
A Inovação que nos move
A Haste Endo-Exo Osteomed é um implante desenvolvido 
para proporcionar melhor qualidade de vida a pacientes 
com amputação transfemoral. Sendo introduzida pelo 
canal femoral, promovendo a transmissão das forças 
oriundas da musculatura do quadril e da coxa sobre a 
zona distal da prótese.

A estabilização segura do implante se dá pelo canal 
medular da região residual distal do fêmur. 
A implantação da Haste possibilita ao paciente uma 
melhor coordenação motora, maior propriocepção e o 
conforto ao paciente pelo uso da prótese com encaixe 
femoral. Graças a distribuição de cargas reduz 
deformação do coto e a desmineralização óssea. 

Após a implantação do Sistema Endo o paciente pode 
optar pelo o Sistema Exo, onde o conector é acoplado 
diretamente da Haste implantada, o que   
permite a conexão entre a prótese externa    
e o sistema esquelético.

Proporcionar qualidade de vida às 
pessoas é o que motiva a 
Osteomed sempre a inovar. 

O movimento é primordial para 
uma vida saudável, incluindo as 
pessoas com membro inferior 
amputado. Pensando no bem-estar 
de pacientes amputados, a 
Osteomed desenvolveu a linha de 
Componentes e Artigos para 
Próteses Externas de  Membro 
Inferior.

Com lâminas fabricadas em fibra de 
carbono de alta resistência, as 
próteses fornecem ótimo suporte  
para as atividades diárias, tanto de 
esporte quanto lazer. A linha possui 
diversos componentes, tais como: 
lâminas, adaptadores, tubos e 
grapas, que atendem as 
necessidades individuais, permitindo 
um alto nível de mobilidade.
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Etapa 1

Sistema
ENDO

Etapa 2

Sistema EXO

Prótese Endo-exo
Assista a 
cirurgia de 
implantação 
de Prótese

Paciente opta para evolução 
do conector externo.

A estabilização segura do 
implante se dá pelo canal 
medular da região 
residual distal do fêmur.

Acoplamento e 
desacoplamento 

rápido da prótese.

Haste confeccionada em titânio, 
sendo bloqueada através de 
parafusos bicorticais, possui 
ranhuras para fixação
secundária por esteointegração.

As forças são 
transmitidas 

diretamente do corpo 
para a haste protética.

Proporciona o aumento 
da densidade óssea 
do Fêmur.

Variações no volume do
coto não influenciam no
ajuste correto da haste.

Ausência de 
espícula 
óssea.

Menos fadiga, maior 
agilidade e praticidade 

no movimento

+ conforto,
utilização

de encaixe
subesquiático.

Maior
apoio
distal
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