
O futuro do sistema
hexápode baseado em 
uma sólida experiência 

em fixação circular

TL-HEX  

TrueLok Hexapod System®



TL-HEX...cellent!

O TL-HEX oferece 
estabilidade excepcional 

devido à sua superfície de 

contato exclusiva de aço 
inoxidável-alumínio  

e metal-plástico
O TL-HEX  

oferece hardware e 
software simplificados 

para controle de deformidade  
e trauma

Estável

Simples

Versátil

O design singular 
do Strut permite um 

ajuste agudo 
e gradual 

na correção 
de deformidades 
e procedimentos 

complexos 
de trauma



BLOQUEIO RÁPIDO

AJUSTE RÁPIDO

Um parafuso de fixação 
bloqueia ambas as 

estruturas

AJUSTE FÁCIL

Método simples de puxar e 
girar para ajuste pelo paciente

EXCELENTE ESTABILIDADE
O exclusivo design da 
cabeça de cada estrutura 
aumenta a estabilidade de 
toda a montagem

NOVO DESENHO DOS 
PARAFUSOS 

DE TRAVAMENTO

As estruturas TL-HEX são compostas 
por dois tubos telescópicos de 
alumínio que podem ser travados 
ao mesmo tempo em vários 
comprimentos por meio de parafuso 
de travamento e arruela



TL-HEX  

TrueLok Hexapod System®

SOFTWARE
O software TL-HEX baseado via Web é intuitivo 
e fácil de usar e tem como objetivo aumentar o 
conhecimento nas fases pré/intra/pós-operatórias

O Módulo Integrado HEX-ray é projetado para facilitar 
o planejamento pré-operatório e a correção pós-
operatória através do upload de imagens digitais de 
raio x no software:
• Cálculo de medição
• Modelos de montagem em pré-planejamento
• Introdução de dados automáticos no software 

TL-HEX

A nova configuração de anéis 5/8 e 3/8 
fornece uma característica única que permite 
a transformação de um anel 5/8 em um anel 

completo mesmo após a cirurgia

A nova estrutura Ultra Curta expande a já ampla 
gama de estruturas TL-HEX, permitindo o 

posicionamento extremo dos anéis

Estruturas Ultra 
Curtas

Placa de pé

90% Black

100% Black 75% Black

www.tlhex.com



TL-HEX  

TrueLok Hexapod System®

30110088-05

30110088-04 30110088-02

30110088-03 30110088-01

BANDEJAS DO TL-HEX
Bandeja de anéis 
A bandeja de anéis pode acomodar todos os tamanhos de anéis juntos (2 anéis completos, 2 anéis de 5/8 e dois anéis de 3/8) para um total 
de 36 componentes em 5 bandejas removíveis.
Consulte as tabelas de anéis TL-HEX para os detalhes dos códigos (não estéreis).
Consulte as tabelas de anéis TL-HEX para obter informações sobre o material fora da bandeja (estéril).

Bandeja de estruturas

HEX...celente
  COMPATIBILIDADE

Número da peça Descrição Quantidade

50-10214 Kit de clipes de direção da estrutura, 
TL-HEX

3 Kits (18 clipes 
de direção da 

estrutura)

50-10215 Kit de clipes numerados da estrutura, 
TL-HEX

3 Kits (3 de cada 
um dos clipes 
numerados da 

estrutura)
54-2236 Chave com limitador de torque 1

50-10100 Ultra Curto, TL-HEX - 
45mm-101mm 6

50-10200 Estrutura curta, TL-HEX - 
92mm-122mm 6

50-10300 Estrutura média, TL-HEX - 
114mm-184mm 6

50-10400 Estrutura longa, TL-HEX - 
158mm-318mm 6

30110087 Bandeja de estruturas, TL-HEX 
(vazia)

Todos os componentes do TL-HEX são totalmente compatíveis com 
o sistema de fixação circular TrueLok.
Favor consultar: TL-1405-OPT e TL-1406-PL.



Componentes adicionais 

TL-HEX Trauma 
Tudo o que você precisa... em uma bandeja
Três etapas a partir de uma Montagem Trauma até um Hexapode Definitivo: O TL-HEX Trauma combina as 
vantagens de uma aplicação precisa e rápida com a ajuda de um software caso seja necessário e sempre que 
necessário.
(Consulte o catálogo TL-HEX Trauma para obter mais informações)

Módulo de dinamização TL - 54-24100 Marcador de magnificação - 56-24030

Kit de pinos de centralização - 56-24020 

O Marcador de magnificação TL-HEX é um dispositivo desenvolvido 
especificamente para calibrar a magnificação do raio X nas vistas 
Anterior/Posterior e Medial/Lateral. O tamanho da esfera é de 
1 polegada (2,54cm).

