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INTRODUÇÃO

Em 1951, o Professor Gavril Ilizarov de Kurgan, na Rússia, 
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 suportes circulares e semi-
circulares externos centrados no membro do paciente e fixados 
nos ossos por fios tensionados cruzados e pinos. Os anéis estão 
conectados externamente para proporcionar uma fixação óssea 
estável. Os elementos de conexão externos principais são barras 
roscadas, distratores lineares ou dobradiças e distratores angulares 
que permitem que o cirurgião ajuste a posição dos anéis em 
relação uns aos outros. As posições dos anéis são manipuladas 
agudamente ou gradualmente em pequenos incrementos para 
realizar a correção da deformidade, alongamento do membro ou 
transporte do segmento ósseo, conforme as necessidades do 
cirurgião.

O sistema Ilizarov passou por muitas modificações nos últimos 
cinquenta anos. O sistema de fixação externa TrueLok, 
desen-volvido no Texas Scottish Rite Hospital for Children 
(TSRHC) em Dallas, Texas, é uma das modernas variantes do 
fixador original, preservando os princípios originais do 
Professor Ilizarov.

VANTAGENS DO SISTEMA TRUELOK

Simples
• O sistema 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 
estrutura ou substituição de componentes.

• Os distratores lineares e angulares do TrueLok requerem 
apenas um movimento simples para a realização de ajustes.

• Os componentes universais do sistema TrueLok, como 
parafusos de fixação de fios e fixação de pinos, reduzem 
o número de peças necessárias na cirurgia.

Estável
• Os componentes universais do sistema TrueLok, como 

parafusos de fixação de fios e fixação de pinos, reduzem 
o número de peças necessárias na cirurgia

• As ranhuras nos elementos de ligação evitam rotação 
e afrouxamento de componentes indesejáveis durante 
o tratamento

• 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 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

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 do produto IFU PQTLK, as instruções de 
uso dos dispositivos Orthofix implantáveis e instrumentos IFU PQSCR relacionados, bem como as instruções de uso dos 
dispositivos médicos reutilizáveis IFU PQRMD, que contêm as informações necessárias para o uso do produto.
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SUPORTES EXTERNOS TRUELOK

Os suportes externos TrueLok são fabricados em alumínio 
anodizado de elevada resistência. Estão disponíveis em uma 
variedade de formas e tamanhos para permitir construções de 
montagens personalizáveis com base em problemas clínicos 
específicos, mas possuem características de design semelhantes. 
Todos os anéis, semi-anéis, anéis 5/8, placas de pé e placas 
de pé com fileira dupla possuem marcações de quadrante para 
simplificar a construção da montagem. Todos os suportes 
externos aceitam componentes com rosca de 6mm.

Anéis completos
Os anéis completos TrueLok são os componentes básicos do 
sistema. Estão disponíveis em 12 tamanhos diferentes com 
diâmetros internos desde 80mm a 240mm (figura 1). Possuem 
dois conjuntos de marcações de quadrante; anterior/posterior  
é uma linha dupla, medial/lateral é uma linha única.

Semi-anéis
Os semi-anéis estão disponíveis em doze tamanhos diferentes, 
desde 80mm a 240mm (figura 2). O furo de conexão único 
forma um ajuste que permite localização positiva e estabilidade. 
Este ajuste fornece um encaixe seguro sem perder furos de 
fixação em qualquer um dos lados do furo de conexão. Os semi-
anéis podem ser usados sozinhos, unidos para formar um anel 
completo ou conectados a outros suportes externos (ou seja, 
extensões de placa de pé), conforme os requisitos anatômicos 
do local. Existe um conjunto de marcações de quadrante; uma 
linha única que corresponde às marcações mediais/laterais em 
anéis completos com o mesmo diâmetro.

Figura 2

Figura 1
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Anéis 5/8
Os anéis 5/8 estão disponíveis em 9 tamanhos, desde 100mm a 
200mm (figura 3). Esses anéis parciais podem ser úteis nas  
articulações para prolongar a amplitude de movimentos possíveis 
com a utilização do fixador.
Os anéis 5/8 possuem dois conjuntos de marcações de 
quadrantes, correspondentes às marcações encontradas nos 
anéis completos do mesmo diâmetro.

Arcos 
Os arcos são fabricados em dois tamanhos, um arco com 90mm de 
raio com uma amplitude de 95° e um arco com 120mm de raio 
com furos abrangendo uma amplitude de 85° 
(figura 4). Os arcos são geralmente usados para fixar pinos no 
fêmur proximal e no úmero proximal.

Placas de pé
Uma placa de pé é um semi-anel modificado com extremidades 
alongadas. Estão disponíveis em nove tamanhos, desde 100mm 
a 200mm (figura 5). Os furos de conexão de ajuste nas 
extremidades da placa de pé podem ser usados para conectar 
extensões de placa de pé ou outra placa de pé para criar 
uma estrutura de suporte de pé personalizada para qualquer 
forma e tamanho de pé. A placa de pé possui dois conjuntos 
de marcações de quadrantes, correspondentes às marcações 
encontradas nos anéis completos do mesmo diâmetro.

Extensões de placa de pé
As extensões de placa de pé estão disponíveis em dois 
comprimentos, três furos e cinco furos (figura 6). Uma das 
extremidades possui um furo de conexão de ajuste, enquanto 
a extremidade oposta é roscada para aceitar um elemento com 
rosca de 6mm padrão. Um par de extensões de placa  
de pé, usadas em conjunto com uma placa de pé e semi-anel, 
fornecem a possibilidade de criar um conjunto de suporte  
de pé tridimensional para acompanhar praticamente todas  
as formas e tamanhos de pé.

Placa de pé com fileira dupla
A placa de pé com fileira dupla é uma versão melhorada da placa 
de pé padrão (figura 7). Essas melhorias incluem uma base mais 
larga, uma segunda fileira de furos de fixação  
e uma área de montagem lateral mais longa para elementos 
adicionais. A área de montagem de fixação mais larga e longa 
fornece maior versatilidade para fixação de fio e ligação de 
elemento de conexão. As extremidades são roscadas para 
aceitar um elemento com rosca de 6mm padrão. A placa de 
pé com fileira dupla possui dois conjuntos de marcações de 
quadrantes, correspondentes às marcações encontradas nos 
anéis completos do mesmo diâmetro. Está disponível em três 
tamanhos, desde 150mm a 200mm.

Placa de pé com fileira dupla
As placas de pé com fileira dupla (Figure 7b) também estão 
disponíveis nos tamanhos 160mm e 180mm na série TL-HEX.
Isso oferece uma opção adicional para uma placa de pé oval 
completa quando necessário.

TrueLok RockerRail (56-24000)
O TrueLok RockerRail (Figura 8) é compatível com as placas de 
pé do sistema hexápode TrueLok TL-HEX e do TrueLok.
É feito de dois trilhos com a superfície inferior coberta por 
borracha especial para evitar escorregões.
Os dois trilhos podem ser ajustados com alturas diferentes 
dependendo da posição da placa de pé.
Para obter informações médicas e de manutenção importantes, 
consulte as instruções de uso do PQ TLR, PQ TLK.

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 3

Figura 7b
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ELEMENTOS DE MONTAGEM TRUELOK
Todos os elementos de montagem TrueLok são fabricados em 
aço inoxidável. Os elementos roscados possuem uma rosca M6 
padrão e podem ser ajustados usando uma chave de 10mm.

Parafusos
Os parafusos TrueLok estão disponíveis em três tamanhos,  
12mm, 16mm e 20mm (figura 9).

Porcas
O conjunto TrueLok disponibiliza dois tipos de porcas. A porca 
padrão é o elemento de montagem primário (figura 10A), mas 
a porca estendida é útil para apertar elementos colocados em 
furos adjacentes (figura 10B).

Arruela de espaçamento
As arruelas contidas no conjunto TrueLok possuem 2mm de 
espessura (figura 11).

FIOS, PINOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO TRUELOK
Princípios gerais de fixação de segmentos
O princípio mecânico fundamental do sistema TrueLok é a 
realização de uma fixação de segmento transcutânea estável do 
osso de maneira a permitir a estabilização ou manipulação desses 
segmentos conforme necessário para o problema que está 
sendo tratado.

A “unidade” de fixação básica para um segmento ósseo, conforme 
descrito originalmente por Ilizarov, é um anel com dois fios 
tensionados cruzados. O anel deve estar perpendicular ao eixo 
longo do segmento ósseo e, idealmente, o membro deve estar 
centrado no anel.

Fios
Os fios TrueLok com 1.8mm de diâmetro estão disponíveis em 
dois tipos; fios lisos (figura 12) e com oliva (figura 13). Os fios 
com oliva permitem um apoio na interface com o osso.
Os fios com oliva têm dois objetivos principais:
1.  Melhorar a estabilidade da fixação impedindo movimentos 

indesejáveis (ou seja, translação do osso quando os fios são 
colocados em um ângulo cruzado estreito)

2.  Deslocar um segmento ósseo em uma direção desejada (ou 
seja, redução da fratura ou compressão de segmento)

Ambos os tipos de fio possuem uma ponta excêntrica em forma 
de baioneta que fura eficientemente através de osso cortical e 
esponjoso sem gerar calor excessivo (figura 14).
Estão disponíveis também fios de 1,5mm diâmetro. 
Ver página 14.

