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DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO 

 

O Sistema de placas e parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral foi desenvolvido 

para proporcionar fixação após a realização de osteotomia da tíbia ou fêmur. O sistema contém 

placas e parafusos de diferentes formatos e tamanhos, destinados a atender às necessidades do 

paciente. As placas estão disponíveis em placas tibiais com inclinação A/P, placas tibiais com 

cunha reta, e placas femorais. As placas possuem orifícios não-bloqueados e orifícios bloqueados 

auto-bloqueantes. Os parafusos são esponjosos ou corticais. 

 

 As Placas ContourLock HTO são indicadas para utilização como um dispositivo de 

fixação durante osteotomias de cunha aberta e fechada da tíbia proximal. Este conjunto de placas 

contém três variações de placas, incluindo placas com cunha reta, placas cum cunha com 

inclinação A/P e placas sem cunha; que são compatíveis com os parafusos esponjosos de 6,5mm 

e corticais de 4,5mm. Cada parafuso é firmemente bloqueado na placa sem a necessidade de 

utilização de guias, simplificando o processo de inserção das placas e parafusos. 

 

 As Placas para Osteotomia Tibial são indicadas para utilização como um dispositivo de 

fixação em osteotomias de cunha aberta da tíbia. Os parafusos esponjosos de 6,5mm e corticais 

de 4,5mm são bloqueados dentro da placa, crinado uma estrutura extremamente forte com a placa 

e dentro do osso, sem comprometer a característica de baixo perfil da placa. Este conjunto de 

placas está disponível em variações com cunha reta e inclinada, para abranger alterações na 

inclinação tibial posterior. 

 

 As Placas para Osteotomia Femoral são indicadas para utilização como um dispositivo 

de fixação em osteotomias de cunha aberta do fêmur. Os parafusos esponjosos de 6,5mm são 

fixados distalmente e então a osteotomia é fechada na cunha da placa, garantindo contato máximo 

entre o osso e cunha. Os parafusos corticais de 4,5 mm são fixados proximalmente. 
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Visualização da Placa CountourLock HTO com parafusos esponjosos e corticais 
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Visualização da Placa para Osteotomia Tibial com parafusos esponjosos e corticais 

 

 

Visualização da Placa para Osteotomia Femoral com parafusos esponjosos e 

corticais 

 
Segue abaixo a tabela com as descrições de cada um dos códigos componentes dos sistema: 
 
Parafusos  
 

Código Descrição Imagem 

AR-13280-35 Parafuso Esponjoso, 6,5 mm x 35 mm 

 

AR-13280-40 Parafuso Esponjoso, 6,5 mm x 40 mm 

 

AR-13280-45 Parafuso Esponjoso, 6,5 mm x 45 mm 
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AR-13280-50 Parafuso Esponjoso, 6,5 mm x 50 mm 

 

AR-13280-55 Parafuso Esponjoso, 6,5 mm x 55 mm 

 

AR-13280-60 Parafuso Esponjoso, 6,5 mm x 60 mm 

 

AR-13280-65 Parafuso Esponjoso, 6,5 mm x 65 mm 

 

AR-13280-70 Parafuso Esponjoso, 6,5 mm x 70 mm 

 

AR-13380-26 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 26 mm 

 

AR-13380-28 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 28 mm 

 

AR-13380-30 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 30 mm 

 

AR-13380-32 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 32 mm 
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AR-13380-34 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 34 mm 

 

AR-13380-36 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 36 mm 

 

AR-13380-38 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 38 mm 

 

AR-13380-40 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 40 mm 

 

AR-13380-42 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 42 mm 

 

AR-13380-44 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 44 mm 

 

AR-13380-46 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 46 mm 

 

AR-13380-48 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 48 mm 

 

AR-13380-50 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 50 mm 
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AR-13380-52 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 52 mm 

 

AR-13380-54 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 54 mm 

 

AR-13380-56 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 56 mm 

 

AR-13380-58 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 58 mm 

 

AR-13380-60 Parafuso Cortical, 4,5 mm x 60 mm 

 
 

Placas 

 

Código Descrição Imagem 

AR-13710-03.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Esquerda, 3 mm 

 

AR-13710-05.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Esquerda, 5 mm 

 

AR-13710-07.5 Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 
Reta, Esquerda, 7,5 mm 
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AR-13710-09.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Esquerda, 9 mm 

