
Tactra™
Prótese Peniana Maleável

Abordagem subcoronal
Este guia demonstra a colocação passo a passo da Prótese Peniana 
Maleável Tactra por uma incisão subcoronal. A Prótese Peniana Tactra 
é a prótese maleável de próxima geração, projetada para facilitar a 
implantação e a durabilidade, oferecendo excelente rigidez e ocultação 
confiável em um dispositivo construído para parecer natural ao toque. A 
Prótese Peniana Tactra pode ser colocada por uma incisão peno-escrotal, 
mas uma corporotomia mais longa pode ser necessária (5 cm).1 Se usar 
essa abordagem, não dobre os cilindros além da forma natural de U. A 
Prótese Peniana Tactra também pode ser implantada usando a abordagem 
subcoronal direta. Esta ficha demonstra as etapas para a colocação da 
Prótese Tactra usando uma incisão subcoronal bilateral.

Etapa 1: Incisão2

Suture pela glande para permitir tração e alongamento do 
pênis. Faça uma incisão de aproximadamente 3 cm.

Sutura na glande, marque a pele. Corte a pele e a fáscia de Buck.

Dilatadores (à esquerda) disponíveis em vários 
tamanhos (9-16 mm)

Cilindros da Prótese Peniana Tactra disponíveis em 
3 diâmetros: 9,5, 11 e 13 mm.

Etapas 5–8 no verso

Etapa 2: Dissecação e suturas de fixação2

Disseque pela fáscia de Buck para expor a túnica albugínea. 
As suturas de fixação são colocadas no corpo cavernoso 
esquerdo e direito. As corporotomias são realizadas em cada 
corpo cavernoso.

Etapa 3: Dilatação corporal2

Por meio de uma série de dilatadores progressivamente 
maiores, dilate os corpos proximal e distalmente para 
acomodar o diâmetro da prótese.

Observação: Recomenda-se dilatar aproximadamente 1 mm 
além do diâmetro do dispositivo a implantar. Tenha cuidado 
para evitar o cruzamento através do septo intracavernoso 
durante a dilatação corporal.

Os dilatadores descartáveis também estão disponíveis e 
permitem dilatar e medir em uma única etapa.

Etapa 4: Repetição 
da dilatação no lado 
contralateral2



Etapa 5: Avaliação 
da adequação à 
circunferência2

Após dilatar os corpos, escolha 
dois dilatadores com diâmetros 
totais iguais ao diâmetro total 
dos cilindros a implantar. Insira 
simultaneamente os dilatadores lado a lado nas extremidades 
proximais dos corpos cavernosos para avaliar a adequação 
geral.

Opcional: O “teste de beliscão” pode ser realizado apertando os 
dilatadores ou cilindros para formar um espaço entre eles.  Se não 
for possível criar um espaço, estes estão muito largos e devem ser 
reduzidos para o próximo diâmetro. 

Observação: Caso atravesse pelo septo intracavernoso até o lado 
contralateral, remova e coloque o dilatador no lado contralateral e 
reposicione o cilindro no lado ipsilateral.

Repita essa etapa para as extremidades distais dos corpos.

Etapa 6: Dimensionamento do comprimento 
e colocação2

Estique o pênis até se aproximar de uma ereção. Use os 
Calibradores ou dilatadores descartáveis para medir os 
comprimentos corporais proximal e distal e some-os para obter 
o comprimento intracorpóreo total.

O implante deve ser dimensionado de modo que não haja 
pressão excessiva na glande do pênis, o que pode levar a dor e 
potencial de erosão.

Após escolher a circunferência apropriada, corte os cilindros de 
Prótese Peniana Tactra usando uma lâmina de bisturi nova para 
corresponder ao comprimento apropriado do paciente. Observe 
que a Prótese Peniana Tactra pode ser cortada em incrementos 
de meio centímetro.

Conecte o Extensor de Ponta Traseira (RTE) padrão de 0,0 cm 
à extremidade proximal de cada cilindro. Se um comprimento 
adicional for necessário após o teste de adequação dos 
cilindros, um RTE de 0,5 cm ou 1,0 cm pode ser usado para 
aumentar o comprimento.

1.  Dados arquivados na Boston Scientific.
2.  Instruções de Uso da Prótese Peniana Maleável Tactra. Boston Scientific. 2018.

Atenção: A Legislação Federal dos EUA permite a venda deste dispositivo apenas sob prescrição médica.

ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica. As indicações, contraindicações, avisos e instruções de uso encontram-se na 
etiqueta de cada dispositivo. As informações de uso se aplicam somente aos países com registro da autoridade sanitária pertinente. Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas.

Antes de usar estes dispositivos, consulte as Instruções de Uso para obter uma lista completa de indicações, contraindicações, advertências, precauções e possíveis eventos 
adversos.

A Prótese Peniana Maleável Tactra™ serve para uso no tratamento de disfunção erétil (impotência) em homens adultos. A implantação de uma prótese peniana danificará ou 
destruirá a capacidade natural existente de ter uma ereção espontânea, além de impossibilitar outras opções de tratamento. 
Homens com diabetes, lesões na medula espinhal ou infecções cutâneas podem ter risco maior de infecção. A implantação pode resultar em encurtamento, deformação ou 
cicatrização do pênis. Os possíveis eventos adversos podem incluir defeito/falha do dispositivo, levando à cirurgia adicional, erosão do dispositivo/tecido, infecção e dor. MH-
611819-AA Produtos exibidos apenas para fins informativos - não como promoção ou oferta para venda - certos componentes ainda não apresentam a Marca CE e não estão 
disponíveis para venda no Espaço Econômico Europeu (EEE).

Os produtos foram incluídos apenas para fins informativos e podem não ser aprovados ou vendidos em determinados países. Verifique a disponibilidade com seu representante 
local ou com o serviço de atendimento ao cliente.

Todas as imagens pertencem à Boston Scientific. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores.

Etapa 7: Fechamento2

Avançar a glande sobre a Prótese Peniana Tactra. Fechar 
as corporotomias e a incisão usando uma técnica cirúrgica 
aceitável.

Etapa 8: Resultados2

Insira a extremidade proximal da Prótese Peniana Tactra no corpo proximal. Insira 
a extremidade distal sob a glande, levantando e retraindo o corpo distalmente. 
Pressione a ponta distal da Prótese Peniana Tactra no corpo, sob a glande.

Use o afastador de veias para levantar os corpos distais sobre o aspecto distal do 
cilindro para permitir o fechamento da corporotomia.

Escondido dentro do corpo, ereção sólida

A Prótese Peniana Tactra foi projetada para 
fornecer um excelente resultado em longo 
prazo, se a maior largura possível for usada

Zona ajustável proximal de 8 cm para todas as Próteses 
Penianas Tactra 

9,5 mm 14 cm - 23 cm

11 mm 16 cm - 25 cm

13 mm 18 cm - 27 cm

Diâmetros Comprimento
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