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INSTRUÇÃO DE USO 

 

Nome Técnico: Trocartes ( 1551450 ) 

Nome Comercial: Arthrocentesis TMJ Set – Traumec 

 

PRODUTO DE USO MÉDICO 

PRODUTO ESTÉRIL 

 

ATENÇÃO: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Atentar para todas as advertências e precauções 
mencionadas nesta instrução. A não observância das informações aqui declaradas, poderá levar a complicações durante 
a utilização deste produto. 

 

1. Descrição do produto médico 

O dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set – Traumec, foi projetado para fornecer ao médico cirurgião 
instrumentos para serem utilizados em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, assim como nos 
procedimentos vídeo-assistidos (artroscopias de pequenas articulações), possibilitando diagnósticos precisos, permitindo 
a criação de uma via de acesso para aplicações de medicamentos quando necessário e/ ou assepcia local.      

 Dentro das aplicações possíveis, o dispositivo médico ARTHROCENTESIS TMJ SET – TRAUMEC, pode ser utilizado 
em procedimentos de diagnósticos de articulações do joelho, ombro, tornozelo, cotovelo, punho, em oftalmologia, 
ouvido, nariz, garganta, cérvix e ATM (Temporomandibular), mas não limitado a estes.  

Estes dispositivos são fornecidos estéreis pelo método ETO. 

 

1.2. Composição do dispositivo médico 

A Tabela abaixo apresenta a classificação da matéria-prima utilizada nos produtos.  
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 Código Descrição Composição 

PA.02.03.1648 Cânula Trocar 

Aço Inoxidável ASTM 
F899 304/ 

Polipropileno (PP) / 
Silicone 

PA.02.03.1649 Obturador Blunt 
Aço Inoxidável ASTM 

F899 304 / 
Polipropileno (PP) 

PA.02.03.1650 Obturador Sharp 
Aço Inoxidável ASTM 

F899 304 / 
Polipropileno (PP) 

PA.02.03.1653 Probe 
Aço Inoxidável ASTM 

F899 304 / 
Polipropileno (PP) 

Tabela 1 – Componentes do kit 
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O Aço Inoxidável utilizado para a fabricação dos instrumentos atende à norma ASTM F 899 304 (em relação à composição 
química e propriedades mecânicas). 

1.3. Apresentação 

O dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set – Traumec, fabricado pela Traumec apresenta-se nas seguintes dimensões:   

Tabela 2: Apresentação do dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set – Traumec 

 
 

 

 
 

 
 
1.4. Princípio de Funcionamento 

O dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set – Traumec, tem como função a criação de uma via de acesso ao interior de 
articulações tais como: joelho, ombro, tornozelo, cotovelo, punho, ouvido, nariz, garganta, cérvix, oftalmologia, ATM 
(Temporomandibular), mas não limitado a estes, sem a necessidade de grandes incisões, permitindo a introdução de 
instrumentos minimamente invasivos, objetivando um diagnóstico preciso da área ser examinada. 

 

1.5. Modo de Uso 
 

Cânula Trocar 

PA.02.03.1648 Cânula Trocar 90x23x19mm 

INDICAÇÃO: Utilizado como acesso e guia para instrumentos, tendo diâmetro interno de 2,3 mm. Possui 
graduação de 5 em 5mm até 25mm para orientação da profundidade. 

MATÉRIA-PRIMA: Aço Inoxidável ASTM F899 304 / Polipropileno (PP) / Silicone 

TRATAMENTO SUPERFICIAL: Passivação  

Obturador Blunt 

PA.02.03.1649 Obturador Blunt 112x19x17mm 

INDICAÇÃO: Utilizado juntamente com a Cânula Trocar, após punção inicial da pele, evitando lesões em áreas 
adjacentes. 

MATÉRIA-PRIMA:  Aço Inoxidável ASTM F899 304 / Polipropileno (PP). 

TRATAMENTO SUPERFICIAL: Passivação 

Obturador Sharp 

PA.02.03.1650 Obturador Sharp 114x19x17mm 

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

MATÉRIA-PRIMA:  Aço Inoxidável ASTM F899 304 / Polipropileno (PP). 

TRATAMENTO SUPERFICIAL: Passivação 

Probe 

PA.02.03.1653 Probe 190x10x10mm 

INDICAÇÃO: Utilizado para sondar superfícies articulares  

MATÉRIA-PRIMA:  Aço Inoxidável ASTM F899 304 / Polipropileno (PP) 

TRATAMENTO SUPERFICIAL: Passivação 
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Inicialmente são definidos os pontos para inserção da cânula próximo à articulação, onde serão inseridos os instrumentos 
através da mesma. Uma pequena incisão é feita com o bisturi, e logo em seguida com o auxílio do Obturador Sharp 
inserido na cânula, os mesmos são introduzidos até a articulação passando pelo ponto de incisão realizado 
anteriormente, sendo que a partir deste ponto, o Obturador Sharp é substituído pelo Obturador Blunt, deste ponto em 
diante, a cânula estará em posição de uso, permitindo assim o uso intercalado da optica e os demais instrumentos.  
 
