
Fi x a ç ã o  f l e x í v e l  s e m  n ó  p a r a  s i n d e s m o s e 
t i b i o f i b u l a r  d i s t a l .

Fixação flexível para articulações
do pé, mão e punho.

EXPERT KNOTLESS e

EXPERT KNOTLESS DUAL

MINI EXPERT
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Os produtos Expert Knotless e Expert Knotless Dual foram 
desenvolvidos para a fixação flexível da sindesmose 
tibiofibular distal, no tratamento das lesões instáveis do 
tornozelo, com ou sem fratura associada.

• Menor índice de complicações relacionadas com a falha 
dos implantes comparado à fixação rígida com parafuso;

• Possibilidade de uso do Expert Knotless individualmente, 
em par ou através de orifício de placas para a fíbula 
GMReis e,

• Expert Knotless Dual indicado especialmente para 
pacientes com: sobrepeso, osteoporose, atletas de alto 
rendimento e lesões com severa instabilidade no plano 
sagital (antero posterior).

Placa de Sustentação para 
Sindesmose amplia a área de 
contato do sistema de fixação 
flexível duplo com a fíbula.

Expert Knotless 

Expert Knotless Dual

Expert Knotless combinado com Placa 
Versalock de Fíbula Anatômica GMReis.

Fixação flexível da sindesmose com 
Expert Knotless.

Fixação flexível dupla da sindesmose 
com Expert Knotless Dual.

Fios e malha fabricados com o polímero
UHMWPE - polietileno de ultra alto peso
molecular, com alta resistência contra:
quebra, alongamento e abrasão.

Implantes metálicos confeccionadas em
Titânio conforme norma ASTM F 136.

Agulha e fios para transporte do 
Expert pelos túneis da fíbula e da tíbia.

Todos os componentes do Expert 
Knotless Dual são fornecidos em única 
embalagem estéril.
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Fio fabricado com o polímero 
UHMWPE - polietileno de ultra alto 
peso molecular, com alta resistência 
contra: quebra, alongamento e 
abrasão.

Implantes metálicos confeccionadas em 
Titânio conforme norma ASTM F 136.

Agulha e fio para transporte do Mini 
Expert pelos túneis ósseos.

Indicações:

Mini Expert

• Pé: fixação flexível de lesão da Lisfranc, correção do 
“hallux varus” e “hallux valgus”;

• Mão: suspensoplastia em procedimentos de 
trapezectomia ou hemi-trapezectomia no tratamento 
da rizartrose;

• Punho: fixação flexível da articulação radioulnar distal 
nas lesões traumáticas instáveis do punho, e lesões da 
membrana interóssea - Essex Lopresti e,

• Possibilidade de uso conjunto do Mini Expert com as 
âncoras Fastlock para fixação com perfil zero (sem nós) 
evitando desconforto do paciente.

O Mini Expert foi desenvolvido para o tratamento de lesões ligamentares através de fixação flexível de 
articulações das extremidades: pé, mão e punho.

Mini Expert utilizado para fixação 
flexível da Lisfranc.

Suspensoplastia no tratamento da 
rizartrose com Mini Expert.

Mini Expert para fixação flexível 
da articulação radioulnar distal no 
tratamento da instabilidade do 
punho.

MINI EXPERT
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Fixação Flexível da Lisfranc com perfil zero 
utilizando o Mini Expert combinado com 
âncoras Fastlock GMReis.

ILA - INTERNAL LIGAMENT AUGMENTATION

Suspensoplastia do primeiro metacarpo 
com perfil zero utilizando o Mini Expert 
combinado com âncora Fastlock Ø3.5 mm 
SA GMReis.

Todos os produtos Expert são fornecidos em embalagem estéril que garantem a integridade do produto.

Expert - Fixadores de Articulação

CÓDIGO    DESCRIÇÃO 
312-2000 Expert Knotless - Fixador de Articulação Sem Nó

314-2000 Experto Knotless Dual - Fixador de Articulação Sem Nó Duplo

311-2000 Mini Expert - Fixador de Articulação

Kit de Instrumental Expert

CÓDIGO    DESCRIÇÃO 
314-100 Pinça para Sindesmose

310-01-10 Protetor de Partes Moles Ø2.7 mm / Ø3.8 mm

311-2000 Guia do Fio Ø1.0 mm - Broca Ø2.7 mm

310-01-11 Guia do Fio Ø1.0 mm - Broca Ø3.8 mm

311-01-06 Broca Ø2.7 mm / Ø1.2 mm x 180.0 mm

310-01-08 Broca Ø3.8 mm / Ø1.2 mm x 180.0 mm

310-01-08-S Broca Ø3.8 mm x 180.0 mm

310-01-07 Fio Guia Ø1.0 mm x 250.0 mm

310-16-100 Fio Guia Ø1.6 mm x 80.0 mm

172-17 Fio Guia Ø2.0 x 150.0 mm



As informações contidas neste material estão sujeitas a alterações. Para verificar a sua vigência, acesse: www.gmreis.com.br.
GMReis, 2021. Todos os direitos reservados.

C
AT

Á
LO

G
O

 E
XP

ER
T 

 | 
 M

A
I /

 2
02

1 
- R

EV
. 0

1.

MATRIZ I GMREIS
Av. Pierre Simon de Laplace, 600 - Lote 3 Quadra F - Techno Park
CEP: 13069-320 I Campinas/SP - Brasil | Tel.: +55 (19) 3765 9900
marketingdigital@gmreis.com.br

GMReisBrasil           www.gmreis.com.br


