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DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO 

 

Os botões de fixação Arthrex servem para fixar tecido mole à osso ou osso à osso, 

funciona como polo de fixação ou ponte de distribuição, para distribuir a tensão da sutura por toda 

a área de reparação de um ligamento ou tendão. Temos quatro modelos nesta familia: o botão pec 

Repair (AR-2266), o Biceps Button (AR-2261), o Botão Dog Bone (AR-2270) e o Botão Tightrope 

ABS (AR-1588TB). O botão Pec Repair é composto de liga de titânio Ti-6Al-4V por ASTM F136 foi 

designado especificamente para reparos das rupturas no tendão maior do peitoral junto ao osso. O 

botão possui dois orifícios teardrop com 2mm de comprimento cada. O botão possui 10.9mm de 

comprimento e 2.6mm de largura com 1.8mm de espessura. Cada extremidade do botão tem uma 

face angular para promover um efeito de alternância quando o botão contacta o córtex oposto. O 

Bicpes button é um botão de liga de titânio Ti-6Al-4V por ASTM F136 de 2.4x12mm foi designado 

para reparos do bíceps distal. Esta técnica com o bíceps button assenta com segurança o tendão 

contra o córtex distal do soquete ósseo, maximizando assim a superficie tendão osso até a cura. O 

Botão Dog Bone (AR-2270) é um botão de liga de titânio Ti-6Al-4V por ASTM F136. O botão é pré-

contornado, possui dois orifícios. Tem 8.13mm de comprimento, 10.16mm de largura com 1.3mm 

de espessura. Indicado para reparos na junta acromioclavicular, proporcionando um reparo duas 

vezes mais forte do que os dispositivos de fixação já existentes para esta articulação. Já o Botão 

Tightrope ABS (AR-1588TB) é um botão de liga de titânio Ti-6Al-4V por ASTM F136. O botão é 

pré-contornado, possui dois orifícios. Tem 12mm de comprimento, 8mm de largura com 1.5mm de 

espessura. Indicado para reparos do LCA e LCP, proporcionando um maior contato com o córtex 

devido ao tamanho do botão 
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Visualização da utilização do botão para fixação Arthrex em um reparo de ligamento 

 

 

Os modelos são: 

Imagem Código Descrição (largura em mm x 

Comprimento em mm) 

 

 

 

 

AR-2266 Botão pec Repair (2.6mm x 10.9 mm) 

 

 

 

AR-2261 BicepsButton™ (2.6mm x 12 mm) 
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AR-2270 Botão Dog Bone (10.16mm x 

8.13mm)  

 

AR-1588TB Botão Tightrope ABS (8mm x 12mm) 

 

 

FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO MÉDICO. 

Os botões de fixação Arthrex servem para fixar osso a osso ou tecido mole à osso e 

funciona como um pólo de fixação ou ponte de distribuição, ou para distribuir a tensão da sutura 

por toda a área de reparação de um ligamento ou tendão. 

 

As instruções de uso que está incluída na embalagem do produto estão em 

conformidade com os regulamentos do FDA (Food and Drug Administration) e MDD (Diretivas 

Européias para dispositivos médicos).  

 

CONTRA-INDICAÇÕES 

As seguintes condições podem prejudicar no sucesso do procedimento e devem ser 

cuidadosamente consideradas pelo profissional antes da implantação dos botões de fixação 

Arthrex: 

 

• Quantidade ou qualidade insuficiente de osso. Nota: a eficácia do implante está diretamente 

relacionada com a qualidade do osso em que será inserida. 

• Irrigação sanguínea insuficiente e infecções prévias, que tendem a atrasar a cicatrização 

• Sensibilidade aos materiais dos dispositivos; se houver suspeita de sensibilidade ao 

material, testes apropriados deverão ser feitos até que se garanta a segurança desta 

aplicação. Qualquer possibilidade de sensibilidade deverá ser descartada antes da 

implantação; 

• Qualquer infecção ativa 
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• Circunstâncias que poderão limitar a capacidade voluntária do paciente para restringir suas 

atividades ou seguir ordens facultativas durante o período de cicatrização. 

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

especificados. 

• 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. 

