
 
 

Instruções de Uso 1 

INSTRUÇÕES DE USO 

INSTRUMENTAL TARIC 

Kit Instrumental 

 

INDICAÇÕES 

O Instrumental TARIC é um produto invasivo cirurgicamente de uso transitório, 
reutilizável, recomendados para auxiliar nas cirurgias de tornozelo realizadas com 
os implantes fabricados pela Implantcast GmbH.  

 

APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTAL 

O Instrumental TARIC está disponível nos seguintes modelos:  

Código Descrição Foto Ilustrativa 

7999-0021 
Conjunto inferior / superior 
de Instrumentos TARIC 

 

7700-0235 
Bloco de ressecção talar 5 
mm 

7700-0236 
Bloco de ressecção talar 6 
mm 

7700-0237 
Bloco de ressecção talar 7 
mm 

7700-0238 
Bloco de ressecção talar 8 
mm 

 

7700-0200 Espaçador em placa 

 

7700-0245 Cabo para espaçador  

7700-0107 Guia talar 

 

7700-0201 Cabo modular  

4223-0006 
Instrumento para inserção 
de pinos 2.5 mm  
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7700-0109 Extrator de pinos 

 

7700-0240 Perfurador talar TARIC  

7700-0239 
Perfurador de revisão talar 
TARIC +1 mm  

7700-0215 Espaçador total tamanho 5 

7700-0216 Espaçador total tamanho 6 

7700-0217 Espaçador total tamanho 7 

7700-0218 Espaçador total tamanho 8 
 

7700-0225 
Espaçador parcial tamanho 
5 

7700-0226 
Espaçador parcial tamanho 
6 

7700-0227 
Espaçador parcial tamanho 
7 

7700-0228 
Espaçador parcial tamanho 
8 

 

7700-0112 Broca tibial 2.5 mm   

7700-0110 
Pino de fixação 2,5 mm / 50 
mm  

7700-0118 
Pino de fixação 2,5 mm / 70 
mm  

7700-0111 
Pino de fixação 2,5 mm / 
100 mm  

0280-1007 
Chave de fenda hexagonal 
curta 3,5 mm  

7700-0106 Bloqueio para inclinações 0° 

7700-0105 Bloqueio para inclinações 5° 

 

7700-0100 Guia para alinhamento tibial 

 

4224-0021 
A/O mandril pequeno de 
liberação rápida  
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7700-0101 Guia para corte tibial 1 

7700-0102 Guia para corte tibial 2 

7700-0103 Guia para corte tibial 3 

7700-0104 Guia para corte tibial 4 

 

7700-0310 Implante tibial de teste 0 

7700-0311 Implante tibial de teste 1 

7700-0312 Implante tibial de teste 2 

7700-0313 Implante tibial de teste 3 

7700-0314 Implante tibial de teste 4 

 

7700-0305 
Insert de teste tamanho 0 / 
5 mm 

7700-0315 
Insert de teste tamanho 1 / 
5 mm 

7700-0325 
Insert de teste tamanho 2 / 
5 mm 

7700-0335 
Insert de teste tamanho 3 / 
5 mm 

 

7700-0306 
Insert de teste tamanho 0 / 
6 mm 

7700-0316 
Insert de teste tamanho 1 / 
6 mm 

7700-0326 
Insert de teste tamanho 2 / 
6 mm 

7700-0336 
Insert de teste tamanho 3 / 
6 mm 

 

7700-0307 
Insert de teste tamanho 0 / 
7 mm 

7700-0317 
Insert de teste tamanho 1 / 
7 mm 

7700-0327 
Insert de teste tamanho 2 / 
7 mm 

7700-0337 
Insert de teste tamanho 3 / 
7 mm 

 

7700-0308 
Insert de teste tamanho 0 / 
8 mm 

7700-0318 
Insert de teste tamanho 1 / 
8 mm 

7700-0328 
Insert de teste tamanho 2 / 
8 mm 

7700-0338 Insert de teste tamanho 3 / 
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8 mm 

