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A técnica cirúrgica apresentada tem uma finalidade meramente 
ilustrativa. A(s) técnica(s) efetivamente empregada(s) em cada 
caso sempre dependerá(ão) da avaliação médica do cirurgião, 
realizada antes e durante a cirurgia, quanto ao melhor modo 
de tratamento para cada paciente. Consulte as instruções de 
uso para obter uma lista completa de indicações, advertências, 
precauções e outras informações médicas importantes.
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INTRODUÇÃO

Informações gerais sobre a técnica de Ilizarov

Em 1951, o Professor Gavril Ilizarov de Kurgan, na Sibéria, 
desenvolveu um novo aparelho de fixação externa e técnica 
para alongar ossos e corrigir deformidades ósseas. A técnica 
revolucionou a gestão de muitos problemas de reconstrução 
que, anteriormente, eram insolúveis.

Em essência, o aparelho consiste em anéis ou arcos centrados 
no membro do paciente e fixados aos ossos por fios cruzados 
e tensionados ou pinos. Os anéis ou arcos estão conectados 
externamente para promover uma fixação óssea estável. 
Esses elementos de conexão externos são barras roscadas 
ou telescópicas que permitem que o cirurgião ajuste a posição 
dos anéis entre si. As posições dos anéis são manipuladas em 
pequenos incrementos para realizar a correção da deformidade, 
alongamento ou transporte de segmento ósseo, conforme as 
necessidades do cirurgião.

VANTAGENS DO SISTEMA TRUELOK

Simples
•  O sistema TrueLok™ (doravante TrueLok) oferece dobradiças 

pré-montadas, distratores angulares e outros componentes 
funcionais que são fáceis de serem conectados, alinhados  
e manipulados

•  As dobradiças e distratores angulares do TrueLok preservam 
seu alinhamento mesmo se forem desconectados 
temporariamente durante a osteotomia, manipulação  
da montagem ou substituição de componentes 

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

Estável
•  As ranhuras nos elementos de ligação evitam rotação e 

afrouxamento de componentes indesejáveis durante o 
tratamento

•  Os elementos únicos de fixação de pino e fio do TrueLok 
promovem uma estabilização eficiente do segmento ósseo

•  A interface superior de metalplástico do dispositivo em 
distratores angulares e lineares é igualmente estável  
durante a manipulação e os ajustes

Versátil
•  A natureza modular do sistema TrueLok permite construções 

de montagens personalizadas para tratar uma variedade de 
problemas ortopédicos com menos componentes

•  As dobradiças do TrueLok oferecem flexibilidade de 
autoalinhamento durante o ajuste tridimensional da montagem

•  O controle total dos segmentos ósseos realizado com o 
dispositivo que permite o movimento preciso dos segmentos 
sem comprometer a estabilidade
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COMPONENTES NECESSÁRIOS

LIMPEZA, ESTERILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

Para obter informação sobre a limpeza, desinfecção, esterilização 
e manutenção, por favor consultar PQTLK e PQRMD.

ARTRODESE DO TORNOZELO - COMPONENTES RECOMENDADOS

 Componente Número da peça Quantidade
 Anel completo (Dependente do tamanho) 2
 Placa de pé (Dependente do tamanho) 2
 Extensão de placa de pé (Dependente do tamanho) 2
 Semi-anel (Dependente do tamanho) 1
 Barra roscada 60mm 55-11720 4
 Barra roscada 85mm 55-10530 1
 Barra roscada 115mm 55-10060 6
 Porca 10mm 50-1008 60
 Parafuso 12mm 54-1050 4
 Parafuso 16mm 54-1010 2
 Parafuso de fixação 54-1152 20
 de fio universal
 Fio de baioneta 54-1216 3
 Fio com  oliva  54-1215 7
 Batoque de borracha 54-1133 20
 Poste com 2 furos 54-11610 1
 Placa de 40mm 55-11671 1

COMPONENTES OPCIONAIS PARA ESTABILIDADE ADICIONAL

 Componente Número da peças Quantidade
 Barra roscada 115mm 55-10060 2
 Porca 10mm 50-1008 8
 Parafuso 12mm 54-1050 2
 Placa de 40mm 55-11671 2
 Placa de pé (fileira única ou dupla) (Dependente do tamanho) 1

COMPONENTES ADICIONAIS (CONFORME NECESSÁRIO)

 Componente Número da peça
 Arruela(s) de espaçamento (Dependente do tamanho)
 Poste(s) (Dependente do tamanho)
 Pino de conexão rápida 5mm 54-11240
 Parafuso fixa-pino universal 4mm - 6mm 54-11530
 Fixa-Pino 54-11540

As estruturas de ajuste rápido podem ser usadas em vez 
de barras para correção aguda de deformidade residual 
antes de compressão.