 

AR-13710-10.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Esquerda, 10 mm 

 

AR-13710-11.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Esquerda, 11 mm 

 

AR-13710-12.5 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Esquerda, 12,5 mm 

 

AR-13710-15.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Esquerda, 15 mm 

 

AR-13710-17.5 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Esquerda, 17,5 mm 
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AR-13715-03.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Direita, 3 mm 

 

AR-13715-05.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Direita, 5 mm 

 

AR-13715-07.5 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Direita, 7,5 mm 

 

AR-13715-09.0 Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 
Reta, Direita, 9 mm 

 

AR-13715-10.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Direita, 10 mm 
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AR-13715-11.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Direita, 11 mm 

 

AR-13715-12.5 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Direita, 12,5 mm 

 

AR-13715-15.0 
Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 

Reta, Direita, 15 mm 

 

AR-13715-17.5 Placa ContourLock HTO Plate, Cunha 
Reta, Direita, 17,5 mm 

 

AR-13720-05.0 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, esquerda, 5 mm 
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AR-13720-07.5 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, esquerda, 7,5 mm 

 

AR-13720-09.0 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, esquerda, 9 mm 

 

AR-13720-10.0 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, esquerda, 10 mm 

 

AR-13720-11.0 Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, esquerda, 11 mm 

 

AR-13720-12.5 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 

com inclinação A/P, esquerda, 12,5 mm 

 

AR-13720-15.0 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, esquerda, 15 mm 
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AR-13720-17.5 Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, esquerda, 17,5 mm 

 

AR-13725-05.0 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 

com inclinação A/P, direita, 5 mm 

 

AR-13725-07.5 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, direita, 7,5 mm 

 

AR-13725-09.0 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 

com inclinação A/P, direita, 9 mm 

 

AR-13725-10.0 Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, direita, 10 mm 
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AR-13725-11.0 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 

com inclinação A/P, direita, 11 mm 

 

AR-13725-12.5 Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, direita, 12,5 mm 

 

AR-13725-15.0 Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, direita, 15 mm 

 

AR-13725-17.5 
Placa ContourLock HTO Plate, cunha 
com inclinação A/P, direita, 17,5 mm 

 

AR-13730-01 
Placa ContourLock HTO Plate, Esquerda, 

67 mm 
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AR-13730-02 
Placa ContourLock HTO Plate, Esquerda, 

71 mm 

 

AR-13730-03 
Placa ContourLock HTO Plate, Esquerda, 

84 mm 

 

AR-13735-01 
Placa ContourLock HTO Plate, Direita, 67 

mm 

 

AR-13735-02 
Placa ContourLock HTO Plate, Direita, 71 

mm 

 

AR-13735-03 
Placa ContourLock HTO Plate, Direita, 84 

mm 

 

AR-13200ST-5.0 
Placa para Osteotomia Tibial, Inclinação 

A/P, 5 mm, Titânio 

 



 

 
INSTRUÇÕES DE USO 

 
Sistema de placas e parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral 

 

Versão 00.09_2015 
IMPORTANTE! Verifique se esta versão corresponde à constante no rótulo do produto. 
Para o formato impresso desta Instrução, entre em contato com o SAC: 11 3512-1700 

AR-13200ST-07.5 
Placa para Osteotomia Tibial, Inclinação 

A/P, 7,5 mm, Titânio 

 

AR-13200ST-09.0 
Placa para Osteotomia Tibial, Inclinação 

A/P, 9 mm, Titânio 

 

AR-13200ST-10.0 
Placa para Osteotomia Tibial, Inclinação 

A/P, 10 mm, Titânio 

 

AR-13200ST-11.0 Placa para Osteotomia Tibial, Inclinação 
A/P, 11 mm, Titânio 

 

AR-13200ST-12.5 
Placa para Osteotomia Tibial, Inclinação 

A/P, 12,5 mm, Titânio 

 

AR-13200ST-15.0 
Placa para Osteotomia Tibial, Inclinação 

A/P, 15 mm, Titânio 

 

AR-13200ST-17.5 Placa para Osteotomia Tibial, Inclinação 
A/P, 17,5 mm, Titânio 

 

AR-13200T-05.0 
Placa para Osteotomia Tibial, Cunha 

Aberta, 5 mm, Titânio 

 

AR-13200T-07.5 
Placa para Osteotomia Tibial, Cunha 

Aberta, 7,5 mm, Titânio 

 

