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Planejamento Pré-operatório
Sobre uma radiografia panorâmica do membro a ser operado, usando-se um goniômetro (transferidor de graus)  faça a medida do ângulo de corte 
distal do fêmur. Este ângulo é formado pelo cruzamento do eixo mecânico do membro com o eixo anatômico do fêmur e é o responsável pelo 
alinhamento final do joelho operado (conforme figura).

Pre-operative Planning
On a panoramic radiograph of the limb to be operated, using a goniometer, measure the angle of the cut of the distal femur. This angle is formed by the junction of the mechanical axis of the 
member with the anatomical axis of the femur, and it is responsible for the final alignment of the knee operated (as shown). Mechanical Axis - Anatomical Axis
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PRIMEIRO PASSO
Escolhendo o tamanho do implante femoral marcando a rotação externa.

FIRST STEP
Choosing the size of the femoral implant / establishing the external rotation.

Utilize o punção (5364) para realizar a marcação inicial, 
observando para que ela esteja no centro do sulco patelar 
no fêmur distal e aproximadamente a 1cm anterior a origem 
do ligamento cruzado posterior.
Faça uma perfuração no centro do sulco patelar no fêmur 
distal (fig. 01), assegure-se de que a perfuração esteja 
alinhada com eixo do fêmur tanto no sentido antero/posterior 
como no médio/lateral.

Obs.: Fazer sucção do canal para remover tecidos
intramedulares

Use the puncture (5364) for the initial marking, noting that the marking is in the 
center of the patellar sulcus of the distal femur and approximately 1 cm anterior 
to the origin of the posterior cruciate ligament.
Drill a hole in the center of the patellar sulcus of the distal femur (Fig. 01), making 
sure that the drilling is aligned with the shaft of the femur in both the antero 
posterior and mediolateral projections.

Note: Suction the canal to remove medullary contents.  

1

Utilize o guia de alinhamento femoral rotacional (5312) para 
ajudar no posicionamento do componente femoral com 3º 
de rotação externa em relação aos côndilos posteriores, 
desde que os mesmos não estejam deformados.

Seguindo as indicações “Direito/Esquerdo”, assegure-se de 
que escolheu o furo correto, faça uma perfuração em cada 
côndilo. Isto marcará no fêmur dois orifícios de referência 
com 3º de rotação externa (fig2).

Use the femoral rotational alignment guide (5312) to aid in setting 3º of external 
rotation of the femoral component in relation to the non-deformed posterior
condyles.

By following the "Right” or “Left" indications, make sure you chose the correct hole, 
drill a hole in each condyle. You will have two holes of reference in the femur at 
3° of external rotation (Fig. 2).

3º
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SEGUNDO PASSO
Estabelecendo o alinhamento femoral

O Guia de Alinhamento IM (5313) tem três comprimentos de haste. A haste de 200 mm de comprimento e 
proporciona uma reprodução mais exata do eixo anatômico. Se a anatomia femoral for alterada, como em um fêmur 
com uma prótese de quadril de haste longa ou com uma fratura femoral mal alinhada, podemos usar, opcionalmente, 
um Guia de Alinhamento IM com haste curta de 120 ou 150mm.
Se a haste curta for usada, a técnica de alinhamento extra-medular (pag 6) deve obrigatoriamente ser usada. É 
sempre preferível usar a haste intramedular mais longa para garantir o eixo anatômico.
Usando o Cabo Universal, introduza o Guia de Alinhamento IM no fêmur. A haste tem rebaixos inferiores para permitir 
que a pressão dos fluidos intramedulares seja liberada durante a inserção.
É importante controlar o alinhamento rotacional do guia à medida que ele se aproxima da superfície condilar.

Para conseguir os 3º de rotação externa no componente femoral, usar os orifícios de alinhamento feitos 
anteriormente.
Alinhar os furos com os recortes do Guia de Alinhamento IM (fig 3). Para este alinhamento guiar a inserção, coloque 
pinos através do entalhe do guia de alinhamento nos furos feitos no passo 1.
Para fazer a impactação do Guia de Alinhamento IM usar o Impactor Universal (5359).

SECOND STEP
Establishing femoral alignment
The femoral alignment guide (5313) has three rod lengths which can be used. The 200mm rod provides a more accurate reproduction of the anatomic axis. 
If the femoral anatomy has been altered, as a femur with a long-stem hip prosthesis or a femoral fracture malunion, an optional alignment guide with a 120 
or 150mm rod should be used. 
If a short stem is used, the extramedular alignment technique (page. 6) must be used. It is always preferable to use a longer intramedullary rod to ensure 
the most accurate replication of the anatomic axis.
Using the Universal Handle, insert the Femoral Alignment Guide into the femur. The rod is fluted and D-shaped to allow intramedullary fluids pressure to be 
released during the insertion.
It is important to control rotation of the of the guide as it approaches the condylar surface.
To  achieve 3° of femoral component external rotation, use the alignment holes made in the previous step. 

Lign the holes up with the alignment slots on the Alignment Guide (Fig. 3). If needed to guide insertion, place pins through the alignment slot on the 
Alignment Guide and into the alignment holes (made in step 1). Use the Universal Impactor (5359) to impact the Alignment Guide.