Estruturas de ajuste rápido (Material fora da bandeja)

Número de Peças Descrição
50-10170  Curta
50-10180  Média
50-10190  Longa
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PLANEJAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO

O sistema TrueLok oferece ao cirurgião flexibilidade grande 
em termos de posicionamento de pino, anel e fio. O cirurgião 
pode modificar a técnica para otimizar o sistema TrueLok para 
cada anatomia, patologia e peculiaridades clínicas exibidas 
pelo paciente no momento da cirurgia.

Selecione o diâmetro de anel adequado para o paciente 
usando os gabaritos de tamanho dos anéis TrueLok. Para 
permitir o comum inchaço pós-operatório, é recomendável 
providenciar espaço adequado entre o diâmetro interno do 
anel TrueLok e a pele do paciente. Em geral, 3 cm (aprox.  
a largura de dois dedos) de espaço livre anterior e 5 cm (aprox. 
a largura de três dedos) de espaço livre posterior fornece 
espaço suficiente para o inchaço das partes moles esperado.

Uma radiografia lateral e um exame clínico poderão ser usados 
para determinar o provável posicionamento dos anéis durante 
o planejamento pré-operatório.

O anel proximal pode ser posicionado à distância de uma mão 
e meia do tubérculo tibial ou ligeiramente distal em relação 
à extensão distal do ventre do músculo gastrocnêmio medial. 
Para maximizar a estabilidade, o anel tibial distal deve estar 
aproximadamente 1 cm proximal em relação à articulação 
tibiotalar. O anel talar deve interseccionar equatorialmente 
a cúpula do talus. A estrutura do suporte de pé deve estar 
paralela à face plantar do pé, permitindo o posicionamento 
ideal de um fio de 1.8 mm em cima e embaixo da placa de 
pé para fixação na face posterior do calcâneo. Realize uma 
estimativa do comprimento da barra roscada necessária 
para conectar o bloco de anéis tibiais, anel talar e estrutura 
de suporte do pé. Permita comprimento suficiente da barra 
roscada entre o anel tibial distal e o anel talar comprimindo a 
articulação tibiotalar para realizar a artrodese.

REALIZAR A PRÉ-MONTAGEM DA ESTRUTURA

Uma montagem do TrueLok pode ser aplicada completamente 
pré-montada, parcialmente ou ser construída no momento 
da cirurgia de acordo com as preferências do cirurgião. As 
estruturas pré-montadas podem economizar tempo na 
cirurgia, minimizar a frustração durante a operação e reduzir 
notoriamente a exposição do paciente à anestesia.

Os anéis TrueLok, semi-anéis, anéis 5/8 e placas de pé possuem 
dois conjuntos de marcações de quadrante. A linha dupla é 
considerada a linha de referência anterior/ posterior (A/P).
A linha única é a linha de referência medial/lateral (M/L).

1. Montar o bloco de anel tibial

Crie um bloco de anel inserindo a barra roscada com o 
comprimento adequado através dos furos de referência A/P 
nos dois anéis. Ajuste o espaço entre os dois anéis de acordo 
com as medições do planejamento pré-operatório. Fixe o 
bloco de anel com porcas de 10 mm no outro lado do anel.
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2. Preparar a estrutura do suporte de pé

A estrutura do suporte de pé é composta por uma placa de 
pé, duas extensões de placa de pé e um semi-anel. Conecte 
as extensões de placa de pé à placa de pé com parafusos de 
16 mm e porcas. Aperte manualmente as porcas. Insira os 
parafusos de 12 mm através dos furos de conexão nos semi-
anéis, penetrando no furo roscado nas extensões de placa de 
pé. Aperte firmemente esses parafusos. Una firmemente a 
placa de pé e a estrutura de extensão para eliminar qualquer 
espaço livre no furo de conexão e depois aperte firmemente 
todas as porcas e parafusos.

3.  Conectar a estrutura de suporte de pé ao anel talar

Conecte a estrutura de suporte de pé ao anel talar usando 
barras roscadas no 5º furo em um dos lados da linha de 
referência A/P.

4. Conectar o bloco de anel tibial ao anel talar

Conecte o bloco de anel tibial ao anel talar colocando duas 
barras roscadas nos quartos furos medial e lateral a partir  
da linha de referência AP posterior no anel talar.