Pinos
Os pinos TrueLok estão disponíveis com 4, 5 e 6mm de diâmetro, 
todos eles com um comprimento total de 180mm (figura 15). 
Eles são auto-perfurantes e auto-roscantes.

Pinos Xcaliber
Os pinos Xcaliber também podem ser usados com o sistema TrueLok.
Eles são cônicos (haste de 6mm, diâmetro da rosca 6-5.6mm), 
comprimento total 150 ou 260mm, intervalo de comprimento da 
rosca: 30-90mm (passo 10mm) (figura 16).
Também disponíveis estéreis e com revestimento de hidroxiapatita.

*  Pergunte ao serviço de atendimento ao cliente sobre a 
disponibilidade em seu país

Figure 9

Figure 10A Figure 10B

Figure 11

Figure 12

Figure 15

Figure 13

Figure 14

Figure 16
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Parafuso fixa fio universal
O parafuso fixa fio universal TrueLok (figura 17) funciona como 
um parafuso de fixação de fio ranhurado ou como um parafuso 
de fixação de fio canulado. A cabeça do parafuso de 10mm é 
ranhurada e o pescoço é canulado para aceitar um fio de 1.8mm 
ou de 1.5mm. Uma outra característica de design são os sulcos 
horizontais na ranhura e na base da cabeça que melhoram a 
força de fixação no fio.

Arruela com ranhura
A arruela com ranhura TrueLok é uma arruela de aço endurecida 
oblíqua com uma ranhura serrilhada para aceitar um fio de 
1.8mm. A arruela pode ser fixada sobre qualquer componente 
roscado para convertê-lo em um dispositivo de fixação 
ranhurado (figura 18) e usada para fixar o fio em posições 
em que um parafuso fixa fio não pode ser usado. A ranhura 
serrilhada foi projetada para aumentar a força desse elemento 
de fixação.

Parafuso fixa pino universal
O parafuso fixa pino universal TrueLok (figura 19) possui um 
colar deslizante colocado sobre uma abertura em forma de 
lágrima que proporciona uma fixação segura para pinos com 
4, 5 e 6mm de diâmetro. O colar deslizante possui uma base 
serrilhada e um topo recortado para melhorar a força de fixação 
no pino e no suporte externo.

Fixa pino de 8mm TrueLok
Fixa pino de 8mm TrueLok (Figura 20) é uma versão avançada 
do fixa pino universal TrueLok. Oferece fixação para pinos com 
hastes de 5 e 6mm de diâmetro. 
O fixa pino de 8mm tem um colar giratório que também permite 
a inserção de um protetor de partes moles. O design específico 
do fixa pino minimiza a tensão nos pinos durante o aperto.

Chave inglesa 8mm
A chave inglesa de 8mm TrueLok (Figura 20a) é fornecida para 
ajudar no ajuste do colar do fixa pino de 8mm entre o uso de um 
protetor de tecido molde, um fixa pino de 5mm ou de 6mm. A chave 
é particularmente útil quando o espaço entre os elementos de 
fixação é estreito.

Postes
Os postes TrueLok (figura 21) estão disponíveis em cinco 
tamanhos, desde 1 furo a 5 furos. Possuem uma seção 
transversal de 10mm por 13mm, permitindo que o cirurgião 
estabilize-os com uma chave de 10mm. Os postes possuem 
uma base roscada fêmea, permitindo que sejam fixados em um 
suporte externo através de um parafuso de 12mm. 
Os serrilhados na base evitam rotação indesejável após 
o aperto.

Figura 17

Figura 19

Figura 20

Figura 20a

Figura 21

Figura 18
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PRINCÍPIOS BÁSICOS DE INSERÇÃO, 
TENSIONAMENTO E FIXAÇÃO DE FIO

Inserção de fio
A inserção de um fio individual implica os seguintes passos:
1.   O fio é colocado em uma superfície no anel e empurrado 

através da pele no nível e na orientação desejados em relação 
à superfície do osso (figura 22). É necessário levar muitos 
aspectos em consideração ao determinar essa orientação, 
incluindo a anatomia transversal, localização do segundo fio 
e o eixo longo do segmento ósseo. O fio deve ser passado 
diretamente através da pele ao longo do eixo desejado do fio. 
A fluoroscopia pode ser usada para confirmar a orientação 
correta do anel e do fio em relação ao membro. O tamanho 
correto do anel, centrado no membro, ou uma estrutura pré-
construída completa pode servir de guia para a orientação 
correta.

2.   Insira o fio através do osso usando uma velocidade lenta de 
perfuração. Mantenha o fio reto evitando pressão excessiva. 
É necessário se esforçar para manter o fio frio durante 
a inserção, quer realizando um avanço incremental com 
interrupções, gaze embebida de soro para estabilizar o fio ou 
colocar um gotejamento de soro no próprio fio.

3.   Assim que o fio sair do osso, perfure ou bata com um martelo 
na borda oposta da pele. A pele no lado oposto do membro 
deve ser estabilizada sobre o fio antes deste sair da pele.

4.   Assim que o fio tiver saído, verifique a pele para ver se não 
existe tensão em volta do fio. Se existir tensão, puxe o fio 
sob a superfície da pele e volte a avançar. Quando estiver 
satisfeito, continue empurrando o fio mais alguns centímetros 
além do anel para permitir a fixação e o tensionamento 
(figura 23).

5.   Se for utilizado um fio olivado, efetue uma pequena incisão ao 
longo do trajeto do fio (figura 24) para permitir que a oliva 
passe através da pele. Os fios com oliva são avançados até 
que a oliva entre em contato com a cortical do osso. Isso pode 
ser realizado empurrando o fio com um perfurador ou puxando 
a extremidade oposta do fio com um alicate 

 (figura 25).

Figura 22

Figura 23

Figura 24

Figura 25
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Fixação do fio
Fixe ambas as extremidades do fio no suporte externo usando 
parafusos fixa fio. Isso precisa ser realizado com um nível 
mínimo de flexão do fio.

 O fio pode cruzar um furo do anel. Nesses casos, use a opção 
canulada do parafuso fixa fio (figura 26). Deslize o parafuso 
sobre o fio, insira no furo correto e fixe no anel usando uma 
porca de 10mm. A cabeça do parafuso não pode ser rodada em 
relação ao eixo do fio para assegurar que o fio permanece reto. 
Use uma chave de 10mm para segurar a cabeça do parafuso 
enquanto aperta a porca.

 O fio pode estar na borda de um furo ou entre dois furos. Use a 
opção ranhurada do parafuso de fixação de fio nessas situações 
(figura 27).

O fio pode estar na superfície do anel ou a alguma distância do 
plano do anel. Isso ocorre quando o fio é inserido paralelo, mas 
a uma distância fixa do plano do anel. Isso ocorre geralmente 
porque o eixo do fio está ligeiramente não-perpendicular ao eixo 
do segmento ósseo. Nessas situações, preencha o espaço entre 
o anel e o fio com arruelas de espaçamento (figura 28) ou use 
um poste (figura 29) para impedir que o fio dobre. Coloque um 
número adequado  
de arruelas no elemento de fixação antes da fixação do fio. 
Podem ser usadas até três arruelas de 2mm, conforme 
a espessura do anel. Deve ser usado um poste se forem 
necessárias mais de três arruelas.

Tensionador de fio TrueLok
O tensionador de fio TrueLok é um instrumento com mola 
semelhante a uma pinça, composto por quatro elementos 
funcionais. A cabeça do tensionador (A) tem um adaptador 
deslizante único que permite que a cabeça trave o parafuso fixa 
fio quando usado nas configurações canuladas e ranhuradas. 
O pescoço (B) exibe a escala de tensão de fio, graduada entre 
50 kg e 130 kg. A escala possui linhas orientadas horizontalmente 
em relação ao eixo do pescoço que estão indexadas à escala 
graduada. Ao tensionar, o pescoço é puxado progressivamente 
em direção ao corpo (C); quanto mais o pescoço estiver retraído, 
maior a tensão. Leia o nível de tensão obtido observando a 
linha horizontal (e nível de tensão indexado) visível na posição 
imediatamente distal em relação ao corpo do tensionador 
(figura 30). O elemento funcional final é a barra de travamento 
(D) e o cabo.  
A barra de travamento é uma barra serrilhada com mola que 
mantém o cabo em uma posição fechada. O tensionador de 
fio TrueLok permite três opções de cabeça (figura 30b). a) com 
tensão diretamente a partir do parafuso do fio; b) cabeça de ponta 
larga para tencionar a partir do anel; c) cabeça de ponta curta para 
tencionar a partir do anel.

Figura 26

Figura 27

Figura 29

A B C
D

Figura 30a

Figura 30b

a

b

c
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Figura 32

Figura 31

Figura 33

Figura 34

A

B

Tensionamento do fio
Aperte um parafuso fixa fio sobre o fio no anel do lado contrário 
ao local a partir de onde a tensão será aplicada. Dobre a 
extremidade do fio 90° em relação ao plano do anel (figura 31). 
Isso proporciona uma indicação visual rápida de que a tensão 
será exercida no lado oposto.