AR-13200T-09.0 
Placa para Osteotomia Tibial, Cunha 

Aberta, 9 mm, Titânio 
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AR-13200T-10.0 
Placa para Osteotomia Tibial, Cunha 

Aberta, 10 mm, Titânio 

 

AR-13200T-11.0 
Placa para Osteotomia Tibial, Cunha 

Aberta, 11 mm, Titânio 

 

AR-13200T-12.5 
Placa para Osteotomia Tibial, Cunha 

Aberta,12,5 mm, Titânio 

 

AR-13200T-15.0 Placa para Osteotomia Tibial, Cunha 
Aberta, 15 mm, Titânio 

 

AR-13200T-17.5 
Placa para Osteotomia Tibial, Cunha 

Aberta, 17,5 mm, Titânio 

 

AR-13100T-05.0 Placa para Osteotomia Femoral, 5 mm, 
Titânio 

 

AR-13100T-07.5 
Placa para Osteotomia Femoral, 7,5 mm, 

Titânio 

 

AR-13100T-09.0 Placa para Osteotomia Femoral, 9 mm, 
Titânio 
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AR-13100T-10.0 
Placa para Osteotomia Femoral, 10 mm, 

Titânio 

 

AR-13100T-11.0 Placa para Osteotomia Femoral, 11 mm, 
Titânio 

 

AR-13100T-12.5 
Placa para Osteotomia Femoral, 12,5 

mm, Titânio 

 

AR-13100T-15.0 
Placa para Osteotomia Femoral, 15 mm, 

Titânio 

 

AR-13100T-17.5 
Placa para Osteotomia Femoral, 17,5 

mm, Titânio 

 
 

COMPOSIÇÃO 

 

As placas e parafusos do Sistema de placas e parafusos para Osteotomia Tibial e 

Femoral são fabricados em liga metálica de titânio Ti-6Al-4V, segundo a norma ASTM F136.  

 

FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO MÉDICO 
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 O Sistema de placas e parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral  foi desenvolvido 

para proporcionar fixação após a realização de osteotomia da tíbia ou fêmur. O sistema contém 

placas e parafusos de diferentes formatos e tamanhos, destinados a atender às necessidades do 

paciente. As placas estão disponíveis em placas tibiais com inclinação A/P, placas tibiais com 

cunha reta, e placas femorais. As placas possuem orifícios não-bloqueados e orifícios bloqueados 

auto-bloqueantes. Os parafusos são esponjosos ou corticais. 

 

 As placas para osteotomia em cunha aberta são utilizadas em conjunto com os 

parafusos para proprocionar fixação após osteotomias proximais da tíbia e distal do fêmur em 

cunha aberta. 

 

 As placas para osteotomia em cunha aberta com cunha com inclinação A/P são 

utilizadas em conjunto com os parafusos para proprocionar fixação após osteotomias proximais da 

tíbia em que ajustes da inclinação tibial são necessários. 

 

 As placas para osteotomia em cunha fechada são utilizadas com os parafusos para 

proprocionar fixação após osteotomias proximais da tíbia em cunha fechada. 

 

O sistema é destinado especificamente para utilização no tratamento de não-união, 

consolidação viciosa e fraturas da tíbia proximal e do fêmur distal, incluindo simples, cominutivas, 

cunha lateral, depressão, cunha média, biocondilar, combinações de cunha lateral e depressão, e 

fraturas associadas a fraturas diafisárias.  

 

Deve ser utilizada imobilização pós-operatória adequada. 

 

CONTRA-INDICAÇÕES 

 

As seguintes condições podem prejudicar o sucesso do procedimento e devem ser 

cuidadosamente consideradas pelo profissional antes da implantação do Sistema de placas e 

parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral : 

 

• Quantidade ou qualidade insuficiente de osso. 

• Irrigação sanguínea insuficiente e infecções prévias que tendem a atrasar a cicatrização. 
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•  Sensibilidade aos materiais dos dispositivos; se houver suspeita de sensibilidade ao material, 

testes apropriados deverão ser feitos para que possibilidade de sensibilidade seja descartada 

antes da implantação.  

• Qualquer infecção ativa ou irrigação sanguínea insuficiente. 

• Circunstâncias que poderão limitar a capacidade ou disposição do paciente em restringir suas 

atividades ou seguir orientações durante o período de cicatrização. 