5.  Inspecionar a estrutura de artrodese do tornozelo 
TrueLok pré-montada

A sua estrutura de artrodese do tornozelo TrueLok pré-
montada está pronta a ser esterilizada. Confirme que a 
geometria geral do sistema TrueLok está conforme desejado e 
verifique novamente o aperto correto de todas as porcas.
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POSICIONAMENTO DO PACIENTE

O sistema TrueLok foi desenhado para permitir a aplicação 
fácil a partir de uma variedade de posições, incluindo supina, 
pronada, suporte de perna artroscópico e lateral. A posição 
ideal do paciente é determinada pela situação clínica individual  
e as preferências do cirurgião. Em muitos casos, a posição 
supina pode providenciar condições ideais para a preparação  
da articulação, alinhamento do membro e aplicação da 
estrutura TrueLok.

APLICAÇÃO DA ESTRUTURA DE ARTRODESE DO 
TORNOZELO TRUELOK

Coloque a estrutura pré-montada no paciente. Verifique se existe 
espaço suficiente entre a pele e a superfície interna do anel 
para permitir o inchaço esperado das partes moles. Verifique os 
comprimentos das barras e as posições dos anéis e placa de pé 
para permitir a fixação adequada do pé, talus e tíbia.

O anel talar e o bloco de anel tibial devem ser posicionados  
de maneira que permita a fácil fixação com pino e fio do  
talus e da tíbia. A posição do anel pode ser confirmada  
com fluoroscopia. Um marcador de pele pode ser útil  
para marcar referências ósseas e de partes moles.
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1. INSERIR O PRIMEIRO FIO

Insira um fio com oliva transversal (1) a partir do lado lateral 
do calcâneo. Tenha cuidado para evitar estruturas próximas do 
seio tarsal.

Verifique o alinhamento correto do pé na estrutura de suporte 
do pé e o alinhamento da tíbia no bloco de anel tibial. Aperte  
o parafuso de fixação de fio no lado da oliva e tensione o fio 
até 100 kg.

2. INSERIR O SEGUNDO FIO

Insira um fio liso transversal (2) a partir do lado lateral da 
tíbia. Fixe o parafuso de fixação de fio lateral e tensione o  
fio até 130 kg. Confirme novamente que a estrutura está 
paralela ao eixo mecânico da tíbia nas vistas A/P e lateral.

Os fios e os pinos podem ser colocados conforme as preferências do cirurgião, levando em consideração a anatomia do paciente 
e patologias ósseas e das partes moles coexistentes. Na maioria dos casos, o membro é posicionado provisoriamente com rolos 
de suporte na estrutura TrueLok e suspenso progressivamente na estrutura através de um número crescente de fios e pinos. Em 
seguida é apresentada uma de muitas técnicas que podem ser usadas para fixar com êxito a montagem de artrodese do tornozelo 
do TrueLok no membro. É fundamental possuir conhecimentos profundos sobre a anatomia transversal do membro para a 
colocação correta dos fios e pinos (Hoppenfeld, 2003).

1

2
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3. INSERIR O TERCEIRO FIO

Insira um fio com oliva (3) através do mediopé. Tensione esse 
fio até 100 kg e depois corte as respectivas extremidades no 
nível da montagem, evitando arestas afiadas. Em alternativa, 
para evitar lesões, as extremidades dos fios devem ser 
protegidas com tampas especiais ou dobradas assim  
que os fios forem tensionados.

4. INSERIR UM QUARTO FIO

Insira um fio de superfície medial (4) no nível do anel tibial 
proximal para concluir a estabilização proximal  da tíbia  Solte  
o primeiro fio e depois tensione simultaneamente ambos os 
fios no anel proximal até 130 kg. Corte todas as extremidades 
dos fios no nível do anel, evitando arestas afiadas.

PRECAUÇÕES: Para evitar danos, as extremidades dos 
fios devem ser protegidas por tampas especiais ou 
dobradas assim que os fios forem tensionados. 

4
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5. INSERIR FIOS TIBIAIS DISTAIS

No nível do anel tibial distal, insira um fio com oliva (5) através 
da fíbula e da tíbia para estabilizar o terço distal da tíbia  Insira 
um fio liso (6) no ângulo de cruzamento adequado para concluir 
a estabilização distal da tíbia l. Adicione barras roscadas próximo 
das linhas de referência M/L para estabilizar o bloco de anel. 
Tensione simultanea-mente os fios até 130 kg e depois corte  
as extremidades dos fios no nível do anel, evitando arestas 
afiadas. Em alternativa, para evitar lesões, as extremidades dos 
fios devem ser protegidas com tampas especiais ou dobradas 
assim que os fios forem tensionados.