Tensionar o fio implica puxar o fio contra a respectiva extremidade 
fixa. O nível de tensão aplicada varia conforme as circunstâncias 
clínicas e as preferências individuais. Normalmente, são usadas 
forças entre 100 kg e 130 kg.

Etapas para tensionar um fio usando o tensionador de fio TrueLok:
1.  Abra completamente o cabo e deslize o tensionador sobre o 

fio. Garanta que a cabeça do tensionador capture o parafuso 
fixa fio e que está firmemente contra o suporte externo 
(figura 32A).

2.  Aperte o cabo até gerar o nível de tensão desejado. A barra 
de travamento do tensionador de fio mantém a tensão 
constante (figura 32B).

3.  Aperte bem a porca no parafuso fixa fio (figura 33).
4.  Libere o tensionador de fio pressionando a barra de travamento 

e abrindo completamente o cabo. Isso faz com que os 
mordentes do tensionador de fio  fiquem liberados, permitindo 
que o tensionador deslize para fora do fio 

 (figura 34).
5.  Corte as extremidades do fio rente à estrutura, evitando pontas 

afiadas. Em alternativa, para evitar provocar lesões, as 
extremidades dos fios devem ser protegidas com tampas 
especiais ou dobradas assim que os fios forem tensionados.

Pressione aqui para 
liberar a barra de 

travamento
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A sequência de inserção e tensionamento de fio varia conforme 
a natureza específica da doença, aplicação da estrutura e 
preferências do cirurgião. Em geral, é preferível inserir os fios 
mais proximais e mais distais, fixar e centrar o aparelho nesses 
fios e depois concluir a inserção e tensionamento dos fios.

É aconselhável tensionar simultaneamente dois fios no mesmo 
anel (figura 35), uma vez que o tensionamento sequencial pode 
alterar a tensão do fio tensionado inicialmente.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE INSERÇÃO E FIXAÇÃO DE 
PINO

Inserção de pino com o fixa pino universal
Os princípios básicos do alinhamento de um anel no membro 
perpendicularmente ao seu eixo longo são iguais quando são 
usados pinos em vez de ou em conjunto com fios. Além disso, o 
pino deve ser fixado no anel de maneira que impeça a existência 
de torção entre o pino e o anel através da orientação correta do 
parafuso fixa pino em relação ao pino e ao anel.  
A utilização de pinos em vez de fios, bem como a respectiva 
orientação e número, fica a critério do cirurgião com base em 
sua formação, conhecimentos das regiões anatômicas seguras e 
preferências cirúrgicas.

As seguintes etapas descrevem o método recomendado de 
inserção e fixação de pino:
1.  Inserir um parafuso fixa pino em um furo adequado.  

O parafuso fixa pino funciona como guia para a inserção do 
pino (figura 36).

2.  Passar um fio K através do furo do parafuso de fixação na 
direção pretendida da inserção do pino. Realizar uma incisão 
na pele nesse nível (figura 37).

3.  Use uma tesoura ou pinça hemostática para realizar um 
caminho através das partes moles até retirar até o osso.

4.  Inserir o pino pretendido através do parafuso de fixação, do 
caminho através das partes moles, e perfurar na primeira 
cortical óssea (figura 38). A inserção através da segunda 
cortical deve ser feita manualmente usando a chave T 
fornecida no conjunto (figura 39).

5.  Fixar então o parafuso fixa pino firmemente no suporte 
externo com uma porca (figura 40).

6.  Se os pinos forem cortados para reduzir o comprimento, 
devem ser usadas tampas de parafuso para proteger a 
extremidade cortada.

Figura 36

Figura 37

Figura 38

Figura 35

Figura 39Figura 40
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Inserção de pino com fixa pino de 8mm

Os passos seguintes delineiam o método recomendado de
inserção de pinos e sua fixação usando o fixa de inserção de pino 
de 8mm:
1. Após selecionar a posição desejada, um guia de parafuso 

para pino de haste de 6mm é inserido no fixa pino através da 
ranhura designada no colar (a sem marcas) (Figura 41).

2. O guia de perfuração desejado e a broca (3,2mm ou 4,8mm) 
passam pelo guia de parafuso (Figure 42).

3. Remova a broca. Insira o pino pretendido através do fixa pino 
e do guia de parafuso até que faça contato com a segunda 
cortical óssea (Figura 43).

4. Remova o guia de parafuso (Figura 44) e gire o colar de 
pino de 8mm até que o número adequado (representando 
o diâmetro da haste do pino) esteja alinhado abaixo do furo 
(Figura 45).  

A chave inglesa para fixa pino de 8mm (54-11560) pode ser 
usada para girar o colar do parafuso de 8mm entre 5, 6 e 
8mm quando o espaço é estreito, por exemplo, quando outros 
elementos de fixação estão nos furos adjacentes (Figura 44b).

Figura 41

Figura 42

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Figure 44b
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UTILIZAÇÃO DE BATOQUES DE BORRACHA 
E APLICADOR

Os batoques de borracha colocados sobre fios e pinos são 
usados para fixar curativos de gaze usados para compressão 
das partes moles no intra e pós-operatório. Eles devem ser 
aplicados logo após a inserção do fio e do pino, antes de fixá-los 
no suporte externo. O aplicador de batoque de borracha deve 
ser usado por uma questão de conveniência e para evitar lesões 
de punção no cirurgião. Os batoques vermelhos são usados 
com fios. Os batoques cinza são usados com pinos.

O aplicador de batoque de borracha é usado da seguinte 
maneira:
1.  Pressionar um batoque na extremidade do aplicador, com o 

lado liso virado para a pele (figura 47).
2.  Inserir um batoque sobre a extremidade do fio ou pino 

(figura 48).
3.  Deslocar o batoque do aplicador com o polegar e deslizá-lo 

através do fio ou pino até à pele (figura 49).
4.  Repetir a aplicação do batoque para os restantes fios e pinos.

Orientação dos pinos
Caso vá fixar mais de um pino a um suporte externo, eles devem 
estar espaçados ao longo do osso e em torno da circunferência 
(ou seja, um pino deve estar na superfície proximal e outro na 
distal, ou espaçados com alguma distância usando um poste) 
(figura 46).

Se a orientação dos pinos estiver oblíqua ao plano do anel, 
deverá ser fixado usando um poste. Para fixar corretamente um 
pino usando um poste:
1.  Selecionar o poste com tamanho adequado com base na 

distância entre o pino e a superfície do suporte externo.
2.  Fixar ligeiramente o pino no poste com um parafuso  fixa 

pino.
3.  Fixar ligeiramente o poste no furo do suporte externo usando 

um parafuso de 12mm.
4.  Apertar bem o pino no poste. Em seguida, aperte bem o 

poste no suporte externo, tendo cuidado para não dobrar 
nem torcer o pino.

Figura 47

Figura 48

Figura 49Figura 50

Figura 46
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Os curativos de gaze 2x2 podem ser fixados nos locais dos pinos 
conforme necessário,no intra ou pós-operatório (figura 50). 
Os curativos podem ser mudados afastando o batoque da 
pele deslizando-os, mudando o curativo ou tratando o local do 
pino conforme indicado e voltando a deslizar o batoque para o 
respectivo local.

Se, por alguma razão, o batoque precisar ser removido antes da 
estrutura, ele pode ser cortado no furo central e removido do fio 
ou pino.

ELEMENTOS DE CONEXÃO TRUELOK

O conjunto TrueLok oferece vários elementos de conexão, 
descritos abaixo, para permitir uma construção de estrutura 
personalizável com base nas considerações clínicas e anatômicas. 
O objetivo principal desses elementos é conectar de maneira 
estática diferentes suportes externos nos blocos de fixação.

Espaçadores
Os espaçadores são utilizados para criar um bloco de anéis 
alinhado, paralelo e com uma curta distância entre os anéis 
(figura 51). Os espaçadores estão disponíveis em comprimentos 
de 15mm e 30mm para proporcionar uma maneira simples de 
conectar suportes externos para formar um bloco estável. Os 
espaçadores possuem extremidades roscadas macho  
e fêmea, e uma seção central hexagonal que pode ser fixada 
com uma chave de 10mm. Para conectar dois anéis, passe um 
parafuso de 12mm através do furo apropriado no anel e encaixe 
na cavidade fêmea do espaçador. A extremidade macho é então 
fixada no segundo anel por uma porca padrão (figura 52).

Barras roscadas
A barra roscada é o elemento padrão usado para conectar 
suportes externos. Eles são usados para criar um bloco de anéis 
alinhado e paralelo com uma grande separação entre anéis 
(figura 53). As barras presentes no conjunto TrueLok têm um 
diâmetro externo de 6mm com um passo de rosca de 1mm e 
estão disponíveis em diversos comprimentos, desde 60mm a 
400mm. A barra roscada tem uma cavidade hexagonal 1/8” 
(3.2mm) recortada na extremidade exposta para ser utilizada 
com uma chave hexagonal 1/8”. Ao fixar um elemento usando 
porcas e uma barra roscada, assegure que a porca está a uma 
distância equivalente a várias roscas em relação à extremidade 
da barra roscada para que esteja em uma espessura completa 
da barra (figura 54).

