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HATRIC™ - SUBSTITUTO ÓSSEO REABSORVÍVEL 
INSTRUÇÕES DE USO 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO MÉDICO 

 
HATriC™ é um material para o preenchimento das cavidades ósseas ou substituto 

de enxertos ósseos. HATriC™ é um bloco bifásico de cerâmica de cálcio e fosfato 
consistindo de 60 % de hidroxiapatite e 40 % de ß-tricálcio fosfato em formato de cunhas 
disponíveis em vários tamanhos. Hidroxiapatite funciona como uma matriz para o fosfato 
de cálcio bioativo, e tem sido usado internacionalmente como um enchimento ósseo com 
sucesso em longo prazo. 

HATriC™ é apresentado como uma estrutura multidirecional de porosidade 
interconectada, similar àquela do osso esponjoso humano. O implante HATriC™ é 
lentamente  dissolvido  e assimilado pelo corpo durante a remodelagem  e o reparo de 
defeitos  ósseos     e  é  então  substituído  progressivamente   por  osso  fisiológico.  A 
reabsorção  prematura  é  evitada  com  o  preenchimento  de  cavidades  ósseas  com 
HATriC™. 

É  indicado  unicamente  para  o uso  como  um preenchimento  osteocondutor  de 
cavidades ósseas ou substituto de enxertos ósseos, em cavidades que não sejam 
intrínsecas à estabilidade da estrutura óssea (isto é, extremidades, pélvis ou a coluna). 
Estas cavidades ósseas podem ser defeitos ósseos criados cirurgicamente ou defeitos 
ósseos criados devido a traumas no osso. HATriC™ pode ser usado como substituto de 
enxertos   ósseos   autólogos   ou   homólogos   quando   eles   forem   indesejáveis   ou 
indisponíveis. 

Quando  usado  para  fusões  póstero-laterais,  o  HATriC™  deve  ser  usado  com 
material ósseo autólogo numa razão de 1.25cm³ a 2.4 cm³ de enxerto ósseo autólogo 
para 1cm³ de HATriC™. 

HATriC™ é um preenchimento para cavidades ósseas ou substituto de enxertos 
ósseos, que é reabsorvido e substituído por osso fisiológico durante o processo de 
recuperação. HATriC™ não é indicado como dispositivo para suporte de peso. 
Conseqüentemente, técnicas de fixação rígida podem ser recomendadas com freqüência. 

O design do HATriC™ corresponde ao formato da cunha de correção do Sistema 
de Osteotomia com Cunha de Abertura Arthrex. Após a fixação da placa de osteotomia, o 
HATriC™ de tamanho apropriado é preparado utilizando água estéril, soro fisiológico e ou 
medula óssea. O HATriC™ é colocado então anterior e posteriormente à placa fixada. 
Além disso, quando utilizado junto aos Sistemas de Osteotomia com Cunha de Abertura 
ou placas e parafusos de sistemas substancialmente equivalentes, HATriC™ deve ser 
utilizado em osteotomias femoral e tibial. HATriC™ deve ser utilizado juntamente com a 
imobilização pós-operatória adequada. 

 
Obs.: Todos os instrumentos utilizados no procedimento cirúrgico, inclusive as placas 
e parafusos ou qualquer outro sistema de fixação, serão registrados e comercializados 
à parte, não sendo objetos deste registro. 

 
FUNDAMENTOS DO FUNCIONAMENTO 

Procedimentos pré-operatórios: 
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• Primeiro embeba as cunhas HATriC selecionadas em água estéril ou no próprio 
soro fisiológico do paciente. O cirurgião pode também usar o próprio sangue do 
paciente ou proteína rica em plasma de modo que o HATric fique completamente 
impregnado. Baseado em experiências, a proporção ideal do fluido deve ser entre 
1  ml  para  cada  2  gm  de  HATriC.  O  HATriC  preparado  deve  ser  usado 
imediatamente para preservar a vitalidade da célula. Tome cuidado ao misturar o 
HATriC com fluidos de imersão de modo a manter o HATriC inteiro e não desfazer 
a estrutura do macroporo. 

• Implante  e  firme  a  placa  de  Osteotomia  com  todos  os  parafusos  antes  de 
implantar o HATriC. 