Técnica Opcional
Os 3° de rotação externa podem também ser obtidos usando 
os epicôndilos e os pequenos cabos laterais do guia como 
referência – ou usando os côndilos posteriores e 
referenciando-os com as duas protuberâncias posteriores do 
guia.
Uma vez conseguida a apropriada rotação externa, impacte o 
Guia de Alinhamento IM (5313) até que assente no côndilo 
distal mais proeminente. Assegure-se de que o guia esteja 
apoiado ao menos em um côndilo distal. Isto permitirá uma 
apropriada resseção femoral distal. 
Prevê-se uma externa liberação medial, será melhor 
posicionar o  componente femoral em paralelo aos 
côndilos posteriores sem a rotação externa.

Optional Technique
The 3º of external rotation can also be obtained by referencing the epicondyles 
while positioning thehandles of the guide, or by using the posterior condyles, and 
referencing the posterior aspect of the guide.
Once the proper external rotation is achieved, impact the Alignment Guide (5313) 
until it seats on the most prominent distal condyle. Ensure the guide is contacting at 
least one distal condyle. This will set the proper distal femoral resection.
If an external medial release is antecipated, it may be best to place the 
femoral  component parallel to the posterior condyles without external 
rotation.  

3
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TERCEIRO PASSO
Corte dos Côndilos Femorais Anteriores
Ajuste o Guia de Corte Femoral Anterior (5315) ao encaixe do Guia de Alinhamento IM (5313). O apalpador do guia 
(5316) deve tocar o córtex anterior do fêmur distal próximo aos côndilos anteriores.

Com o apalpador no local correto, o corte removerá os côndilos anteriores nivelando-os com o córtex anterior do 
fêmur. Isso deve reduzir a possibilidade de criar um degrau na superfície anterior do cortical femoral.
Embora este corte seja modificado pelo corte do Guia de Corte femoral, ele é importante para permitir o correto 
posicionamento dos guias de corte usados a seguir e para a medição do tamanho do implante femoral.
Os joelhos variam no tamanho e na configuração. Se ao inspecionar a posição do instrumento, sentir que a 
ressecção será excessiva ou que irá ocorrer um degrau, a posição do Guia de Corte Femoral Anterior pode ser 
modificada ligeiramente. Afrouxe o botão e levante o guia de Corte femoral Anterior, de modo que o apalpador fique 
1 a 2 mm acima do córtex femoral; então reaperte e proceda como descrito acima.
Use uma serra oscilante (lâmina de 1,2mm.) para proceder o corte do córtex femoral anterior (fig. 4). Remova o Guia 
de Corte Femoral Anterior (5315) quando o corte estiver completo. Deixe o Guia de Alinhamento IM (5313) no fêmur.

THIRD STEP
Cut the Anterior Femoral Condyles
Attach the Anterior Femoral Cutting Guide (5315) to the Femoral Alignment Guide(5313). The boom of the guide (5316) should touch the anterior cortex of 
the distal femur proximal to the anterior condyles.
With the boom in the right place, the cut will remove the anterior condyles flush with the anterior cortex of the femur. This should reduce the possibility of 
notching the anterior surface of the femoral cortex.
Although this cut will be slightly modified by the cut of the Femoral Cutting Guide, it is important to allow the correct positioning of the cutting guides used 
and for the measurement of the size of the femoral implant.
Knees vary somewhat in size and configuration. If, on inspection of the instrument position, it is felt that excessive resection or notching might occur, the 
position of the Anterior Femoral Cutting Guide can be modified slightly. Loosen the knob and lift the Anterior Femoral Cutting Guide , so that the tip of the 
boom is clear of the femoral cortex by 1 to 2 mm. Then retighten it, and reset as described
above.

Use an oscillating saw (1,2 mm. blade) to cut the anterior femoral cortex (Fig. 4).
Remove Anterior Femoral Cutting Guide (5315) when the cut is complete. Leave the Femoral Alignment Guide (5313) in the femur.
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QUARTO PASSO  - Corte Femoral Distal

Ajuste o Guia de Corte Femoral Distal (5317) no Guia de 
alinhamento IM (5313) usando o eixo móvel do mesmo e 
posicione o guia com a escrita “D” (direito) ou “E” (esquerdo) 
para cima. Observe os números na superfície do guia e 
selecione o ângulo apropriado definido a partir da radiografia 
pré-operatória. Introduza um pino no orifício marcado com o
ângulo apropriado, até que este entre no entalhe do Guia de 
Alinhamento IM (fig. 5). Isto trava o ângulo e impede o 
movimento do guia.

Fixe o Guia de Corte Femoral Distal no lugar, com dois ou três 
pinos. Se for usar pinos com mola, cuidado para não introduzir 
os pinos sobre a haste do Guia de Alinhamento IM.
Obs.: O guia de Alinhamento IM (5313) pode ser removido ou 
deixado no lugar. A vantagem da remoção é que não temos 
que nos preocupar em cortar em torno da haste intramedular. 
Mas se a fixação for instável, é vantajoso deixar o Guia de 
Alinhamento IM, pois teremos uma estabilidade adicional
fornecida pela haste e pelos dois pinos do guia.
Remova o Guia de Alinhamento IM com o Extrator Universal 
(5359).

5

Observações:
1.) A correta espessura da recessão do osso é na verdade 
determinada na etapa anterior ao encostar o Guia de 
Alinhamento IM (5313) de encontro ao côndilo femoral medial.
2.) O corte feito através do entalhe mais proximal removerá 
3,5mm adicionais do osso. Este corte pode ser usado se 
ocorrer uma contratura em flexão e/ou se o cirurgião 
necessitar, por outras razões, de uma recessão adicional do 
osso.
3.) Verifique o nivelamento do corte femoral distal usando uma 
superfície plana. Se necessário, recorte a superfície de modo 
que fique completamente plana perpendicular ao eixo 
mecânico. Este alinhamento é extremamente importante para 
a colocação dos guias subseqüentes e para o ajuste 
apropriado do implante.

