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MicroTeck é um instrumento cirúrgico que tem por finalidade fazer microfraturas em
lesões de cartilagem relativamente precoce, a camada superficial óssea nesta
região é conhecida como osso subcondral, camada relativamente dura e sem
fluxo de sangue para a finalidade da reconstrução da cartilagem, após a utilização
do MicroTeck onde é permitido fazer furos mais profundos, acessando uma área
ricamente vascularizada e gerar estímulo para que as células de sangue mais
proteica cheguem a superfície em criem uma cartilagem nova.

MicroTeck
Perfurador para microfraturas



O produto MicroTeck é composto por 01 Perfurador Reto ou 01 Perfurador Curvo de 30°. Cada
modelo é comercializado individual e unitário, apresentado em embalagem primária do tipo
embalagem tubular grau cirúrgico devidamente rotulada e em seguida acondicionada em
embalagem final do tipo caixa cartonada, rotulada e lacrada.

O método de esterilização adotado é a esterilização a gás por Óxido de Etileno (ETO), conforme
norma ABNT NBR 15245 - Produtos para Saúde - Validação e Controle de Rotina de Esterilização
por Óxido de Etileno.

Indicação de uso / Finalidade:

Forma de Apresentação:

Código (REF) Nome do Componente Quantidade

PMICDE001 PERFURADOR RETO MICROTECK

PERFURADOR 30° MICROTECK 02

01

O produto é fornecido estéril.

Contatos

Empresa Certificada com BPF - Boas Práticas de Fabricação 

Distribuidor 

bioteckimplants.com

O produto MicroTeck é indicado no tratamento de lesões de cartilagem, podendo ser utilizada
em qualquer articulação, porém é mais comum em articulações de joelho, tornozelo e ombro.
Isso ocorre quando há uma pequena área (1 a 2 cm²) de cartilagem danificada (artrose não
generalizada). A lesão de cartilagem articular pode acontecer por trauma direto, relativo a
esportes, quedas ou micro traumas de repetição, fazendo que ocorra o desgaste da cartilagem
lenta e progressivamente. O MicroTeck tem como finalidade gerar microfraturas na parte
lesionada estimulando assim o crescimento de uma nova cartilagem.
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