 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

As seguintes advertências devem ser levadas em consideração quando os botões de 

fixação Arthrex forem utilizados: 

 

• Todos os implantes metálicos utilizados neste procedimento cirúrgico devem ter a mesma 

constituição; 

• A fixação proporcionada por este dispositivo deve ser considerada temporária até que se 

tenha completado a consolidação óssea e não deverá suportar peso nem tensão sem apoio; 

• É necessário dispor de um sistema de implantação Arthrex apropriado para inserção correta 

do implante; 

• Não reesterilizar este dispositivo 

• Os dispositivos de fixação interna nunca devem ser reutilizados; 

• O dispositivo pode falhar deixar de funcionar corretamente para o uso indicado ou 

comprometer a integridade do procedimento se as instruções de uso descritas abaixo não 

forem corretamente seguidas; 

• Os procedimentos operatórios e pré-operatórios, incluindo o conhecimento das técnicas 

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

a utilização eficaz do dispositivo; 

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

• Deve-se proteger a fixação proporcionada por este dispositivo na etapa pós-operatória até 

que se complete a cicatrização. É necessário obedecer estritamente o regime pós-operatório 

prescrito pelo médico para evitar que o implante sofra efeitos adversos. 

• Toda decisão relacionada com a extração do dispositivo deverá levar em conta os possíveis 

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

ser seguida por um controle pós-operatório adequado. 
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• Os botões de fixação Arthrex nunca devem ser reesterilizados, ou seja, uma vez que a 

embalagem foi aberta e não foi utilizado, ele deve ser descartado.  

• Caso a embalagem esteja violada a mesma deve ser descartada, utilizando no 

procedimento cirúrgico um novo dispositivo de outra embalagem. 

• 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. 

 

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 

- Alergias e outras reações ao material do dispositivo 

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

de fístula ou rejeição e extração.  A Infecção pode requerer a remoção do dispositivo. 

 

TÉCNICA CIRÚRGICA 

 

Os cirurgiões são aconselhados à rever as técnicas cirúrgicas específicas antes da 

utilização do produto em qualquer cirurgia. A Arthrex fornece técnicas cirúrgicas detalhadas em 

formato impresso, vídeo ou eletrônico.Contacte seu representante Arthrex para uma 

demonstração local ou ainda para o envio de uma técnica mais detalhada. Abaixo seguem as 

descrições de algumas das técnicas cirúrgicas aplicáveis a utilização dos botões de fixação 

Arthrex  

 

Técnica de tensão slide com o biceps button 
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Suturar o tendão do biceps usando um Fiberloop. Corte o loop criando duas “pontas” na 

sutura 

 

 

Perfure com um pino de broca 3.2mm através de ambas as corticais. Deixe o pino no local. 

 

 

Escareie sobre o pino com um escareador de 7.5mm ou 8mm através da primeira cortical 

somente. Deixe o pino no local. 

 

 

Passe as duas pontas da sutura pelo botão (aquelas proveniente do corte do Fiberloop). 
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Carregue a sutura Fiberwire#2 (sutura de arranque) através do Biceps Button e do orifício 

do pino. 

 

 

Puxe o botão através do alcance da sutura de arranque. Remova a sutura de arranque 

 

Tensione as pontas da sutura para puxar o botão para dentro do soquete preparado 

 

 

Use a agulha livre para passar uma das pontas da sutura através do tendão. Amarre a 

segunda ponta da sutura. 
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Conduza uma das pontas da sutura através do insertor de parafuso tenodesis. Insira o 

parafuso tenodese de 7mm x 10mm (não objeto deste registro) enquanto empurra o tendão do lado 

ulnar para o radial. 

 

Amarre as pontas da sutura sobre o parafuso tenodesis. Corte as pontas para completar o 

reparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica para reparo de lesões musculares do peitoral maior com botão de fixação. 
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Ruptura do músculo peitoral maior 

 

 

 

O fio de sutura fiberwire #2 é suturado no tendão rompido e 2 à 3 orifícios são perfurados 

no úmero no local de adesão do tendão em preparação para o botão cortical. 

 

 

A sutura é então carregada através do botão 
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O botão é inserido dentro do úmero e alternado dentro do local. 

 

 

 

O peitoral maior é então reduzido no úmero e as suturas são amarradas 

 

Técnica para estabilização da deslocamentos agudas da articulação acromioclavicular 

usando o Botão Dog Bone. 
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Através do portal anterior baixo, coloque o Guia AC apropriado* sob a base da coracóide e perfure 

os túneis claviculares e coracóides usando uma brica canulada de 3mm. 

