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P O R T U G U Ê S

B R A S I L

Placas Especiais para Síntese Óssea -  RG.: N° 80128580090

Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamen-
tos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou compo-
sição, quando aplicável, assim como a relação dos acessórios 
destinados a integrar o produto.
As Placas Especiais para Síntese Óssea são fabricadas em aço Inox, 
conforme especifi cações das normas ASTM F139. O Aço Inox utilizado 
na fabricação das Placas Especiais para Síntese Óssea é analisado 
em laboratório terceirizado para verifi car a conformidade do material. 

Placa ‘T’ 4,5
As Placas em formato de ‘T’ 4,5 são relativamente delgadas, destina-
das para suportar um córtex fi no ou prevenir colapso de um defeito de 
osso esponjoso, sendo indicadas para suporte de fraturas metafi sárias 
do úmero proximal, do plateau tibial medial e distal de tíbia. Seu formato 
que possui dupla dobra permite a adaptação na região óssea indicada. 
Possui um furo oblongado para permitir a fi xação temporária da placa 
ao osso, permitindo ainda algum ajuste para cima e para baixo. 

Placa Semi Tubular
As placas semi tubulares podem ser facilmente conformadas. A sua es-
tabilidade rotacional deve-se a suas bordas que “mordem” a superfície 
subjacente quando os parafusos são apertados. Essas placas têm sido 
usadas em ossos redondos como o rádio ou em cristas e apenas como 
placa em banda de tensão, de vez que sua resistência máxima é em 
tensão. As principais indicações para essas placas são fraturas do rádio 
e da ulna proximal, particularmente fraturas cominutivas do olecrano, e 
fraturas de topo de botina da tíbia distal.
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Placa “T” 3,5 mm
As Placas em formato ‘T’ 3,5 são placas relativamente delgadas, des-
tinadas para suportar um córtex fi no ou prevenir colapso de um defeito 
de osso esponjoso, sendo indicadas para fi xação na região distal de rá-
dio. Seu formato que possui dupla dobra permite a adaptação no distal 
de rádio. Possui um furo oblongado para permitir a fi xação temporária 
da placa ao osso, permitindo ainda algum ajuste no plano sagital.

Placa ‘L’ Direita ou Esquerda 
As Placas em formato de ‘L’ são placas relativamente delgadas, desti-
nadas a suportar um córtex fi no ou prevenir colapso de um defeito de 
osso esponjoso, sendo indicadas para fi xação na região proximal de 
tíbia. Seu formato que possui dupla dobra permite a adaptação no platô 
lateral da tíbia. Possui um furo oblongado para permitir a fi xação tempo-
rária da placa ao osso, permitindo ainda algum ajuste no plano sagital.

Placa Maleável 
As Placas Maleáveis são indicadas para osso em que sua anatomia 
é complexa, tais como a pelve em torno do acetábulo e úmero distal.  
Possuem orifícios que receberão os Parafusos Corticais para fi xação 
óssea.

Placa Shermann
As Placas Shermann são indicadas em fraturas intercondilianas do 
úmero, pseudartrose da diáfi se do úmero e em mandíbula. Possuem 
orifícios que receberão os Parafusos Corticais para fi xação óssea.

Placa 1/3 Tubular 
As placas de formato 1/3 tubular são usadas com fi xação 3,5 ou 4,0. A 
sua espessura de 1,5mm possui limitações na capacidade de conferir 
estabilidade. Mas é útil em área com cobertura mínima de partes mo-
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les, como o maléolo lateral, o olecrano e a extremidade distal da ulna, 
além da fi xação na fíbula, rádio e metacárpio. Os orifícios das placas 
1/3 tubular permite fi xação com parafuso cortical Ø3,5 ou parafuso es-
ponjoso Ø4,0. 

Composição: As Placas Especiais para Síntese Óssea são fabricadas 
em aço Inox, conforme especifi cação da norma ASTM F139.  

