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TMJ Innovation e TM Action, são dois conjuntos de instrumentais de precisão, desenvolvidos

para intervenção cirúrgica minimamente invasiva na articulação temporomandibular.

ARTROSCOPIA DA ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR    (ATM)

traumec.com.br

ESTÉRIL, ELIMINA RISCO DE CONTAMINAÇÕES;

INSTRUMENTAIS PRECISOS E SEGUROS;

VANTAGENS

CÂNULA
Utilizada como acesso e guia para os instrumentos, tendo diâmetro interno de 1,6mm.
Possui graduação de 5 em 5mm até 25mm para orientação de profundidade.

OBTURADOR
Utilizado juntamente com a Cânula Trocar para punção/perfuração inicial da pele.

TROCARTE
Utilizado juntamente com a Cânula Trocar, após punção inicial da pele, para perfuração
da cápsula articular evitando lesão ao disco articular da ATM.

APLAINADOR
Instrumento utilizado para aplainar as irregularidades da fossa articular
e remoção das aderências que retém o disco à fossa.

MINESCÓTOMO
Instrumento utilizado para pequenas incisões nas estruturas articulares,
realizando pequenos reparos da estrutura do disco articular.

FACA BANANA
Instrumento utilizado para incisões maiores que o Minescótomo,
como procedimento de discopexia.

CURETA
Instrumento utilizado para raspagem das superfícies articulares, para remoção
de osteófitos que apresentam maior resistência que as aderências articulares.

GANCHO RASPADOR
Instrumento utilizado para raspagem das superfícies articulares visando
a liberação das aderências.

KIT TM ACTION
PA.02.03.1581

MINIMAMENTE INVASIVO;

USO ÚNICO.



OBTURADOR SHARP
Utilizado juntamente com a Cânula Trocar para punção/perfuração inicial da pele.

OBTURADOR BLUNT
Utilizado juntamente com a Cânula Trocar, após punção inicial da pele,
para perfuração da cápsula articular evitando lesão ao disco articular da ATM.

KNIFE FOICE
Utilizado para incisões, raspagem, remoção de bridas e aderências.

PROBE
Utilizado para sondar superfícies articulares e para auxílio da discopexia.

KNIFE BAIONETA
Utilizado para incisões, raspagem, curetagem intra-articular, remoção de bridas e aderências.

CÂNULA TROCAR
Utilizada como acesso e guia para os instrumentos, tendo diâmetro interno de 2,3mm.
Possui graduação de 5 em 5mm até 25mm para orientação de profundidade.

SHAVER
Utilizado para raspagem, remoção de bridas e aderências  intra-articulares e osteoplastias.
Instrumento com Ø1,5mm na parte ativa.

DISSECTOR RETO 108,5X45°X3MM N
Utilizado para cauterização de sinovites e miotomias intra-articulares.

PA 02.20.003 � Ø1,9mmSHAVER
utilizado para remoção de bridas e aderências intra-articulares e osteoplastias.

PA. 15.0008 � Ø1,4mmPINÇA
Utilizada para mobilização do disco articular, remoção de bridas e auxílio na discopexia.

Shaver e Pinça Artroscópica não fazem parte do Kit TM ACTION. Estes itens devem ser adquiridos separadamente.

TMJ ARTHROSCOPY
SET INNOVATION

PA.02.03.1647

INDICAÇÕES

DIAGNÓSTICO;

BIÓPSIA;

SINOVITES;

REMOÇÃO DE ADESÕES E

ADERÊNCIAS DISCOSSINOVIAIS;

DISCOPEXIA;

DORES INTRARTICULARES;



Rua 1A JC, 138, Jd. Centenário, 13503-510, Rio Claro/SP - Brasil
traumec.com.br
export@traumec.com.br | vendas@traumec.com.br
+55 (19) 3522.1177

Micros Instrumentais Descartáveis

Todos os Micros Instrumentais incluídos

(cânula, ponta perfurante, explorador,

minescótomo, cureta reta, cureta curvada e

gancho raspador) são de uso único e já estéreis

de fábrica.

Os instrumentos foram projetados em

formato anatômico proporcionando segurança

durante o seu manuseio.

A cânula do kit TMJ Innovation possui

diâmetro interno de 2.3mm e diâmetro exterior

de 2.8 mm.

A cânula do kit TM Action possui diâmetro

interno de 1.6mm e diâmetro exterior de 2.0mm.
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