Placas
As placas TrueLok estão disponíveis em quatro comprimentos, 
desde 20mm a 50mm (figura 55). Uma das extremidades da 
placa é um furo roscado, com serrilhado para maior estabilidade 
rotacional. A outra extremidade é um furo de 7mm único ou uma 
ranhura, para maior possibilidade de ajuste As placas fornecem 
ao cirurgião a possibilidade de conectar suportes externos 
em uma configuração paralela e não alinhada (ligeiro desvio) 
(figura 56).

Figura 54

Figura 51

Figura 52

Figura 53

Figura 55 Figura 56
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Suporte oblíquo
Um suporte oblíquo fornece a possibilidade de criar um bloco 
de anéis paralelo e não alinhado (grande desvio) (figura 57). 
O suporte oblíquo é útil para conectar arcos ou semi anéis em 
anéis completos, especialmente em regiões anatômicas como 
o úmero proximal ou o fêmur proximal. Uma das extremidades 
do suporte oblíquo tem uma cavidade roscada e a outra tem um 
furo com diâmetro padrão.

Conjunto de arruelas cônicas
As arruelas cônicas possibilitam a criação de um bloco de anéis 
alinhado e não paralelo. Cada conjunto de arruelas é composto 
por uma arruela com um lado convexo e outra com um lado 
côncavo, formando uma bola e uma cavidade. Os conjuntos de 
arruelas devem ser colocados na barra roscada em cada um 
dos lados do anel, (figura 58) com a base da arruela côncava 
de encontro à superfície do anel e a barra firmemente fixada no 
ângulo desejado com porcas. A colocação de um par de arruelas 
cônicas em um anel de um bloco irá fornecer angulação até 7° 
(figura 59). Colocar um par em ambos os anéis fornece angulação 
até 14° (figura 60).

Dobradiça universal
Uma dobradiça universal TrueLok é um componente versátil e 
com auto alinhamento que proporciona 360° de movimento 
(figura 61), permitindo que o cirurgião conecte dois suportes 
em praticamente qualquer ângulo. É fornecida pré-montada 
com barra roscada curta (35mm). Se forem necessárias barras 
roscadas mais longas para construir estruturas personalizadas, 
apenas é necessário remover a barra usando uma chave 
hexagonal 1/8” e substituí-la pelo comprimento de parafuso 
ou barra roscada desejado (figura 62). A dobradiça universal 
pode ser bloqueada em qualquer posição apertando uma porca 
padrão (A) ou um suporte externo (B) de encontro à carcaça da 
dobradiça.

A

B

Figura 62

Figura 61

Figura 57

Figura 58

Figura 59

Figura 60
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Código da peça
54-1217

Tamanho
Ø 1,5mm x 300mm

Fio tipo baioneta olivado TL Plus

Código da peça
54-1218

Tamanho
Ø 1,5mm x 300mm

Fio tipo baioneta sem oliva TL Plus

Código da peça
54-1141

O limitador de tensão TL Plus pode ser usado com o 
tensionador de fio TL para limitar a tensão a 90 kg quando 
fios de 1,5mm de diâmetro forem usados.

Limitador de tensão TL Plus

Código da peça
54-1143 4mm de espessura

Código da peça
56-24050

Código da peça
56-24051

Código da peça
56-24060

Código da peça
56-24061

Código da peça
56-24070

Código da peça
56-24071

Código da peça
51-10420

Código da peça
50-1010

Código da peça
54-11670 
54-11680
54-11690

2 furos
3 furos
4 furos

Código da peça
81641 
81642
81643

1 furo
2 furos
3 furos

Código da peça
51-10290

Comprimento 
30mm

Arruelas TL Plus

Dobradiça grande fêmea TL Plus

Dobradiça perfil baixo fêmea TL Plus

Dobradiça grande 90° TL Plus

Dobradiça perfil baixo 90° TL Plus

Dobradiça grande macho TL Plus

Dobradiça perfil baixo macho TL Plus

Junta universal sem trava TL Plus

Porca de inserção com nylon TL Plus

Placa torcida TL Plus

Placa TL Plus 90º

Barra roscada da dobradiça TL Plus

(TL PLUS) KIT PARA PÉ E TORNOZELO

Código da peça
450502C
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DOBRADIÇAS E DISTRATORES ANGULARES 
TRUELOK

As dobradiças e distratores angulares TrueLok são compostos 
por componentes internos e externos projetados para se 
conectarem entre si, criando um sistema de correção angular 
estável e que se auto ajusta constantemente. Além disso, 
o paciente consegue operar facilmente o distrator angular, 
reduzindo a existência de erros e desconforto no paciente.

Existem dois tipos de dobradiças canuladas pré-montadas usadas 
para a correção de deformidade angular: as dobradiças Inline e as 
externas. Ambas consistem de uma base de dobradiça, um inserto 
rotativo e uma barra roscada com perfil elíptico de 100mm, fixa 
no inserto com um parafuso de fixação. As dobradiças TrueLok 
canuladas facilitam o alinhamento do eixo da dobradiça durante a 
aplicação da estrutura (figura 63).

Dobradiça embutida
A dobradiça embutida possui um furo roscado na base para 
receber um parafuso de fixação (figura 64) ou uma barra 
roscada (figura 65) para o local correto do eixo da dobradiça. A 
extremidade da barra roscada é fixada em um anel da maneira 
tradicional com porcas conforme necessário para um conjunto 
específico.

Dobradiça externa
O conjunto de dobradiça externa é semelhante ao da dobradiça 
embutida, mas a base da dobradiça possui uma extensão de 
placa com um furo roscado para fixar a dobradiça diretamente 
no anel com um parafuso de 12mm (figura 66A) ou a alguma 
distância do anel usando arruelas ou um espaçador (figura 66B). 
Uma placa de 20mm é conectada na extremidade da barra 
roscada como parte do conjunto para facilitar a fixação no anel 
adjacente (figura 66C).

Figura 64 Figura 65

Figura 63

Figura 66A Figura 66B Figura 66C

Placa de 20mm
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Barras de dobradiça adicionais
Tanto as dobradiças Inline como as externas são montadas com 
barras roscadas com perfil elíptico de 100mm. Estão disponíveis 
dois tamanhos adicionais de barras roscadas (60mm e 150mm) 
para montagens de dobradiças. Elas podem ser usadas nos 
casos em que se pretende um comprimento total da dobradiça 
menor ou maior.

Para substituir a barra roscada com perfil elíptico na montagem 
da dobradiça, o cirurgião deve desapertar o parafuso de fixação 
do inserto rotativo (figura 67A), puxar para fora a barra roscada, 
(figura 67B), substituí-la pela barra pretendida inserindo a 
extremidade elíptica da mesma no inserto rotativo e depois 
apertando novamente o parafuso de fixação.

Extensor da dobradiça
Se o comprimento da barra roscada usada na dobradiça exceder 
150mm, o extensor da dobradiça TrueLok deve ser usado para 
aumentar o comprimento da barra. O extensor da dobradiça 
também pode ser usado para aumentar a rigidez geral da estrutura 
(figura 68).

Distrator angular
O distrator angular TrueLok (figura 69) é composto por dois 
suportes do distrator (C, F), uma barra roscada especial (D) e 
uma roda de compressão/distração com trava (E). Os suportes 
do distrator são compostos por dois componentes unidos por um 
parafuso de fixação: a base e o braço (figuras 70 e 71). A base do 
suporte possui um furo roscado para fixar a dobradiça diretamente 
no anel com um parafuso de 12mm ou a alguma distância do 
anel usando um espaçador. Cada braço do suporte do distrator 
possui um inserto em plástico (B, G) para estabelecer contato com o 
suporte e a barra roscada. Um dos insertos do suporte do distrator 
(G) funciona como uma cavidade rotacional que estabelece contato 
com a extremidade da barra roscada.  
O outro suporte do distrator (C) possui um inserto em plástico 
roscado que estabelece contato com as roscas na barra. Cada 
suporte do distrator tem capacidade para rodar em torno do 
inserto em plástico, permitindo que os ângulos entre os anéis se 
ajustem automaticamente conforme a distância entre os suportes 
é alterada. Ajustes multiplanares entre os anéis serão possíveis, 
anexando cada braço ao anel com o suporte giratório (51-10462). 

Figura 69

A

B

C

D

E

F

G

Figura 67A Figura 67B

Figura 68

Figura 70

Figura 71

51-10462
Montagem do 
suporte,
Suporte giratório,
Distrator angular

16



O suporte giratório de compressão/distração é um mecanismo 
com dois componentes que está travada na barra roscada. 
O suporte giratório de compressão-distração possui um colar 
externo e um núcleo de travamento central. O colar externo 
é atuado por mola sobre o núcleo de travamento. O núcleo de 
travamento possui um furo quadrado que fica ajustado sobre 
a base do suporte do distrator, impedindo que a roda gire. 
Quando o núcleo exterior está retraído, o botão consegue 
rodar livremente (figura 72). Quando o suporte giratório de 
compressão/ distração é girada, a barra roscada também gira. 
Ao rodar, a extremidade da barra gira livremente na cavidade 
rotacional, enquanto o suporte com o inserto em plástico 
roscado é transladado ao longo da barra roscada (figura 73).