Remarks:
1.) The correct thickness of bone resection is determined in the previous step by 
having the Alignment Guide (5313) flush against the medial femoral condyle.
2.) The cut made through the most proximal slot will remove an additional 3.5 mm 
of bone. This slot can be used if there is flexion contracture or if the surgeon needs 
to resect additional bone  for other reasons. 
3.) Check the flatness of the distal femoral cut with a flat surface. If necessary, 
modify the distal femoral surface so that it is completely flat and perpendicular to 
the mechanical axis. This is extremely important for the placement of subsequent 
guides and for proper fit of the implant.

6
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Faça o corte distal do fêmur através do entalhe mais distal do guia (fig. 6). Este entalhe remove a mesma quantidade 
de osso que será substituída pelo componente femoral. Corte ambos os côndilos (medial e lateral) antes de remover 
o guia.

FOURTH STEP - Distal Femoral Cut
Attach the Distal Femoral Cutting Guide (5317) to the Femoral Alignment Guide (5313) by using its mobile axis, and place the “right” or “left” label up,
depending on each knee joint is being replaced. Observe the numbers on the surface of the guide and select the appropriate angle, as determine by pre-
operative radiographs. Insert a pin through the appropriate angle-setting hole, until it drops into the slot in the Alignment Guide (Fig. 5). This locks the angle 
and prevents movement of the guide.

Place holding pins through two or three of the pin holes in the anterior surface of the Distal femoral Cutting Guide  to secure it further to the femur. If using 
spring pins, take care not to insert the pins over the rod of the Alignment Guide in the medullary canal.
Note: The Alignment Guide (5313) can either be removed or left in place. The advantage of the removal is that one does not have to cut around the 
intramedullary rod. But if the fixation is tenuous, it is better to leave the Alignment Guide in place, because additional stability will be provided by the rod and 
guide pins.
Remove the Alignment Guide by using the Universal Extractor (5359). 
Cut the distal femur through the most distal guide slot (Fig. 6). This slot removes the same amount of bone that will be replaced by the femoral component. 
Cut both the medial and lateral condyles before removing the guide.

© 2010 Biomecânica Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
 

REV 05



Remoção adicional de osso
Em casos complexos como:

● Genu flexo;

● Côndilo femoral lateral hipoplásico associado a uma 
deformidade em valgus;

● Ou se constatada excessiva tensão dos ligamentos em 
extensão, quando dos testes com os componentes de prova 
(após a liberação das partes moles)

Pode ser necessária uma ressecção adicional no fêmur distal. 
O entalhe mais proximal do Guia de Corte Distal (mais 3,5mm 
de corte) pode ser usado para fazer esses cortes.

Técnica complementar para alinhamento do corte femoral 
distal
Introduza o suporte angular (5319) no Guia de Corte Femoral 
Distal (5317) depois que ele estiver sido fixado no Guia de 
Alinhamento IM. Introduza uma haste através da abertura do 
arco em direção ao quadril (fig.7).

Se a extremidade proximal da haste apontar para o centro da 
cabeça, o Guia de Corte Femoral Distal está corretamente 
posicionado para a osteotomia, exatamente, perpendicular ao 
eixo mecânico.

Fixe o Guia ao fêmur utilizando os pinos e realize a osteotomia.

Observações:
1.) Esta técnica pode ser usada com a confirmação do método 
intramedular e deve sempre ser usada se o Guia de 
Alinhamento IM com haste de 120 ou 150 mm for usado.

2.) Se antecipadamente decidirmos pelo uso do sistema de 
alinhamento extra-medular, será melhor identificar o centro da 
cabeça femoral antes da proteção. Isto pode ser feito 
colocando um marcador palpável e rádio opaco. (Neste 
momento um raio X pode corrigir possível desvio). Este 
marcador dirigirá o posicionamento da haste durante a cirurgia.

Removing additional bone 
In complex cases such as:

●  a knee with significant flexion contracture; 

● Hypoplastic lateral femoral Condyle associated with a valgus deformity; 

●  After provisional components have been inserted it is found that the ligament 
tightness is excessive after appropriate soft tissue release.

 It may be necessary to cut additional bone from the distal femur. The most proximal 
slot of the Distal Cutting Guide (plus 3.5 mm cutting) can be used to make this cut. 

Supplementary technique for alignment of the distal femoral cut
Insert the angular support (5319) onto the Distal Femoral Cutting Guide (5317) after 
it is been secured to the Alignment Guide. Insert a rod through the opening of the 
arch and pass it proximatelly toward the hip (Fig.7).

If the proximal tip of the rod points to the center of the femoral head, the Distal 
Femoral Cutting Guide is correctly positioned for the osteotomy, exactly, 
perpendicular to the mechanical axis.

Pin the Guide to the femur and cut the bone.

