
Sistema de Reparação de Ombro
Simples, Seguro e Versátil

CrossFT® PopLok® Y-Knot®

Soluções simples para 
procedimentos complexos
Técnica SimpleS: Design das âncoras e instrumentais
desenvolvidos para facilitar o procedimento cirúrgico.

Fixação Segura: Máxima compressão
para melhor recuperação.

VerSaTilidade: Escolha intraoperatória, Single Row, 
Double Row ou reparação transóssea equivalente.

Distribuido no Brasil por:



CrossFT®

Âncora de peek com roSca 
eSponjoSa e corTical 

Fornece uma excepcional força de fixação

iniciador patenteado minimiza a chance
de fratura cortical por estresse

canulado para guiar os fatores de crescimento 
no local da reparação

pré-carregado com 2 fios Hi-Fi

PopLok®

Âncora em peek Sem nó 

Oferece a possibilidade de tensionar 
as suturas individualmente e separadamente 
direto do lugar da âncora

Bloqueio de sutura no interior da âncora

asas subcorticais para fixação

pré-carregado com 2 fios Hi-Fi

SoluçõeS para TécnicaS 
Single and double Row

Versatilidade para qualquer tipo de reparo 
no manguito rotador



SuaVe 
(toDa SutuRa)

pequena
(1.3mm)

Segura
(360° Fixação ‘FoRm Fit’)

Y-Knot®

all SuTure anchor
1.3 mm

A âncora de sutura Y-knot é feita de fio de sutura 
Hi-Fi trançado e combina um pequeno tamanho 
(1,3 milímetros) à construção suave. Permite 
fixação ‘Form Fit’ de 360 º dentro do orifício criado, 
proporcionando os seguintes benefícios:

•   elimina a possibilidade de corpos 
estranhos perdidos dentro da articulação

•  menos risco de dano a glenóide
•   reparação Segura (<1mm de deslocamento/ 

deformação)
•   remove 80% menos osso do que uma  

âncora press fit de 3,0 mm
•   maior superfície de cicatrização  

em tecido-osso
•   coloque a âncora onde você quer  

(perto, junto e em espaços apertados)

procedimenToS

Slap (labrum superior, anterior e posterior)   1   
Bankart (anterior, labrum inferior)   2   
Bankart reverso (posterior, labrum inferior)   3   
Biceps Tenodesis 

1

3 2



Soluções da linha 
Single and Double Row.
Versatilidade para qualquer tipo 
de reparo no manguito rotador.

O sistema para restauração de Ombro Conmed fornece 

soluções simples para procedimentos complexos 

incluindo um inovador sistema de estabilização e ancoras 

do manguito rotador, além de uma linha completa de 

instrumentais e ferramentas que atendem todas as  

suas necessidades para manguito rotador e instalibidade.

Registro Anvisa: 10247530111

11311 Concept Boulevard
Largo, Florida 33773-4908

Local 727-392-6464
Toll Free 800-237-0169

www.linvatec.com
Email customer_service@linvatec.com

+ 55 11 3849-0900
www.implamed.com.br

Consulte o distribuidor mais próximo:
sac.implamed@implamed.com.br

Distribuido no Brasil por:

poplok

2,8 mm

3,3 mm

3,5 mm

4,5 mm

crossFT

4,5 mm

5,5 mm

6,5 mm

Y-knot

1,3 mm

Sistema de Reparação de Ombro
Simples, Seguro e Versátil