* Use o guia esquerdo (AR-2254L) para o ombro esquerdo e o guia direito (AR-2254R) para o 

ombro direito 

 

 

Remover o trocarte da broca e passer o SutureLasso™ SD Wire Loop através do primeiro loop da 

broca canulada e recuperá-lo através da cânula anterior abaixo. Remover a Broca canulada, 

deixando apenas os fios dentro dos túneis.   
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Prenda as pontas do FiberTape e TigerTape® dentro dos orifícios do botão de modo que os fios 

fiquem em forma de U. Deslize o botão para passar os fios. Os fios devem envolver a marcação à 

laser existente no botão para garantir que a concavidade do botão será assentada na base do 

coracóide 

 

Coloque as extremidades do FiberTape e TigerTape através do SutureLasso Wire Loop e puxe as 

extremidades através dos túneis claviculares e coracóides. Use um instrumento de alcance para 

virar o botão e puxá-lo através da Canula Passport button. 
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Assente o botão na base do coracóide. A concavidade do botão deve estar contrária ao coracóide 

e a linha de orientação (marcação à laser do botão) deve estar alinhada com o arco do coracóide. 

 

 

Coloque um Segundo botão Dofg bone nas extremidades da sutura que saem da clavícula. A 

concavidade do botão deve estar virada para a clavícula e a linha de orientação (marcação à laser 

do botão) deve estar alinhada com o eixo da clavícula 
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Reduzir a articulação AC e amarrar as extrimdades do FiberTape sobre o botão com quatro half-

hitches alterandos. Checar a redução da junta AC depois de amarrar o primeiro nó e então fazer o 

segundo nó no FiberTape. Cortar as extremidades da sutura para completar o reparo. 

 

Técnica para reconstrução do ACL usando o Botão Tightrope ABS. 

 

 Prepare a construção GraftLink com um enxerto semitendinoso único como descrito no 

guia de técnica do GraftLink. Carregar um ACL Tightrope RT no lado femoral e uma sutura para o 

botão tightrope ABS no lado tibial. Tomar o tamanho do diâmetro do enxerto femoral e tibial para a 

preparação do soquete femoral bem como do comprimento geral do enxerto, para garantir a 

profundidade apropriada. 

 

Criação do soquete ósseo 
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 O soquete fenmoral pode ser criado através do portal medial usando um Pino de Broca 

Tightrope e  brocas de baixo perfil (1) ou com a técnica de dentro para fora usando o guia de 

retroconstrução e os FlipCutters (2). 
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O soquete tibial pode ser criado usado um FlipCutter (3) ou um Retrodrill (4). 

 

 Passe o ACL Tightrope RT femoral. Puxe as extremidades do fio de sutura para que o 

enxerto avance para dentro do soquete femoral. Coloque a sutura dentro do Botão Tightrope ABS 

e passe esta mesma sutura através da tíbia 
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 Puxe o botão Tightrope ABS para for a da tíbia. Puxe o botão e passe no lado tibial o 

enxerto. Passe as extremidades do fio de sutura pelo botão Tightrope ABS dentro das aberturas e 

deslize o botão até o final 

 

 Puxar cada uma das extremidades da sutura alternadamente para deslizar o botão até o 

osso. Coloque o joelho na flexão desejada e puxe as extremidades do fio para o tensionamento 

final do enxerto. 
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 Desloque ciclicamente o joelho e verifique novamente a tensão. Retensione se necessário. 

Quando o tensionamento for completado, um nó pode ser amarrado sobre o botão para a fixação 

apoio. Corte as extermidades do fio de tensionamento, deixando ao menos 1cm. 

 
 
INSTRUMENTAIS UTILIZADOS COM O PRODUTO 

 

Instrumentais para os botões de fixação Arthrex 

Os instrumentais abaixo listados com seus respectivos códigos, podem ser utilizados no 

momento da cirurgia para implementação dos botões de fixação Arthrex, porém não estão 

limitados a estes. Ressaltando que estes não são objetos deste registro e aparecem neste 

relatório com função meramente informativa. 