6. INSERIR UM SEGUNDO FIO NO CALCÂNEO

Insira um fio com oliva (7) a aproximadamente 60º a 70º 
em relação ao primeiro fio. Libere a tensão no primeiro fio e 
depois tensione simultaneamente ambos os fios do calcâneo 
até 100 kg. Corte todas as extremidades dos fios no nível do 
anel, evitando arestas afiadas.

PRECAUÇÕES: Para evitar danos, as extremidades dos 
fios devem ser protegidas por tampas especiais ou 
dobradas assim que os fios forem tensionados.

5
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7. AJUSTE DA PLACA DE PÉ PROXIMAL

Ajuste o nível proximal da placa de pé conforme necessário 
para assegurar que ela intersecciona a cúpula do talus.

8. INSERIR FIOS ATRAVÉS DO TALUS

Insira o primeiro fio com oliva (8) em sentido látero-posterior 
para médio-anterior. Insira um segundo fio com oliva (9) em 
sentido médio-posterior para látero-anterior. O ângulo de 
cruzamento desses fios será entre 30º e 45º.

Confirme a colocação correta dos fios talares. Coloque barras 
roscadas próximo das linhas de referência M/L para conectar 
a porção anterior do anel talar à estrutura de suporte do pé.

Tensione simultaneamente esses fios até 100 kg e depois 
corte as extremidades dos fios no nível do anel, evitando 
arestas afiadas. Em alternativa, para evitar lesões, as 
extremidades dos fios devem ser protegidas com tampas 
especiais ou dobradas assim que os fios forem tensionados.

89
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9. FIO DO METATARSO

Insira um fio com oliva (10) através dos metatarsos, iniciando na 
base do 5º e saindo pela base do 1º. Esse fio pode ser necessário 
em pacientes mais pesados ou osteopênicos em que é desejada 
estabilidade adicional. Tensione esse fio até aproximadamente 
70-80 kg e depois corte as extremidades do fio no nível do anel, 
evitando arestas afiadas. Em alternativa, para evitar lesões, 
as extremidades dos fios devem ser protegidas com tampas 
especiais ou dobradas assim que os fios forem tensionados.

10.  CONECTAR A ESTRUTURA DE SUPORTE DO PÉ

Conecte a porção anterior da estrutura de suporte do pé no 
anel distal do bloco tibial usando uma placa com comprimento 
adequado, barra roscada e poste.

10
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11.  APLICAR COMPRESSÃO ATRAVÉS DA 
ARTICULAÇÃO TIBIOTALAR

Solte as porcas na direção distal em relação ao anel tibial distal. 
Comprima a articulação tibiotalar. Assim que a compressão 
desejada tiver sido alcançada, aperte bem todas as porcas.

Verifique se existe compressão adequada ao longo da 
articulação tibiotalar através de fluoroscopia ou visualização 
direta. Os fios do TrueLok podem dobrar ligeiramente com  
a carga de compressão aplicada.

PRECAUÇÕES: Durante e após a inserção dos 
implantes, garanta seu posicionamento correto 
conforme o intensificador de imagem.

12. SUPORTE OPCIONAL

Pode ser desejável estabilidade adicional para pacientes mais 
pesados ou quando é necessária compressão adicional ao 
longo da articulação tibiotalar. Nesses casos, o cirurgião pode 
optar por usar placas e barras roscadas para conectar as 
porções da extensão de placa de pé da estrutura de suporte 
de pé diretamente no anel distal do bloco de anel tibial.

FECHAMENTO E CURATIVO

Assegure que todas as porcas, parafusos e pontos de conexão de estrutura estão apertados. O fechamento é realizado da maneira 
habitual. Aplicar um curativo de compressão estéril.

