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32.2.4.15  “ São vedados o reencape e a desconexão manual de 
agulhas”

Líder Mundial em Navegação Ortopédica

Com OrthoPilot®, os médicos têm uma ferramenta para a execução pre-
cisa nas intervenções  cirúrgicas. O critério essencial no desenvolvimento 
do OrthoPilot® foi a sua perfeita integração no fluxo do procedimento ci-
rúrgico evitando assim, o aumento do tempo operatório. 

O OrthoPilot® foi desenvolvido para conseguir o objetivo principal de 
uma cirurgia que é a implantação ideal da prótese de acordo com a ana-
tomia do paciente sem ter que executar exames pré-operatorios ou fazer 
exame de varreduras como tomografia computadorizada ou ressonância 
magnética.

10 razões pelas quais você deveria escolher o OrthoPilot®:

1. Sistema de fácil manuseio e totalmente adaptado para o procedimento     
Cirúrgico;

2. Posicionamento preciso e seguro do implante;

3. Sistema de navegação livre de Tomografia Computadorizada;

4. Procedimento cirúrgico simplificado;

5. Instrumentais de navegação otimizados;

6. Grande leque de aplicações ortopédicas em Reconstrução do LCA, ATQ, ATJ 
e Osteotomia de Tíbia;

7. O uso rotineiro em mais de 100.000 casos;

8. Fácil e confiável;

9. Evidência comprovada em mais de 300 publicações;

10. OrthoPilot® define padrões.

Artroplastia Total de Joelho

Artroplastia Total de Quadril

Reconstrução de LCA

Osteotomia de Tíbia

Possibilita balanço ligamentar. Perfeito alinhamento do eixo 
mecânico da perna.

Fresagem navegada do acetá-
bulo.

Fresagem navegada do fêmur. Possibilidade de correção do 
posicionamento do fêmur em 
relação ao acetâbulo.

Posicionamento navegado do 
túnel tibial.

Teste de estabilidade pré e 
pós operatório.

Avaliação da condição pré-
operatória do eixo mecânico.

Monitoramento da manobra de 
correção do eixo.
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