• Encaixe com a mão as cunhas HATriC, para dentro da osteotomia anteriormente e 
posteriormente  em  relação  à  placa  de  osteotomia  de  cunha  de  abertura  (não 
cause  impacto  nas  cunhas  com  um  martelo  cirúrgico,  já  que  elas  podem  se 
romper). 

•   A maior das duas cunhas é colocada em posição anterior à placa de osteotomia. 
• Se a cunha HATriC necessitar de adaptação, use um rongeur (não uma serra ou 

broca) após embebê-la. 

 
TÉCNICAS CIRÚRGICAS 

 
O Sistema de Osteotomia de Cunha de Abertura foi desenvolvido para o tratamento de 
dor e/ou instabilidade associada com um mau alinhamento da extremidade baixa. A 
utilização  destas  placas  singulares,  em  conjunto  com  uma  osteotomia  de  cunha  de 
abertura, oferece ao cirurgião segurança, confiança e uma técnica reprodutível para 
osteotomia  femoral  e  tibial.  A  técnica  de  cunha  de  abertura  oferece  um  número  de 
vantagens  distintas  sobre  técnicas  de  cunhas  tradicionais,  incluindo:  um  corte  de 
osteotomia  único, uma incisão menor com o menor dano possível causado ao tecido 
mole, maior grau de precisão, matem a anatomia normal, sem danos fibulares, sem 
morbidade do nervo peroneal e correção de plano duplo. 

 
Osteotomia de Cunha de Abertura Tibial: 

 
Como uma comparação, a Osteotomia de Cunha de Abertura Femoral Distal utiliza os 
mesmos princípios técnicos como o sistema tibial. Placas femorais especialmente 
desenvolvidas levam em consideração as diferenças anatômicas entre o fêmur distal e a 
tibial  proximal.  Seguem  abaixo  as  ilustrações  do  procedimento  cirúrgico,  com  as 
descrições dos mesmos, relatadas na Osteotomia Femoral. 

 
Osteotomia de Cunha de Abertura Femoral: 
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1- Usando todo o comprimento de radiografia A/P, uma linha é desenhada do centro da 
cabeça femoral ao centro da junta talar tibial. Isto mostra o eixo mecânico do paciente. 
Anterior a osteotomia, uma artroscopia de diagnostico é realizada para verificar o status 
da cartilagem articular e menisci. Um debridamento necessário e uma amputação são 
realizados  neste  momento.  Defeitos  na  superfície  articular  pode  ser  determinados 
utilizando o Sistema de Transferência de Autográficos Osteocondral (OAT™). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Outra linha é desenhada do centro da cabeça umeral à ponte situada no meio * na 
lateral da junto do joelho. Uma linha final é desenhada do centro da junta talar tibial ao 
mesmo ponto na junta do joelho lateral. O ângulo formado pela inserção destas duas 
linhas  determina  o  grau  de  corrosão  necessário  para  retornar  o  eixo  mecânico  do 
paciente, ao local de inserção no lado lateral. Antes da fixação, o alinhamento será 
verificado por exames finais e fluoroscopia. 
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3- O pino guia de osteotomia de 3.0 mm é inserido dentro da tíbia (medial a lateral) e é 
inserida em 1 cm do córtex. 
A Montagem da Guia de Osteotomia é inserida sob o pino guia para que a linha laser no 
pino seja alinhada com a traseira do marcador guia (como acima). O Conjunto da Capa 
Guia Paralela é inserido sobre a Montagem de Guia de Osteotomia. O Conjunto da Capa 
Guia Paralela deve ser girado a fim de reproduzir a curvatura A/P existente da placa tibial. 
Usando um botão de ajuste, o ângulo da guia pode ser ajustado para que os pinos distais 
penetrem  na  tíbia  proximal  acima  do  tubérculo  tibial.  O  botão  de  ajuste  está  agora 
apertado. Dois pinos guias de 2.4 mm são inseridos através das capas da broca em 1 cm 
do  córtex  lateral.  Se  a posição  for  aceitável,  o guia  e o  pino  guia  3.0mm  (colocado 
transversalmente) deve ser removido. 
Os cabos e lâminas de osteotomia, disponíveis em profundidades de 10, 25 e 35 mm, são 
usadas para completar a osteotomia. Os pinos guias de “separação” são posicionados 
junto  com  a  osteotomia  usada  inferiormente.  A  confirmação  fluoroscopica  deve  ser 
checada repetidamente através do processo de corte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- A Guia de Corte é posicionada  acima dos pinos remanescentes  e é presa à tíbia 
direcionando a cabeça do pino dentro da canulação central da guia. Uma cerra oscilante 
posicionada contra a superfície inferior da guia de corte é usada medialmente ao córtex 
tibial, anterior e posteriormente em 1 cm do córtex lateral. 
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5- O Jack de Osteotomia é inserido dentro do corte para abrir gentilmente a osteotomia. O 
tamanho da correção alcançada pode ser determinada usando a Cunha trial HTO. Ou a 
Cunha de Osteotomia pode ser inserida e dirigida lentamente com um martelo cirúrgico à 
correção predeterminada.   As marcas em mm podem ser lidas nas pontas da cunha. O 
cabo é removido e as pontas posicionadas. O enxerto ósseo pode ser empacotado no 
espaço entre as pontas. 