• AR-7234 - Fiberloop  

• AR-2263 – Pino de broca de 3.2mm  

• AR-2262 – Insertor de botão  

• AR-1407.5 – Escareador de 7.5mm  

• AR-1408 – Escareador de 8mm  

• AR-7201 – Fiberwire #2  

• AR-1670DB – Insertor de parafuso tenodesis  

• AR-1204L - Broca Canulada, 4mm 

• AR-1204.5L - Broca Canulada, 4.5mm 

• AR-1405 - Alargador com Cabeça Canulada, 5mm 

• AR-1405.5 - Alargador com Cabeça Canulada, 5.5mm 
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• AR-1406 - Alargador com Cabeça Canulada, 6mm 

• AR-1406.5 - Alargador com Cabeça Canulada, 6.5mm 

• AR-1510H - Cabo de Guia ACL 

• AR-2254L - Guia AC, Esquerda 

• AR-2254R - Guia AC, Direita 

• AR-2255CG-01 - Guia Fixo 

• AR-2255CG-02 - Pino Guia 

• AR-2255CG-03 - Posicionador de Broca para Clavícula 

• AR-2255CG-04 - Limitador de Broca 

• AR-2255CG-05 - Broca para Reparo AC, 3mm 

• AR-2255D - Chave de Parafuso Tenodesis para Articulação AC   

• AR-2256L - Passador de Enxerto do Coracóide de Articulação AC, Esquerdo 

• AR-2256R - Passador de Enxerto do Coracóide de Articulação AC, Direito 

• AR-2265 - Medidor de Enxerto, AC Graftrope 

• AR-6002 - Sonda Bifurcada 

• AR-2257 – Broca canulada para reparo AC, 3mm 

• AR-4068-05SD – SutureLasso SD Wire Loop 

• AR-7200 – Fiberwire #2, 38’’ (azul)  

• AR-7250 - Fiberwire #0, 38’’ (azul) 

• AR-7208 - Fiberwire #2, 38’’ (1 azul, 1 branco/preto) 

• AR-7209 – FiberStick, Fibberwire #2, 50’’  

• AR-7209T – TigerStick, Fibberwire #2, 50’’  

• AR-1510S – Kit Instrumental para Retroconstrução 

• AR-1204AF-60 - Flipcutter II 6mm  

• AR-1204AF-130 - Flipcutter II 13mm  

• AR-1800-04 - Guia Transportal ACL (TPG), 4mm 

• AR-1800-08 - Guia Transportal ACL (TPG), 8mm 

• AR-1595T - Pino de broca ACL Tightrope  

• AR-1204R-05S – Retrocutter 5mm 

• AR-1204R-12S – Retrocutter 12mm 

• AR-1250RP – Pino guia para RetroDrill, 3mm, canulado 

• AR-1250RS - Pino guia para RetroDrill, 3mm, não canulado 

• AR-1510R – Retrodrill para reconstrução do ACL 

• AR-12540 - Condutor de Sutura 
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• AR-12250 - Condutor de Sutura, reto 

• AR-1886 - Bloco de Ajuste de Tamanho de Enxerto, 

• AR-2950 - Base de Estação de Preparação de Enxerto 

• AR-1953 – Coluna Fixa de Estação de Trabalho de Enxertos 

• AR-4002 – Dispositivo de Tensionamento     

• AR-4003 – Coluna de Dispositivo de Tensionamento     

 
DESCARTE DE PRODUTO 

Este produto é de uso único e não deve ser reutilizado. Os botões de fixação Arthrex 

que por alguma razão não forem utilizados durante o ato cirúrgico e tiverem a embalagem 

aberta, não podem ser reesterilizados. 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. 

 



 

 
INSTRUÇÕES DE USO 
Botões de fixação Athrex 

 

Versão 00.12_2012 
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 

ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E TRANSPORTE 

 Os implantes devem ser armazenados em sua embalagem original, sem abrir e não 

devem ser usados depois da data de validade. Os botões de fixação Arthrex devem ser 

armazenados em local seco. Não pisar ou apoiar outros objetos sobre as embalagens ou 

imprensá-las lateralmente. 

 

ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE 

Os botões de fixação Arthrex são fornecidos estéreis.  O produto só deverá ser utilizado se a sua 

embalagem estiver íntegra.  

 Os botões de fixação Arthrex possuem validade de 5 anos após a data de esterilização, 

a Arthrex garante a validade destes implantes não-biodegradáveis com base nas características 

intrínsecas e de resistência à corrosão do Ti, testes de envelhecimento realizados na 

embalagem utilizada para as sutura, testes de envelhecimento acelerado realizados com o 

material Tyvek da Dupont (embalagem primária dos implantes), testes de validação da máquina 

de selagem da embalagem (para garantir a hermeticidade da selagem da embalagem Tyvek), os 

referidos estudos encontram-se em anexo. Os botões de fixação Arthrex são esterilizados por 

Óxido de Etileno (EO).  