O pino de centralização TL-HEX é desenvolvido especificamente para 
localizar o centro do anel TL-HEX no raio X, tanto nas vistas Anterior/
Posterior quanto nas Medial/Lateral.

O Módulo de Dinamização é 
usado em qualquer fase em 
que a dinamização da fratura 
é necessária e a amplificação 
da dinamização pode ser 
controlada entre 0-3mm.

TL-HEX Emergency Tab Kit - 56-24040 

0mm 15mm 30mm

Para deslocar as extremidades das duas estruturas adjacentes no caso de estruturas temporárias, impacto no anel ou para estruturas 
temporárias fora do limite

TrueLok Rocker Rail - 56-24000

Kit de extensão Rocker Rail com sistema TrueLok - 56-24014 (4 itens)

Dois trilhos ajustáveis para facilitar o descarregamento e o suporte do peso



COMPONENTES DO TL-HEX

Kit de substituição da estrutura TL-HEX
cód. 50-10500

Clipes numerados

Clipes de direção

Número da peça Comprimento
50-10100 TL-HEX Estrutura Ultra Curta - 45mm-101mm 
50-10200 TL-HEX estrutura curta - 92mm-122mm
50-10300 TL-HEX estrutura média - 114mm-184mm
50-10400 TL-HEX estrutura longa - 158mm-318mm

Número da peça Descrição Quantidade
50-10180 Estrutura média de ajuste rápido TL Plus 1
50-10190 Estrutura longa de ajuste rápido TL Plus 1
52-10210 TL + engate AO 1/8’ Hexagonal 1
52-1018 TL - 1/8’ Chave Hexagonal 1
54-1154 TL - chave de boca, Combo, 10mm 1

54-2226 TL - chave tubular de 90 graus (chave 
cachimbo) 1

50-13020 TL+ porca extendida M6 X 1 2

50-10214 Kit de clipes de direção da estrutura, 
TL-HEX (6 unid.) 1

Número da peça Descrição
50-10215 Kit de clipes numerados da estrutura, TL-HEX (6 unid.)

Composto por:
Clipe numerado da estrutura, nº 1, TL-HEX
Clipe numerado da estrutura, nº 2, TL-HEX
Clipe numerado da estrutura, nº 3, TL-HEX
Clipe numerado da estrutura, nº 4, TL-HEX
Clipe numerado da estrutura, nº 5, TL-HEX
Clipe numerado da estrutura, nº 6, TL-HEX

Número da peça Descrição
50-10214 Kit de clipes de direção da estrutura, TL-HEX (6 unid.)

ANÉIS

Anéis 3/8
Número da peça Descrição

56-23000 Anel 3/8 100mm TL-HEX
56-23020 Anel 3/8 120mm TL-HEX
56-23040 Anel 3/8 140mm TL-HEX
56-23060 Anel 3/8 160mm TL-HEX
56-23080 Anel 3/8 180mm TL-HEX
56-23100 Anel 3/8 200mm TL-HEX

99-56-23120 Anel 3/8 220mm TL-HEX (estéril)
99-56-23140 Anel 3/8 240mm TL-HEX (estéril)
99-56-23160 Anel 3/8 280mm TL-HEX (estéril)
99-56-23180 Anel 3/8 300mm TL-HEX (estéril)

PLACAS DE PÉ

Número da peça Descrição

99-56-22000 Conjunto de placas de pé com dupla fileira, 
120mm (estéril)

99-56-22020 Conjunto de placas de pé com dupla fileira, 
140mm (estéril)

99-56-22040 Conjunto de placas de pé com dupla fileira, 
160mm (estéril) 

99-56-22060 Conjunto de placas de pé com dupla fileira, 
180mm (estéril)

99-56-22080 Conjunto de placas de pé com dupla fileira, 
200mm (estéril)

99-56-22100 Conjunto de placas de pé com dupla fileira, 
220mm (estéril)

99-56-22440 Placa de pé com fileira dupla, 160mm, TL-HEX (estéril)
99-56-22450 Placa de pé com fileira dupla, 180mm, TL-HEX (estéril)

As placas de pé TL-HEX estão disponíveis em 6 tamanhos com diâmetros 
internos de 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm

Os anéis completos TL-HEX e anéis 5/8 estão disponíveis em 10 
tamanhos com diâmetros internos de 100mm, 120mm, 140mm, 
160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 280mm e 300mm.

ESTRUTURAS
As estruturas do TL-HEX estão disponíveis em 4 tamanhos (ultra 
curto, curto, médio, longo), proporcionando uma variação de ajuste de 
45mm até a extensão máxima de 318mm.

