
 Sistemul de 
Umăr 

Anatomic™ 

Adaptat pentru a satisface nevoile fiecărui pacient.

Dedicated
cemented,
press-fit, and
fracture stems.



Sistemul de Umăr Anatomic oferă 
o tijă platformă pentru conservarea 
osului.

Abilitatea de a adapta versiunea 
cu opțiuni neutre, 10° sau 20° 

Neutra

10°  

20°

Abilitatea de a optimiza distanța între 
articulații

• Cupe disponibile în variantele:
-   creştere 0 și +9mm
-   offset neutru și median +6

• Opțiuni de polietilenă 0, 3 și 6mm

• Glenosfere 36 și 40 mm

Tija se află sub rezecție pentru a 
permite tensiunea adecvată a 
țesuturilor moi atunci când se 
face conversia pentru înapoi.



Tehnică chirurgicală  
simplu de reprodus

3 unghiuri de înclinare 
de 42°, 45° și 48°

42°

48°

45°

Scop 

• 46 de capete Bigliani/
Flatow® standard și offset

• 8 opțiuni de neadaptare de dimensionare

• 3 opțiuni glenoide:
- Fixat
- Inclinat
- Material Metal Trabecular™ 

• Ghidurile de rezecție ale capului humeral 
pot fi utilizate ca siluete sau fixate la 
humerus și utilizate ca ghiduri de tăiere

• Numeroase opțiuni de dimensionare 
pentru a obține formă anatomică

• Instrumente de precizie pentru a 
forma în versiune, înclinație, și offset

Umăr Anatomic 
Combinat



Tehnologie de metal trabecular 
în glenoidă atât pentru umărul 
primar cât și pentru umărul 
invers.

• Creșterea biologică se realizează prin 
proprietățile Materialului Metal 
Trabecular:

- Vascularizare
- Osteoconductivitate
-  Promovarea mai mult a osului 
biologic glenoid normal 



   165°

      113°

+/- 30°

Sistemul de umăr anatomic 
Bilă conică concepută pentru a se potrivi personalizat pentru fiecare pacient.

52x23mm

50x21mm

48x20mm

52x19mm50x18mm48x17mm46x16mm44x16mm42x15mm40x14mm

Implanturi proiectate cu anatomia în minte.

•  Capete dimensionate pentru a se 
potrivi anatomiei

•  Proges liniar a offsetului, 
diametrului și înălțimea capului 

•  Glenoide cu formă anatomică 
stabilizată sau înclinată

•  Piciorușe mici, mijlocii și mari 
situate în aceeași poziție pentru 
flexibilitate intraoperatorie 

Retroversie Inclinație



Contact your Zimmer representative or visit us at www.zimmer.com

Unghiuri cap / tijă 
infinit variabile; glenoid 
cimentat cu 4 picioruse 
demonstrat  

Mai multe unghiuri fixe 
cap / tijă, 42 °, 45 ° și 48°; 
compatibile cu glenoidul 
din Metal Trabecular

Unghi anatomic fix 
cap / tijă; 
repoziționarea 
anatomică a 
tuberozităților  

Sistemul convertibil Inverse / Reverse permite 
combinarea fie cu un design convex, pentru 
conservarea osului, fie cu o placă de bază glenoid 
premium pentru creștere 

Tije dedicate 
cimentate, press-fit 
și pentru fractură.