7700-0300 Implante talar de teste 0 

7700-0301 Implante talar de teste 1 

7700-0302 Implante talar de teste 2 

7700-0303 Implante talar de teste 3 

 

7700-0251 
Modelo para tamanho talar 
5 mm 

7700-0252 
Modelo para tamanho talar 
6 mm 

7700-0253 
Modelo para tamanho talar 
7 mm 

7700-0254 
Modelo para tamanho talar 
8 mm 

 

7700-0117 
Modelo para espessura talar 
0 

7700-0261 
Modelo para espessura talar 
1 

7700-0262 
Modelo para espessura talar 
2 

7700-0263 
Modelo para espessura talar 
3 

 

7700-0116 Guia perfurador talar 0 

7700-0241 Guia perfurador talar 1 

7700-0242 Guia perfurador talar 2 

7700-0243 Guia perfurador talar 3 
 

7700-0250 
Cinzel para barbatanas 
talares  

7700-0114 Instrumento estrutural tibial 
 

7700-0230 Impactador modular tibial 
 

7700-0260 Impactador talar 
 

7700-0231 
Instrumento estrutural para 
implante talar  
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MATERIAL DE FABRICAÇÃO 

Todos os instrumentos são fabricados em aço inoxidável, de acordo com a ASTM  
A564 tipo 630. 

As bandejas de instrumental são fabricadas em Radel R5500. 

Os componentes que possuem que possuem partes plásticas são fabricados em 
polipropileno. 

 

VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO PRODUTO 

Antes de qualquer uso é necessário verificar se a embalagem está íntegra. Produtos 
com embalagem danificada não devem ser utilizados, e devem ser devolvidos para 
o distribuidor. 

 

ADVERTÊNCIAS 

Ao receber, o usuário deve tomar o cuidado de: 

o Inspecionar cuidadosamente o dispositivo a fim de detectar quaisquer 
deformações, danos ou possíveis disfunções. 

o Desinfetar e limpar o material antes da esterilização a vapor. 

 

LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO 

o A limpeza de um instrumento cirúrgico que esteve em contato com um tecido 
comprometido deve ser realizada de forma que todas as partes do item sejam 
expostas ao processo de limpeza.  

o Tomar cuidado ao desmontar os encaixes antes da limpeza e descontaminação. 

o Organizar os instrumentos, seguindo a ilustração do cartão de controle e de 
armazenamento, a fim de evitar quaisquer danos ou deformações do material. 

o O processo de limpeza deve envolver um enxágüe inicial do item com água fria, 
uma lavagem com um detergente entre neutro e levemente básico com pouca 
espuma, um enxágüe com água (torneira ou condicionada) seguido de um 
enxágüe final em água por osmose reversa ou deionizada. O enxágüe frio inicial 
é realizado para remover qualquer contaminação grossa no item. A água fria é 
utilizada, uma vez que a temperatura acima de 140ºF (109ºC) coagulará 
proteínas, fazendo com que elas sejam difíceis de remover dos itens 
contaminados.  

o Após o enxágüe com água fria, os itens devem ser limpos com um detergente 
entre neutro e levemente básico com pouca espuma com um pH entre 7,0 e 
10,0. Se a contaminação contiver uma mancha orgânica pesada (proteína ou 
gordura) ou mancha seca, um detergente de enzima pode ser utilizado.  

o Os itens lavados devem ser enxaguados para não conterem qualquer 
detergente, de preferência com um enxágüe final em água por osmose reversa 
ou deionizada. O processo de limpeza é completado por uma secagem completa 
do item limpo. O processo de limpeza pode ser realizado manualmente ou 
automaticamente. 
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o Limpar os instrumentos o mais rápido possível após o uso. Não permitir que o 
sangue e os fragmentos sequem nos instrumentos. Se a limpeza for adiada, 
colocar grupos de instrumentos em um recipiente coberto com solução 
enzimática ou detergente apropriado para retardar a secagem. Lavar todos os 
instrumentos independentemente de se foram utilizados ou não, ou se entraram 
em contato inadvertidamente com sangue ou solução salina. 

o Produtos e instrumentos corrosivos não devem ser usados (esponjas abrasivas 
e escovas de metal) 

o Os instrumentos devem ser cuidadosamente examinados para verificar se estão 
em boas condições e operacionais. 

