
PROJETADO PARA 
O TRATAMENTO
DE FRATURAS 
DO QUADRIL

Haste intramedular 
para fêmur proximal

Hastes TFNA

Material
Ti-15Mo (TiMo) - Cor verde

Mecanismo de bloqueio
Ti-6AI-7Nb (TAN)
40Co-20Cr-16Fe-15Ni-7Mo
Cor verde

Um portfólio de produtos completo para atender 
a todas as suas necessidades.

0 sistema de Hastes TFNA para fêmur
proximal é composto por uma variedade
de implantes e instrumentais para acomodar
uma ampla gama de procedimentos para
tratamento da fratura de quadril.

Lâminas helicoIdais TFNA 
e parafusos TFNA

Diâmetros do material
5mm e 10mm
Cor dourada
Comprimentos da lâmina
e do parafuso
80mm a 120mm (incrementos 
de 5mm)
Comprimento dos parafusos
de bloqueio
de 26mm a 60mm

Design projetado para otimizar resultados1,2,3.4,5

Projetado para melhorar os resultados clínicos, desde os casos
mais simples aos mais complexos.

Opções cirúrgicas abrangentes

Projetado para fornecer mais opcões para o tratamento do fêmur 
proximal, incluindo lâmina e parafuso para inserção de enxerto, e 
opções de bloqueio variadas, em diversos comprimentos e diâmetros.
Para maiores informações acesse: www.tfna.com

Raio de Curvatura anatômico9

Forma da haste anatômica (arco anatômico de 1.0m) baseada em um estudo computadorizado 3D 
multiétnico* projetado para melhor ajuste anatômico no paciente e para ajudar a evitar o impacto 
na cortical anterior em comparação as hastes com maior raio de curvatura.

Design com corte para
alívio lateral

Desenho da Haste evita impacto
na cortical lateral.

Diâmetro proximal reduzido (15.66mm) e LATERAL 
RELIEF CUT™ (Corte de alivio lateral). O desenho 
ajuda a preservar o osso na area de inserção em função 
da largura crítica reduzida.* 14.12mm de largura crítica 
para haste de 11 mm de diâmetro.

azul = haste simulada com 1.5m raio de curvatura

dourado = TFNA

*Estudo em arquivo na DePuy Synthes Trauma, Synthes GmbH.

Projetado para reduzir o risco de complicações

Projetado para facilitar a eficiência do procedimento e a
utilização do material por cirurgiões e suas equipes de apoio.

Para maiores informações acesse: www.tfna.com

Comprimentos
TFNA Curta:
170mm - 200mm
235mm esquerda/235 direita
TFNA Longa:
260mm - 420mm (hastes à
esquerda e direita, incrementos
de 20mm)
Diâmetros distais
Hastes curtas: 9, 10, 11, 12
Hastes longas: 9, 10, 11, 12,
Ângulo do CCD
125/130
Características da haste
Diâmetro proximal 15.66mm
Angulo ML de 5°
Mecanismo de bloqueio 
pré-montado
Curvatura posterior anterior, 
curvatura de 1.0m de raio
Design com corte para alívio 
lateral

lndicações
TFNA curto (Comprimentos 170mm, 200mm, 235mm)
Fraturas Pertrocantéricas (31-A 1 e 31-A2)
Fraturas intertrocantéricas (31-A3)
Hastes de 235mm são indicados adicionalmente para fraturas subtrocantéricas
TFNA longo (Comprimentos de 260mm-480mm)
Fraturas Pertrocantéricas (31-A 1, 31-A2), Fraturas Intertrocantérica
Fraturas combinadas da área trocantérica (31-A 1/A2/A3)
e a eixo femoral (32-A/B/C) - Fraturas patológicas, incluindo uso profilático
Fraturas mal consolidadas
Fraturas não consolidadas

TFNA Augmentation
Para fraturas no fêmur proximal com baixa qualidade óssea e/ou risco aumentado de 
falha na fixação na interface do implante/osso

SISTEMA DE HASTE INTRAMEDULAR  FEMORAL TFNA – 80145901764
INSTRUMENTAL TFNA - 80145901749

Disponível em www.tfna.com. [acessado em Janeiro de 2022].

Para informações mais detalhadas e completas sobre o(s) 
produto(s), como indicações de uso, contra-indicações, 
advertências e outras informações importantes, consulte 
o manual de Instruções de Uso
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Minimiza o cut out na cabeça femoral

A tecnologia de Lâmina Helicoidal TFNA é projetada
para compactar o osso durante a inserção, o que
melhora a ancoragem do implante e pode reduzir
o risco de cut-out.6,7

Previne a protrusão lateral

A extremidade lateral oblíqua da lâmina
e parafuso fica contra a cortical lateral para
reduzir a protrusão no tecido mole.

Quick clickTM

Auto retenção. Tecnologia
desenhada para conexão
mais fácil da haste ao braço
de inserção.

Mecânismo
de bloqueio
pré-montado.

Opções de bloqueio proximal

Além do bloqueio rotacional para lâmina 
helicoidal e parafuso, o sistema oferece 
uma opção de bloqueio 
estático que pode ser 
selecionada de forma 
intraoperatória.

Instrumentais auto
centralizadores para
facilitar a remoção
do implante.

A opção de escolha entre Lâmina Helicoidal ou o 
Parafuso TFNA possibilitam opções de decisões 
clínicas além de facilitar a padronização do hospital

A haste longa oferece três opções de bloqueio 
distal, incluindo um furo distal que é deslocado
em 10 graus para melhor fixação na região condilar

As diversas opções de 
comprimento e diâmetro das 
Hastes contribuem para um melhor
encaixe anatômico dos diversos 
perfis de pacientes brasileiros.

Complexidade 
reduzida nos 
procedimentos

Projetado para 
facilitar a eficiência 
do procedimento e a 
utilização do material 
por cirurgiões e suas 
equipes de apoio.

Ajuda a prevenir a 
quebra da haste

A liga de titânio e o Desenho
BUMP CUTTM do furo proximal
proporciona o aumento da
resistência à fadiga em 
comparação com as hastes 
existentes e do mesmo 
tamanho.8

Ampla gama de indicações cirúrgicas

Projetado para fornecer mais opções 
para o tratamento do fêmur proximal, 
incluindo lâmina e parafuso para inserção 
de enxerto, e opções de bloqueio variadas, 
em diversos comprimentos e diâmetros.

Para maiores informações acesse: www.tfna.com
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Apresentando o sistema de Haste Intramedular
para fêmur proximal, TFN-Advanced (TFNA)

Com mais de cinco anos de desenvolvimento, este sistema 
oferece avanços no tratamento de fraturas no quadril 
incluindo um design projetado para otimizar resultados, 
ferramentas que reduzem a complexividade no procedimento 
cirúrgico e uma variedade de opções para as mais variadas 
indicações clínicas.1,2,3,4,5

O Sistema de Hastes Intramedulares TFNA é uma verdadeira 
plataforma global que oferece modernas inovações.


