
 
 

Instruções de Uso 1 

INSTRUÇÕES DE USO 

SISTEMA TOTAL PARA TORNOZELO TARIC 

Sistema para Artroplastia de Tornozelo 

 

NOTA PRÉVIA 

Este implante deve ser utilizado somente por pessoas que, conforme sua 
qualificação, seu conhecimento e sua experiência prática, podem garantir uma 
aplicação adequada. 

As presentes instruções de uso somente tratam de uma parte dos detalhes 
importantes para a utilização do produto. Para outras informações consulte o 
fabricante. 

Antes da cirurgia deve ser realizado um planejamento de cirurgia referente ao 
dimensionamento do modelo de prótese e ao posicionamento dos componentes do 
implante no osso. É necessário que: 

- todos os componentes de implante estejam disponíveis 

- os instrumentos de implante estejam totalmente disponíveis 

Um implante nunca pode ser reutilizado. Mesmo que não esteja danificado, cargas 
exercidas anteriormente no mesmo podem resultar em imperfeição o que pode 
eventualmente causar um defeito mecânico.  

 

APRESENTAÇÃO DOS IMPLANTES 

O Sistema Total para Tornozelo TARIC está disponível nos seguintes modelos / 
dimensões: 

 

IMPLANTE TIBIAL TARIC 

Código do Implante Tamanho Foto Ilustrativa 

0021-0040 0 

0021-0041 1 

0021-0042 2 

0021-0043 3 

0021-0044 4 
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INSERT TARIC 

Código do Implante Tamanho Altura Foto Ilustrativa 

0021-0005 0 5 mm 

0021-0006 0 6 mm 

0021-0007 0 7 mm 

0021-0008 0 8 mm 

0021-0015 1 5 mm 

0021-0016 1 6 mm 

0021-0017 1 7 mm 

0021-0018 1 8 mm 

0021-0025 2 5 mm 

0021-0026 2 6 mm 

0021-0027 2 7 mm 

0021-0028 2 8 mm 

0021-0035 3 5 mm 

0021-0036 3 6 mm 

0021-0037 3 7 mm 

0021-0038 3 8 mm 

 

 

IMPLANTE TALAR TARIC 

Código do Implante Tamanho Foto Ilustrativa 

0021-0100 0 

0021-0101 1 

0021-0102 2 

0021-0103 3 

 

 

 

 

 



 
 

Instruções de Uso 3 

INSTRUMENTAL 

Instrumentos especializados são fornecidos pela Implantcast GmbH e devem ser 
usados para garantir a implantação precisa do dispositivo. Os instrumentos devem 
ser examinados quanto ao uso e a danos antes da cirurgia. O Instrumental não 
compõe o produto (objeto de registro à parte), devendo ser adquirido 
separadamente. 

 

MATERIAL DE FABRICAÇÃO 

Os componentes de tálus e tíbia são fabricados a partir de uma liga de fundição 
CoCrMo Implavit® conforme DIN ISO 5832/4 com revestimentos de CpTi e HA. 

Os elementos Inserções/PE são fabricados a partir do polietileno (UHMWPE) 
conforme ISO 5834/2. 

 

MANUSEIO E ARMAZENAGEM 

O implante deve ser armazenado em espaço adequado para armazenagem de 
materiais estéreis e sempre na embalagem original. A embalagem deve ser 
examinada por danos antes da utilização do implante. O produto continua estéril 
enquanto a embalagem não foi aberta ou danificada e a data de vencimento não foi 
ultrapassada.  

Na retirada do produto da embalagem, a conformidade do produto com a 
denominação na embalagem (número de lote e tamanho) deve ser verificada. A 
retirada do implante da embalagem, as respectivas prescrições de assepsia devem 
ser seguidas.  

A superfície dos implantes é extremamente sensível. Os implantes não podem ter 
contato com objetos que podem danificar a superfície dos implantes. Modificar ou 
retorcer um implante não só resulta em vida útil mais curta, mas também em mau 
funcionamento imediato ou subseqüente na hora de inserir carga no mesmo. 
Nenhuma modificação deve ser realizada no implante para não prejudicar o 
funcionamento. 

Antes da implantação, o implante deve ser verificado visualmente por eventuais 
danificações. Implantes danificados não devem ser utilizados. 

Na inserção do implante sem cimento deve ser considerado que o sucesso da 
implantação depende basicamente de uma fixação firme na hora da operação.  

