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Aplicação do Procallus

A técnica cirúrgica mostrada destina-se somente a fins ilustrativos.
A(s) técnica(s) realmente empregada(s) em cada caso sempre dependerá(ão) da avaliação médica do cirurgião feita antes e 
durante a cirurgia quanto ao melhor modo de tratamento de cada paciente. Consulte as Instruções de uso para uma lista 
completa de indicações, advertências, precauções e outras informações médicas importantes.
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INTRODUÇÃO

Um fixador híbrido proporciona boa estabilidade, 
combinando as vantagens dos fios tensionados e dos 
parafusos corticais. 
Este documento descreve a aplicação de um fixador 
híbrido na tíbia proximal, mas o conceito também 
pode ser aplicado na metáfise e em fraturas articulares 
na tíbia distal e no fêmur distal.
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TL-HEX TrueLok Hexapod System® 

SUPORTES EXTERNOS

Componentes circulares externos 
Os suportes externos TL-HEX são leves, parcialmente 
radiolucentes, com 9,5mm de espessura e são 
feitos de alumínio para aviação, anodizado e de 
alta resistência. Estão disponíveis com 10 diâmetros 
diferentes (de 100mm a 300mm). Podem ser obtidos 
anéis completos anexando um anel de 3/8 a um anel 
de 5/8, usando 2 parafusos e 2 porcas.

Para utilização adequada da conexão híbrida para 
fixador ProCallus, somente anéis TL-HEX devem ser 
aplicados.

ELEMENTOS DO CONJUNTO TRUELOK

Todos os elementos do conjunto TrueLok são feitos 
de aço inoxidável. Os elementos rosqueados têm uma 
rosca M6 padrão e podem ser ajustados usando-se 
uma chave de 10mm.

Parafusos
Comprimentos: 12mm, 16mm, 20mm. 

Porcas

Arruela espaçadora
2mm de espessura.

Fios
Os fios com 1,8mm de diâmetro estão disponíveis 
em dois tipos: lisos e oliva. Este último oferece uma 
parada na interface com o osso. Ambos os modelos 
de fio têm uma ponta excêntrica em forma de 
baioneta, que perfura eficientemente os ossos cortical 
e esponjoso, sem gerar calor excessivo.

Parafuso de fixação de fio universal
A cabeça do parafuso para fixação de fio universal 
TrueLock é ranhurada e o pescoço do parafuso é 
canulado para aceitar um fio de 1.8mm ou de 1.5mm. 
Uma característica de projeto adicional são as ranhuras 
horizontais na fenda e na base da cabeça que 
aprimoram a força de preensão no fio.

Postes
Tamanhos: de 1 a 5 orifícios.
Os postes têm uma base fêmea rosqueada padrão, 
permitindo que sejam fixadas a um suporte externo 
por meio de um parafuso de 16mm. Os serrilhados na 
base impedem rotação indesejada após o aperto.
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PROCALLUS

Kits de fixador ProCallus
Complementado com unidade de 
compressão-distração adequada e chave 

Allen de 6mm.

1
90001 Longo
(27,6cm entre os parafusos mais externos 
quando o corpo do fixador está totalmente 
fechado: estende em 8cm).

2
90000 Padrão
(23,6cm entre os parafusos mais externos 
quando o corpo do fixador está totalmente 
fechado: estende em 4cm).

3
90028 Curto
(21,6cm entre os parafusos mais externos 
quando o corpo do fixador está totalmente 
fechado: estende em 2,75cm).

  

NOTA:Se o fixador for reutilizado, 
os cames e buchas devem ser 
substituídos.

80022 — Conexão híbrida para fixador ProCallus

90038 Clampe de suporte do parafuso complementar

81043 Barra de suporte do parafuso complementar  
RadioLucent Comprimento de 300mm

80042 Postes Comprimento de 50mm
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EQUIPAMENTOS SUGERIDOS

Bandeja para trauma, TL-HEX, código 
30110129C (completa)
Número de peça Descrição Qtd.