 
 

 
6- A Placa de Osteotomia de Cunha de Abertura Tibial é, então, inserida entre as pontas. 
A placa usualmente se encaixa logo atrás do ligamento colateral medial. Parafusos 
esponjosos de aço inoxidável de 6.5 mm são fixados proximalmente. Seguindo a fixação 
óssea, o substituto ósseo reabsorvível HATriC™ é inserido na osteotomia. 
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7- Remova as pontas e feche a osteotomia sob o dente da placa, certificando–se de que 
haja  um  contato  osso  –  implante  –  osso  apropriado.  Seguindo  a  fixação  óssea,  o 
substituto ósseo reabsorvível HATriC™ é novamente inserido dentro do aspecto anterior 
e  posterior  do  defeito,  até  que  toda  a  área  onde  fora  efetuada  a  osteotomia,  seja 
preenchida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-  Osteotomia  finalizada,  já  com  a  implantação  do  substituto  ósseo  HATriC™  e  do 

Sistema de Placas e Parafusos de Cunha de Abertura da Arthrex, como sistema de fixação. 
 

REFERÊNCIA, DESCRIÇÃO, DIMENSÕES E INFORMAÇÕES GRÁFICAS DO 
PRODUTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue abaixo as descrições dos produtos componentes deste registro: 
Código Descrição 

AR – 13000B - 07 HATriC™, 6 & 7 mm 

AR – 13000B - 10 HATriC™, 9 & 10 mm 

AR – 13000B - 12 HATriC™, 11 & 12 mm 

AR – 13000B - 15 HATriC™, 14 & 15 mm 
 

Dados comparativos entre os produtos componentes da família: 
Todos os produtos  pertencentes  ao registro  da família  HATriC™,  possuem  a mesma 
finalidade e composição, tendo como única diferença entre eles as sua medidas. 
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COMPOSIÇÃO 

 
HATriC™ é um bloco bifásico de cerâmica de cálcio e fosfato consistindo de 60 % 

de hidroxiapatite e 40 % de ß-tricálcio fosfato em formato de cunhas disponíveis em vários 
tamanhos. Através do certificado de análise nenhum carbono foi detectado. 

Sobre  a  Cristalinidade  a  elaboração  do  processo  é  baseado  na  precipitação  do 

Apatite de cálcio deficiente, CDA. O BCP (Fosfato de Cálcio de Bifásico) é obtido quando 

a apatita de cálcio deficiente é sintetizado em temperaturas acima de 700°C, neste caso em 

1050°C. Os métodos cristalográfico revelaram um conteúdo de alta cristalinidade > 98% 

sem evidência de fases de fósforo de cálcio amorfos. 
A porosidade média total é de 65 a 70%. Há dois tipos de porosidade no HATRIC. 

- A Microporosidade (diâmetro dos poros de menos de 10 µm) é devida a espaços que 
existem entre os cristais do biomaterial. A microporosidade permite a difusão dos fluidos 
biológicos e permite às trocas iônicas (Ca e Po4) fatores essenciais da bioatividade. 