Considerando estes princípios, a prótese pode ser indicada quando: 

• Há danos grave da articulação que resultam em mau funcionamento da mesma e 
outras terapias não serão mais promissoras 

• Em longo prazo promete um resultado adequado da prótese pelo paciente 
considerando peso, idade e atividade física 

• Dor intensa nas articulações por causa de artrite degenerativa e reumatóide, 
fratura da articulação ou necrose avascular 

• Condições pós-operatório em cirurgias prévias com ou sem uso de implantes 

 

INDICAÇÃO DE USO 

O Sistema Total para Tornozelo TARIC é indicado nos casos de: 

- Artrose pós-traumática: 

• Fratura da tíbia 
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• Fratura bimaleolar 

• Luxação do tálus 

- Artrose primária e artrite reumatóide 

• Instabilidade dos ligamentos 

- Falta de consolidação da fratura 

- Osteocondrose 

 

CONTRA-INDICAÇÕES  

As contra-indicações para o Sistema Total para Tornozelo TARIC são: 

• Distrofia óssea 

• Osteoporose 

• Instabilidade pronunciada 

• Necrose avascular 

• Tratamento imunosupressivo 

• Diabetes 

 

PRECAUÇÕES 

A vida útil das próteses pode ser limitada por causa de fatores biológicos, materiais 
e biomecânicos. Portanto, a indicação é especialmente para pacientes obesos com 
tensão muito elevada sobre as articulações devido à atividade física intensa, assim 
como para pacientes com menos que 60 anos. 

Cuidados especiais devem ser tomados com pacientes que apresentam alergias 
para um dos componentes do implante e estados mentais ou neuróticos que podem 
prejudicar a disposição para o cumprimento da restrição de movimento. 

O sucesso da cirurgia também pode ser prejudicado por: 

• Infecções agudas ou crônicas 

• Defeitos ósseos ou má qualidade dos ossos que impedem o implante, apesar de 
uma plástica óssea ter sido realizada, uma fixação estável do implante desde o 
começo ou que impede a implantação de um componente. 

• Artropatias neurógenas 

• Graves doenças musculares, neurológicas ou vasculares da respectiva 
extremidade 

• Sobrecarga do implante 

• Atividades físicas intensas ou esforços físicos excessivos 

• Tombos ou outros esforços 

• Osteoporose severa  

• Tumores ósseos na área do ajuste do implante 

• Deformações graves ou má posição da linha central 

• Distúrbios do metabolismo/alergias 

• Dependência de drogas e alcoolismo 
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Os limites de resistência do implante, especialmente para os efeitos esperados em 
relação ao resultado da cirurgia aqui descrito, devem ser indicados para o paciente. 
A resistência de um implante, não pode ser comparada com um osso saudável. O 
paciente deve ser avisado de não tentar realizar esforço sobre o implante antes do 
seu restabelecimento total.  

Todas as informações fornecidas ao paciente devem ser documentadas por escrito 
pelo médico cirurgião. 

 

APLICAÇÃO 

A decisão por uma prótese artificial deve ser precedida por uma avaliação 
minuciosa. A indicação para a cirurgia só deve ser realizada quando nenhuma outra 
terapia tradicional ou operação é mais promissora que uma prótese artificial. 

Para melhores resultados, planejamento pós-operatórios, assim como técnicas de 
operação exatas serão necessárias.  

O risco de complicações pós-cirúrgicas pode ser diminuído especialmente através 
da análise das condições individuais anatômicas de carga, tecidos moles, assim 
como as particularidades do local do implante ósseo.  

 

COMPLICAÇÕES 

As complicações e efeitos adversos relacionados abaixo estão entre os mais típicos 
e mais freqüentes em uma cirurgia de tornozelo: 

• Afrouxamento, deformação ou fratura do implante.  

• Infecção aguda de feridas pós-operatórias e infecção retardada 

• Deslocamento, subluxação do implante resultando em redução da extensão do 
movimento 

• Prolongação, retração da perna ou perda de osso 

• Fraturas ósseas por causa de esforço excessivo das articulações 

• Doenças cardiovasculares, por exemplo, trombose e embolia 

• Hematomas e cicatrização retardada 

• Distúrbio dos nervos temporários ou permanentes 

• Reações do tecido devido à alergia ou reação de corpo estranho como partículas 
de desgaste, assim como a miosite ossificante 

Por favor, informar ao distribuidor mais próximo nos casos de ocorrência de 
complicações em relação aos implantes e instrumentos utilizados. 

Complicações assim como outros efeitos adversos devido à indicação ou técnica 
cirúrgica não adequada, escolha ou tratamento inadequado de material, assepsia 
etc. são de responsabilidade do cirurgião. O fabricante e o distribuidor não se 
responsabilizam pelos os mesmos. 