Remarks: 
1.) This technique can be used to double check the intramedullary method and must 
be used if the 120 or 150 mm Alignment Guide is used.
2.) If the use of extramedullary alignment is anticipated, it is best to identify the 
center of the femoral head before draping. This can be done by placing a palpable 
radiopaque marker. (At this moment an X-ray can fix possible diversion). This  
marker will direct positioning of the rod during surgery.
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Confirmação da dimensão A/P do fêmur distal
Para medir a dimensão A/P do fêmur distal, posicione o 
medidor A/P femoral (5322) apoiado sobre a superfície plana 
obtida no corte femoral distal. Os dois apoios do guia deverão 
estar posicionados sobre a cartilagem dos côndilos posteriores, 
uma hiperflexão do joelho ajudará o posicionamento dos 
mesmos.
Obs.: Em casos incomuns teremos primeiro que ressecar a 
tíbia proximal para melhor posiciona-lo. (fig.8).
Apóie o apalpador do medidor no plano gerado pelo corte 
anterior e verifique na escala o tamanho apropriado da prótese. 
Dispomos de quatro tamanhos “P”, “M”, “G”, “EG”. Se a leitura 
estiver entre dois tamanhos, escolha o menor dos dois. Isso 
impede a tensão excessiva do ligamento em flexão.

Determine the AP dimension of the distal femur
To measure the AP dimension of the distal femur, place the Femoral AP Measuring  
Guide flat onto the smoothly cut distal femur. The feet of the guide should rest on the 
cartilage of the posterior condyles. Hiperflexion of the knee assists in positioning the
feet of the guide against the posterior condyles. 
In uncommon cases, the proximal tibia may have to be resected first, before the 
guide can be properly positioned (Fig. 8).
The gauge should rest on the anterior femoral surface. Lower the gauge and check 
the proper size on the indicator of the gauge. There are four sizes labeled “P”, “M”, 
“G” and “EG”. If the reading is between two sizes, choose the smaller size. This
prevent excessive ligament tightness in flexion.

8

QUINTO PASSO - Terminando o Fêmur
FIFTH STEP - Finishing the Femur 

Selecione o Guia de Corte Femoral (5323) determinado pelo 
medidor A/P. Posicione o guia ajustando a borda superior na 
superfície do corte anterior do fêmur. Deve ser centrado 
mediolateralmente no fêmur (fig.9).

O Guia de Corte femoral, pode ser fixado com até quatro pinos 
de cabeça curta através da parte frontal. Use o martelo e 
impactor (5314) para impactar estes pinos.

Select the Femoral Finishing Guide (5323) as determined by the measurement from 
the A/P measuring guide. Place the guide by setting the top ledge on the cut 
surface of the anterior femur. It must be centered mediolaterally on the femur
(Fig. 9).

The Femoral Finishing Guide can be secured with up to four short-head pins 
through the front. Use the hammer and impactor (5314) to impact these pins.

9

10

Se desejar uma estabilidade adicional do guia, introduza os 
pinos-molas ou pinos lisos através das abas existentes em 
cada lado do guia (fig.10).

To further stabilize the guide, insert pins through the tab on each side of the 
guide (Fig.10).

5322
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2º

3º

4º

Para permitir que o guia mantenha uma ótima estabilidade 
durante a ressecção, execute os cortes femorais finais na 
seguinte seqüência (fig 11): 
1) Côndilos Posteriores
2) Chanfros Posteriores
3) Côndilos Anteriores
4) Chanfros Anteriores
5) Recesso Intercondilar

Use o entalhe central na face distal do guia para cortar a base 
do rebaixo intercondilar com uma serra reciprocante.

Assegure-se de que a lâmina de serra esteja alinhada com o 
fêmur durante todo o corte, não vibre e nem dobre medial ou 
lateralmente.

Use os dois  entalhes na face anterior do guia para fazer, com 
lâmina reciprocante, cortes de referência, determinando os 
lados do entalhe intercondilar (fig. 12).

Observação: os cortes referenciais centrais feitos através do 
Guia de Corte Femoral devem ser ajustados posteriormente, 
quando do teste com Fêmures de Prova.

Corte Intercondilar Final
Posicione o Guia Intercondilar Femoral apropriado apoiando-o 
na superfície anterior e distal do fêmur. Para posicionar, use, 
como referência, as marcações intercondilares anterior.

Fixe o Guia Intercondilar Femoral (5324) usando os Pregos de 
Fixação através dos furos nas faces anterior e / ou distal do 
guia.

Use uma lâmina reciprocante ou uma lâmina oscilante estreita 
para cortar os lados e a base do entalhe intercondilar (fig 13).

Após retirar o guia garanta, usando a serra, que os cortes 
estejam alinhados e planos.

In order to  allow the guide to maintain optimal stability during bone resection, 
perform the final femoral cuts in the following sequence (Fig. 11): 
1) Posterior Condyles 
2) Posterior Chamfers 
3) Anterior Condyles 
4) Anterior Chamfers 
5) Trochlear Recess

Use the center slot on the distal face of the guide to cut the base of the trochlear 
recess with a reciprocating saw.

Ensure that the saw blade is  in line with the femur throughout the cut, do not angle 
or fan the blade medially or laterally.

Use the two slots on the anterior face of the guide to make reference marks by 
scoring the femur with a reciprocating sawblade to determine the sides of the 
trochlear recess (Fig. 12). 

Intercondylar Cut
Place the appropriate Intercondylar Femoral Guide, resting on the surface of the 
anterior and distal femur.

Use the intercondylar cuts as reference to place the Intercondylar Femoral Guide.

Secure the Intercondylar Femoral Guide(5324) using Screws through the holes on 
the anterior and / or distal face of the guide.

Use a reciprocating saw or a narrow swinging blade to complete the sides and 
base of the trochlear recess.