 
- A Macroporosidade (diâmetro dos poros maior que 100 µm) resulta na existência de 
poros graduados.  Eles são obtidos  durante  estágios  da sintetização  de cerâmica.  Os 
macroporos  são usados para guiar as células nas profundidades  do implante (ósseo- 
condução),  que poderá  então  reabsorver  material  e formar-se  no lugar  de um tecido 
ósseo. 

A bioatividade  da cerâmica  do fosfato de cálcio depende  diretamente  de suas 
propriedades  químicas  e  físico-químicas.  A  escolha  Bifásica  torna  possível  que  se 
beneficie  de uma bioatividade  controlada,  por meio de uma dissolução  progressiva  e 
estímulo  da atividade  osteogênica  e uma reabsorção/  substituição  óssea  de material, 
permitindo sua substituição a longo prazo por um tecido ósseo real e funcional. 

 
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 

 
Todos os produtos da Arthrex vêm acompanhados de uma etiqueta que contém 

lote do produto que deve ser fixada ao prontuário e este deve ser preenchido 
adequadamente. A seqüência numérica permite a rastreabilidade e promove melhor 
segurança para médico e paciente. No prontuário são anotadas informações como: data, 
local, particularidades da cirurgia, médico, e informações pessoais do paciente. 

 

Através deste número de série é possível saber todo histórico do produto desde o 
processo de fabricação até o momento da distribuição. O Departamento de Controle de 
Qualidade tem um Departamento  de Liberação de Produto, que é o responsável pela 
revisão dos resultados de testes e da documentação pertinente ao produto (determinação 
de componentes/materiais, traceabilidade de componentes, folhas de inspeção, amostras 
de rotulagem, etc.), os quais são examinados para garantir que cada unidade do produto 
cumpriu todas as exigências e teve todos os seus requerimentos atendidos para liberação 
do mesmo para o estoque. 

 

É de responsabilidade da equipe médica e do hospital (os depositários das 
informações e prontuários do paciente) a fixação da etiqueta na folha de descrição da 
cirurgia ou seção do prontuário médico. 
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INDICAÇÃO,   FINALIDADE   OU  USO   A  QUE  SE  DESTINA   O  PRODUTO 
MÉDICO, SEGUNDO INDICADO PELO FABRICANTE. 

 
HATriC™ é indicado para o uso como um preenchimento osteocondutor de 

cavidades ósseas   ou substituto de enxertos ósseos em cavidades que não sejam 
intrínsecas à estabilidade da estrutura óssea (isto é, extremidades, pélvis ou a coluna). 
Estas cavidades ósseas podem ser defeitos ósseos criados cirurgicamente ou defeitos 
ósseos criados devido a traumas no osso. HATriC™ pode ser usado como substituto de 
enxertos   ósseos   autólogos   ou   homólogos   quando   eles   forem   indesejáveis   ou 
indisponíveis. 

O HATriC™ pode ser pressionado e inserido no espaço ou no sítio cirúrgico com a 
mão. Os blocos proporcionam material de preenchimento de espaços que atua como um 
meio de suporte temporário. Os blocos não têm como finalidade proporcionar suporte 
estrutural durante o processo de cicatrização. O implante é biocompatível e é reabsorvido 
no organismo à medida que o crescimento interno ósseo ocorre. 

 
 
PRECAUÇÕES 

 
1.  O máximo contato entre o HATriC™ e o osso receptor deve ser alcançado; 
2.  A imobilização pós-operatória adequada deve ser utilizada, após a implantação do 

HATriC™ para evitar movimentos que possam levar à encapsulação fibrosa; 
3.  O HATriC™  não deve ser utilizado  para osteotomias  tibial ou femoral  sem os 

dispositivos, placas e parafusos apropriados do sistema de osteotomia com cunha 
de abertura; 

4.  Até que a recuperação seja completa, a fixação deve ser considerada temporária e 
pode não suportar o carregamento de peso ou outras forças; 

5.  Quanto usado com os Sistemas de Osteotomia com Cunha de Abertura Arthrex ou 
placas e parafusos de sistemas substancialmente equivalentes, verifique as 
instruções  de uso destes  sistemas  para informações  adicionais  a respeito  dos 
protocolos pós-operatórios de reabilitação documentando as exigências referentes 
ao carregamento de peso e a imobilização do paciente submetido a osteotomias 
tibial ou femoral; 

