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REFERÊNCIAS 
 
Estas instruções foram desenvolvidas usando a orientação dada nos seguintes padrões: 

• ANSI/AAMI ST46: Boas Práticas Hospitalares: Esterilização a vapor e garantia de 
esterilidade. 

• ISO 17664: Esterilização de dispositivos médicos – Informações a serem 
fornecidas pelo fabricante para o processamento de dispositivos médicos re-
esterilizáveis. 

 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
O Suturador de Menisco MENISCAL CINCH da Arthrex é um dispositivo de retenção de 
sutura implantável, constituído de sutura FiberWire, tubos pequenos de PEEK e um 
Dispositivo de Inserção. 
 
 

 
 
COMPOSIÇÃO: 
 
Este dispositivo é fabricado de polieteretercetona (PEEK). A sutura é feita de Polietileno 
de Peso Molecular Ultra-Alto (UHMWPE) e poliéster entrelaçado sobre um núcleo de 
UHMWPE. Os materiais adicionais podem incluir nylon, revestimento de elastômero de 
silicone e cianoacrilato. 
 
INDICAÇÃO 
 
O Suturador de Menisco MENISCAL CINCH da Arthrex é um dispositivo implantável de 
retenção de sutura que facilita os reparos percutâneos ou endoscópicos de tecido mole, 
incluindo o reparo de rompimentos do menisco.  
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CONTRA-INDICAÇÕES 
 

1. Limitações no suprimento de sangue e infecções prévias, que podem retardar a 
recuperação. 

2. Sensibilidade a corpos estranhos. Onde se suspeita de sensibilidade do material, 
devem ser feitos testes apropriados e a sensibilidade deve ser eliminada antes do 
implante. 

3. Qualquer infecção ativa. 
4. Condições que tendem a limitar a capacidade ou vontade do paciente de restringir 

as atividades ou seguir as orientações durante o período de recuperação. 
5. Não usar para cirurgias que não as indicadas. 
6. Os rompimentos do menisco que não sejam tratáveis com o reparo, tais como os 

degenerativos, de abas, radiais, complexos, etc. 
7. Diminuição da capacidade de recuperação. 
8. Doença concomitante. 
9. Instabilidade ligamentosa. 
10. Tecido não desenvolvido 

 
 
EFEITOS ADVERSOS 
 

1. Infecções profundas e superficiais. 
2. Alergias e outras reações a materiais do dispositivo. 
 
 

PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS 
 

1. Até que a recuperação do tecido esteja completa, a fixação dada com este 
dispositivo deve ser considerada como temporária e pode não suportar carga de 
peso ou outras pressões sem apoio. 

2. Requer-se o sistema de aplicação adequado da Arthrex para a inserção 
apropriada do implante. 

3. Recomenda-se a inspeção pré-operatória da integridade mecânica do dispositivo, 
antes do uso.  

4. Não re-esterilizar este dispositivo. 
5. Nunca se deve reutilizar um dispositivo de fixação. 
6. Não utilizar este dispositivo de acordo com as orientações de uso abaixo pode 

resultar em falha do dispositivo, tornar o dispositivo inadequado para sua 
finalidade de uso ou comprometer o procedimento. 

7. Os procedimentos cirúrgicos e pré-operatórios, incluindo conhecimento de 
técnicas cirúrgicas e seleção apropriada e posicionamento do implante, são 
considerações importantes para o sucesso na utilização deste dispositivo. 

8. Devem ser dadas instruções detalhadas ao paciente sobre o uso e limitações do 
dispositivo. 

9. No período pós-operatório, até que a recuperação esteja finalizada, a fixação 
proporcionada por este dispositivo deve ser protegida. O regime pós-operatório 
prescrito pelo médico deve ser seguido rigorosamente para evitar pressões 
adversas aplicadas ao implante.  
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10. Qualquer decisão de remover o dispositivo deve considerar o risco em potencial 
para o paciente, de um segundo procedimento cirúrgico. A remoção do implante 
deve ser seguida de uma adequada administração pós-operatória. 

 
 
FORMA DE APRESENTAÇÃO 
 
O Suturador de Menisco MENISCAL CINCH da Arthrex é embalado estéril numa cartela 
de blister com espaços para apoio e retenção do dispositivo. Os dispositivos são inseridos 
em duas bolsas destacáveis de poli-Tyvek e distribuídas em caixas.  O kit contém: 
 
1 Sutura FiberWire tamanho nº 2-0 
2 Tubos de PEEK implamtáveis 
1 Dispositivo de inserção 
1 Instrução de uso 
6 Etiquetas para rastreabilidade 
 
 

 
 
Os implantes da Arthrex devem ser aceitos somente se a embalagem da fábrica e a 
rotulagem chegarem intactos. 
 
Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor se a embalagem tive 
sido aberta ou alterada.  
 
 
LIMITAÇÕES QUANTO AO REPROCESSAMENTO 
 
O fabricante recomenda o uso único deste produto. 
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ESTERILIZAÇÃO 
 
O dispositivo é entregue estéril. Verifique no rótulo da embalagem o método de 
esterilização e a da data de validade. 
 
Certos instrumentos da Arthrex que podem ser usados durante este procedimento são 
fornecidos não-estéreis e devem ser adequadamente limpos e esterilizados antes do uso 
ou reutilização. Favor consultar as informações específicas em DFU-0023 e ANSI/AAMI 
ST46, “Boas Práticas Hospitalares: Esterilização a Vapor e Garantia de Esterilidade”.  