• Este dispositivo pode não ser adequado para pacientes com osso insuficiente ou imaturo. O 

médico deve avaliar cuidadosamente a qualidade do osso antes de realizar cirurgias 

ortopédicas em pacientes cujo crescimento ósseo não tenha sido concluído. O uso deste 

dispositivo médico e colocação de implantes no corpo não deve unir, perturbar ou prejudicar a 

placa de crescimento. 

• Este dispositivo não deve ser usado para procedimentos cirúrgicos diferentes dos 

especificados. 

• Apenas para Osteotomia em Cuha Aberta: a osteotomia em cunha aberta não deve ser 

realizada se houber histórico de osteotomia em cunha fechada na mesma região da mesma 

extremidade. 

 

ADVERTÊNCIAS 

 

As seguintes advertências devem ser levadas em consideração quando o Sistema de 

placas e parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral  for utilizado: 

 

• São necessárias duas placas para a fixação de osteotomias altas da tíbia em cunha aberta 

(HTO, High Tibial Opening). A utilização de apenas uma placa para fixação não fornece a 

fixação adequada.  

• Um dispositivo de fixação interna nunca deve ser reutilizado. 

•  Todos os implantes metálicos utilizados no procedimento cirúrgico devem ter a mesma 

composição. 

• No período pós-operatório e até que a cura completa, a fixação proporcionada por este 

dispositivo deve ser considerada temporária e pode não suportar o peso corporal ou outros 

estresses. É importante proteger a fixação proporcionada pelo dispositivo. É necessário 

obedecer estritamente o regime pós-operatório prescrito pelo médico para evitar que estresses 

excessivos sejam aplicados  no dispositivo. 
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• Os procedimentos operatórios e pós-operatórios, incluindo o conhecimento das técnicas 

cirúrgicas e a correta seleção e colocação do implante, são considerações importantes para 

utilização eficaz deste dispositivo. È necessário dispor de um sistema de implantação 

apropriado para a inserção correta do dispositivo. 

• Toda decisão relacionada com a extração do dispositivo deverá considerar os possíveis riscos 

para o paciente de uma segunda intervenção cirúrgica. A extração do implante deve ser 

seguida por um controle pós-operatório adequado. 

• O paciente deve receber instruções precisas sobre o uso e limitações do dispositivo.  

• O dispositivo é de uso único. A reutilização pode resultar em desempenho inferior do 

dispositivo e causar danos ao paciente e/ou usuário. 

• Este dispositivo não foi avaliado para confirmar sua segurança e compatibilidade em 

ambientes de ressonância magnética, nem foi comprovado se há migração ou aquecimento 

neste tipo de ambiente. Como o implante é metálico, o cirurgião pode esperar que apareçam 

artefatos na imagem nas ressonâncias magnéticas periódicas. 

• Remoção de fixação complementar após a cicatrização. Se a fixação suplementar não for 

removida após a cura, qualquer uma das seguintes complicações podem ocorrer: (1) Corrosão, 

com reação tecidual ou dor, (2) Migração do implante, resultando em lesões; (3) Risco 

adicional de lesões de trauma pós operatório; (4) Afrouxamento, curvatura e/ou quebra, o que 

poderia dificultar a remoção ou torná-la impossível; (5) Dor, desconforto ou sensações 

anormais devido à presença do dispositivo; (6) Possível aumento do risco de infecção e (7) 

Perda óssea devido ao stress de blindagem. O cirurgião deve ser cuidadoso e ponderar os 

riscos e benefícios de uma intervenção cirúrgica para a remoção do implante. A remoção do 

implante deve ser seguida de um pós-operatório adequado para evitar a re-fratura. 

• Para que o ajuste anatômico seja correto, pode ser necessário moldar a placa para encaixe 

correto ao local do procedimento cirúrgico. As placas devem ser moldadas com cuidado para 

evitar quebra ou enfraquecimento, e apenas em uma direção, para ajuste ao formato do osso. 