30110129 Bandeja para trauma, TL-HEX, vazia 1

56-23060 Anel de 3/8, 160mm, TL-HEX 2

56-21420 Anel modular de 5/8, 160mm, TL-HEX 4

56-23080 Anel de 3/8, 180mm, TL-HEX 2

56-21440 Anel modular de 5/8, 180mm, TL-HEX 4

50-10190 Suporte de ajuste rápido True Lok Plus longo 6

92050 
Pino de transfixação, Rosca L 50mm Eixo com 
Ø 4mm, Rosca com Ø 5mm

1

54-1215 TL, Fio, c/tampa, 1,8mm x 400mm 6

54-1216 TL, Fio, Baioneta, 1,8mm x 400mm 2

54-11600 TL+ Poste de um orifício 3

54-11620 TL+ Poste de três orifícios 3

54-11640 TL+ Poste de cinco orifícios 3

54-11540  Parafuso para meio-pino TL 8mm 15

OPCIONAL
54-11530 

TL+ Parafuso de fixação de pino universal 
4mm–6mm

15

54-1152 TL, Parafuso, Fixação de fio, Universal 20

54-1010 TL, Parafuso, 16mm 15

50-1008 TL, Porca, Aço inoxidável, 10mm 30

54-2235 
M6 X 1 Porca para chapa, sextavada, Sistema 
TrueLok 

12

17976 Broca graduada curta 4,8mm x 180mm 1
ou

1100101 Broca, 4,8mm x 180mm Conexão rápida - 
revestida de Nitreto de Titânio 1

11.105
Guia de broca com Ø 4,8mm Comprimento 
80mm

1

91150 Chave T universal 1

54-2226 TL, Chave tubular de 90 graus 1

54-1154 TL, Chave, Combo, 10mm 1

54-1139 Tensionador de fio TL PLUS com ponta 2

Anéis de 3/8
Número de peça Descrição Qtd.

56-23000 Anel de 3/8 de 100mm TL-HEX 1

56-23020 Anel de 3/8 de 120mm TL-HEX 1

56-23040 Anel de 3/8 de 140mm TL-HEX 1

56-23060 Anel de 3/8 de 160mm TL-HEX 1

56-23080 Anel de 3/8 de 180mm TL-HEX 1

56-23100 Anel de 3/8 de 200mm TL-HEX 1

99-56-23120 Anel de 3/8 de 220mm TL-HEX (esterilizado) 1

99-56-23140 Anel de 3/8 de 240mm TL-HEX (esterilizado) 1

99-56-23160 Anel de 3/8 de 280mm TL-HEX (esterilizado) 1

99-56-23180 Anel de 3/8 de 300mm TL-HEX (esterilizado) 1

Anéis de 5/8
Número de peça Descrição Qtd.

56-21320 Anel modular de 5/8 100mm TL-HEX 1

56-21200 Anel modular de 5/8 120mm TL-HEX 1

56-21400 Anel modular de 5/8 140mm TL-HEX 1

56-21420 Anel modular de 5/8 160mm TL-HEX 1

56-21440 Anel modular de 5/8 180mm TL-HEX 1

56-21460 Anel modular de 5/8 200mm TL-HEX 1

99-56-21480 Anel modular de 5/8 220mm TL-HEX (esterilizado) 1

99-56-21220 Anel modular de 5/8 240mm TL-HEX (esterilizado) 1

99-56-21240 Anel modular de 5/8 280mm TL-HEX (esterilizado) 1

99-56-21340 Anel modular de 5/8 300mm TL-HEX (esterilizado) 1

  

NOTA:  Todos os anéis também estão disponíveis em embalagem esterilizada. Eles podem ser pedidos usando os 
números de código acima precedidos de 99- (por exemplo, 99-56-21460).
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Fora da bandeja
Número de peça Descrição Qtd.

20116735 Ponta de tensionador curta TL 2

20116736 Mecanismo da ponta alargada do tensionador 2

20116731
Ponta do tensionador do sistema de retensão 
TrueLok

2

54-1154 TL, Chave, Combo, 10mm 1

54-11600 TL+ Coluna de um orifício 1

54-11610 TL+ Coluna de dois orifícios 2

11103 Guia de parafuso, comprimento de 100mm 3

1100201 Broca com Ø 4,8mm e comprimento de 240mm 1

10025 Chave de torque de 6mm 1

11004 Trocarte 1

Fixador diafisário
Número de peça Descrição Qtd.