Os clipes numerados indicam o número da estrutura e os clipes 
de direção indicam o sentido do ajuste gradual para simplificar a 
interação do paciente com a montagem

CLIPES

Ultra Curto Curto

Médio Longo

Anéis 5/8
Número da peça Descrição

56-21320 Anel 5/8 100mm TL-HEX
56-21200 Anel 5/8 120mm TL-HEX
56-21400 Anel 5/8 140mm TL-HEX
56-21420 Anel 5/8 160mm TL-HEX
56-21440 Anel 5/8 180mm TL-HEX
56-21460 Anel 5/8 200mm TL-HEX

99-56-21480 Anel 5/8 220mm TL-HEX (estéril)
99-56-21220 Anel 5/8 240mm TL-HEX (estéril)
99-56-21240 Anel 5/8 280mm TL-HEX (estéril)
99-56-21340 Anel 5/8 300mm TL-HEX (estéril)

Anéis completos
Número da peça Descrição

56-20320 Anel completo, 100mm, TL-HEX
56-20200 Anel completo, 120mm, TL-HEX
56-20000 Anel completo, 140mm, TL-HEX
56-20020 Anel completo, 160mm, TL-HEX
56-20040 Anel completo, 180mm, TL-HEX
56-20060 Anel completo, 200mm, TL-HEX

99-56-20080 Anel completo, 220mm, TL-HEX (estéril)
99-56-20220 Anel completo, 240mm, TL-HEX (estéril)
99-56-20240 Anel completo, 280mm, TL-HEX (estéril)
99-56-20340 Anel completo, 300mm, TL-HEX (estéril)

Material fora da bandeja (estéril)
Número da peça Descrição

99-54-1750 Fio K, 550mm, com oliva
99-54-1650 Fio K, 450mm, sem oliva



0123

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

www.orthofix.com 
TL-1404-PL-BR GA 10/22

O seu distribuidor é:

www.tlhex.com

Precisa de 
suporte 
técnico?

ENTRE EM 
CONTATO
+39 045 67 19 316

O setor de atendimento ao consumidor do TL-HEX está aberto das 9:00 às 
17:00 (CET), de segunda a sexta-feira (exceto feriados).
Entre em contato conosco para obter qualquer assistência (senha esquecida, 
solicitação de maiores informações, ...) com hardware e software do TL-HEX.

www.LimbHealing.com
Informações sobre deformidades, históri-
as de pacientes e outros recursos úteis

HEXcelência em tratamentos

Quatro jogos de Match3 e oito jogos de corrida para 
entreter pacientes de 10 a 15 anos de idade

Fim do 
tratamento

FOLHETO INFORMATIVO
Pacientes adultos e famílias

LIMBHEALING.COM
Pacientes adultos e famílias

• Descrição das deformidades de membros
• Opções de tratamento
• Descrição do tratamento com TL-HEX
• Testemunhos de pacientes
• Recursos
• Localizador de cirurgiões

Inicie a "plataforma" para o jogo educativo 
mySuperheroAcademy™ e para a seção do 
super-herói em www.limbhealing.com 

KIT PARA CRIANÇAS

HISTÓRIA EM QUADRINHOS

mySuperheroAcademy™

Variedade de jogos divertidos para entreter 
os pacientes mais jovens e ajudar o cirurgião 
e os pais a explicarem o tratamento

mySuperheroAcademy™

myHEXplan™
Pacientes adultos e famílias

Ajuste das 
estruturas

Cuidados com o 
local do pino

Prescrição

Diário

Tempo 
transcorrido

A área de perguntas foi desenvolvida para 
educar pacientes pediátricos durante as 
consultas pré-operatórias com o cirurgião 
ortopedista ou membros da equipe médica

Jornada da correção da deformidade 
no seu dispositivo móvel

Testemunho de paciente

Não somos apenas fornecedores de produtos, estamos também envolvidos no processo e oferecemos ajuda e suporte antes, durante 
e depois da cirurgia. Nosso objetivo é reduzir qualquer preocupação sobre a cirurgia e processo de recuperação para familiares 
e pacientes através de informação e educação, e dar aos cirurgiões os recursos necessários para que eles possam responder as 
perguntas desses familiares e pacientes.

ENVIE UM E-MAIL
tlhexcustomercare@orthofix.com

Peça amostras gratuitas ao seu representante de vendas. Alguns materiais/serviços podem não estar disponíveis no deu país. 
Entre em contato com o representante de vendas para mais informações sobre disponibilidade.

Orthofix do Brasil Ltda

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

São Paulo – SP, Brazil 

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