After removing the guide, ensure that the cuts are aligned and flat with the saw.
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SEXTO PASSO
I - Usando o Guia de Corte Tibial IM
É necessária uma radiografia pré-operatória da tíbia para certirficar-se de que o eixo tibial é reto e aceitará a haste 
intramedular de 8mm de diâmetro. Algumas tíbias são curvadas ou têm o canal estreito e não aceitam a haste. A 
transparência usada para o planeamento femoral pode ser invertida e usada na tíbia. Use o Punção (5364) para iniciar 
a perfuração na tíbia proximal localizado-o imediatamente anterior à inserção do ligamento cruzado anterior e com 
centragem médio-lateral (fig 14).
Este procedimento aparentemente localiza o orifício demasiado anterior. Entretanto, esse ponto é a extensão do 
canal medular tibial. Faça um orifício usando a broca escalonada (5310) de 8 mm. Aspire o canal para remover o 
conteúdo medular.

Introduza lentamente a haste Guia Tibial IM (5325) até 
encostar na parte com diâmetro maior. Os sulcos laterais da 
haste permitirão a descompressão do canal durante a 
inserção da mesma.

Monte a plataforma de corte (5327) na haste e deslize até que 
encoste na parte anterior da tíbia (fig. 15).

Use a barra de Alinhamento Extramedular (5321 ou 5320) 
para certificar-se de que a plataforma de corte está 
perpendicular ao centro do eixo mecânico da tíbia. Coloque a 
barra pelo orifício na extensão anterior do guia e o alinhe com 
o centro do tornozelo.

Esta etapa é importante porque algumas tíbias têm uma 
curvatura no eixo. Se necessário, ajuste o ângulo da 
plataforma de corte para posicioná-la perpendicularmente à 
linha mecânica central da tíbia. Movimente a Plataforma de 
Corte para posterior até que toque a tíbia. Aperte o parafuso 
para travá-la na posição.

Ajuste a altura da plataforma de Corte para a profundidade 
desejada. Um Medidor de Profundidade da Ressecção da 
Tíbia está disponível para ajudar a determinar a posição da 
plataforma de corte.

SIXTH STEP
I - Using the Tibial Cutting Guide 
A preoperative radiograph of the tibia is needed to make sure tibial shaft is straight 
and will accept the 8 mm intramedullary rod. Some tibias are crooked or have a 
narrow canal and will not accept the rod. Acetate Template can be used for femoral 
planning can be inverted and used on the tibia. 

Use the puncture (5364) to begin a hole in the proximal tibia just anterior to the 
anterior cruciate l igament insert ion and centered mediolateral ly
(Fig. 14). 

This may seem too far anterior. However, it is the straight proximal extension of the 
tibia medullary canal.

Drill a hole using the 8 mm scale drill (5310). Suction the canal to remove medullary 
contents.

Slowly insert the Tibial Stem Guide(5325) up to the larger diameter portion. The flutes on the rod will allow decompression of the canal during the insertion.
Attach the Initial Tibial Cutting Guide (5327)to the rod and slide it so that it contacts the anterior tibia(Fig. 15). 

Use the Extramedular Alignment Rod (5321 or 5320) to make sure the cutting platform is perpendicular to the center of the mechanical axis of the tibia.

Place the rod through the anterior slotted extension of the guide and align it with the center of the ankle. This step is important because some tibias have a curve in 
the shaft. If necessary, adjust the angle of the cutting platform to place it perpendicular to the mechanical tibia axis. Slide the Cutting Platform posteriorly until it 
touches the anterior tibia. Tighten the screw to lock it into position.

Adjust the height of the cutting platform to the desired depth. A Tibial Depth Resection Gauge is available to help determine the position of the cutting platform.
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Este medidor tem duas abas. Uma indica 2 mm e é usada para ajustar a profundidade do côndilo tibial defeituoso 
permitindo um corte mínimo. A outra indica 10 mm e pode ser usada para ajustar a profundidade do côndilo bom 
para um corte  anatômico.
Posicione a aba de 2 mm no entalhe da Plataforma de Corte. O braço apalpador deve tocar a parte mais profunda 
do côndilo defeituoso. Assegure-se de que o apalpador esteja alinhado com a sua base. Isto posiciona o entalhe do 
Guia de Corte para remover 2 mm do osso abaixo da ponta do Apalpador.

Outra opção é posicionar a aba de 10 mm no entalhe da Plataforma de Corte e ajustar a plataforma até o apalpador 
tocar a cartilagem do côndilo bom. Isto permitirá a remoção da mesma quantidade de osso que o componente tibial 
mais fino substituíra.
Esses dois pontos de ressecção não coincidirão frequentemente. O cirurgião deve decidir entre uma ressecção 
anatômica e a ressecção mínima, com base na idade do paciente, na qualidade do osso e no tipo de fixação 
protética planejada.
Antes de fixar a plataforma de corte ao osso, verifique a posição do corte no posterior da tíbia, colocando o guia do 
Nível de ressecção Tibial (5333) através do entalhe do corte.

Fixe então a plataforma de corte à tíbia com os dois Pinos Mola ou Pisos Lisos (fig. 16). Com a plataforma 
corretamente posicionada e fixada à tíbia, afrouxe os parafusos que o fixam à haste IM e remova a haste IM com o 
Extrator Universal (5359). Faça o corte proximal de tíbia usando o entalhe do guia.
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Remova os pinos e o guia.