Uma porca de 10mm com quatro lados (figura 69A) é fixada na 
extremidade livre da barra roscada. As marcas semelhantes as 
de um dado impressas na porca fornecem uma referência visual 
clara para monitorar os ajustes. A porca também proporciona 
uma medida de segurança adicional ao impedir que a barra 
roscada rode fora do suporte.

Estruturas de ajuste rápido
As estruturas de ajuste rápido estão disponíveis em 3 tamanhos 
(curto, médio e longo) (Figure 74). Elas possuem uma dobradiça 
universal excluir o de bloqueáveis em ambas as extremidades, 
o que permite grandes correções angulares e rotacionais 
(Figure  5). O corpo da estrutura é composto por dois tubos 
telescópicos de alumínio, um tubo externo (A) e um tubo 
interno (B), que podem ser travados em conjunto em vários 
comprimentos usando o parafuso de travamento lateral (C) e 
arruela (D), permitindo assim um ajuste do comprimento agudo.

O tubo interno está conectado em uma bucha plástica com 
lados quadrados (E). A bucha plástica encaixa na barra roscada 
(F) de maneira que a barra se mova em relação ao tubo de 
alumínio quando a bucha plástica é rodada, permitindo assim 
micro-compressão ou distração. A bucha com quatro lados está 
marcada de maneira semelhante a um dado com 1, 2, 3 ou 4 
pontos (G). Para realizar a distração, rode progressivamente 
a bucha na direção dos números em sentido ascendente em 
todas as estruturas (ou seja, 1 para 2, 2 para 3 etc.). Para realizar 
a compressão, rode a bucha progressivamente na direção dos 
números em sentido decrescente em todas as estruturas (ou seja, 
4 para 3, 3 para 2 etc.). Fixe estrutura de ajuste rápido nos anéis da 
montagem usando um parafuso de 12mm.

Estruturas de ajuste rápido
Número da Peça Descrição
50-10170  Curta
50-10180  Média
50-10190  Longa

Figura 72

Figura 74

Figura 73

(Figura 75)

Todas as estruturas de ajuste rápido também estão 
disponíveis em embalagens esterilizadas. Podem ser 
solicitadas utilizando os números de código apresentados 
acima precedido por 99- 
(por exemplo, 99-50-10170).

A B

C

D

E

F

G
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Assegure-se de apertar os parafusos de conexão rápida 
aguda centrais somente após apertar as articulações de 
esfera em ambas as extremidades das estruturas.

TAMANHO DOS ANÉIS

O tamanho adequado dos anéis é essencial para evitar que 
o aparelho comprima as partes moles durante o tratamento. 
O cirurgião precisa determinar o tamanho correto de anel com 
base no tamanho do membro. A utilização de gabaritos de 
tamanho TrueLok (figura 76) proporciona uma maneira fácil e 
confiável de determinar o tamanho correto de anel.  
O diâmetro do anel deve permitir aproximadamente 4cm de 
espaço livre entre o diâmetro do membro e o diâmetro interno 
do anel.

Figura 76
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CORREÇÃO ANGULAR COM DOBRADIÇAS 
E DISTRATOR ANGULAR TRUELOK

O uso adequado de um fixador externo circular para corrigir 
deformidades angulares requer competências avançadas de 
aplicação da estrutura no segmento deformado do membro. 
O planejamento pré-operatório é essencial para a correção 
adequada dessas deformidades. São necessárias as seguintes 
etapas:

1.  As radiografias precisam ser analisadas pelo cirurgião para 
determinar o ápice da deformidade angular. Normalmente, 
as dobradiças Inline  são usadas para corrigir deformidades 
em que o eixo de rotação estará entre os anéis da estrutura. 
Nesses casos, uma estrutura é construída para cada segmento 
ósseo, conectada por duas dobradiças centradas no ápice da 
deformidade e um distrator angular no lado oposto. Se for 
pretendida uma correção de cunha de abertura simples, 
o ápice da dobradiça precisa ser colocado na cortical do osso 
no lado convexo do ápice da deformidade. Se for pretendido 
alongamento adicionalmente à correção de cunha de abertura, 
as dobradiças devem ser posicionadas além da cortical no nível 
do ápice.

2.  A estrutura deve ser pré-montada para mimetizar a 
deformidade com o tamanho e o número adequados de anéis. 
As dobradiças TrueLok (A) e um distrator angular (B) são 
usados para conectar os segmentos de anel não paralelos no 
nível da deformidade (figura 77).

3.  A estrutura pré-montada deve ser verificada no membro do 
paciente para assegurar o tamanho correto e a análise da 
deformidade.

4.  A deformidade é corrigida como resultado da osteotomia 
e da distração gradual com o distrator angular TrueLok. 
(figuras 78).

5.  A maioria dos cirurgiões planeja o processo de distração 
de maneira que, quando os anéis ficarem em uma relação 
paralela, a deformidade foi corrigida.

Frequentemente, o local adequado da dobradiça para correção de 
deformações específicas é no nível dos anéis em um segmento ou 
ainda mais distante do espaço entre os segmentos de anel. Por 
exemplo, em muitas deformidades pediátricas, como a doença 
de Blount, o ápice da deformidade está localizado na placa de 
crescimento. A dobradiça externa, com a respectiva extensão 
da placa, permite uma montagem pré-operatória simples da 
estrutura que corrige de maneira adequada esses tipos de 
deformidades (figuras 79, 80).

O planejamento pré-operatório para a correção dessas deformi-
dades, incluindo a construção da montagem, deve ser executado 
conforme descrito anteriormente. O local adequado da dobradiça 
externa é determinado pela avaliação que o cirurgião faz da 
deformidade, pelo eixo normal do membro e pelo comprimento 
desejado. Depois de identificar um local adequado para a 
dobradiça, a montagem é centrada no membro no nível proximal e 
distal.

B

A

Figura 78

Figura 77
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Figura 79 Figura 80

Figura 81

Desmontagem da estrutura para acesso à osteotomia
Para proporcionar acesso ao membro e assegurar a conclusão 
da osteotomia, as dobradiças e o distrator angular precisam 
ser desmontados temporariamente. O distrator angular 
é desmontado soltando os parafusos de fixação do suporte 
e removendo o corpo do distrator. A desmontagem da 
dobradiça é realizada afrouxando o parafuso de fixação no 
inserto rotativo e as porcas na extremidade da barra roscada. 
Afrouxe as porcas fixando as extremidades das barras da 
dobradiça a partir da respectiva posição no lado oposto do 
suporte externo para permitir que retraiam (figura 81).

Depois da osteotomia estar concluída, as extremidades de 
perfil elíptico das barras roscadas das dobradiças são novamente 
inseridas nos insertos rotativos, os parafusos de fixação são 
apertados e as extremidades das barras roscadas são fixadas 
como estavam antes da desmontagem. Os braços e as bases 
do distrator angular são montados novamente e os parafusos 
de fixação são apertados.

Ponto de destacamento
Remoção temporária
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Ajuste pós-operatório
As barras roscadas fornecidas com o sistema TrueLok possuem 
um passo padrão de 1mm. Assim, cada 360° de rotação do 
suporte giratório de compressão/distração corresponde a 1mm 
de distração entre os suportes. O nível de distração necessário e a 
frequência são determinados pelo cirurgião com base na relação 
entre as dobradiças e o distrator angular em relação ao osso e 
na qualidade da nova formação óssea no espaço de distração.

Para operar o distrator angular, o paciente eleva o colar exterior, 
gira o suporte giratório de compressão/distração até onde for 
necessário e depois permite que o colar volte a ficar em uma 
posição bloqueada.

Depois de a correção da deformidade angular estiver concluída, 
as dobradiças e o distrator angular podem ser removidos 
pelo cirurgião e os anéis podem ser conectados com as barras 
roscadas ou outros componentes de conexão adequados.

DISTRATORES LINEARES TRUELOK

Distrator linear telescópico
O distrator linear telescópico TrueLok (figura 82) é composto 
por um tubo de alumínio (C) que funciona como plataforma para 
a barra roscada (A) e uma bucha plástica com lados quadrados 
(B) que encaixa na plataforma de alumínio de maneira a poder 
rodar livremente no tubo de alumínio.  
A barra roscada encaixa na bucha plástica de maneira que a 
barra se move em relação ao tubo de alumínio quando a bucha 
plástica é rodada. A barra roscada tem uma cavidade hexagonal 
1/8” (3.2mm) recortada na extremidade exposta para ser 
utilizada com uma chave hexagonal 1/8” (D), chave hexagonal 
90° (E) ou adaptador para chave elétrica (F) para facilitar o 
ajuste do comprimento da barra ou a substituição da barra 
roscada.

Ao realizar um ajuste rápido do comprimento da barra, tome 
cuidado para que a barra não chegue no fundo da base do 
distrator e para não extrair a barra roscada da bucha plástica. 
Se a barra roscada estiver completamente visível no furo da 
base, deve ser usado um distrator linear mais curto.

O distrator linear deve ser substituído por um tamanho maior se a 
barra roscada tiver atingido o nível do furo no topo do tubo.

