
TrueLok 
Ring Fixation System

™

Simples, estável, 
versátil

O sistema TrueLok 
Ring Fixation System 
foi desenvolvido para 

aplicações em trauma, 
alongamento de membros 

e correção de deformidades



A funcionalidade anti-rotação nos elementos de conexão ajuda 
a evitar movimento indesejado. 

Os elementos de fixação de pino e fio únicos do sistema TrueLok 
proporcionam uma estabilização eficiente do segmento ósseo.

• Parafuso fixa pino universal suporta pinos de 4, 5 ou 6mm.

• Fixa pino de 8mm TrueLok compatível com meios-pinos de 
5mm-6mm.

• O parafuso fixa fio universal fornece opções canuladas ou 
ranhuradas para fixar fios.

• A conexão segura dos parafusos fixa fio reduz drasticamente 
a necessidade de reapertar os fios.

A interface metal-plástico melhorada apresenta estabilidade 
durante e entre ajustes. 

O sistema TrueLok é simples

O sistema TrueLok é estável

Distrator angular

Detalhe da 
funcionalidade 
anti-rotação

Interface metal-
plástico

Distrator linear 
telescópico

Dobradiça embutida
Estrutura de 
ajuste rápido

O sistema TrueLok oferece componentes funcionais  
pré-montados, fáceis de conectar e de operar:

• As dobradiças TrueLok embutidas e externas são 
conectores dinâmicos para correção de deformidades.

• Um distrator angular TrueLok preserva o seu alinhamento 
quando separado temporariamente durante uma 
osteotomia.

• As estruturas de ajuste rápido permitem que os cirurgiões 
criem e ajustem as construções de maneira mais fácil e 
rápida.

• Os novos suportes de giratórios permitem a fácil conexão 
do distrator angular também em posição oblíqua. Ideal 
quando dois anéis estão posicionados em um ângulo 
muito agudo (deformidade em equino ou de Blount grave).

As placas ranhuradas facilitam a conexão de suportes 
externos diferentes (anéis, barras roscadas e placas de pé).

Placa ranhurada

Suporte de giratório
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Dobradiça externa

Parafuso Fixa fio universal

Fixa pino universal
Parafuso de fixação

Fixa pino de 8mm 
TrueLok



Dobradiça universal com trava 

180°

180°
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Correção de 
deformidade 

do antepé com 
artropatia de Charcot

O controle dos segmentos 
ósseos realizado com 
o Sistema TrueLok 
permite o movimento 
preciso dos segmentos 
sem comprometer a 
estabilidade.

Os suportes externos modulares TrueLok (anéis, semi-anéis, placas de pé, 
anéis 5/8 e arcos) permitem ajustes fáceis no sistema.

• Um suporte de pé multiplanar estável com semi-anéis e placas de 
extensão se adapta a qualquer tamanho ou forma de pé.

• A dobradiça universal com trava TrueLok permite uma flexibilidade em 
termos de autoalinhamento.

• Totalmente compatível com anéis do TL-HEX TrueLok Hexapod System™.

O sistema TrueLok é versátil

Correção da 
deformidade de 
tornozelo valgo

Correção da 
deformidade 

em equino com 
estruturas de 
ajuste rápido

TrueLok RockerRail
Dois trilhos ajustáveis para facilitar o descarregamento e a 
liberação de peso.

Módulo de dinamização TL
• Amplitude controlada de micromovimentos de até 3mm.

• Sem efeito na distância de separação de anéis, 
independentemente da configuração de micromovimento 
de 0 a 3mm.

• Compatível com todos os 
componentes TrueLok e TL-HEX.

• Pode ser usado com orientação 
de anéis não paralelos.

(TL+) Kit para pé e tornozelo
• Desenvolvido para permitir o seguimento de técnicas tradicionais de 

correção de deformidades no pé e no tornozelo. 

• Permite a personalização de dobradiças, distratores e componentes 
móveis.

• O kit conta com diversos tipos de placas torcidas, conectores macho 
e fêmea, porcas de travamento de nylon e juntas universais sem 
bloqueio. Também estão disponíveis fios de 1.5mm com limitadores 
de tensão opcionais para os tensionadores de fio do TL existentes.
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Os produtos ou serviços Orthofix referidos nesse documento são 
marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Orthofix 
SRL e de seu grupo de empresas. Todos os direitos reservados.

Fabricado por:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo  
(Verona), Itália
Tel.: +39 045 6719000
Fax: +39 045 6719380

Distribuído por:

Instruções de uso: consulte a embalagem efetiva para ver as instruções 
de uso. Cuidado: as leis federais (EUA) restringem a venda deste dispositivo 
somente mediante pedido médico. O procedimento cirúrgico apropriado 
é de responsabilidade do profissional da área médica. Este manual é fornecido 
como um guia informativo. Cabe a cada cirurgião avaliar a adequabilidade 
de uma técnica com base em suas credenciais e experiências médicas 
pessoais. Consulte as instruções de uso fornecidas com o produto para 
obter informações específicas sobre as indicações de uso, contraindicações, 
advertências, precauções, efeitos adversos e esterilização.

Se o folheto não incluir o seu idioma, acesse as instruções 
eletrônicas.
Documento eletrônico das Instruções de uso disponível no 
site http://ifu.orthofix.it
Documento eletrônico das Instruções de uso - Requisitos 
mínimos para consulta:
• Conexão à Internet (56 kbps)

• Dispositivo com capacidade para abrir arquivos PDF 
(ISO/IEC 32000-1)

• Espaço em disco: 50Mbites

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

Orthofix do Brasil Ltda

Alameda Santos, 1978 – 16º and. – Sl 162 
Cerqueira César - 01418-102

São Paulo – SP, Brazil 

Telefone +55 11-3087-2266
Fax +55-11-3087-2266 ext.2309

Orthofix.com

Informações 
para pedidos
Para obter descrições e 
números de peças específicos, 
consulte o guia de referência 
de peças TrueLok, disponível 
por pedido.

Bandejas
Bandeja de instrumentos, TrueLok, vazia
Número da peça
450501

Para a lista de itens e números de peças, consulte  
Técnica cirúrgica TL-1001-OPT ou Seção ''TrueLok System'' do Catálogo Geral 
da Orthofix

Bandeja de dobradiças e distratores, TrueLok, vazia
Número da peça
450504

Para a lista de itens e números de peças, consulte  
Técnica cirúrgica TL-1001-OPT ou Seção ''TrueLok System'' do Catálogo Geral 
da Orthofix

Bandeja de elementos de fixação, TrueLok, vazia
Número da peça
450503

Para a lista de itens e números de peças, consulte  
Técnica cirúrgica TL-1001-OPT ou Seção ''TrueLok System'' do Catálogo Geral 
da Orthofix

Bandeja de anéis, TrueLok, vazia
Número da peça
450500

É possível combinar quaisquer três camadas para formar uma bandeja 
de anéis completa.


