
Movimento em
todas as direções
A cinemática é o estudo do 
movimento e constitui uma 
consideração vital na concepção 
e desenvolvimento de qualquer 

que um objeto que está 
completamente livre para se 
movimentar num espaço 
tridimensional tem seis graus 
de liberdade. 
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disponível numa variedade de alturas e comprimentos das placas terminais. 
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Comprimento da placa terminal [mm] Altura [mm]

Médio
15 largura x 12,5 profundidade

Medium Long
15 width x 15 profundidade

Large
17 width x 14 profundidade

Large Long
17 width x 16 profundidade
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Quality of Life. Quality of Motion.
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Instrumentação
cirúrgica M6
O sistema de instrumentação cirúrgica M6 
foi desenvolvido com base no feedback dos 
cirurgiões para assegurar uma implantação 
simples, segura e reproduzível do disco. A 
instrumentação inclui Testes para avaliar o 
tamanho e a colocação ideais do disco, os 
correspondentes Chisels para preparação do 
local das quilhas para a inserção do disco, e 
Insertores para fácil implantação do M6 no 
espaço intervertebral.

Os Testes e Chisels M6 incorporam o Sistema 
CAP (Center Alignment Port – porta de 
alinhamento central) da Spinal Kinetics que 
proporciona um ótimo alinhamento sob 

visão A/P como na visão lateral para uma 
melhor avaliação da colocação medial.

Bainha
• Polímero visco-elástico   
 desenvolvido para minimizar 
 o crescimento tecidular interno
 e a migração de resíduos

•

 uma amplitude total
 de movimento

Fixação
• As placas terminais de titânio,  

 com quilha tripla, asseguram 

 longo prazo

• As placas terminais revestidas  
 com TPS (Titanium Plasma Spray – 
 spray de plasma de titânio)   
 asseguram a integração óssea

• Polímero visco-elástico   
 desenvolvido para simular
 o núcleo natural

• Permite a compressão

• Retido entre placas terminais

• Desenvolvido para facilitar
 o Centro de Rotação (CDR)   

•

 de peso molecular ultra-elevado  
 (UHMWPE)

• Destinado a simular o anel nativo  
 e as respectivas características de  
 desempenho

• Desenvolvido para proporcionar  
 um movimento controlado em  
 todos os planos e eixos de   
 rotação

•

 semelhantes ao anel nativo

anatômica e o desempenho biomecânico de um disco natural. O seu design 

a preservar o movimento segmentar e, possivelmente, a prevenir ou retardar 
uma degeneração adicional do nível adjacente. 

T E C N O L O G I A  D E  G E R A Ç Ã O

AVA N Ç A D A  N AT U R A L M E N T E

Qualidade de
Movimento M6-C
A Qualidade de Movimento avalia como o movimento 
de uma unidade espinhal funcional implantada se 
aproxima do movimento natural de uma unidade 
saudável ao longo de um movimento completo e 

curva de carga vs. deslocação angular (“assinatura 
cinemática”) que é gerada para permitir a avaliação 
dos parâmetros da Qualidade de Movimento.

M6 demonstrou possuir uma Qualidade de 
Movimento equivalente a do disco saudável. A 

que foi desenvolvida para proporcionar a restrição 
e o controle necessários ao longo da amplitude 
de movimento natural da coluna.

Os resultados biomecânicos mostram que o disco cervical M6 (laranja) manteve 
uma ADM total (13,5) vs. o disco intacto (13,3) com uma excelente Qualidade de 
Movimento. As “assinaturas cinemáticas” do disco intacto (vermelho) e do disco 
cervical M6 são praticamente idênticas.

Patwardhan et al. Musculoskeletal Biomechanics Laboratory, Edward Hines Jr. VA 
Hospital, Hines, Illinois, USA

Caso de M6 de nível simples

Caso de M6 de níveis múltiplos
Inserção do disco cervical M6

Inserção do chisel do disco cervical M6

Colocação de instrumental de teste do disco cervical M6

Disco cervical M6 implantado
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