II – Usando o Guia de Corte Tibial
Extra-Medular
O Guia de Corte tibial Extra Medular (5385) permite a 
variação da espessura da ressecção tibial depois que o Guia 
de Alinhamento foi fixado. Isso facilita a manipulação dos 
defeitos do osso na tíbia proximal.
Ajuste inicialmente a plataforma de corte no meio do curso, 
de  modo a poder ser facilmente ajustada para cima ou para 
baixo.
Determine o centro do tornozelo e coloque o pé do Guia 
Extramedular Tibial sobre a tíbia distal apontando para o 
mesmo (fig. 17).
Ajuste a haste no sentido antero/posterior de modo que ela 
fique paralela ao eixo da tíbia. Se houver uma bandagem 
volumosa ao redor do tornozelo, ajuste a haste compensando 
esse volume. Isso assegurará que a tíbia seja cortada com 
uma inclinação posterior de 7° (graus).

This gauge has two tabs. One tab is located at 2 mm and is used to adjust the depth from 
the defective tibial condyle for a minimal cut. The other is located at 10mm and can be 
used to adjust the depth from the good tibial condyle for an anatomic cut.

Place the 2 mm tab into the cutting slot. The arm of the gauge should rest in the deepest 
part of the defective condyle. Be sure that the gauge is ligned up with its base. This 
positions the cutting slot to remove 2 mm of bone below the tip of the gauge.
Another option is to place the 10 mm tab into the cutting slot, and adjust the platform until 
de arm of the gauge rests on the cartilage of the good condyle. This will allow the removal 
of the same amount of bone that the thinnest tibial component would replace.
These two points of resection will not often coincide. The surgeon must decide between 
an anatomic and a minimal resection, based on the patient's age, bone quality and the 
kind of prothestic fixation planned.
Before securing the cutting platform to the bone, check the position of the cut on the 
posterior tíbia by placing the Extensor Guide for Tibial Cut (5326) through the cutting slot.
Then, secure cutting platform to the tibia with two Pins (Fig. 16). With the platform 
properly positioned and fixed to the tibia, loosen the screws attaching the rod and remove 
the rod with the Universal Extractor (5359). Make the proximal tibia cut using the slot in 
the guide. Remove the pins and guide.

II - Using the Extramedullary Tibial Cutting Guide
The Extramedullary Tibia Cutting Guide (5385) allows the variability in the thickness of 
the tibial resection after the alignment of the guide has been secured. This facilitates the 
handling of bone defects in the proximal tibia.
Initially, set the cutting platform in the middle of its range, so that it can easily be adjusted 
up or down. 
Determine the center of the ankle and put the foot of the Extramedullary Tibial 
Cutting Guide over the distal tibia pointing to the center of the ankle (Fig. 18)
Adjust the slide at the foot of the guide so that the body of the guide is parallel to the 
tibial shaft. If there is a bulcky bandage around the ankle, adjust the slide to 
accomodate the bandage. This will ensure that the tibia will be cut at a 7-degree 
posterior slope. 
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Posicione o guia próximo à Tuberosidade Anterior da Tíbia 
(T. A. T) abaixo do ligamento patelar. Centre o guia 
mediolateral fazendo com que fique paralelo ao eixo mecânico 
da tíbia. O eixo do guia ficará medialmente à Tuberosidade 
Anterior da Tíbia (T. A. T) e centrado sobre a eminência 
intercondilar.

Firme o guia em posição e fixe-o à tíbia com um pino de 
Fixação do orifício lateral. Confirme todos os ajustes do guia e, 
introduza o segundo Pino de Fixação.
Ajuste a plataforma de corte ao nível desejado para a 
ressecção tibial.

Antes de fixar a plataforma de corte ao osso, verifique a 
posição do corte na tíbia posterior colocando o Guia de 
Ressecção Tibial (5333) através do entalhe do guia de Corte 
(fig. 18). Fixe a plataforma de corte introduzindo os pinos.

A superfície superior do guia deve ficar paralela a superfície 
anterior da tíbia.
A plataforma de corte é projetada de tal modo que o corte 
tibial pode ser feito pela superfície superior ou através do 
entalhe. Ambas as superfícies estão inclinadas 7° (graus) em 
relação ao eixo mecânico tibial e somente a altura da 
ressecção varia. Se o primeiro corte não tiver profundidade 
suficiente, abaixe a plataforma de corte ao nível desejado e 
fixe novamente. A haste telescópica está calibrada de 2 em 
2mm. (fig. 19).

Técnicas Opcionais:
A inserção do ligamento cruzado posterior (LCP) na tíbia será 
cortada por um corte paralelo ao platô.

Mas, se o cirurgião preferir preservar o LCP, cortará os 
côndilos criando uma “ilha” sob a inserção e, posteriormente, 
terminará com uma serra reciprocante conforme.

Poderemos usar os guias de recorte com mais 2 mm ou os 
guias de recorte varus-valgus com 2° (graus); os dois tipos de 
guia usam como referência o corte já existente e são fixados 
em posição com pregos de Fixação.

Place the guide near the Anterior Tuberosity of the Tibia below the patellar ligament. 
Center the guide over the proximal tíbia so it parallels the mechanical axis of the 
tibia. The axis of the guide will lie medial to the mid point of the tibial turbecle and 
will be centered over the inter-condylar eminence.

Hold the guide in position and pin it to the tibia with one pin on the lateral side. 
Fine-tune all the guide settings, and insert the second pin.

Adjust the cutting platform to the desired level of tibial resection.

