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A linha Cromus Maxxion oferece aos cirurgiões ferramentas 
adequadas no tratamento de lesões traumáticas e cirurgias 
reconstrutoras do sistema músculo-esquelético.

Cromus Maxxion – a mais completa . . .

Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional Grande

Permite alongamento ósseo;•	

Clamp de posicionamento multiplanar;•	

Tamanhos pequeno, médio e grande, •	
para fraturas do fêmur, tíbia, úmero e 
antebraço.

Fixador Externo Dinâmico Angular 
Rotacional Articulado para Quadril

Mecanismo externo de distração;•	

Distração para ajuste de alongamento •	
e redução;

Indicado para tratamento de rigidez •	
articular, condrólise, doença de 
Legg-Calvé-Perthes e outras necroses 
da cabeça femoral.
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Implantes validados através de ensaios mecânicos estáticos e dinâmicos, padronizados 
internacionalmente, executados por laboratórios credenciados pelo REBLAS (Rede Brasileira 
de Laboratórios Analíticos em Saúde) e/ou INMETRO,  
e de notável reconhecimento nacional e mundial.

. . . linha de Fixadores Externos

Mecanismo interno de compressão/•	
distração para ajuste de alongamento e 
redução de fraturas;

Indicado para tratamento de fraturas, •	
artrodese de articulações, alongamento 
ósseo e osteotomias.

Fixador Externo Dinâmico 
Angular Rotacional Médio

Fixador Externo Dinâmico Angular 
Rotacional Pequeno

Mecanismo interno de compressão;•	

Distração para ajuste de alongamento e redução •	
de fraturas;

Indicado para tratamento de fraturas, artrodese de •	
articulações, alongamento ósseo e osteotomias.
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Design moderno

Todos os produtos são desenvolvidos com o auxílio de profissionais renomados e especializados, 
com uso clínico e resultados comprovados, que garantem ao cirurgião segurança e eficácia na 
aplicação dos produtos.

A linha Cromus Maxxion segue conceitos originais de dinamização axial controlada e possui: 

Alto grau rotacional  »
e angular; 

Controle independente  »
da redução da fratura 
em três planos.

Fixador Externo Angular 
Rotacional para Tornozelo

Utilização em fraturas e luxações;•	

Sistema de distração passiva para •	
rigidez articular;

Sistema que permite visualização •	
da fratura na radiografia em perfil.

Fixador Externo Angular 
Rotacional para Punho

Fixador externo para fraturas de Colles;•	

Sistema que permite visualização da fratura na •	
radiografia em perfil;

Mecanismo modular que permite distração;•	

Clamps permitem compressão triplanar nos pinos.•	
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Em benefício de seu paciente 

Fixadores de última geração, fabricado em liga metálica leve e de alta resistência;  »

Qualidade assegurada e processo de manufatura totalmente automatizado; »

Matérias-primas normatizadas internacionalmente.  »

Produto validado pelo laboratório CCDM–UFSCar– 
Universidade Federal de São Carlos.

Fixador Externo Angular Rotacional 
para Cotovelo

Indicado para tratamento de fraturas, pseudo-artroses •	
infectadas ou assépticas, correção de deformidades 
(osteotomias), reimplantação, correção de partes 
moles, artrodese, alongamento ósseo de metatarso 
e metacarpo. Eventualmente, pode ser utilizado em 
calcâneo e antebraço de criança.

Fixador Externo Não 
Articulado Pequeno

Utilização em fraturas e luxações;•	

Sistema de distração passiva para rigidez articular.•	
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Qualidade para o paciente. Segurança para você.

Fixador Externo Articulado Mini

Plataformas porta pinos com fixação independente, •	
permite 210º de articulação;

Indicado para tratamento de fraturas, fraturas •	
intra-articulares, pseudo-artroses infectadas ou 
assépticas, correção de deformidades (osteotomias), 
reimplantação, correção de partes moles, artrodese, 
alongamento ósseo de metatarso e metacarpo.

Mecanismo externo de compressão/distração para ajuste de alongamento e redução;•	

Indicado para tratamento de fraturas, pseudo-artroses infectadas ou assépticas, •	
correção de deformidades (osteotomias), reimplantação, correção de partes moles, 
artrodese, alongamento ósseo de metatarso e metacarpo; 

Eventualmente, pode ser utilizado em calcâneo e antebraço de criança.•	

Fixador Externo Não Articulado Mini
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Surpreenda-se!

A linha Cromus Maxxion oferece tecnologia que 
supera a relação custo x benefício.

Quando comparada aos importados, as vantagens são claras:

Existem semelhanças...

 Fundamentação técnica; »

 Testes científicos e clínicos; »

 Matéria-prima normatizada internacionalmente; »

 Tecnologia e processos automatizados. »

mas também diferenças...

Custo acessível; »

 Agilidade na reposição; »

 Garantia de reposição.  »

Linha Cromus Maxxion 
   Nova opção e máxima qualidade.  
      Acessível ao seu paciente.
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