Forma de apresentação: Os implantes são acondicionados em enve-
lopes plásticos com etiqueta não estéril e rotulagem externa. A rotula-
gem externa é composta por etiquetas de rastreabilidade do produto, 
nas quais constam as seguintes informações:
a)Nome do Fabricante
b)Nome Comercial do Produto
c)Nome Técnico
d)Número do Lote
e)Número do registro ANVISA
f)Código do Produto
g)Quantidade
h)Descrição do produto que contém a embalagem (modelo)
i)Data de fabricação
j)Data do vencimento: Vencimento Indeterminado
k)Descrição da matéria-prima utilizada para fabricação do produto 
(Composição)
l)Endereço do fabricante 
m)Nome do Responsável técnico
n)Os dizer: “Produto não estéril”.
o)Os dizer: ”PROIBIDO REPROCESSAR”
p)“Produto de Uso Único, não reutilizar”. 
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q)Antes de usar, vide instruções de uso
r)Advertências/Precauções/Cuidados especiais/Simbologia: Vide Ins-
trução de Uso.

Tabela 1 - Simbologia, conforme NBR ISO 15223
Símbolo Descrição

Data de Fabricação

Não utilizar se a embalagem estiver danifi cada

Validade

“Produto de uso único - Não reutilizar
“PROIBIDO REPROCESSAR”
“VER INSTRUÇÕES DE USO”

Frágil, manusear com cuidado

Manter ao abrigo do sol

Manter seco

Descrição do material da embalagem
O produto não estéril é identifi cado com uma etiqueta de cor verde 

com o dizer “Não estéril”

Ø 20,0 mm
Figura 1 - Etiqueta de identifi cação de produto não estéril

As Placas Especiais serão distribuídas de forma unitária conforme 
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tabela abaixo:
Placa ‘T’ 4,5

Código/Qtd./Descrição/Matéria-Prima
3653-03-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 3 furos por 
68,5mm de comprimento;Aço Inox F139

3653-04-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 4 furos por 84mm 
de comprimento;Aço Inox F139

3653-05-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 5 furos por 100mm de comprimento;Aço 
Inox F139

3653-06-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 6 furos por 116mm de comprimento;Aço Inox F139

3653-07-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 7 furos por 132mm de comprimento;Aço Inox F139

3653-08-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 8 furos por 148mm de comprimento;Aço Inox F139

3653-09-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 9 furos por 164mm de comprimento;Aço Inox F139

3653-10-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 10 furos por 180mm de comprimento;Aço Inox F139

3653-11-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 11 furos por 196,5mm de comprimento;A-
ço Inox F139

3653-12-000;1;Placa ‘T’ - 4,5 de 12 furos por 212,5mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

Código/Qtd./Descrição/Matéria-Prima
Placa Semi Tubular

3520-03;1;Placa “semi tubular 03 furos e 55mm de 
comprimento;Aço Inox F139

3520-04;1;Placa “semi tubular 04 furos e 71mm de 
comprimento;Aço Inox F139

3520-05;1;Placa “semi tubular 05 furos e 87mm de comprimento;Aço Inox F139

3520-06;1;Placa “semi tubular 06 furos e 103mm de comprimento;Aço Inox F139

3520-07;1;Placa “semi tubular 07 furos e 119mm de comprimento;Aço Inox F139

3520-08;1;Placa “semi tubular 08 furos e 135mm de comprimento;Aço Inox F139

3520-09;1;Placa “semi tubular 09 furos e 151mm de comprimento;Aço Inox F139
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3520-10;1;Placa “semi tubular 10 furos e 167mm de comprimento;Aço Inox F139

Código/Qtd./Descrição/Matéria-Prima
“Placa “T” 3,5”

3545-35-033;1;Placa “T” 3,5 de 3 furos por 3 furos 
de 48mm de comprimento;Aço Inox F139

3545-35-034;1;Placa “T” 3,5 de 3 furos por 4 furos 
de 58mm de comprimento;Aço Inox F139

3545-35-035;1;Placa “T” 3,5 de 3 furos por 5 furos de 68mm de compri-
mento;Aço Inox F139

3545-35-043;1;Placa ‘T’ 3,5 de 4 furos por 3 furos de 45,5mm de compri-
mento;Aço Inox F139