90001 Procallus Longo 1

90000 Procallus Padrão 1

90028 Procallus Curto 1

80022 Conexão híbrida para fixador Procallus 1

90038 Clampe de suporte do parafuso complementar 4

80042 Comprimento do poste 50mm 2

81043
Barra de suporte do parafuso complementar 
RadioLucent 300mm

2

10017 Chave Allen de 6mm 1

Parafusos ósseos (esterilizados)
Número de peça Descrição

99-911530*
Parafuso ósseo XCaliber L150/30mm
Rosca com Ø 6,0–5,6mm

99-911540*
Parafuso ósseo XCaliber L150/40mm
Rosca com Ø 6,0–5,6mm

99-911550*
Parafuso ósseo XCaliber L150/50mm
Rosca com Ø 6,0–5,6mm

* Meio-pinos HA também disponíveis
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PROCALLUS HYBRID SYSTEM 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

Aplicação de anel TL-HEX

CORREDOR DE SEGURANÇA 

Nas figuras A, B e C são representadas zonas de 
segurança para a inserção dos elementos de fixação.

Fêmur distal

A fixação do fio no fêmur distal é desafiadora devido 
às importantes estruturas periarticulares presentes. 
Além disso, ângulos de cruzamento de fio estreitos 
produzem instabilidade no plano sagital. Portanto, é 
crucial a correta inserção do fio. 

Em primeiro lugar, insira um fio da parte lateral para 
a medial. A seguir, insira dois parafusos: um parafuso 
da parte póstero-lateral para a ântero-medial, anterior 
ao tendão do bíceps femoral, e um parafuso da parte 
póstero-medial para a ântero-lateral, anterior ao 
sartório. Os fios e parafusos devem ser inseridos com o 
joelho flexionado.   

B

A

C

Tendão 
do bíceps 
femural

Sartório

Nervo tibial Tendão 
do bíceps 
femural

A

M L

A

P
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Tíbia proximal

Ao inserir fios na tíbia proximal, a cabeça da fíbula é 
um marco importante, pois o nervo fibular comum 
passa posterior à mesma. Deve ser tomado cuidado 
para evitar dano a esse nervo e à cápsula articular. 
O primeiro fio deve passar de posterolateral para 
anteromedial entre o tendão patelar e o pes anserinus 
(pata de ganso). O fio de cruzamento deve ser inserido 
no ângulo mais largo das estruturas neurovasculares 
que permitirão a passagem de posteromedial para 
anterolateral. O terceiro fio deve ser inserido de lateral 
para medial.

Tíbia distal

O fio mais distal deve ser inserido, primeiro, 
aproximadamente 1cm proximal à superfície articular 
da tíbia de modo que o fio mais proximal permaneça 
próximo ou imediatamente acima do nível da 
articulação tibiofibular inferior. O primeiro fio passa de 
modo transfibular de posterolateral para anteromedial 
e deve ser medial ao músculo tibial anterior. O fio de 
cruzamento deve ser inserido de posteromedial para 
anterolateral, saindo de modo lateral ao tendão do 
músculo extensor dos dedos no ângulo maior que as 
estruturas neurovasculares permitem. O terceiro fio 
deve ser inserido de lateral para medial.

Fraturas articulares deslocadas

Quando houver um envolvimento articular, a estrutura 
pode ser aplicada após redução percutânea limitada 
dos fragmentos articulares maiores, usando parafusos 
interfragmentários ou os implantes do sistema de 
fixação de fragmentos Orthofix. Nessa situação, deve 
ser deixado espaço suficiente (10–20mm) entre 
a superfície articular e a fixação interna para colocar 
os fios.

B

Tendão 
patelar

Nervo tibial

Tendão patelar

Pes anserinus

C Músculo tibial 
anterior

Músculo extensor 
dos dedos

Músculo 
tibial 
anterior

Nervo fibular 
comum

Nervo tibial

M

M

L

L

A

A

P

P
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PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA TÍBIA PROXIMAL

Inserção do fio

Consulte as zonas de segurança para inserção do fio. 
A sequência de inserção do fio varia dependendo da 
natureza específica da doença e da preferência do 
cirurgião. 

Para estabilidade ideal, devem ser aplicados três fios 
(com ou oliva). O primeiro fio pode ser inserido à mão 
livre de posterolateral para anteromedial. É possível 
inserir o fio através da cabeça da fíbula ou apenas 
anteriormente (Fig. 1A).

  

NOTA: Se necessário, execute a redução com um 
fio com oliva. Compacte a fratura puxando o fio 
suavemente com o tensionador sob intensificador de 
imagem. Pare quando o vão da fratura tiver fechado 
sem tensionar completamente o fio (Fig. 1B).