Dobrar a placa em direção oposta à inicial pode causar dano irreversível ao dispositivo. Se o 

ajuste for feito na região dos buracos para encaixe dos parafusos pode interferir com o encaixe 

do mesmo e causar fixação inadequado, resultando em falha dos parafusos e placas durante 

ou após o procedimento cirúrgico.  
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• Restrições de carga - Um parafuso não deve ser apertado até os limites de força suportados, 

mas aproximadamente até dois terços desses limites, para permitir a resistência a qualquer 

carregamento funcional adicional. 6.2Nm é o torque máximo suportado pelos parafusos. Não é 

recomendada a aplicação de torque acima deste valor.  A rigidez à flexão da placa AR-13730-

01 foi de 928.93 N/mm, rigidez de flexão estrutural de 1.306 x 106 N/mm2, teste de carga de 

991.6 N e força de flexão de 7436.6 Nmm. 

 

 

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS 

 

Como qualquer dispositivo implantável, dependendo das aplicações clínicas e condições 

do paciente, as seguintes complicações ou efeitos adversos podem ocorrer: 

 

• Infecções, tanto profundas como superficiais; 

• Reações a corpos estranhos; 

• O uso de qualquer material implantável infectado ou contaminado poderá levar à formação 

de fístula ou rejeição e extração.  A infecção pode requerer a remoção do parafuso e da 

placa. 

 

PRECAUÇÕES 

 

As seguintes precauções devem ser tomadas quando o Sistema de placas e parafusos 

para Osteotomia Tibial e Femoral  for utilizado: 

 

• Os cirurgiões devem revisar a técnica cirúrgica previamente antes de realizar qualquer 

cirurgica. Arthrex fornece técnicas cirúrgicas detalhadas impressas, em vídeo e formatos 

eletrônios. Contate um representante Arthrex caso julgue necessário uma demonstração 

local. 

 
DESCARTE DE PRODUTO 
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Os componentes do Sistema de placas e parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral  

Joelho são de uso único e não devem ser reutilizados. Todos os dispositivos removidos de 

pacientes devem ser descartados conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde do hospital, conforme orientação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Os 

componentes não são contaminantes ambientais. 

O descarte dos implantes será efetuado de acordo com os preceitos estabelecidos pela 

Resolução RDC nº 306/2004 de 07 de dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 

10 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde, bem como em conformidade com as Legislações complementares 

que foram publicadas a partir da referida data. Segundo as normas dos hospitais para descarte de 

materiais de uso em saúde, existem dois procedimentos a serem seguidos:  

 Quando o implante é retirado do corpo do paciente, ele deve ser considerado 

potencialmente infectante, devendo ser destruído. O implante, após ter sido explantado do 

paciente, é descaracterizado e inserido em saco plástico e acomodado em uma caixa designada 

para materiais infectados. A caixa de materiais infectantes é então incinerada e segue para um 

aterro sanitário licenciado. 

 Caso tenha sido detectado algum defeito no implante (rachaduras, fissuras, etc), 

anteriormente à implantação no paciente, os implantes devem ser descaracterizados e 

descartados conforme os procedimentos do hospital para materiais potencialmente contaminados. 

A composição do produto faz com que este não ofereça qualquer tipo de risco de manipulação ou 

descarte. A ARTHREX INC. adverte que um implante que foi desqualificado ou explantado 

NUNCA deve ser reutilizado. Ao mesmo tempo em que pode parecer não danificado, um 

implante utilizado pode ter adquirido marcas ou comprometimento latente de sua integridade, o 

que reduziria sua vida útil. 

 

ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E TRANSPORTE 

 

 O Sistema de placas e parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral deve ser 

armazenado em sua embalagem original fechada,em local seco e longe da luz solar direta. Não 

pisar ou apoiar outros objetos sobre as embalagens ou imprensá-las lateralmente. Dispositivos 

estéreis não devem ser utilizados após a data de validade. 

 

LIMPEZA, ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE 
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Os componentes do Sistema de placas e parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral  

são fornecidos estéreis.  

 

Òxido de Etileno (EtO): 

Método de esterilização amplamente difundido, pois sua ação esterilizante se dá por 

alteração do DNA, onde ocorre a mutação das células.  

 O óxido de etileno é um gás tóxico, incolor, inflamável e obtido pela reação de cloridrina de 

glicol com potassa cáustica concentrada, sendo inflamável quando puro. Poderão ser esterilizados 

os materiais a termo sensíveis (peças cromadas). Em um tempo de exposição dependendo da 

concentração do gás, podendo ser em geral de 2 a 7 horas de exposição, numa temperatura de 

50°C a 60°C. Conta-se 20 minutos a 240 minutos para aeração mecânica + 24 a 72 horas para 

aeração ambiental.  