3545-35-044;1;Placa “T” 3,5 de 4 furos por 4 furos de 55mm de compri-
mento;Aço Inox F139

3545-35-045;1;Placa “T” 3,5 de 4 furos por 5 furos de 65mm de compri-
mento;Aço Inox F139

3545-35-046;1;Placa “T” 3,5 de 4 furos por 6 furos de 75mm de compri-
mento;Aço Inox F139

Código/Qtd./Descrição/Matéria-Prima
Placa ‘L’ Direita ou Esquerda

3652-03-E00;1;Placa ‘L’ Esquerda de 03 furos por 
69mm de comprimento;Aço Inox F139

3652-04-E00;1;Placa ‘L’ Esquerda de 04 furos por 
85mm de comprimento;Aço Inox F139

3652-05-E00;1;Placa ‘L’’ Esquerda de 05 furos por 101mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3652-06-E00;1;Placa ‘L’ Esquerda de 06 furos por 117mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3652-07-E00;1;Placa ‘L’ Esquerda de 07 furos por 133mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3652-08-E00;1;Placa ‘L’ Esquerda de 08 furos por 149mm de comprimen-
to;Aço Inox F139
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3652-03-D00;1;Placa ‘L’ Direita de 03 furos por 69mm de comprimento;Aço 
Inox F139

3652-04-D00;1;Placa ‘L’ Direita de 04 furos por 85mm de comprimento;Aço 
Inox F139

3652-05-D00;1;Placa ‘L’’ Direita de 05 furos por 101mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3652-06-D00;1;Placa ‘L’ Direita de 06 furos por 117mm de comprimento;A-
ço Inox F139

3652-07-D00;1;Placa ‘L’ Direita de 07 furos por 133mm de comprimento;A-
ço Inox F139

3652-08-D00;1;Placa ‘L’ Direita de 08 furos por 149mm de comprimento;A-
ço Inox F139

Código/Qtd./Descrição/Matéria-Prima
Placa Maleável

3535-03-000;1;Placa Maleável - 03 furos por 55mm 
de comprimento;Aço Inox F139

3535-04-000;1;Placa Maleável - 04 furos por 71mm 
de comprimento;Aço Inox F139

3535-05-000;1;Placa Maleável - 05 furos por 87mm de comprimento;Aço Inox F139

3535-06-000;1;Placa Maleável - 06 furos por 103mm de comprimento;Aço Inox F139

3535-07-000;1;Placa Maleável - 07 furos por 119mm de comprimento;Aço Inox F139

3535-08-000;1;Placa Maleável - 08 furos por 135mm de comprimento;Aço Inox F139

3535-09-000;1;Placa Maleável - 09 furos por 151mm de comprimento;Aço Inox F139

3535-10-000;1;Placa Maleável - 10 furos por 167mm de comprimento;Aço Inox F139

Código/Qtd./Descrição/Matéria-Prima
Placa Shermann

3512-00-003;1;Placa Shermann de 03 furos por 
44mm de comprimento;Aço Inox F139

3512-00-004;1;Placa Shermann de 04 furos por 
61mm de comprimento;Aço Inox F139
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3512-00-005;1;Placa Shermann de 05 furos por 78mm de comprimento;A-
ço Inox F139

3512-00-006;1;Placa Shermann de 06 furos por 95mm de comprimento;A-
ço Inox F139

3512-00-007;1;Placa Shermann de 07 furos por 122mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3512-00-008;1;Placa Shermann de 08 furos por 129mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3512-00-009;1;Placa Shermann de 09 furos por 146mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3512-00-010;1;Placa Shermann de 10 furos por 163mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3512-00-011;1;Placa Shermann de 11 furos por 180mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3512-00-012;1;Placa Shermann de 12 furos por 197mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

Código/Qtd./Descrição/Matéria-Prima
Placa 1/3 Tubular

3530-02-035;1;Placa 1/3 Tubular de 02 furos por 
26mm de comprimento;Aço Inox F139

3530-03-035;1;Placa 1/3 Tubular de 03 furos por 
38mm de comprimento;Aço Inox F139