Figura 82

A

B

C

D FE
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Fixe o distrator linear nos anéis da estrutura usando um 
parafuso de 12mm na base do tubo de alumínio e porcas na 
barra roscada (figura 83). A bucha com quatro lados está 
marcada de maneira semelhante a um dado com 1, 2, 3 ou 
4 pontos (A). Para aumentar o comprimento geral do distrator e 
assim realizar a distração, rode a bucha na direção dos números 
em sentido ascendente (ou seja, 1 para 2, 2 para 3, etc.) até o 
nível necessário. Para reduzir o comprimento geral do distrator 
e assim realizar a compressão, rode a bucha na direção dos 
números em sentido decrescente (ou seja, 4 para 3, 3 para 2, etc.) 
até o nível necessário.

Os distratores lineares telescópicos TrueLok estão disponíveis 
em quatro tamanhos, necessitando de um espaço livre mínimo de 
75mm entre os anéis e proporcionando uma extensão máxima 
de até 325mm (tabela 1).

DISTRAÇÃO E COMPRESSÃO COM OS 
DISTRATORES LINEARES TRUELOK

Alongamento de membros
O alongamento de segmentos ósseos dos membros para gerar 
novo tecido ósseo pode ser indicado para muitas patologias, 
incluindo deficiências congênitas em membros, perda óssea devido 
a fratura, tumor e infecção.

O cirurgião precisa avaliar cuidadosamente o paciente e as 
radiografias para assegurar que as indicações para alongamento 
de um segmento ósseo de um membro sejam excluir adequadas. 
O tamanho adequado do anel deve ser selecionado com base nas 
considerações sobre as partes moles de cada paciente, conforme 
descrito anteriormente.

PRECAUÇÃO: Em pacientes submetidos a distração 
do calo, o osso regenerado deve ser verificado 
regularmente e monitorado radiologicamente.

A prática mais comum é fixar os segmentos de anel em conjunto 
usando dois distratores lineares telescópicos ou barras roscadas 
com o comprimento inicial desejado conectadas em posição 
imediatamente anterior ou posterior. Isso permite que os 
distratores sirvam de marcadores radiográficos para alinhamento 
correto da montagem no membro durante a cirurgia (figura 84) e, 
simultaneamente, minimizem as chances de o distrator ocupar um 
furo de anel necessário para fixação de fio ou pino.

Número da 
peça Descrição Espaço 

mínimo livre
Extensão 
máxima

50-11010 Distrator linear de 70mm 75mm 90mm

50-10140 Distrator linear de 
100mm 105mm 145mm

50-10150 Distrator linear de 
150mm 155mm 225mm

50-10160 Distrator linear de 
200mm 205mm 325mm

ESPAÇO LIVRE MÍNIMO E EXTENSÃO MÁXIMA DOS DISTRATORES 
TELESCÓPICOS LINEARES TRUELOK

Tabela 1

Figura 83

Figura 84

A

Todos os distratores lineares também estão disponíveis em 
embalagens esterilizadas. Podem ser solicitadas utilizando os 
números de código apresentados acima precedido por 99- (por 
exemplo, 99-50-11010).
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Depois que todos os elementos de fixação (fios e/ou pinos) 
tiverem sido inseridos no osso e tensionados, esses dois 
distratores são substituídos por quatro distratores espaçados 
corretamente conforme o cirurgião considere necessário 
(figura 85). A colocação dos quatro distratores nas posições 
de 1:30, 4:30, 7:30 e 10:30 (mostrador do relógio) minimiza 
a interferência dos distratores radiopacos sobre as radiografias do 
regenerado ósseo distraído.

Depois de a montagem ter sido preparada e fixada no osso, 
este é cortado no nível desejado pelo cirurgião usando a técnica 
que considerar mais vantajosa. Para confirmar a separação 
completa do osso, os segmentos ósseos podem ser separados 
temporariamente removendo parafusos na base do tubo de 
alumínio e rodando ligeiramente um anel em relação ao outro. 
Esses parafusos são substituídos depois dessa confirmação ser 
realizada.

Ajustes pós-operatórios
O início, velocidade e ritmo da distração são realizados conforme 
as preferências do cirurgião e a situação clínica.  
O paciente pode alterar a prescrição rodando a bucha plástica 
quadrada com uma chave de 10mm.

A distração dos segmentos de anéis conectados e o alonga-
mento do membro associado é realizada rodando a bucha 
plástica até onde for necessário. Cada quarto de volta (giro 
de 90°) da bucha plástica resulta em 0.25mm de distração 
(figuras 86 e 87). Não são necessárias outras manipulações.

Durante o alongamento, devem ser realizadas radiografias 
periodicamente para determinar o comprimento da barra 
roscada ainda dentro do tubo de alumínio. Em alternativa, 
a barra roscada pode ser visualizada através de um pequeno 
furo no tubo de alumínio na base da bucha plástica. O distrator 
linear deve ser substituído por um tamanho maior sempre que 
a barra roscada tiver atingido o nível do furo no tubo de alumínio.

Ao usar um distrator linear para realizar a compressão, ele deve 
ser substituído por um tamanho menor sempre que a barra 
roscada ficar visível no furo na base do tubo.

Figura 85

Figura 87Figura 86
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Porcas de distração quadradas
Conforme assinalado anteriormente, o espaço livre mínimo 
necessário entre dois anéis para usar o distrator linear 
telescópico é 75mm. Nas situações em que a distância entre 
dois anéis é inferior a 75mm, as porcas de distração quadradas 
emparelhadas (figura 88) podem ser usadas em uma barra 
roscada para realizar distração ou compressão. A porca de 
distração quadrada é uma porca de 10mm com quatro lados 
com uma arruela côncava fixa. Para que sejam utilizadas 
corretamente, as porcas de distração devem ser colocadas em 
cima e embaixo do suporte externo desejado, com a arruela 
côncava de encontro ao suporte. As porcas de distração 
quadradas devem ser alinhadas e apertadas o suficiente para 
estabilizar a construção, mas permitindo também que as porcas 
emparelhadas sejam rodadas simultaneamente usando a chave 
de anel dupla (figuras 89, 90).

TRANSPORTE ÓSSEO SEGMENTAR

As porcas de distração quadradas TrueLok podem ser usadas 
para transporte segmentar ósseo axial. O membro é estabi-
lizado em um fixador externo circular e um segmento menor 
do osso residual é transportado dentro do membro até que 
a falha seja solucionada. Os fragmentos ósseos proximais 
e distais podem ser fixados nos anéis com fios e pinos 
(figura 91). O segmento de transporte é separado do segmento 
de hospedagem e fixo no anel de transporte com fios ou 
pinos. Quatro barras roscadas passam através de cada anel 
e são bloqueadas nos anéis proximais e distais com porcas em 
metal padrão e no anel de transporte com porcas de distração 
quadradas.

Figura 89 Figura 90

Figura 88
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O transporte ósseo é realizado usando as porcas de distração 
quadradas- Cada rotação de 90° produz 0.25mm de transporte 
ósseo axial. Repita o processo de distração conforme a prescrição 
do cirurgião até que o segmento ósseo de transporte atinja o 
segmento ósseo alvo (figura 92). Nessa altura, as extremidades 
ósseas no local de ancoragem estão preparadas para montagem 
em ponte usando a técnica que o cirurgião preferir. A compressão 
entre os segmentos de transporte e alvo deve ser realizada para 
auxiliar a união óssea.

TRANSLAÇÃO E ROTAÇÃO HORIZONTAL

Três barras roscadas TrueLok com porcas de distração 
quadradas precisam ser alinhadas transversalmente para uso 
em rotação ou translação horizontal. Cada barra roscada é 
normalmente montada em dois postes conectados em anéis 
opostos. Rodar as porcas de distração quadradas um quarto 
de volta resulta em 0.25mm de distração ou compressão ao 
longo das barras roscadas, deslocando os segmentos ósseos 
horizontalmente em um valor equivalente. Para a translação 
horizontal, as três barras são orientadas na direção de 
translação (figuras 93, 94).

No caso de correção rotacional, as barras roscadas TrueLok com 
porcas de distração quadradas são orientadas de uma maneira 
triangular (figura 95) Conforme as porcas de distração quadradas 
são rodadas, os anéis são rodados relativamente uns aos outros 
(figura 96).

Figura 93

Figura 92

Figura 94

Figura 95 Figura 96

Figura 91
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GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA 
MONTAGENS DE PORCA DE DISTRAÇÃO TRUELOK

A chave dupla não desliza facilmente sobre as duas porcas:

as duas porcas não estão paralelas (figura 97).
  Para corrigir, use um lado da chave para colocar as 

faces das porcas em uma configuração paralela. 
(figura 98).

As porcas duplas não rodam facilmente:

as porcas podem ter sido muito apertadas.
  Para corrigir, desaperte uma porca em um quarto de 

volta alinhando a face da porca paralelamente à face 
da outra porca. Repita esse processo até que as porcas 
rodem sem dificuldade.

As porcas duplas rodam fácil demais:

uma porca de distração quadrada está muito frouxa.
  Para corrigir, aperte uma porca até que exista uma 

forte resistência contra o anel e as faces das porcas 
estejam paralelas.

