rasp and the wire guide.
Makes the reduction test of the hip and evaluation of the stability to articulate, choosing the head's 
height (C / M / L). After this, remove the rasp / stem with the handle aid, hitting smoothly the 
auxiliary pin (5116), to avoid the deformation in the scratched area.
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Utilize a chave (5504) para realizar o contra-torque.

Use the wrench (5504) to accomplish the contra-torque

Montagem da Haste na Base.

Assemble the Stem in the Base.
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5504

Faça a impacção da haste com auxílio do instrumental (5503), até que a base esteja à aproximadamente 
1cm abaixo do grande trocanter 

Insert the stem with aid of the instrumental (5503), until the approximately 1cm below the great trocanter.

5503

Desrosqueie o instrumental de impacção da haste e confira o aperto do parafuso de montagem 
(2507), com auxílio da chave hexagonal (5501), sem realizar torque excessivo.

take out the stem an check the assembly screw (2507) tigh, with aid of the hexagonal wrench 
(5501), without accomplishing tigh excessively.
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Logo após, insira o parafuso tampão (2506-01).

After this, insert the screw lock (2506-01).

14

Para retirada da Base/Haste, utilize o impactor com o peso auxiliar (5123).

To remove the base / stem, use the impactor with the auxiliary weight (5123).
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