6.  Abrasão por uma superfície metálica pode danificar o HATriC™; 
7.  Instruções detalhadas sobre as limitações do dispositivo devem ser passadas ao 

paciente; 
8.  Os  procedimentos  pré-operatórios  e  operatórios,  incluindo  o  conhecimento  de 

técnicas cirúrgicas, a seleção e colocação apropriada do implante são importantes 
considerações na utilização bem-sucedida deste dispositivo; 

9.  Um dispositivo de fixação interna nunca deve ser reutilizado. 
 

RESTRIÇÕES 

 
1.  Osteomielite estabilizada ou imperfeitamente curada; 
2.  Necrose da área receptora do preenchimento; 
3.  Doença óssea degenerativa no membro a ser tratado; 
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4.  Implantes intra-articulares; 
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5.  No caso de certos tratamentos em progresso com corticóides ou agindo sob o 
metabolismo  de  fosfocálcico,  o  uso  do  HATriC™  deve  ser  cuidadosamente 
avaliado; 

6.  Quando há emparelhamento vascular significativo proximal à área do enxerto; 
7.  Quanto usado com os Sistemas de Osteotomia com Cunha de Abertura Arthrex ou 

placas e parafusos de sistemas substancialmente equivalentes, verifique as 
instruções  de  uso  destes  sistemas  para  informações  adicionais  a  respeito  de 
contra-indicações; 

8.  Doença vascular ou neurológica severa; 
 

9.  Diabetes não controlada; 
10. Doença degenerativa severa; 
11. Pacientes não cooperativos que não possam ou não irão seguir as instruções pós- 

operatórias, incluindo indivíduos que usem drogas de abuso e/ou álcool. 
12. Hipercalcemia, metabolismo anormal de cálcio. 
13. Infecções crônicas ou agudas, especialmente no sítio da operação; 
14. Doenças inflamatórias ósseas, tais como osteomielite; 
15. Tumores malignos; 
16. Função renal severamente comprometida. 

 
ADVERTÊNCIAS 

 
Possíveis efeitos adversos incluem os mencionados abaixo, mas não se limitam a eles: 

 
1.  Infecções tanto profundas quanto superficiais; 
2.  Hematomas; 
3.  Crescimento ósseo incompleto ou falta dele dentro das cavidades ósseas; 
4.  Deiscência da ferida; 
5.  Não-união, má-união e união tardia; 
6.  Celulite; 
7.  Fratura reincidente; 
8.  Reaparecimento de cistos; 
9.  Fratura do implante com ou sem geração de detritos particulados; 
10. Deformidade óssea no sítio. 

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO 

 
•   Primeiramente, encharque as cunhas HATriC™ selecionadas em água esterilizada 
ou  no próprio soro fisiológico do paciente. O cirurgião poderá também usar o sangue 
do próprio paciente ou plasma rico em proteína de tal forma que o HATriC™ esteja 
completamente impregnado. Baseado em experimentos, a proporção ideal de fluído 
deve ser entre 1 ml para cada gm de HATriC™. O HATriC™ preparado deve ser 
usado logo em seguida para preservar a vitalidade das células. Tenha cuidado ao 
misturar  HATriC™  com fluídos para manter o HATriC™  inteiro e não danificar  as 
estruturas dos marcroporos. 
•   Implante e fixe a placa de osteotomia com todos os parafusos antes de implantar o 
HATriC. 
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•   Encaixe manualmente as cunhas HATriC™ dentro da osteotomia anteriormente e 
posteriormente à placa de osteotomia com cunha de abertura (não utilize um martelo 
cirúrgico na colocação das cunhas, pois elas podem quebrar). 
•   A maior das duas cunhas é colocada anteriormente à placa de osteotomia. 
•   Se houver a necessidade de remover algum excesso das cunhas HATriC™, utilize 
uma pinça   rongeur (não uma serra ou uma broca) somente depois de as cunhas 
terem sido devidamente embebidas. 

 
DESCARTE DE PRODUTO INUTILIZADO 

 
O material deve ser descartado caso seja constatada qualquer violação da embalagem, 
conforme as Boas Práticas Hospitalares de Descarte. 

