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INTRODUÇÃO 
Descrição do implante 

 

O sistema da Haste para Tornozelo TYLOS é composto por haste para tornozelo, parafuso trans-
calcâneo para fixação distal (ou posterior) e parafuso cortical para fixação proximal (ou lateral). 
Também integra o sistema um tampão protetor em polietileno de ultra alto peso molecular 
acompanhado de fio guia em aço inoxidável. O tampão é colocado na cabeça do parafuso trans-
calcâneo após o posicionamento do mesmo, com o objetivo de evitar crescimento ósseo nesta 
região e facilitar a remoção quando necessária. 

 

O sistema da Haste para Tornozelo TYLOS permite estabilização multi-eixo graças à implantação 
de um único parafuso trans-calcâneo tipo calço rosqueável, que garante fixação posterior com 
excelente estabilidade mecânica. A fixação lateral é realizada por intermédio de 3 ou 4 parafusos 
corticais auto-atarraxantes. 

 

A haste para artrodese de tornozelo TYLOS é um sistema de osteossíntese intramedular. Isto 
significa que este sistema atua sobre o canal medular do osso longo do membro tratado. Neste 
caso, a haste do sistema TYLOS é introduzida no canal medular da tíbia. 

 

A haste também funciona como tratamento para instabilidades severas e destruição da 
articulação do tornozelo, de maneira semelhante aos sistemas de osteossíntese de placas e 
parafusos ou mesmo das próteses de tornozelo. 

 

A técnica de cravagem intramedular resulta em excelentes resultados, e apresenta as seguintes 
vantagens: 

 
 Simplicidade da técnica de artrodese 
 Curto período de imobilização 
 Manejo do osso, do periósteo, bem como do ambiente fibroso e muscular da região 

tratada. 

 

O diferencial da haste de tornozelo TYLOS desenvolvida pela FHI está no instrumental utilizado 
na implantação. Com este instrumental é possível introduzir o parafuso de travamento por via 
percutânea. 

 

Esta técnica reduz a exposição do paciente por redução das tomadas radiográficas intra-
operatórias, permitindo posicionamento confiável dos elementos de bloqueio. 

 

O resultado é um procedimento mais simples, menos invasivo e com redução dos níveis de 
irradiação em comparação com outras técnicas. Com esta técnica a estabilização da artrodese é 
alcançada com travamento intramedular adequado, menos invasivo e com ferramentas de fácil 
utilização, que favorecem o cirurgião e o paciente, além de permitir maior conforto pré e pós-
operatório ao paciente. 
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Carga suportável pelo sistema 

 

A Haste para Tornozelo TYLOS foi projetada para suportar carga padrão relacionada à mobilidade 
do paciente e para que ele tenha melhor qualidade de vida. 

 

A haste não tem por finalidade a substituição de estruturas ósseas ou articulações, e tem indicação 
de remoção após a fusão óssea, que ocorre normalmente em alguns meses. Não foram projetadas 
para substituir estruturas corporais normais ou sustentar permanentemente esforços mecânicos 
decorrentes dos movimentos de estruturas saudáveis. 

 

Normalmente após o procedimento de implantação o paciente pode voltar às suas atividades 
diárias, entretanto algumas condições relacionadas ao seu peso e suas atividades podem 
comprometer a vida útil do dispositivo. 

 

O peso do paciente não é fator que limita o uso da Haste pra Tornozelo TYLOS em artrodese. Em 
alguns casos de obesidade intensa, o excesso de peso do paciente pode provocar stress no 
dispositivo afetando o implante ou a fixação a que se propõe. Nestes casos o cirurgião deve avaliar 
a relação risco/benefício do uso do dispositivo. Pode ser necessário orientar o paciente a fazer 
movimentação cuidadosa, e em casos extremos indicar o uso de suportes auxiliares (por exemplo, 
andadores e bengalas). 

 

Atividades com exercícios intensos também podem fragilizar o implante, e o paciente deve ser 
orientado a reduzir as atividades com excesso de exercícios durante o período de recuperação. 

 

Durante o período de recuperação, o paciente deve ser avaliado periodicamente para controlar a 
carga aplicada, aumentando esta carga de acordo com o processo de fusão da articulação e com 
o estado geral do paciente. Quando ocorre liberação prematura de carga excessiva o implante 
pode entrar em fadiga e apresentar falhas, como por exemplo, afrouxamento ou soltura de 
parafusos. 
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2. IMAGENS 
 

Modelos comerciais 

O sistema é formado pelos seguintes componentes: 
1. Haste para tornozelo TYLOS 
2. Parafuso Trans-calcâneo TYLOS + Tampão 
3. Parafuso Cortical TYLOS 

 

 

 Haste para tornozelo TYLOS: componentes do sistema. 

 
Haste para tornozelo TYLOS 
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As hastes apresentam-se em três medidas de diâmetro (10, 11 e 12mm) e três medidas de 
comprimento (160, 200 e 250mm). 

