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Parceiros

SOMA MEDICAL
Intermediação de Negócios para Saúde

Representação EXCLUSIVA  

Parafuso de Interferência e Pino Bioabsorvível

Comprometimento e qualidade 
fazem parte do nosso DNA.
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INTAS Parafuso de Interferência

Além das reconstruções do LCA – LCP, o INTAS pode ser 

utilizado para reparo do ligamento medial e lateral do 

joelho, reconstrução do ligamento femoropatelar 

medial (fixação do fêmur), tendão do bíceps no ombro e 

tenodese do bíceps distal no cotovelo, além do LCA – As 

reconstruções do LCP e o tecido mole que se 

transforma em tecido ósseo ao longo do tempo permite 

que o tecido penetre melhor no osso. 

Parafuso de interferência biocompósito/bioativo (PLGA 

+ TCP) projetado para garantir a melhor retenção dos 

enxertos de tecidos moles (ACL-PCL) no osso sem 

danificar os tecidos moles da tíbia/fêmur durante os 

procedimentos de reconstrução do ligamento cruzado.

Graças ao seu emissor de catraca, proporciona 

facilidade de aplicação ao médico.

Código Nome Medida

Design de rosca mais suave (mais largo)

Profundidade de rosca otimizada

Risco mínimo de dano ao tendão

estabilidade máxima

Material biocompósito TCP-PLGA de alta

resistência que se transforma em osso
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BaPin Pino Bioabsorvível

BAPIN é um produto único com sua capacidade de se 

transformar em osso graças à sua estrutura de 

biocompósito PLGA + TCP para ser aplicado em fraturas 

articulares traumáticas e pequenas f raturas e 

deformidades ósseas, proporciona facilidade de 

aplicação ao médico graças às suas múltiplas opções de 

tamanho e guias de envio separadas para cada 

diâmetro. 

Código Nome MedidaMaterial biocompósito TCP-PLGA de alta

resistência que se transforma em osso.

Fácil implantação com abordagens

artroscópica ou minimamente invasiva.