 
ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE 

 
O tempo de armazenamento do HATriC™ é de 5 anos. Os produtos devem ser 

armazenados e transportados na embalagem original intacta, em um local seco, à 
temperatura ambiente. Caso a barreira estéril aparente estar danificada, o dispositivo não 
deve ser utilizado. 

O dispositivo não deve ser utilizado após o vencimento da data de validade, que 
corresponde a um período de 05 anos a partir da data de esterilização. 

 
ESTERILIZAÇÃO 

 
As cunhas  HATriC™ são fornecidas como dispositivos estéreis e de uso único . A 

esterilização é feita por radiação beta, de acordo com padrões ISO, EN 552/ISO 11137. O 
HATriC™ não deve ser esterilizado por nenhum outro método. 

 
DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA E DESCRIÇÃO DA MORFOLOGIA 

 
A porosidade média total é de 65 a 70%. Há dois tipos de porosidade no HATRIC. 

 
- A Microporosidade (diâmetro dos poros de menos de 10 µm), é devida a espaços que 
existem entre os cristais do biomaterial. A microporosidade permite que a difusão dos 
fluidos  biológicos  e  permite  às  trocas  iônicas  (Ca  e  Po4)  atores  essenciais  da 
bioatividade. 

 
- A Macroporosidade (diâmetro dos poros maior que 100 µm) resulta na existência de 
poros graduados. Eles são obtidos durantes estágios da sinterização de cerâmica. Os 
macroporos  são usados para guiar as células nas profundidades  do implante (ósseo- 
condução),  que poderá  então  reabsorver  material  e formar-se  no lugar  de um tecido 
ósseo. 

 
A bioatividade  da cerâmica  do fosfato de cálcio depende  diretamente  de suas 

propriedades  químicas  e  físico-químicas.  A  escolha  Bifásica  torna  possível  que  se 
beneficie  de uma bioatividade  controlada,  por meio de uma dissolução  progressiva  e 
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estímulo  da atividade  osteogênica  e uma reabsorção/  substituição  óssea  de material, 
permitindo sua substituição a longo prazo por um tecido ósseo real e funcional. 

 
Com relação as especificações da área superficial, segue abaixo desenho com as 

informações referentes as dimensões do produto. 
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EFICÁCIA 
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O substituto ósseo reabsorvível HATriC™ tem sido usado mundialmente ao longo dos 
anos, de forma que seus significativos resultados comprovam sua eficácia. 
A eficácia e segurança do produto também são garantidas pelo controle exercido durante 
todo o processo da manufatura que inclui as seguintes fases: 

•   Seleção de fornecedores qualificados e certificados para as matérias primas. 
•   Seleção das matérias primas recebidas. 
• Processos de fabricação dentro de modernos princípios de qualidade conforme 

certificações da FDA. 
• Testes físicos e funcionais, para verificação de conformidade do produto com os 

procedimentos escritos das especificações e limites a serem cumpridos, durante 
todas as fases do processo de manufatura e produto acabado. 

O  produto  está  em  conformidade  com  as  normas  descritas  abaixo  e  com  a  Norma 
93/42/EEC relativa a produtos médicos. 

 
 
- ISO 11607: Embalagem de Dispositivos Médicos Estéreis; 

 

- ISO 10993-1: Avaliação Biológica de Dispositivos Médicos; 
 

- ISO 11137: Requerimentos para Validação de Esterilização de Produtos Médicos; 
 

- BS EM 552: Esterilização de dispositivos médicos / validação e rotina de controle de 

esterilização por radiação; 

-  ASTM  F1185-88:   Especificação   para  Implantes   Cirúrgicos   com  Compostos   por 
 

Cerâmica de Hidroxiapatite; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABRICADO POR: 

ARTHREX INC. 
1370 Creekside Blvd 
Naples , FL 34108 USA 
Tel.:( 941) 643-5553 
Atendimento ao Consumidor: 1 800-934-4404 
Fax: (941) 643-6218 

 
 
IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR: 

TELLUS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
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Rua: Ferreira de Souza n 88. 
Bairro – Chácara Itaim 
São Paulo SP – CEP. 04544-100 
CNPJ: 01.021.137/0001-95 
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