Cada componente do dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set - Traumec tem uma função específica, como descrito 
abaixo: 
 
CÂNULA TROCAR 
Dispositivo utilizado como acesso e guia para os instrumentos percutâneos, tendo diâmetro interno de 2,3mm. Possui 
graduação de 5 em 5mm até 25mm para orientação de profundidade. 
 
OBTURADOR BLUNT 
Dispositivo utilizado juntamente com a Cânula Trocar, após punção inicial da pele, evitando lesões em áreas adjacentes. 
 
OBTURADOR SHARP 
Dispositivo utilizado juntamente com a Cânula Trocar para punção / perfuração inicial da pele 
 
PROBE 
Dispositivo utilizado para sondar superfícies articulares. 
 
1.6. Condições de Armazenamento 
 

O dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set - Traumec deve ser armazenado em local limpo e seco, longe do calor e ao 
abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura de +15° à +45°C – Umidade Relativa: 75%. As 
condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de 
assegurar que os componentes permaneçam adequados para o procedimento cirúrgico. Cuidado com o recebimento, 
estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas 
práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos. 

 
1.7. Condições de Transporte e Manuseio 
 

O dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set - Traumec deve ser transportado e manuseado em local limpo e seco, longe 
de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura: +15° à +45°C – Umidade Relativa: 75% 
de forma a impedir qualquer dano ou alteração em suas características.  

Observação: qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido 
dano, deve ser segregado, não sendo permitida sua utilização. 
 
1.8. Contra-Indicações 
 

O dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set - Traumec não deve ser utilizado em regiões de infecção ativa ou em 
paciente que possa desenvolver reações alérgicas a alguns de seus componentes. 

  
1.9. Advertências 
 
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada; 
- Produto de Uso Único; 
- Produto a ser utilizado somente por profissional qualificado; 
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-Antes de iniciar o procedimento, devem ser identificadas as estruturas anatômicas do paciente com o intuito de garantir 
que o ponto de inserção do dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set - Traumec, não comprometa vasos sanguíneos e 
outras estruturas anatômicas adjacentes; 
-Não exercer força excessiva no manuseio do dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set - Traumec, pois a pressão 
excessiva pode provocar danos em estruturas anatômicas ou do tecido próximo ao local de inserção. 
 
 
1.10. Precauções 
 
- Os procedimentos minimamente invasivos devem ser efetuados apenas por pessoas especializadas, que estejam 
familiarizadas com a técnica cirúrgica específica do dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set – Traumec; 
- Quando estiver utilizando o dispositivo médico Arthrocentesis TMJ Set - Traumec, recorra a dispositivo de estabilização 
adicionais. 
 
1.11. Efeitos adversos 
 
O uso do dispositivo médico ARTHROCENTESIS TMJ SET – TRAUMEC, pode acarretar infecções decorrentes do 
procedimento bem como possíveis lesões vasculares nervosas. 
 
 
1.12.  Modelo rotulagem 
 
 
Nome Técnico: Trocartes 

Descrição: ARTHROCENTESIS TMJ SET - TRAUMEC 

Nome Comercial: ARTHROCENTESIS TMJ SET – TRAUMEC 

Código: PA.02.03.4183 

Lote: XXXXXX 

Quantidade: 01PÇ 

Esterilizado por: Óxido de Etileno 

Data de Fabricação: DD/MM/AAAA 

Prazo de Validade: DD/MM/AAAA 

REGISTRO ANVISA n.º: 80455630100 

Responsável Técnico: Wladimir Alex Magalhães Barcha – CREA - SP - 5060625434 

Materia prima: XXXXXXXXXXXX 

 

PRODUTO ESTÉRIL 

PRODUTO DE USO ÚNICO 

 

VERIFIQUE A REVISÃO DA INSTRUÇÃO DISPONIVEL NO SITE (DEVE SER A MESMA DESSA ROTULAGEM) 

AS INSTRUÇÕES DE USO PODEM SER SOLICITADAS PELO SAC@TRAUMEC.COM.BR OU 

FONE +55 (19) 3522 1177 SEM CUSTO ADICIONAL 
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Armazenar em local limpo e seco, longe do calor e ao abrigo de luz direta 

sob temperatura +15ºC a + 45ºC - umidade relativa 75% máxima 

“VER INSTRUÇÃO DE USO” 

Instrução de Uso nº 80455630100 – Rev.01 disponível no website: www.traumec.com.br 

TRAUMEC – TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPÉDICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

CNPJ: 09.123.223/0001-10 

RUA 1 CA, 202 – Condomínio Cidade Azul II – Distrito Industrial 

CEP 13505-820 - Rio Claro/SP 

 

                                                      

 

http://www.traumec.com.br/