 

EMBALAGEM E ROTULAGEM  

Os implantes são embalados individualmente. Sua embalagem consiste em uma 
bandeja dupla termoformada de polietileno, com tampa de Tyvek selada quente. As 
bandejas são inseridas dentro de um envelope de cartolina, para uma melhor 
proteção.  
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Os implantes devem somente ser aceitos por hospitais e por médicos se fornecido 
em sua embalagem original devidamente rotulado. Em razão da segurança, da 
proteção e da identificação, todos os implantes devem sempre ser mantidos no 
ambiente fresco e seco em suas embalagens fechadas. 

 

ESTERILIZAÇÃO  

Os implantes são fornecidos estéreis. Os implantes metálicos são esterilizados por 
irradiação gama (25kGy no mínimo) no vácuo.  

Os implantes feito de polietileno são esterilizados com gás de óxido de etileno, 
respectivamente através de uma dose mínima de radiação com gama de 25 kGy; 
conforme indicado na etiqueta do produto. 

Verificar sempre as embalagens para ver se há perfuração ou o outro dano antes da 
cirurgia, que comprometa a esterilização do implante. 

 

RASTREABILIDADE 

A rastreabilidade dos implantes é assegurada por um conjunto de etiquetas 
adesivas fornecidas na embalagem, junto com o implante, trazendo informações 
sobre a fabricação do produto. 

Além disto, os implantes são marcados a laser, contendo informações tais como 
marca, lote, tamanho e código. Desta forma é possível fazer o caminho reverso e 
atingir a produção, matéria prima, fornecedor e demais itens de controle de 
qualidade estabelecidos no plano geral de qualidade da Implantcast GmbH. 

As informações contidas na rotulagem (ex: marca, número de lote, data de 
fabricação, tamanho, código do produto, numero do registro na ANVISA, etc), 
devem ser preenchidas no prontuário do paciente, para que, caso necessário, 
posteriormente possa ser feita a rastreabilidade do implante. É de extrema 
importância que o número do registro seja preenchido no prontuário do paciente, 
uma vez que esta é uma determinação específica brasileira. 

É responsabilidade da equipe médica e do hospital (os depositários das informações 
e prontuários do paciente) a fixação da etiqueta na folha de descrição da cirurgia ou 
seção do prontuário médico. 

A Implantcast GmbH recomenda que o paciente seja depositário desta informação, 
recebendo um atestado com a fixação de uma das etiquetas adesivas. 

Caso ocorra efeitos adversos relacionados ao produto, o médico deverá contatar 
diretamente o importador do produto, para que este notifique o órgão sanitário 
competente. 

 

DESCARTE 

O descarte dos implantes será efetuado de acordo com os preceitos estabelecidos 
pela Resolução RDC no. 306/2004 de 07 de dezembro de 2004, publicada no Diário 
Oficial da União de 10 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como em 
conformidade com as Legislações complementares que foram publicadas a partir da 
referida data. 

 

ESPECIFICAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

Armazene em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Não 
exponha a solventes orgânicos, radiação ionizante ou luz ultravioleta.  
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Os implantes devem ser armazenados na sua embalagem original e não devem ser 
danificados. Antes da implantação, estes devem ser verificados quanto à presença 
de qualquer defeito.  

Quando o implante estiver sendo removido de sua embalagem original, as regras 
de assepsia devem ser observadas. 

 

REUTILIZAÇÃO 

Este produto é para uso único apenas. Uma prótese não deve não deve ser re-
utilizada nunca. Enquanto pode parecer intacta, imperfeições microscópicas podem 
existir, o que reduziria a vida útil da prótese. 

Um implante nunca deve ser re-esterilizado ou reutilizado após contato com tecidos 
ou fluidos corporais, mas sim descartados. 

 

PRODUTO MÉDICO PARA USO ÚNICO.  

PROIBIDO REPROCESSAR. 
 

 

FABRICADO E DISTRIBUIDOR POR: 

Implantcast GmbH 
Lüneburger Schanze 26 
D-21614 Buxtehude 
Alemanha 

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: 

Ortospine Comércio Importação e 
Exportação de Material Hospitalar 
Ltda. 
Av. Yojiro Takaoka, nº 4.384 - 10º andar - 
Sala 1.012 – CEP: 06541-038 
Alphaville – São Paulo - SP                                                                 
CNPJ: 08.832.121/0001-01 
Responsável Técnica: Cristina Cícero 
COREN/SP: 140092280 
Registro ANVISA nº: 
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