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS

Os cuidados pós-operatórios são adaptados às preferências do cirurgião e à situação clínica. Em muitos casos, os pacientes podem 
aplicar carga imediatamente, conforme tolerado. Os cuidados do local dos pinos são realizados conforme as preferências do cirurgião. 
A estrutura é normalmente removida depois de se obter sinais radiográficos e clínicos que a união está concluída.
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TRUELOK ROCKER RAIL

1 

2

3

4

5

6

A. O TrueLok RockerRail é compatível com as 
Placas de Pé TrueLok e TL-HEX.

B. O paciente deve ser avisado dos riscos 
relacionados a escorregões.

C. Para obter informações médicas e de 
manutenção importantes, consulte as 
instruções de uso de PQ TLK.

D. Esterilização por vapor não permitida.
E. Remova os tampões de ambas as extremidades 

do Rocker Rail antes da aplicação
Aplicação do TrueLok RockerRail

1.  Retire a porca de travamento externa das 
hastes de fixação nos trilhos

5. Use duas chaves de boca de 10mm para travar 
os trilhos na placa de pé firmemente

6. Os trilhos devem ser ajustados conforme 
necessário, para garantir um posicionamento 
ideal. Aperte a fixação de deslizamento ajustável

2. Afrouxe a fixação de deslizamento ajustável

4. Coloque as porcas de fixação novamente nas 
hastes de fixação dos trilhos

3.  Coloque o TrueLok RockerRail com a marcação 
FRONTAL anteriormente na placa de pé inserindo 
as hastes de fixação nos orifícios apropriados

7.  Caso sejam necessárias hastes rosqueadas 
mais longas, retire as hastes fornecidas 
com a chave Allen de 1/8”

8. Troque as hastes pelas rosqueadas do 
comprimento desejado

8
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Ajuste da altura do TrueLok RockerRail
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9. Se for necessário usar barras roscadas com 
mais de 60 mm, reforce o mecanismo com 
os kits Rocker Rail Extension. Não use barras 
roscadas com mais de 115 mm de comprimento. 
Caso seja necessário usar uma extensão maior, 
pondere o uso de mais uma placa de pé

M
ax

 1
15

m
m
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12.  Certifique-se de que os dois trilhos estejam 
colocados na placa de pé para garantir que o 
pé tenha uma plataforma equilibrada e fique 
em posição neutra

15.  A parte dianteira e a parte traseira dos 
trilhos sempre devem estar alinhadas 
uma com a outra

13.  Os trilhos podem ser colocados de forma 
desigual um em relação ao outro, mas devem 
manter o pé em uma posição neutra

14.  Os trilhos nunca devem ser colocados de 
uma forma que girem o pé prone ou supine 
na posição estática

Verificação final do TrueLok RockerRail 
(advertências e precauções)

12

13

14

15

10.  O lado maior do extensor deve estar em 
contato direto com a placa de pé

11.  Para ajustar a distância entre a placa de pé 
e o Rocker Rail, coloque porcas e/ou porcas 
estendidas entre o extensor e o Rocker Rail. 
Não permita que qualquer porção da barra 
fique exposta.

11
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16.  Os trilhos nunca devem ser colocados 
deslocados um em relação ao outro

17.  Não coloque porcas entre a placa de pé e 
o extensor.

18.  Use no máximo um tubo de extensão por 
barra roscada.

54-1154 Chave combinada 
(10mm)

2

Código da peça Descrição Qtd.

52-1020 Chave hexagonal 
90°, 1/8”

1

54-2226 Chave tubular  
90 graus (10mm)

1

INSTRUMENTOS

56-24000

16

17

56-24014

SUPORTE DE ALINHAMENTO DE PÉ TrueLok
Prenda um parafuso de meio pino na placa do pé, deslize 
o suporte de alinhamento do pé no parafuso de meio 
pino e prenda-o apertando o parafuso à mão. Prenda dois 
suportes de alinhamento de pé adicionais à placa de pés e, 
se necessário, aos outros anéis, conforme descrito acima.

PRECAUÇÕES: Certifique-se de que o suporte de 
alinhamento do pé TL que interage com a pele do  
paciente esteja livre de rebarbas ou bordas afiadas.

PRECAUÇÕES: Certifique-se de que três suportes de 
alinhamento do pé TL estejam ligados a um anel TL para 
obter a colocação correta do membro. A posição de cada 
suporte deve ser avaliada com base no caso do paciente.
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Documento eletrônico das Instruções de uso disponível no site http://ifu.orthofix.it
 
Requisitos mínimos para consulta do documento eletrônico Instruções de uso:
• Conexão à Internet (56Kbit/s)
• Dispositivo para visualização de arquivos PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Espaço livre em disco: 50Mbytes
 
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

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. As técnicas cirúrgicas são fornecidas como uma orientação informativa. Cabe a cada 
cirurgião avaliar a adequabilidade de uma técnica com base em suas credenciais e experiências médicas pessoais.

Rx Only

Rx Only

Rx Only

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

orthofix.com
TL-0922-OPT-BR GA 02/22 (0421217)

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. 

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

Distribuído por:

http://orthofix.com
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