 
 

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE  
 

Os produtos deve ser armazenados na embalagem original não aberta, longe de umidade 
e não devem ser usados após a data de vencimento. 
 
Temperatura de armazenamento: entre 7ºC a 32ºC.  
 
 
DESCARTE  
  
Os instrumentais são de uso único, portanto devem ser descartados. O descarte deve 
obedecer às normas de lixo hospitalar contaminante. Descarta-se em recipientes 
apropriados, com identificação de lixo contaminante. A sua eliminação deverá ser feita de 
acordo com as normas locais de segurança para este determinado produto. 
 
 
ORIENTAÇÕES DE USO 
 
Incentiva-se os usuários deste dispositivo a entrar em contato com seus representantes 
da Arthrex se, por seu critério profissional, precisarem de uma técnica cirúrgica mais 
abrangente. 
 

1. Use uma sonda de medição graduada ou a ponta graduada da cânula do 
Suturador de Menisco MENISCAL CINCH para medir a distância desde o 
ponto de entrada do implante até a periferia do menisco. 

2. Ajuste o batente de profundidade num comprimento que corresponda à 
medição a partir do primeiro passo. 

3. Posicione a ponta da cânula do Suturador de Menisco MENISCAL CINCH 
no local de entrada do primeiro implante. OBSERVAÇÃO: Pode ser usada 
uma cânula de curva em J para facilitar a entrada do dispositivo Suturador 
de Menisco MENISCAL CINCH através do portal.  

4. Insira o primeiro implante empurrando o trocarte nº 1 até que o cabo do 
trocarte toque o batente de profundidade. OBSERVAÇÃO: Pode haver um 
pouco de resistência à inserção do trocarte. Certifique-se de que seja feita 
contrapressão sobre o Suturador de Menisco MENISCAL CINCH para que 
a cânula do Suturador de Menisco MENISCAL CINCH não seja empurrada 
para fora do menisco. Isto pode impedir que o trocarte se insira por 
completo.  
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AVISO: O BATENTE DE PROFUNDIDADE DEVE SER USADO PARA 
EVITAR ESTRUTURAS PERFURANTE EM POSIÇÃO PERFÉRICA À 
CÁPSULA. DEVE-SE PRESTAR ATENÇÃO PARTICULAR A FORÇAS 
EXECESSIVAS APLICADA MANUALMENTE AO INSERIR O DISPOSITIVO 
COM TROCARTE, PARA EVITAR A SOBRE-INSERÇÃO. NÃO PUXAR O 
TROCARTE DE VOLTA PARA DENTRO DA CÃNULA APÓS ELE TER SIDO 
AVANÇADO JÁ QUE ISTO PODERIA POSICIONAR O IMPLANTE 
PREMATURAMENTE.  
 
Remova do dispositivo o trocarte nº 1 e descarte-o. OBSERVAÇÃO: Uma leve 
rotação do trocarte pode facilitar a remoção do trocarte e posicionamento do 
implante. 
 
5. Exerça pressão para baixo sobre a haste do trocarte nº 2 por onde ele sai 

do batente de profundidade. Isto liberará o trocarte e o colocará na posição 
de inserção.  

6. Passe a ponta da cânula do Suturador de Menisco MENISCAL CINCH para 
o segundo local de entrada para o próximo implante e coloque a ponta 
contra o menisco.  

7. Insira o segundo implante empurrando o trocarte nº 2 até que o cabo atinja 
a parte traseira do batente de profundidade. Após a inserção total, remova 
o trocarte nº 2. 

8. Remova do joelho o Suturador de Menisco MENISCAL CINCH. 
9. Atravesse a ponta da extremidade traseira da sutura na ponta do 

Impulsionador de Nós/ Cortador de Sutura e deslize o nó até que a sutura 
tenha alcançado a tensão desejada e o nó seja escareado no interior do 
menisco. 

10. Corte a extremidade traseira da sutura avançando o gatilho sobre o 
Impulsionador de Nós/ Cortador de Sutura. 

 
 
FABRICANTE: 
ARTHREX INC.  
2885 South Horseshoe Drive, Naples,  
Florida 34104 USA 
Tel.:( 941) 643-5553 
Atendimento ao Consumidor: 1 800-934-4404 
Fax: (941) 643-6218 
 
IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR: 
TELLUS MEDICAL Distribuição, Importação e Exportação de Produtos para a 
Saúde Ltda - ME 
CNPJ: 08.268.696/0001-43 
Endereço: Calçada das Hortências N° 43, 1° Andar, Sala 01 - Centro Comercial 
Alphaville Bairro: Barueri CEP: 06453017 - São Paulo/SP Fone: (11) 3512-1700 
Aut. Func.  ANVISA: 8.04317.8 
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Nome Técnico: Instrumentos Cirúrgicos  
 
Responsável Técnico: Priscila Desiderio da Silva CREFITO N° 67010 – F 
 
Registro na ANVISA/MS: XXXXXX 
 

 
PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR 

 
PRODUTO ESTÉRIL – ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO 

 

 

 
_____________________________ 

Juarez Brito Macedo 
CPF: 168.982.768-83 
Representante Legal 

_____________________________ 
Priscila Desiderio da Silva 
CREFITO N° 67010 – F 
Responsável Técnico 

 
 

 

 
 
 
 