Fixe o fio ao anel usando um parafuso de fixação 
de fio e porca em cada extremidade. Verifique se o 
membro está colocado de maneira central dentro 
do anel e mantenha o anel paralelo à superfície da 
articulação (Fig. 2).

Insira o segundo fio de posteromedial para 
anterolateral (Fig. 3). 

Insira o terceiro fio de lateral para medial (Fig. 4).

Se necessário, para evitar dobrar o fio, um espaço 
entre o anel e o fio pode ser preenchido com no 
máximo três arruelas espaçadoras; se for maior, use 
uma coluna ou retire o fio e reinsira em uma posição 
diferente.

  

NOTA: Recomenda-se posicionar pelo menos um fio 
no lado oposto do anel com relação aos outros dois 
fios.

Fig. 2

Fig. 4Fig. 3

Fig. 1A Fig. 1B
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Verifique a redução sob o intensificador de imagem e 
complete o anel de 5/8 para obter um anel completo, 
se necessário, antes de tensionar quaisquer fios.

Tensionamento dos fios

Tensione os dois primeiros fios simultaneamente. 
Aperte a porca no parafuso de fixação do fio com a 
chave de 10mm no lado oposto de onde a tensão será 
aplicada. Assegure-se de que a cabeça do tensionador 
apropriada prenda o parafuso de fixação do fio.
Baseado nas características do paciente e da fratura, 
tensione os fios entre 100 Kg e 130 Kg; aperte 
firmemente a porca de fixação do fio antes de liberar o 
tensionador (Fig. 5). Tensione o terceiro fio da mesma 
maneira. 

  

NOTA: Caso seja utilizado um fio com saliência 
ovoide, o tensionamento deve ser realizado do lado 
oposto à oliva. A tensão aplicada deve ser inferior 
à dos outros fios, evitando-se, assim, pressão 
excessiva sobre o córtex ósseo. 

Para evitar causar ferimento, corte as extremidades 
do fio rente à armação, proteja-as com as tampas 
especiais ou dobre-as (Fig. 6). 

Fig. 5

Fig. 6
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Aplicação do Procallus 

O fixador ProCallus está disponível em três tamanhos: 
curto, padrão e longo. Verifique se o tamanho 
adequado está montado corretamente antes de fixar o 
fixador ao anel TL-HEX.

Gire a bucha com o dedo para assegurar que o came 
seja assentado em sua ranhura.

MONTAGEM DA CONEXÃO HÍBRIDA PARA FIXADOR 
PROCALLUS 

Insira um came no corpo do dispositivo com o ponto 
voltado para o local do grampo adjacente. 

  

NOTA: Os dois pontos de conexão da chave Allen 
devem ser posicionados do mesmo lado.

Insira a bucha com sua ranhura voltada para o came.
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Gire o came de modo que o ponto fique voltado para 
a extremidade aberta do fixador. Agora, mantenha o 
came no lugar com o polegar.

Prenda a conexão híbrida para fixador ProCallus 
e alinhe o corpo e o grampo (observe os lados 
quadrados). 
O ponto no came deve apontar na direção do grampo. 
Insira o corpo no grampo (bloqueio tipo baioneta).

Usando leve pressão, gire o colar 90° para alinhar sua 
seta com o ponto no came. O anel então fecha com 
um clique.
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Aperte levemente as duas juntas esféricas com uma 
chave Allen de 6mm para manter o corpo do fixador 
na posição (Fig. 8).

Posicione o fixador paralelo ao eixo longo do osso e 
fixe-o ao anel. Trave as duas porcas com a chave de 
10mm (Fig. 7). Certifique-se de que todos os cames 
e porcas de bloqueio sejam acessíveis para aperto. 
Verifique se o corpo do fixador não está totalmente 
fechado nem totalmente aberto.

Inserção do parafuso diafisário

O grampo atua como seu próprio gabarito para a 
inserção dos parafusos bicorticais. Insira o número de 
parafusos necessário para garantir boa estabilidade. 
Para adultos, são recomendados 3 parafusos.
Quando apenas dois parafusos devem ser inseridos, 
recomenda-se usar assentos de fixação 1 e 5. Ao 
inserir três parafusos, use assentos 1, 3 e 5.
Abra a tampa do clampe para inserir os guias de 
parafuso e feche a tampa firmemente para mantê-
los paralelos. Verifique se o corpo do fixador está 
paralelo ao eixo ósseo e se os guias de parafuso estão 
perpendiculares ao eixo ósseo. Com o uso de um 
guia de broca de 4,8mm e broca, fure o primeiro e 
o segundo córtices (Fig. 9A). Retire o guia de broca, 
remova quaisquer lascas de osso com solução salina e 
insira manualmente o parafuso ósseo com a chave T 
(Fig. 9B). Repita este procedimento para inserir todos 
os parafusos. Após inserir todos os parafusos, retire os 
guias de parafuso antes do aperto final da tampa do 
grampo.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9A Fig. 9B