Before setting the cutting platform to the bone check the position of the cut on the 
posterior tibia by placing the Extensor Guide for Tibial Cut (5326) through the slot of 
the Cutting Guide (Fig. 18). Secure the cutting platform by inserting the pins. 

The upper surface of the guide should be parallel to surface of the anterior tibia.

The cutting platform is designed so the tibial cut can be made either on top of the 
guide or through the slot in the guide. Both of these surfaces are sloped 7 degrees 
to the mechanical tibial axis, and only height of resection varies. If the first cut is not 
deep enough, lower the cutting platform to the desired level and tighten it again. 
Calibrations on the telescoping portion of the guide are 2 mm apart. (Fig. 19).

Optional Technique:
The posterior cruciate ligament insertion onto the tibia (LCP) will be compromised 
by a flat cut parallel to the plateau.

The surgeon may decide to leave an island of bone to preserve the PCL insertion. 
This may be more easily done using a reciprocating saw to outline the island after 
cutting the two condyles with a reciprocating saw.

Either the 2 mm  Recutter or the 2° valrus/valgus Recutter can be used; both 
recutters reference the existing cut and are secured to the bone with pins.
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SÉTIMO PASSO / Preparo da Patela
SEVENTH STEP / Prepare the Patella 

Técnica de corte patelar com o guia de corte tipo alicate 
universal
Prenda a pinça patelar alinhada com o tendão patelar. 
Empurre a patela para cima entre os mordentes do guia de 
serra. Nivele a patela dentro dos mordentes do guia de serra 
e use o parafuso de aperto manual para firmar o guia. 
A quantidade a ressecar da patela na parte superior do guia 
da serra deve ser aproximadamente a mesma em todos os
lados.
Confirme que o calibre de 1mm não gira abaixo da superfície 
anterior da patela. Se o calibre bater na superfície anterior da 
patela quando se tenta tira-lo, significa que ao menos 1 mm 
de osso permanecerão depois do corte.
Corte a patela plana de modo que fique na superfície lisa 
(fig.22)

Patellar Saw Guide Technique 
Apply the Patellar Saw Guide in line with the patellar tendon. Push the patella up 
between the jaws of the saw guide. Level the patella within the saw guide jaws and 
use the thumbscrew to tighten the guide.The amount to be resected across the top 
of the saw guide should be approximately the same on all sides.
Check to be sure the 10 mm gauge does not rotate beneath the anterior surface of 
the patella. If the gauge hits the anterior surface of the patella as it is rotated, it 
means that at least 10 mm of bone stock will reamain after the cut. 
Cut the patella flat so that the smooth surface remains (Fig.22).

22

12

Dissecar através da bursa pré-patelar para expor a superfície 
posterior da patela. Isto proporcionará exposição suficiente 
da superfície anterior para a fixação do Clamp Patelar e 
assegurar uma ressecção exata.
Remova todas as inserções sinoviais e osteofitos em torno da 
patela. Tenha cuidado para não danificar a inserção do 
tendão no osso.
Use o paquímetro para medir a espessura da patela (fig. 21). 
Subtraia a espessura do implante da espessura da patela 
para determinar a quantidade de osso que deve permanecer 
após a ressecção.

Shaply dissect through the pre-patellar bursa to expose the anterior surface of the 
patella. This will provide sufficient exposure for affixing the anterior surface into the 
patella clamp and assures accurate bone resection.
Remove all synovial insertions and osteophytes from around the patella. Be careful 
not to damage the tendon insertions onto the bone. 
Use caliper to measure the thickness of the patella (Fig. 21). Subtract the implant 
thickness from the patella thickness to determine the amount of bone that should 
remain after resection.

Diâmetro do Implante
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Implant Diameter

Espessura do Implante

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Implant Thickness

Devemos deixar pelo menos 11 mm. De osso total remanescente para permitir a fixação do implante.
At least 11 mm. of total bone will remain to allow the establishment of the implant.

Terminando a patela
Segure firmemente o Guia de Furação da Patela sobre a mesma e perfure com a broca patelar (5381-01) com
parada (Stop).

Finish the patella 
Holding the drill guide firmly in place, drill the three–peg holes using the Patellar Drill Bit.
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5355

Espessura da patela – espessura do implante = osso restante
Patella Thickness  - Implant Thickness = Bone Remaining
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OITAVO PASSO
Posicionamento Tibial baseado em marcos anatômicos
A posição do componente tibial pode também ser determinada com base em marcos anatômicos antes da redução. 
Selecione a placa tibial de prova apropriada  no tamanho que forneça a cobertura tibial desejada.

Una o Cabo Modular da Bandeja Tibial à Bandeja Tibial de prova escolhida, comprimindo o botão no cabo e 
acoplando o encaixe cônico do cabo ao da bandeja tibial; fixe-os apertando o parafuso.
Gire a placa de modo que o cabo aponte em direção de ou levemente medial a tuberosidade anterior da tíbia (fig. 23). 
Podemos usar a haste de alinhamento para verificar o alinhamento varus/valgus. Fixe a placa no lugar com dois 
pregos de cabeça curta.

EIGHTH STEP
Tibial Position Base don Anatomic Landmarks 
The position of the tibial component can also be determined based on anatomic landmarks prior to trial reduction. Select the proper tibial sizing plate 
provisional and the plate size that provides the desired tibial coverage.