 

É também viável consultar os seguintes documentos: 

- Padrão ISO 15883: desinfetantes para lavagem 

- Padrão NF EN 285: esterilização – esterilizadores a vapor – grande esterilizador 

 

ESTERILIZAÇÃO 

Os instrumentos devem ser esterilizados com vapor de água numa autoclave 
segundo o procedimento normal do hospital. O método de esterilização sugerido foi 
validado segundo AAMI TR 12 para obter um Nível de Segurança de Esterilidade 
(SAL) de 10-6 

Método de esterilização: Vapor, ciclo: gravidade ou autoclave de carga porosa, 
temperatura de 137ºC (278ºF). Tempo de exposição: 18 minutos 

A autoclave deve ser aprovada pelo hospital e verificada regularmente para garantir 
que a temperatura recomendada de esterilização é alcançada durante todo o tempo 
de exposição. 

 

PRECAUÇÕES 

o Durante a intervenção, o uso de instrumentos deve seguir as recomendações 
contidas na instrução fornecida e as técnicas clássicas conhecidas, respeitando 
condições de assepsia durante a abertura dos instrumentos. 

o Os instrumentos sujos não devem ser misturados aos instrumentos limpos. 

o Após a intervenção, este material deve ser limpo e desinfetado, seguindo os 
regulamentos aplicáveis. 

o Se houver dano ou deformação, por favor, comunique o fornecedor. 

 

ATENÇÃO 

o O produto deve ser utilizado somente por cirurgiões com treinamento em 
cirurgia de tornozelo. 

o O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto 
ou inadequado do material.  

o Examine cuidadosamente todos os instrumentos antes de seu uso. Não utilize 
instrumentos com sinas de desgaste ou perda de propriedades.  
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EMBALAGEM DOS INSTRUMENTOS 

O Instrumental TARIC é comercializado na forma de kit constituído por todos os 
instrumentos deste registro, acomodado em bandejas de radel.  

Informamos que, somente em caso de reposição, os instrumentos poderão ser 
adquiridos separadamente, em embalagens unitárias. 

Quando o instrumental é fornecido unitariamente, ele é embalado em sacos 
plásticos com rotulagem de acordo com normas e símbolos internacionalmente 
aceitos.  

 

DESCARTE DE MATERIAIS DE USO EM SAÚDE 

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. 

 

ARMAZENAMENTO 

o Armazene os instrumentos em temperatura ambiente, em local seco, fresco e ao 
abrigo da luz. Não exponha a solventes orgânicos, radiação ionizante ou luz 
ultravioleta.  

o Os instrumentos devem ser armazenados na sua embalagem original para evitar 
qualquer tipo de dano. Antes da sua utilização, estes devem ser verificados 
quanto à presença de qualquer defeito.  

 

REUTILIZAÇÃO 

Os instrumentais são reutilizáveis. Recomenda-se verificar se os instrumentos estão 
em boas condições de operação, conforme antes do uso. Instrumentos em más 
condições podem quebrar durante o procedimento. 

 

TRANSPORTE 

Os instrumentos devem ser transportados em local seco e fresco, ao abrigo da luz, 
com temperatura ambiente. O transporte deve ser feito de modo adequado, o mais 
seguro possível afim de  evitar queda e danos em sua embalagem original.  

 

PRODUTO NÃO ESTÉRIL. REUTILIZÁVEL. 

DEVE SER ESTERILIZADO ANTES DO USO. 
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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: 
 

 
 

 
________________________ 

Regina Aparecida Cícero 

Representante Legal 

_________________________ 

Cristina Cícero 

Responsável Técnica 

COREN/SP: 140092280 

 