  

NOTA: Se necessário, use um trocarte para localizar a linha média por palpação. Mantenha o guia de parafuso em contato com o córtex por 
meio de uma leve pressão, retire o trocarte e bata levemente no guia de parafuso para ancorar sua extremidade distal.
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Com ambos os cames afrouxados, agora é realizada 
a redução final. Os cames são firmemente travados 
com a chave Allen de 6 mm girando-os NO SENTIDO 
HORÁRIO. A porca de bloqueio de micromovimento 
e a porca de bloqueio do corpo central também são 
travadas com a chave Allen de 6mm.
O bloqueio final das juntas esféricas ProCallus é 
realizado com a chave de torque, que deve ser girada 
APENAS EM SENTIDO HORÁRIO. Um clique indica o 
torque correto (Fig. 10A).

  

NOTA: Use a chave de torque para o bloqueio final 
das juntas esféricas ProCallus somente. Qualquer 
tentativa de DESTRAVAR o came ou qualquer 
parafuso, usando a chave de torque, danificará suas 
engrenagens.

Aplicação de barras

Duas barras de reforço devem ser adicionadas para 
obter estabilidade, conectando os parafusos diafisários 
ao anel. Insira as duas colunas de 50mm no anel e 
conecte as barras com o uso dos grampos do suporte 
de parafuso complementar. Conecte as barras às 
extremidades dos parafusos ósseos usando os dois 
clampes do suporte de parafuso complementar (Fig. 
10B).

CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO

Dependendo do tipo de fratura e da redução, assim 
como das características do paciente, a mobilização 
ativa e passiva pode ser iniciada logo após a cirurgia. 
É permitido ao paciente a sustentação inicial do 
peso com toque do dedo. A sustentação do peso 
progressiva e a fisioterapia devem ser definidas de 
acordo com a avaliação do cirurgião da estabilidade da 
fratura e das informações obtidas através de avaliação 
radiológica.

Durante o período pós-operatório, a elasticidade 
dos fios permitirá micromovimento suficiente no 
local da fratura para estimular a formação do calo. 
A dinamização afrouxando a porca de bloqueio de 
micromovimento e a porca de bloqueio do corpo 
central do fixador não é, portanto, recomendada 
com esse conjunto. A retirada das barras de reforço é 
recomendada quando o calo é visto pela primeira vez 
no raio X para aumentar o compartilhamento de carga 
no local da fratura.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE 
IRM

O sistema híbrido Orthofix Procallus não foi avaliado 
quanto à segurança e compatibilidade no ambiente 
de RM. Ele não foi testado para calor, migração ou 
artefato na imagem no ambiente de RM. A segurança 
do sistema híbrido Orthofix Procallus no ambiente de 
RM é desconhecida. Digitalizar um paciente que tenha 
esse dispositivo pode resultar em lesão do paciente.

Fig. 10A Fig. 10B

Fig. 11
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Cuidado: A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante receita 
médica. O procedimento cirúrgico adequado é de responsabilidade do profissional médico. As 
técnicas cirúrgicas são fornecidas como uma diretriz informativa. Cada cirurgião deve avaliar a 
adequação de uma técnica com base em suas credenciais e experiência médicas pessoais. Acesse 
www.Orthofix.com/IFU para obter informações completas sobre indicações de uso, contraindicações, 
advertências, precauções, informações sobre reações adversas e esterilização.

Documento eletrônico da Instrução de Uso disponível no site 
http://ifu.orthofix.it
 
Requisitos mínimos para consulta do documento eletrônico Instrução de Uso 
na Web:
• Conexão à Internet (56 Kbit/s)
• Dispositivo para visualização de arquivos PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Espaço livre em disco: 50 Mbytes
 
O serviço de atendimento ao cliente disponibiliza cópias em papel mediante 
solicitação (entrega no prazo de 7 dias):
tel.: +39 045 6719301, fax: +39 045 6719370, e-mail: 
customerservice@orthofix.it