Attach the Modular Handle to the selected sizing plate by depressing the bottom on the handle and engaging the dovetail on the handle with the dovetail on 
the sizing plate and secure by tightening the screw. 
Rotate the plate so that the handle points at, or slightly medial, to the tibia turbecle (Fig. 23).
The alignment rod can be used to verify the varus/valgus alignment. Pin the plate in place with two short-head holding pins.
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A fresa só pode ser montada pela parte anterior. Assente o 
impactor na bandeja tibial de prova e impacte a raspa até a 
profundidade indicada pela gravação no cabo do impactor. A 
fresa tem também um batente interno que a impede de 
ultrapassar o ponto. (fig. 26).

Remova o conjunto de impactor de raspa / raspa e a bandeja 
tibial de prova. Rosqueie o cabo apropriado na Base Tibial de 
prova do tamanho correto. Impacte o conjunto até que esteja 
perfeitamente encaixado. 

The reamer can only be assembled from the front. Seat the impactor on the tibial 
sizing plate and the impact the reamer to the proper depth indicated by the impactor 
handle. The reamer has a built-in stop so it cannot be overimpacted. (Fig. 26). 

Remove the impactor assembly and sizing plate. Assemble the impactor onto the trial 
tibial provisional until completely seated. Impact the tibial provisional.

Retire a broca e o guia de broca. Monte a fresa da haste tibial 
apropriada (tamanhos P/M e G/EG) no cabo da fresa tibial 
(fig. 25).

Remove the drill and drill guide. Assemble the proper sized Reamer to the Tibial 
Reamer Handle (Fig. 25). 

NONO PASSO 

Executando o encaixe do Componente Tibial Cimentado

Estando já fixa a bandeja tibial da prova, instale o guia de broca 
da placa (5336).
Perfure até que o stop da broca encoste no guia com a parte 
superior do guia  (fig.24).

NINTH STEP

Finishing the tibia

With the provisional tibial plate in place, install the Tibial Drill Guide(5336).
Drill until the engraved line on the drill is in line with the top of the drill sleeve.
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A redução com as provisionais
Selecione a Placa Tibial de prova do tamanho que dê cobertura 
máxima à tíbia.
Introduza o platô tibial de prova do tamanho correto.
Para os tamanhos 3 e 4, o platô de prova pequeno e para os 
tamanhos 5 e 6, o platô de prova grande.

Monte o componente Femoral de Prova.

Flexione e estenda o joelho com os componentes de prova no lugar 
(fig 27).

Verifique a amplitude do movimento e o balanço ligamentar. Execute 
toda a liberação de partes moles necessária. Conseguindo um 
apropriado equilíbrio ligamentar o componente tibial tende a 
assentar-se na posição onde melhor se articula com o fêmur
(fig 28).

Opção de recorte do fêmur distal
O Guia de recorte Femoral Distal proporciona resultados rápidos e 
reprodutíveis para recortar mais 3 ou 5 mm de osso.
Encoste o guia na superfície anterior do corte femoral com as escritas 
para cima. Coloque os pinos através dos furos apropriados para a 
quantidade de ressecção adicional desejada (3 ou 5 mm.); desloque e 
centralize o guia até que os pinos encostem na superfície de corte 
distal. Fixe o guia de recorte no lugar. (fig. 29).

Trial reduction 
Select the appropriate tibial sizing plate provisional that provides the desired tibial 
coverage.
Insert the proper sized tibial provisional plateau. For sizes 3 and 4, use the small 
provisional plateau and for sizes 5 and 6, use the large provisional plateau.
Insert the provisional components. Flex and extend the knee with the provisionals in 
place (Fig. 27). 

Check the range of motion and ligament stability. Perform any necessary soft tissue 
releases. With proper soft tissue balancing complete, the tibial component tends to 
seat itself in the position where it best articulates with the femur (Fig. 28).

Recutting the distal femur 
The Distal Femoral Recutting Guide provides rapid and reproducible results to recut 
3 or 5 mm of bone.

Lay the guide on the anterior cut surface of the femur with the engraviting facing up. 
Place the pins through the appropriate holes for the amount of addional resection 
desired (3 or 5 mm.); Slide the guide proximal so the pins contact the existing distal 
cut surface. Pin the recutting guide in place.  And recut through the slots. (Fig. 29).
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A implantação do componente
Depois que o implante foi escolhido e separado, faça uma última 
verificação para assegurar de que os componentes (femoral, base 
tibial e platô tibial) estão adequados.

Encaixe do Platô Tibial
O introdutor do platô tibial aplica força no componente para trás e 
para baixo ajudando a encaixar o platô tibial da base.

Encaixe o platô tibial na base; logo após, firme o gancho que fica 
na ponta do introdutor na fenda existente na superfície da base 
tibial e trave (fig. 30)
Segurando o platô sobre a base com a mão, use o indicador da 
outra mão para travar com a alavanca apropriada a base do 
introdutor (fig. 30). 

Component Implantation
After the implants have been selected, make onelast check to ensure that the 
femoral, tibial and articular surface components match.

Inserting the Tibial Plateau
The Plateau Inserter applies both downward and rearward forces to aid in the 
insertion of the articular surface onto the tibial base plate. 

Push the lever on the inserter fully to either side.
Place the articular surface onto the tibial base plate; engaging the dovetail. 

Steady the surface on the base plate with one hand by applying downward pressure 
near the posterior cruciate cut out (Fig. 30)
Engage the hook on the inserter with the mating slot in the front of the base plate 
and close the lever with your index finger. This should lock the inserter to the
base plate. Squeeze the handles of the inserter to seat the articular surface, Open 
the lever and remove the inserter (Fig. 31).
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