 

Òxido de Etileno: 

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 à 7 horas de exposição, numa 

temperatura de 50°C à 60°C. Conta-se 20 minutos à 240 minutos para aeração mecânica + 24 à 

72 horas para aeração ambiental.  

 Excelente penetração, alto custo operacional, altamente tóxico para quem manipula e 

meio ambiente.  

O dispositivo é vendido estéril. O método de esterilização é o de óxido de etileno. 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 
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mínima de 10-6. Os Botões de fixação Arthrex 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:  

4mg nas primeiras 24 horas 

60mg nos primeiros 30 dias  

2.5g em toda vida 

A média das doses diárias de ECH no paciente não excederá 0.4mg/dia. Além disso, a 

dose máxima de ECH não excederá:  

9mg nas primeiras 24 horas 

60mg nos primeiros 30 dias  

10g em toda vida 

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

 O material da embalagem o 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. 

 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 

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

2. Pode se tornar frágil. 

 

Óxido de Etileno (EtO) não absorve bem no 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® 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. 

 

  

Produto Uso Único 

Proibido Reprocessar 

 

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 

Os botões de fixação Arthrex são rastreados pelo número do lote e pelas etiquetas 
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fornecidas para que estejam contidas no hospital e no prontuário do paciente.  

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.  

O hospital onde for realizada a cirurgia deve instruir seus profissionais de saúde a 

escrever o número de registro do produto, fornecido no rótulo, de forma clara em local de 

destaque no prontuário ou documento equivalente do paciente, bem como a fixação da etiqueta 

de rastreabilidade do mesmo. O médico responsável pela cirurgia deve repassar ao paciente, na 

forma de documento impresso o laudo com o número de registro escrito e a etiqueta de 

rastreabilidade afixada. O médico deve orientar o paciente sobre a possível ocorrência de efeitos 

adversos relacionados ao produto, conforme descrito neste documento. Caso sejam constatados 

quaisquer eventos adversos, o médico e/ou paciente deve notificar imediatamente o órgão 

sanitário competente – ANVISA. 

Os símbolos utilizados na rotulagem e na etiqueta de rastreabilidade estão em 

conformidade com a ISO 15223-1:2007. Segue abaixo modelo das etiquetas fornecidas, num 

total de 6 (seis) etiquetas por produto as quais contêm: código, nome comercial, dimensões, lote, 

data de validade e logo do fabricante. 
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 Modelo de etiquetas de rastreabilidade 

 

As etiquetas devem ser afixação nos seguintes documentos: 

Etiqueta 1 - Prontuário clínico do paciente, como já descrito acima; 

Etiqueta 2 - Laudo entregue para o paciente; 

Etiqueta 3 - Documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido 

pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde 

complementar; 

Etiqueta 4 - Disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição - 

RHD); 

Etiqueta 5 - Disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal). 

Todo o procedimento para rastreabilidade descrito acima está em concordância com a 

Resolução CFM Nº. 1804 – 2006. 

 

 
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO  

Os botões de fixação Arthrex são fornecidos individualmente e devidamente 

esterilizados.O produto é inicialmente acondicionado em um blister de polietileno tereftalado 

PETG 6763 devidamente selado com uma cobertura de tyvek para proteção, esta embalagem é 

acondicionada primariamente em um envelope de tyvek devidamente selado. Depois esta 
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embalagem primária é acondicionada em uma caixa de papel cartão branco sólido (Embalagem 

secundária) 

 

 

Blister de PETG 6763 selado com cobertura de Tyvek para proteção 

 

 

 Envelope Tyvek – ( Embalagem Primária) contendo o Blister de PETG 6763 selado com 

cobertura de Tyvek 

 

 

Embalagem Secundária – Caixa de papel cartão branco sólido 
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 Os botões de fixação Arthrex são fornecidos estéreis e apirogênicos, embalados 

individualmente em blister de PETG 6763, tyvek® e posteriormente são acondicionados em 

caixas de papel-cartão. Nas caixas são fornecidas as etiquetas para serem fixadas no prontuário 

do paciente, contendo as informações necessárias para que seja possível a rastreabilidade do 

produto, bem como as instruções de uso. 

 

 

Nome técnico: Implante para ligamento 

 

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 

 

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR: 

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

Calçada das Hortências nº 47, 1º Andar, Sala 01 - Centro Comercial Alphaville. Barueri - SP – 

CEP. 06.453-017 

CNPJ: 08.268.696/0001-43 

Tel: (11) 3512-1700 

 

REGISTRO ANVISA/MS: XXXXXX 

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