Figura 97

Figura 98
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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 lon-
gas, retire as hastes fornecidas com a chave Allen de 
1/8”

8. Troque as hastes pelas rosqueadas do comprimento 
desejado

8

M
ax

 6
0m

m

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

9

10

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
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MÓDULO DE DINAMIZAÇÃO TL

54-24100
99-54-24100 (esterilizado)
Dinamização axial controlada
O Módulo de Dinamização TrueLok pode ser usado para 
dinamizar uma estrutura existente no estágio final do 
tratamento ou em qualquer estágio no qual seja necessária a 
dinamização da regeneração ou do calo da fratura.
• 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

Para melhores resultados, o Módulo de Dinamização deve 
estar paralelo ao eixo anatômico do osso

PRECAUÇÃO: A direção da dinamização é ao longo 
do eixo dos módulos de dinamização. Portanto, 
defina com cuidado a orientação dos módulos com 
base na direção de dinamização pretendida.

54-24100

3mm

0mm

FIGURA A FIGURA B

A amplitude do micromovimento (dinamização) é atingida ao girar o pino preto. Quando a posição for definida em 0mm 
(Fig. A), o Módulo de Dinamização não produzirá nenhum micromovimento e, portanto, não será realizada nenhuma 
dinamização. Quando a posição for definida em 3mm (Fig. B), até 3mm de compressão axial poderá ser atingida durante a 
dinamização dependendo do peso corporal do paciente.

Nota: A distância de separação de anéis é igual na Fig. A e Fig. B

NÃO PARALELO ÀS ARRUELAS CÔNICAS NÃO PARALELO ÀS DOBRADIÇAS UNIVERSAISCONEXÃO DIRETA COM BARRAS ROSCADAS
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Instrumentaisn                                           Qtd
Código da peça
54-1154

2

52-1018

1

2

1
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TRUELOK - FOREFOOT ARCH 
56-14140 - 
TRUELOK PLUS FOREFOOT REDUCTION ARCH 140MM

56-14160 - 
TRUELOK PLUS FOREFOOT REDUCTION ARCH 160MM

• O TrueLok Forefoot Arch é compatível com as 
montagens TrueLok e TL-HEX.

• O paciente deve ser avisado dos riscos relacionados 
à sustentação do peso corporal, incluindo falha da 
montagem.

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

Aplicação do TrueLok Forefoot Arch

2

3

4

1

6

5

1. Insira o primeiro fio com oliva no pé, no nível da 
porção proximal do metatarso.

3. Usando o Forefoot Arch como modelo, coloque o 
segundo fio com oliva no lado oposto do pé.

4. Ligue o segundo fio às bases do Forefoot Arch.

5. Tensione os fios conforme apropriado, de acordo com 
a qualidade da massa óssea.

6. Se necessário, coloque fios adicionais ou um pino no 
pé.

2. Ligue o fio às bases do Forefoot Arch.
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A

B

C

7

8

10

7. Pelo menos um fio deve ser inserido em cada lado do 
Forefoot Arch.

10. Ao conectar fios adicionais ao Forefoot Arch, use ar-
ruelas para evitar impacto no arco e curvatura do fio.

A. Como alternativa, o Forefoot Arch pode ser conectado 
à montagem TrueLok ou TL-HEX.

B. Opção alternativa de conexão da parte dorsal do 
Forefoot Arch a uma montagem usando estruturas.

C. Opção alternativa de conexão da parte dorsal 
do Forefoot Arch a um aro no calcanhar usando 
estruturas.

8. Todos os fios devem estar posicionados acima ou 
abaixo das bases do Forefoot Arch. O posicionamento 
variável do fio acima e abaixo das bases deve ser 
evitado.

9. Recomenda-se 50kg para o tensionamento do fio, 
prestando atenção para que a oliva no fio não entre no 
osso.

PRECAUÇÃO: APLICAÇÃO DO TRUELOK FOREFOOT 
ARCH - PRECAUÇÕES

Conexão do arco do TrueLok Forefoot

9
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SUPORTE DE ALINHAMENTO DE PÉ TrueLok
(99-56-24200 esterilizado, conjunto com 3)
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.

PRECAUÇÃO: 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.

PRECAUÇÃO: 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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COMPONENTES TRUELOK

Bandeja de anéis, TrueLok, Vazia - 450500

450500C

450501C

450500-01C - CAMADAS 80 A 100 COMPLETAS
Código da peça Descrição   Quantidade
56-10840 Anel completo TL Plus 80mm 4
56-11570 Semi-anel TL Plus 80mm 2
56-12580 Anel 5/8 TL Plus 100mm 1
56-10860 Anel completo TL Plus 100mm 4
56-11580 Semi-anel TL Plus 100mm 2
56-13580 Placa de pé TL + 100mm 1

450500-02C - CAMADA 120 COMPLETA
Código da peça Descrição   Quantidade
56-10890 Anel completo TL Plus 120mm 4
56-11590 Semi-anel TL Plus 120mm 2
56-12590 Anel 5/8 TL Plus 120mm 1
56-13590 Placa de pé TL Plus 120mm 1

450500-03C - CAMADA 130 COMPLETA
Código da peça Descrição   Quantidade
56-10900 Anel completo TL Plus 130mm 4
56-11600 Semi-anel TL Plus 130mm 2
56-12600 Anel 5/8 TL Plus 130mm 1
56-13600 Placa de pé TL Plus 130mm 1

450500-04C - CAMADA 140 COMPLETA
Código da peça Descrição   Quantidade
56-10910 Anel completo TL Plus 140mm 4
56-11610 Semi-anel TL Plus 140mm 2
56-12610 Anel 5/8 TL Plus 140mm 1
56-13610 Placa de pé TL Plus 140mm 1

450500-05C - CAMADA 150 COMPLETA
Código da peça Descrição   Quantidade
56-12620 Anel 5/8 TL Plus 150mm 1
56-13620 Placa de pé TL Plus 150mm 1
56-10920 Anel completo TL Plus 150mm 4
56-11620 Semi-anel TL Plus 150mm 2

450500-06C - CAMADA 160 COMPLETA
Código da peça Descrição   Quantidade
56-10930 Anel completo TL Plus 160mm 4
56-11630 Semi-anel TL Plus 160mm 2
56-12630 Anel 5/8 TL Plus 160mm 1
56-13630 Placa de pé TL Plus 160mm 1

450500-07C - CAMADA 170 COMPLETA
Código da peça Descrição   Quantidade
56-10940 Anel completo TL Plus 170mm 4
56-11640 Semi-anel TL Plus 170mm 2
56-12640 Anel 5/8 TL Plus 170mm 1
56-13640 Placa de pé TL Plus 170mm 1

Bandeja de instrumentais, TrueLok, Completa - 450501C

Código da peça Descrição   Quantidade
W1003 Cortador de fios 1
54-1139 Tensionador de fios com ponta TL Plus 2
54-2227 Alicate de ponta fina, aço inoxidável 2
52-1018 Chave hexagonal 1/8’ TL 1
52-1020 Chave hexagonal 1/8” em 90º TL 1
54-1154 Chave combinada 10mm TL 2
54-1155 Chave combinada articulada 10mm TL 2
54-2226 Chave tubular 90 graus (chave cachimbo) TL 2
91150 Chave T universal 1

52-10210 Adaptador ao hexagonal de 1/8' 
para perfurador TL Plus 1

54-2229 Chave T com conexão AO 1

450500-08C - CAMADA 180 COMPLETA
Código da peça Descrição   Quantidade
56-10950 Anel completo TL Plus 180mm 4
56-11650 Semi-anel TL Plus 180mm 2
56-12650 Anel 5/8 TL Plus 180mm 1
56-13650 Placa de pé TL Plus 180mm 1

450500-09C - CAMADA 200 COMPLETA
Código da peça Descrição   Quantidade
56-10960 Anel completo TL Plus 200mm 4
56-11660 Semi-anel TL Plus 200mm 2
56-12660 Anel 5/8 TL Plus 200mm 1
56-13660 Placa de pé TL Plus 200mm 1

É possível combinar qualquer uma das três camadas para 
formar uma bandeja de anéis completa.
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450503C

Bandeja de elementos de fixação, TrueLok, Completa - 
450503C

Bandeja de dobradiças e distratores, TrueLok, Completa - 
450504C
Código da peça Descrição  Quantidade
51-10300 Barra roscada da dobradiça 60mm TL Plus 4
51-10430 Dobradiça canulada embutida TL Plus 2
51-10440 Dobradiça externa TL Plus 2
51-10460 Distrator angular 100mm TL Plus 1
51-10470  Distrator angular 150mm TL Plus 1
51-10550 Barra roscada da dobradiça 150mm TL Plus 4
55-10060 Barra roscada 115mm 8
55-10070 Barra roscada 165mm 8
55-10340 Placa 20mm TL Plus 8
55-10530 Barra roscada 85mm 8
55-10.99 Suporte oblíquo TL 4
55-11670 Placa 30mm TL Plus 4
55-11671 Placa 40mm TL Plus 4
55-11680 Placa 50mm TL Plus 4
55-11720 Barra roscada 60mm 8
54-11650 Interligação hexagonal TL Plus 4
54-11660 Interligação hexagonal 30mm TL Plus 8
55-1176 Dobradiça universal TL 4
55-11730 Barra roscada hexagonal 200mm TL Plus 4
55-11740 Barra roscada hexagonal 300mm TL Plus 4
55-11750 Barra roscada hexagonal 400mm TL Plus 4

