
Distrator para articulação de dedo Dinâmico   
Para o tratamento de fraturas intra-articulares da falange medial

  dynamic finger joint distractor
for the treatment of intraarticular fractures
  of the second joint base
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Instruções de uso    Instructions for use

1



Indicação
· Fraturas com luxação de articu-
lação PIP 
· Fraturas intra-articulares cominuti-
vas da falange medial com ou sem 
luxação. 
Contra-indicação
· Deslocação causada por fratura 
intra-operatóriamente irredutíveis
· Infecções, lesões cutâneas
Vantagens 
·  Força de distração ajustável
·  Fácil aplicação do fio de Kirchner 
·  Curto tempo cirúrgico.
·  Produto de uso único
Consultoria clínica, assistência 
Técnica
·  Dr. H.-W. Bouman, Atos Klinik, 
Heidelberg
·  Prof. Dr. F. Capanni, Hochschule 
Ulm

Indication
· Luxation fractures of the PIP joint
· intraarticular comminuted fractures of 
the second joint base with and 
without luxation 

Contraindication
·  intraoperatively irreducible dislocation 
fractures
· infec., lacerated skin areas
Advantages
·  variably adjustable distraction force 
·  easy K-wire application
·  short surgery times 
·  reimbursement by insurance as single-
use product 
Clinical consulting, design assistan-
ce
·  Dr. H.-W. Bouman, Atos Klinik, Heidel-
berg
·  Prof. Dr. F. Capanni, Univ. of Appl. Scien-
ces, Ulm

Guia de perfuração 
proporciona acurácia 
na introdução do fio.
drill gauge for accurate 
wire placement

Peso baixo, combinado 
com alta estabilidade 

low weight combined with 
high stability

Distrator para articulação de dedo Dinâmico
   dynamic finger joint distractor

2

O distrator dinâmico das articulações 
dos dedos é para osteossíntese inter-
na/ externa de dedo.

The dynamic finger joint distractor is 
for the internal/external osteosynthe-
sis of the finger.

Força para distração 
ajustável pela rotação 
dos parafusos.
variiably adjustable 
distraction force by 
turning the screws

Cada distrator pode ser usado 
com um par de fio de Kirchner 
feito de metal implantável (1.4441 
ou equivalente), Ø=1.2mm, 
l=150mm, single

Each distractor to be used with 
a pair of K-Wires made of im-
plant steel (1.4441 or equivalrnt), 
Ø=1.2mm, l=150mm, single 



Distrator para articulação de dedo Dinâmico
   dynamic finger joint distractor

Introduza o primeiro fio 
de Kirchner no „centro de 
rotação“ da porção distal 
da falange proximal sob o 
controle do intensificador 
de imagem
Drill first K-wire into the 
“rotation center“ of the joint 
base head under image 
intensifier control

1 2

Controle frontal e lateral 
por raio-x para posiciona-
mento correto do fio
Front and side x-ray cont-
rol of correct positioning of 
the wire

6

Empurre os distratores 
diretamente em direção 
à pele, apare os fios de 
Kirchner projetando e pu-
xando as distrações apro-
ximadamente 2 mm para 
trás, de modo que o fio 
fique rente ao fixador. Fixe 
os parafusos de ajuste.
Push the distractors 
directly towards the skin, 
trim projecting K-wires 
and then pull the distrac-
tors approx. 2 mm back 
so that the wire ends no 
longer protrude. Fix set 
screws. 

3

Usando o guia de perfu-
ração, insira o segundo fio 
de Kirchner distal e para-
lelamente em relação ao 
primeiro. (A numeração do 
distrator e do guia de perfu-
ração devem coincidir!)*
Using the drilling gauge in-
sert second K-wire parallel 
and distal to the first K-wi-
re.(The numbering on the 
distractor and drilling gauge 
must coincide!)* 5

4

Insira os distratores sobre 
os fios de Kirchner
Push distractors onto the 
K-wires

Com a articulação instável, 
após o reposicionamen-
to, insira o terceiro fio de 
Kirchner 
With instable joint insert 
third K-wire after reposition

5

7

Controle frontal de raio-x
Frontal x-ray control 

8

Se necessário, aumente a 
tensão da mola de ambos 
os distratores girando os pa-
rafusos no sentido anti-horá-
rio, verificando a extensão e 
flexão do dedo.
If necessary, increase the 
spring tension of both 
distractors by turning the 
screws counterclockwise, 
Verification of finger exten-
sion and bending
.

* Para evitar a má colocação na falange medial, o dedo deve estar dobrado a 90°.
*To avoid misrotation of the second joint, it should be bent 90°.

3

Etapas de aplicação        Steps of application
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advertência: O sistema é forne-
cido não esterilizado e destina-se 
apenas a uso único. O reproces-
samento múltiplo pode reduzir a 
segurança e a performance. Para 
quaisquer danos consequentes 
como resultado do reprocessa-
mento, o operador ou usuário é 
responsável.

Warning: The system is supplied 
unsterile and is intended for sin-
gle use only. Multiple reprocessing 
can reduce the security and per-
formance. For any consequential 
damages as a result of reprocess-
ing the operator or user is liable.

utility model DE 20 2007 015 017.2 utility model DE 20 2007 015 017.2

litos/ GMBH · ROGGENWEG 8 · D-22926 AHRENSBURG / GERMANY
TEL + 49 4102 - 67 87- 0 · FAX + 49 4102 67 87- 39 · www.litos.com · info@litos.com
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Instruções de segurança
· Controle da pré-carga através do 
painel de visualização de ambos 
fixadores a fim de evitar possível 
perda de eixo do dedo no procedi-
mento cirúrgico.
· Aperte cuidadosamente os pa-
rafusos dos fios de Kirchner. O 
excesso de aperto dos parafusos 
conduz a um dano da rosca no ele-
mento de distração, assim a fixação. 
do fio não será mais possível.

safety instructions
· Control of the preload through the 
viewing panel in both fixators to 
prevent a loss of axis within a finger 
ray 
· Tighten set screws for K-wires 
carefully. Over-tightening of the 
screws leads to a damage of the 
thread in the distractor, a fixation of 
the wire is not longer possible. 

Distrator para articulação de dedo Dinâmico 
   dynamic finger joint distractor

Instruções de segurança e advertência; 
Limpeza

 Safety and warning instructions; 
Reprocessing

Reprocessing Instructions: 
Procedure of the automatic cleaning and 
disinfection process
Step 1: pre-cleaning 5 min
Step 2: cleaning with 0.5% cleaner at 
65°C for 6 min
Step 3: rinsing with demineralised water 
(aqua demineralised) for 1 min
Step 4: rinsing with demineralised water 
(aqua demineralised) for 1 min
Step 5: thermal-disinfection with dem-
ineralised water (aqua demineralised) at 
90°C for 5 min (A0-value = 3000)
Sterilization
Fractionated pre-vacuum
134°C, minimum 3 min holding time

Limpeza e desinfecção: 
Sequência da limpeza e desinfecção 
automática:
Passo 1: Pré-limpeza de 5 min.
Passo 2: Limpeza com 0,5% de produto 
de limpeza a 65 °C durante 6 min.
Passo 3: Lavagem com água completa-
mente dessalinizada durante 1 min.
Passo 4: Lavagem com água completa-
mente dessalinizada durante 1 min.
Passo 5: Desinfecção térmica com água 
completamente dessalinizada a 90 °C 
durante 5 min. (valor A0 = 3000).
Esterilização
Pré-vácuo fracionado
134 °C durante pelo menos 3 min. para 
descontaminação


