Sistema

Knee

PRECISÃO E REPRODUTIBILIDADE VERSUS
INSTRUMENTOS CONVENCIONAIS

Um estudo cadavérico recente1 revelou que o Sistema ROSA Knee
produz um alinhamento final de membro (HKA: ângulo QuadrilJoelho-Tornozelo) mais preciso e reproduzível e os resultados
demonstraram um nível mais alto de precisão e menos outliers
no alinhamento em ressecções ósseas comparados com um
procedimento convencional (tamanho de amostra de 20/14 para
casos convencionais/ROSA Knee).

Alinhamento final de membro (HKA)
Os casos com ROSA Knee resultaram em um HKA
significativamente mais preciso e reproduzível do que
com instrumentos convencionais.
• Alinhamento final de membro significativamente mais preciso
para casos com ROSA Knee: 0,8° ± 0,6° (desvio padrão ± médio).
• Menos outliers para casos com ROSA Knee:
- 100% dos casos, até 3 graus do alinhamento neutro pretendido.
- 93% dos casos, até 2 graus do alinhamento neutro pretendido.
Precisão significativamente maior do alinhamento final
de membro (HKA) para casos com ROSA Knee
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Nos dois grupos, a precisão foi determinada como a média da diferença (valores absolutos)
entre os valores de validação intraoperatórios e os valores pretendidos.

Ressecções ósseas

RESSECÇÕES ÓSSEAS
MAIS PRECISAS
e MAIS REPRODUZÍVEIS
do que com instrumentos
convencionais.

Os casos com ROSA Knee resultaram em ressecções ósseas
significativamente mais precisas e reproduzíveis se comparado
com instrumentos convencionais.

Ângulos de ressecção óssea

Níveis de ressecção óssea

• Ângulos de ressecção óssea mais precisos para casos com
ROSA Knee: precisão abaixo de 0,6° ± 0,4° para todas
as ressecções (exceto Fêmur F/E).

• Níveis de ressecção óssea mais precisos para casos com
ROSA Knee: precisão abaixo de 0,7 mm ± 0,7 mm para
todas as ressecções.

• Menos outliers para casos com ROSA Knee para todos
os ângulos de ressecção óssea.

• Menos outliers para casos com ROSA Knee para todos
os níveis de ressecção óssea (exceto fêmur distal).
Precisão significativamente melhor de todos os
níveis de ressecção óssea para casos com
ROSA Knee (exceto fêmur distal)
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Precisão significativamente melhor de todos os ângulos
de ressecção óssea para casos com ROSA Knee
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Nos dois grupos, a precisão foi determinada como a média da diferença (valores
absolutos) entre os valores de validação intraoperatórios e os valores pretendidos.
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Nos dois grupos, a precisão foi determinada como a média da diferença (valores
absolutos) entre os valores de medição intraoperatórios e os valores pretendidos.
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