Modelos da haste para tornozelo TYLOS 

 

 

Código Medida Descrição D C 

 Ø10 lg 160 Haste para tornozelo TYLOS Ø10 comprimento 160 10 160 

 Ø11 lg 160 Haste para tornozelo TYLOS Ø11 comprimento 160 11 160 

 Ø12 lg 160 Haste para tornozelo TYLOS Ø12 comprimento 160 12 160 

 Ø10 lg 200 Haste para tornozelo TYLOS Ø10 comprimento 200 10 200 

 Ø11 lg 200 Haste para tornozelo TYLOS Ø11 comprimento 200 11 200 

 Ø12 lg 200 Haste para tornozelo TYLOS Ø12 comprimento 200 12 200 

 Ø10 lg 250 Haste para tornozelo TYLOS Ø10 comprimento 250 10 250 

 Ø11 lg 250 Haste para tornozelo TYLOS Ø11 comprimento 250 11 250 

 Ø12 lg 250 Haste para tornozelo TYLOS Ø12 comprimento 250 12 250 

D = diâmetro (Ø) da haste TYLOS (mm)            C = comprimento total da haste TYLOS (mm) 

 
Parafuso trans-calcâneo TYLOS + Tampão 

Na figura abaixo estão indicadas as características gerais do parafuso trans-calcâneo TYLOS e do 
tampão de polietileno que acompanha o produto: 

 

 

 

 

 

Parafuso trans-calcâneo TYLOS Tampão do parafuso trans-calcâneo TYLOS 
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Os parafusos apresentam-se em variações dos comprimentos da região posterior (A) e anterior 
(B), sendo que cada modelo é acompanhado do respectivo tampão em polietileno (UHMWPE). 

 

O tampão em polietileno é único para todos os modelos do parafuso trans-calcâneo, e as medidas 
internas são ajustadas para encaixe na extremidade do implante (conexão hexagonal). O 
diâmetro externo da cabeça do tampão mede 6,0mm e o comprimento total é de 6,6mm. 

 

Além do tampão, um fio guia em aço inoxidável também é fornecido com o tampão. Tem diâmetro 
único de 1mm, variando o comprimento em função do diâmetro da haste. Este fio não é item 
implantável, entretanto acompanha o produto estéril para facilitar a disposição do tampão na 
embalagem e auxiliar nos procedimentos cirúrgicos de introdução da haste. 

 

Modelos do parafuso trans-calcâneo TYLOS + Tampão protetor 

 

 

Código 
Medida 

(lg B-A) 
Descrição B 

(mm) 
A 

(mm) 

 lg 0-35 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 0-35 + tampão 0 35 

 lg 0-45 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 0-45 + tampão 0 45 

 lg 0-55 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 0-55 + tampão 0 55 

 lg 10-35 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 10-35 + tampão 10 35 

 lg 10-45 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 10-45 + tampão 10 45 

 lg 10-55 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 10-55 + tampão 10 55 

 lg 20-35 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 20-35 + tampão 20 35 

 lg 20-45 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 20-45 + tampão 20 45 

 lg 20-55 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 20-55 + tampão 20 55 

 lg 30-35 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 30-35 + tampão 30 35 

 lg 30-45 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 30-45 + tampão 30 45 

 lg 30-55 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 30-55 + tampão 30 55 

 lg 40-35 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 40-35 + tampão 40 35 

 lg 40-45 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 40-45 + tampão 40 45 

 lg 40-55 Parafuso trans-calcâneo TYLOS comprimento 40-55 + tampão 40 55 
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Parafuso cortical TYLOS 

 

Na tabela abaixo estão indicadas as características gerais e os códigos dos modelos do parafuso 
cortical para fixação proximal. 

 

Modelos do parafuso cortical TYLOS 

 

 

 Medida Descrição C 

 Ø5 lg 25 Parafuso cortical TYLOS Ø 5 comprimento 25 25 

 Ø5 lg 30 Parafuso cortical TYLOS Ø 5 comprimento 30 30 

 Ø5 lg 35 Parafuso cortical TYLOS Ø 5 comprimento 35 35 

 Ø5 lg 40 Parafuso cortical TYLOS Ø 5 comprimento 40 40 

 Ø5 lg 45 Parafuso cortical TYLOS Ø 5 comprimento 45 45 

 Ø5 lg 50 Parafuso cortical TYLOS Ø 5 comprimento 50 50 

 Ø5 lg 55 Parafuso cortical TYLOS Ø 5 comprimento 55 55 

C = comprimento total do parafuso (mm) 
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3. RECOMENDAÇÕES 

 

Indicação e finalidade de uso 

 

O sistema de Haste para Tornozelo TYLOS é indicado para uso em artrodese de tornozelo. 

 

A Haste para Tornozelo TYLOS é usada nos casos de artrodese combinada talocrural e subtalar, 
bem como em algumas formas de pseudoartrose distal de tíbia, quando a articulação do tornozelo 
não pode ser preservada. 

 

A implantação do sistema da Haste para Tornozelo TYLOS deve ser realizada por cirurgião 
especializado. 
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4. CONTATO 
As informações aqui contidas são de excluvidades da GLOBOMEDICAL PRODUTOS 
MEDICOS EIRELI e são relacionadas ao marketing dos produtos aqui mencionados para os 
profissionais da saúde que queiram solicitar mais informações sobre: Recomendações pré-
operatórias, Rastreabilidade, Descarte, Condições de Manipulação entre outras solicite ao 
departamento de qualidade da empresa.  

 

 

 

IMPLANTES E INSTRUMENTAIS 

IMPORTAÇÃO EXCLUSIVA GLOBOMEDICAL 

BUSCAMOS POR DISTRIBUIDORES EM TODO O BRASIL  

TEL (11) 3862.4427  /  (11) 9.9226-9424 

 

 

www.globomedical.com.br 

 