 Possui excelente penetração, alto custo operacional, sendo altamente tóxico para quem 

manipula e meio ambiente.  

O procedimento de esterilização por óxido de etileno (EtO) é validado pela 

ANSI/AAMI/ISSO 111135, Dispositivos médicos – Validação e controle de rotina de esterilização 

por óxido de etileno. Esta validação demonstrou com êxito que o procedimento de esterilização de 

gás EtO 100% e a equipe relacionada são confiáveis e as esterilizações repetidas em uma linha de 

produto específico (Ciclo à frio) fabricada pela Arthrex a um nível de garantia de esterilidade 

mínima de 10-6. Os dispositivos de fixação biocomposite cumprem com os níveis residuais 

máximos especificados na ISO 10993-7 Seção 4, “Requisitos” para um dispositivo de contato 

permanente para o óxido de Etileno, como se segue:  

ISO 10993-7, SEÇÃO 4.3.1 Dispositivos de contato permanente: A média das doses 

diárias de EtO no paciente não excederá 0.1mg/dia. Além disso, a dose máxima de EtO não 

excederá:  

20mg nas primeiras 24 horas 

60mg nos primeiros 30 dias  

2.5g em toda vida 

O nível de garantia de esterilidade (SAL) é de 10-6. 

 O material da embalagem (Tyvek®) é compatível com toda a maioria dos métodos de 

esterilização usados geralmente. Não importa o processo usado: óxido de etileno (EtO), gama, 

irradiação de elétron, vapor (sob condições controladas) ou métodos mais novos, tais como o 

Sistema de Esterilização Sterrad®, o Tyvek® reterá suas propriedades protetoras, cores e 

flexibilidade. 
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 O processo de fabricação do Tyvek® permite apenas curtos períodos de tempo quando a 

folha é sujeita aos particulados e micróbios aéreos; então, a biocarga da superfície do Tyvek® é 

muito baixa. Essa biocarga baixa não se adiciona significantemente ao tempo de esterilização 

necessário. Medido como unidades de formação de colônia (cfu) por ft², a biocarga para o Tyvek® 

2FS™ é 62; para Tyvek® 1059 é 93; e para Tyvek® 1073B é 80. 

 

 Tabela I. Compatibilidade do Material com vários métodos de esterilização 

 

1. Condições sob controle (250°F a 260°F [121°C a 127°C] a 30psi por 30 minutos). 

2. Pode se tornar frágil. 

 

O Óxido de Etileno não é bem absorvido pelo Tyvek®; assim, ele é removido completamente 

dentro de seis minutos, não deixando resíduos no Tyvek®. Em contrapartida, leva 105 minutos 

para o EtO ser removido completamente do papel. A Tabela II mostra os resultados dos testes em 

comparação com a força e barreira dos estilos de grau médicos de Tyvek®, ambos antes e depois 

da esterilização com EtO.  

 

Tabela II. Propriedades de Resistência e Barreira antes e depois da esterilização por EtO. 

 

 
Força de Tensão, MD¹ lb/pol. 

(N/2.54 cm) 

Barreira Microbiana, 

LRV² 

Tyvek® 1073B   

Não esterilizado 44 (196) 5.2 

Esterilizado 46 (205) 5.3 

 Tyvek® 

Papel de Grau 

Médico com 

Revestimento de 

Látex Saturado 

Membrana 

Médica 

Óxido de Etileno (EtO) Sim Sim Não 

Radiação Gama Sim Sim Sim 

Radiação de Elétrons Sim Sim Sim 

Vapor Sim¹ Sim² Não 

Sterrad® Sim Não Não 
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Tyvek® 1059B   

Não esterilizado 37 (165) 4.7 

Esterilizado 35 (156) 4.7 

Tyvek®2FS™   

Não esterilizado 31 (138) 3.6 

Esterilizado 33 (147) 3.3 

 

1. Conforme ASTM D5035 e DIN EN ISO 1924-2; modificado por velocidade e comprimento 

do medidor. 

2. Valor de Redução Logarítmica como testado conforme o ASTM F1608. 

 

 

VALIDADE: 5 anos a partir da data de esterilização. 