51-10220 Extensor telescópico da dobradiça 100mm TL 
Plus 2

56-14580 Extensão da placa de pé com 3 furos TL Plus 4

56-14590 Extensão da placa de pé com 5 orifícios TL Plus 4

55-10760 Arco de 90mm TL Plus 2
55-10800 Arco de 120mm TL Plus 2

51-10462 Conjunto de suporte, pino giratório, distrator 
angular TrueLok 2

50-10140 Distrator linear telescópico 100mm TL Plus 4
50-10150 Distrator linear telescópico 150mm TL Plus 4
50-10160 Distrator linear telescópico 200mm TL Plus 4
50-11010 Distrator linear telescópico 70mm TL Plus 4
50-10170 Estrutura curta de ajuste rápido TrueLok Plus 4
50-10180 Estrutura média de ajuste rápido TrueLok Plus 4
50-10190 Estrutura longa de ajuste rápido TrueLok Plus 8

Código da peça Descrição  Quantidade
50-1008 TL, Porca, Aço inoxidável, 10mm 120

50-13010 Porca de distração/compressão de metal 
TL Plus 16

50-13020 Porca estendida M6 X 1 TL Plus 10
54-1010 Parafuso de 16mm TL 24
54-1018 Parafuso de 20mm TL 12
54-10.50 Parafuso de 12mm TL 24
54-1064 Arruela com fenda TL 8
54-1133 Batoque de borracha vermelha para fio 27
54-1136 Batoque de borracha cinza para pinos 9

54-11530 Parafuso fixa pino universal TL Plus 
4mm - 6mm 12

54-11600 Poste de um furo TL Plus 4
54-11610 Poste de dois furos TL Plus 4
54-11620 Poste de três furos TL Plus 4
54-11630 Poste de quatro furos TL Plus 2
54-11640 Poste de cinco furos TL Plus 2
54-1215 Fio olivado 1,8mm X 400mm TL 12
54-1216 Fio sem oliva 1,8mm x 400mm TL 12
54-1134 Aplicador de batoque de borracha TL 2
54-1142 Arruela de aço inoxidável 2mm de espessura 12
54-1150 Par de arruelas cônicas TL 16
54-1152 Parafuso fixa fio universal TL 24
54-1151 Parafuso fixa fio universal curto TL 12

54-2235 Porca de conexão rápida hexagonal M6 X 1, 
Sistema TrueLok 16

54-11540 Fixa pino 8mm TL 12

450504C
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(TL PLUS) KIT PARA PÉ E TORNOZELO

(TL Plus) Kit para pé e tornozelo - 450502
Código Descrição Qtd.

54-1217 1 Fio tipo baioneta olivado, 300mm, Ø 1,5mm, 
TL Plus 12

54-1218 2 Fio tipo baioneta sem oliva, 300mm, Ø 1,5mm, 
TL Plus 12

54-1213 3 Fio X olivado, 300mm, Ø 1,5mm, TL Plus sob demanda

54-1214 4 Fio X sem oliva, 300mm, Ø 1,5mm, TL Plus sob demanda

54-1141 5 Limitador de tensão TL Plus 4

54-1143 6 Arruela 4mm de espessura TL Plus 12

54-1143M 7 Arruela 4mm de espessura TL Plus,  
pacote com 10

56-24050 8 Dobradiça grande fêmea TL Plus 12

56-24051 9 Dobradiça perfil baixo fêmea TL Plus 4

56-24060 10 Dobradiça grande 90° TL Plus 4

56-24061 11 Dobradiça perfil baixo 90° TL Plus 4

56-24070 12 Dobradiça grande macho TL Plus 4

56-24071 13 Dobradiça perfil baixo macho TL Plus 4

51-10420 14 Junta universal sem trava TL Plus 4

51-10290 15 Barra roscada da dobradiça 30mm TL Plus 4

50-1010 16 Porca de inserção com nylon TL Plus 12

50-1010M 17 Porca de inserção com nylon TL Plus, pacote 
com 10

54-11670 18 Placa torcida com 2 furos TL Plus 3

54-11680 19 Placa torcida com 3 furos TL Plus 3

54-11690 20 Placa torcida com 4 furos TL Plus 3

81641 21 Placa 90º com 1 furo TL Plus 2

81642 22 Placa 90º com 2 furos TL Plus 2

81643 23 Placa 90º com 3 furos TL Plus 2

450502 24 Bandeja vazia para kit de pé e tornozelo TL Plus

450502-01 25 Tampa para kit de pé e tornozelo TL Plus

450502-02 26 Base para kit de pé e tornozelo TL Plus

450502C 27 Bandeja completa de kit para pé e tornozelo TL 
Plus

450502C

Material fora da bandeja (estéril)
Código Descrição
99-54-1650 FIO K, 450MM, SEM OLIVA, TL-HEX - ESTÉRIL
99-54-1750 FIO K, 550MM, COM OLIVA, TL-HEX - ESTÉRIL

COMPONENTES DISPONÍVEIS TAMBÉM EM 
EMBALAGENS ESTÉREIS

Código Descrição

 99-50-10100 ESTRUTURA ULTRA CURTA, TL-HEX – 45MM-101MM – ES-
TÉRIL

99-50-10200 ESTRUTURA CURTA, TL-HEX – 92MM-122MM - ESTÉRIL
99-50-10300 ESTRUTURA MÉDIA, TL-HEX – 114MM-184MM - ESTÉRIL
99-50-10400 ESTRUTURA LONGA, TL-HEX – 158MM-318MM - ESTÉRIL

99-50-10170 ESTRUTURA DE AJUSTE RÁPIDO CURTA, TRUE LOK PLUS - 
ESTÉRIL

99-50-10180 ESTRUTURA DE AJUSTE RÁPIDO MÉDIA, TRUE LOK PLUS - 
ESTÉRIL 

99-50-10190 ESTRUTURA DE AJUSTE RÁPIDO LONGA, TRUE LOK PLUS - 
ESTÉRIL

99-56-20000 ANEL COMPLETO, 140MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-20020 ANEL COMPLETO, 160MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-20040 ANEL COMPLETO, 180MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-20060 ANEL COMPLETO, 200MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-20200 ANEL COMPLETO, 120MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-20320 ANEL COMPLETO, 100MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-21200 ANEL MODULAR 5/8, 120MM. TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-21320 ANEL MODULAR 5/8, 100MM. TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-21400 ANEL MODULAR 5/8, 140MM. TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-21420 ANEL MODULAR 5/8, 160MM. TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-21440 ANEL MODULAR 5/8, 180MM. TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-21460 ANEL MODULAR 5/8, 200MM. TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-23000 ANEL 3/8, 100MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-23020 ANEL 3/8, 120MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-23040 ANEL 3/8, 140MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-23060 ANEL 3/8, 160MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-23080 ANEL 3/8, 180MM, TL-HEX - ESTÉRIL
99-56-23100 ANEL 3/8, 200MM, TL-HEX – ESTÉRIL
99-56-24040 KIT TAB DE EMERGÊNCIA, TL-HEX ESTÉRIL
99-54-11230 PINO ÓSSEO COM CONEXÃO RÁPIDA 4MM X 180MM - ESTÉRIL
99-54-11240 PINO ÓSSEO COM CONEXÃO RÁPIDA 5MM X 180MM - ESTÉRIL
99-54-11250 PINO ÓSSEO COM CONEXÃO RÁPIDA 6MM X 180MM - ESTÉRIL
99-50-10215 KIT DE CLIP NUMERADO, TL-HEX (6 PÇS) ESTÉRIL
99-50-10214 KIT DE CLIP DIRECIONAL, TL-HEX (6 PÇS) ESTÉRIL
99-50-10140 DISTRATOR LINEAR TELESCÓPICO 100MM, TL+ - ESTÉRIL
99-50-10150 DISTRATOR LINEAR TELESCÓPICO 150MM, TL+ - ESTÉRIL
99-50-10160 DISTRATOR LINEAR TELESCÓPICO 200MM, TL+ - ESTÉRIL
99-50-11010 DISTRATOR LINEAR TELESCÓPICO 70MM, TL+ - ESTÉRIL
99-54-1215 FIO COM OLIVA, 1,8MM X 400MM, TL - ESTÉRIL
99-54-1216 FIO COM PONTA BAIONETA, 1,8MM X 400MM, TL - ESTÉRIL
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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 kbps)
Dispositivo para visualização de arquivos PDF (ISO/IEC 32000-1)
Espaço livre em disco: 50 Mbites
 
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. Este manual é fornecido como um guia 
informativo. Cabe a cada cirurgião avaliar se a técnica é adequada com base em suas credenciais e experiências médicas pessoais. Consulte 
as Instruções de Uso da Agile Nail (PQ ANS) fornecidas com o produto para obter informações específicas sobre as indicações de uso, 
contraindicações, advertências, precauções, efeitos adversos e esterilização.

Fabricado por: 
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Telefone +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380
Página Web www.orthofix.com
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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.
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