 

Produto Uso Único 

Proibido Reprocessar 

 

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 

 

Os componentes do Sistema de placas e parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral  

da Arthrex são identificados de forma a possibilitar sua rastreabilidade através da marcação do 

logo da empresa, código de referência e número de lote. A embalagem do implante contém os 

dizeres de rotulagem, dentre os quais estão as informações que possibilitam a identificação e 

rastreabilidade do produto.  

O Departamento de Controle de Qualidade tem um Departamento de Liberação de Produto 

que é responsável pela revisão dos resultados de testes e da documentação pertinente ao produto 

(determinação de componentes/materiais, rastreabilidade 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 requisitos atendidos para liberação dos 

produtos para o estoque. Todos os resultados e documentação que são revisados pelo 

Departamento de Liberação de Produtos são mantidos em arquivo, pelo mínimo de sete anos a 

partir da data de manufatura.  
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O hospital onde for realizada a cirurgia deve instruir seus profissionais de saúde a repassar 

os dados fornecidos no rótulo do produto de forma clara em local de destaque no prontuário ou 

documento equivalente do paciente, bem como em outros documentos de rastreabilidade que 

porventura sejam utilizados. A rotulagem contém no mínimo as seguintes informações: 

indentificação do fabricante; identificação do importador, registro Anvisa, código de referência, 

descrição do componente, nº do lote, validade, responsável técnico, condições de armazenamento. 

O médico responsável pela cirurgia deve repassar ao paciente, na forma de documento 

impresso o laudo com o número de registro escrito e os demais dados de rastreabilidade. O 

médico deve orientar o paciente sobre a possível ocorrência de efeitos adversos relacionados ao 

produto, conforme descrito nas instruções de uso. Caso sejam constatados quaisquer eventos 

adversos, o médico e/ou paciente deve notificar imediatamente o órgão sanitário competente – 

ANVISA, bem como o detentor do registro informado na rotulagem para que possam ser tomadas 

as providências cabíveis constantes na RDC 67/2009 e RC 23/2012 e outras que venham a 

substituí-las. 

Nota: Este produto não é fornecido com etiquetas de rastreabilidade, haja visto não ser 

enquadrado como “implante permanente”, segundo definição dada na RDC 59/08. 

 
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO  

 

Os componentes do Sistema de placas e parafusos para Osteotomia Tibial e Femoral  

são fornecidos estéreis. Os parafusos são acondicionados primariamente em um saco de 

polietileno e tykek selado a calor. Este saco é acondicionado em um saco maior de polietileno e 

tyvek selado a calor, e o conjunto é acondicionado em caixa de papel cartão. A configuração de 

embalagem é capaz de manter a integridade do produto e a barreira estéril. Cada caixa contém 01 

unidade.  

 

As placas são acondicionadas em um inserto protetor de polietileno e posteriormente 

acondicionadss primariamente em um saco de polietileno e tykek selado a calor. Este saco é 

acondicionado em um saco maior de polietileno e tyvek selado a calor, e o conjunto é 

acondicionado em caixa de papel cartão. A configuração de embalagem é capaz de manter a 

integridade do produto e a barreira estéril. Cada caixa contém 01 unidade.  
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Imagem ilustrativa das embalagens do parafuso (sacos de polietileno/tyvek e caixa de papel 

cartão) 
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Imagem ilustrativa das embalagens da placa (sacos de polietileno/tyvek e caixa de papel 

cartão) 

 

Nome técnico: Sistema de fixação rígida de placas especiais para osteossíntese 

 

Fabricado por:  

ARTHREX INC. 

1370 Creekside Blvd 

Naples , FL 34108 USA 

Fone. (941) 643-5553 

Atendimento ao Consumidor: 1 800-934-4404 

Fax: (941) 643-6218 
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IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR: 

TELLUS MEDICAL DISTRIBUIÇÃO, IMP. E EXP. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME. 

Delegado Moraes Novaes, 196 – Bairro: Vila Andrade – São Paulo/SP  

CEP. 05.718-310 

CNPJ: 08.268.696/0001-43 

Tel: (11)3512-1700 

 

REGISTRO ANVISA/MS: XXXXXX 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Priscila Desiderio da Silva / CREFITO 67010 –F 

 

 

 

 

_____________________________ 

Priscila Desiderio da Silva 

CPF: 300.037.608-98 

Representante Legal 

_____________________________ 

Priscila Desiderio da Silva 

CREFITO N° 67010 – F 

Responsável Técnico 

 