3530-04-035;1;Placa 1/3 Tubular de 04 furos por 50mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3530-05-035;1;Placa 1/3 Tubular de 05 furos por 62mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3530-06-035;1;Placa 1/3 Tubular de 06 furos por 74mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3530-07-035;1;Placa 1/3 Tubular de 07 furos por 86mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3530-08-035;1;Placa 1/3 Tubular de 08 furos por 98mm de comprimen-
to;Aço Inox F139
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3530-09-035;1;Placa 1/3 Tubular de 09 furos por 110mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3530-10-035;1;Placa 1/3 Tubular de 10 furos por 122mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3530-11-035;1;Placa 1/3 Tubular de 11 furos por 134mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

3530-12-035;1;Placa 1/3 Tubular de 12 furos por 146mm de comprimen-
to;Aço Inox F139

Atenção
Relação de Instrumentais para uso das Placas Especiais para Sín-
tese Óssea
Para uso das Placas Especiais para Síntese Óssea é necessário o uso 
dos instrumentais especifi cados abaixo.
O Kit Instrumental para Colocação de Placas e Parafusos para Síntese 
Óssea está registrado na ANVISA e não é objeto deste registro e não 
integrantes deste produto.
As tabelas abaixo descrevem a relação de instrumentais que compõe 
as bandejas das caixas 4,5 e 3,5.

Tabela 3 - Relação de Instrumentais que compõe a bandeja do 
Instrumental para Colocação de Placas e Parafusos para Sín-

tese Óssea 4,5
Bandeja de Instrumentais para Colocação de Placas e Parafusos 

para Síntese Óssea 4,5 
Qtd Código PRODUTO
01 6019-0G-000 Afastador de Hohmann - par 
01 6011-00-000 Alinhador de Perfuração
01 6003-32-150 Broca Ø3,2 x 150,0mm
01 6003-45-150 Broca Ø4,5 x 150,0mm
01 6015-00-000 Chave Hexagonal
01 6007-00-000 Chave para Compressor
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01 6005-00-000 Clamp Compressor
01 6016-00-000 Escareador
01 6013-00-000 Guia Duplo de Perfuração 4,5mm N/EX/STD 
01 6013-01-000 Guia de Broca 4,5mm - STD
01 6013-02-000 Guia de Broca 4,5mm - N
01 6013-03-000 Guia de Broca 4,5mm - EX
01 6014-00-000 Guia Protetor do Macho 4,5 
01 6002-00-000 Macho para Parafuso Cortical - Ø4,5 mm 
01 6001-00-000 Macho para Parafuso Esponjoso - Ø6,5mm 
01 6004-00-000 Medidor de Cortical 
02 6043-00-000 Pinça Auto Centrante

Tabela 4 - Relação de Instrumentais que compõe a Bandeja de 
Instrumental para Colocação de Placas e Parafusos para Sín-

tese Óssea 3,5
Bandeja de Instrumentais para Colocação de Placas e Parafusos 

para Síntese Óssea 3,5 
Qtd Ref PRODUTO
01 6019-0M-000 Afastador de Hohmann Médio - par 
01 6019-0P-000 Afastador de Hohmann Pequeno (par)
03 6003-20-150 Broca Ø2,0 / 2,5 / 3,5  x 150,0mm 
01 6036-00-000 Chave Hexagonal
01 6033-00-000 Escareador
01 6013-00-000 Guia Duplo de Perfuração 4,5mm N/EX/STD
01 6030 Guia de Broca STD/ N/ EX Ø3,5
01 6039-00-000 Guia para Broca Ø2,5
01 6029-00-000 Guia para Broca Ø3,5
01 6021-00-000 Macho para Cortical 
01 6024-00-000 Medidor de Cortical
01 6017-00-000 Modelador de Placas (par)
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01 6006-00-000 Pinça para parafuso

Cuidados com o Manuseio e Transporte do Produto Médico: 
- Não utilizar o produto se o mesmo estiver danifi cado.
- Os implantes devem ser manipulados com cuidado evitando danos 
que possa prejudicar a qualidade do material e a segurança do pa-
ciente.
- Conservar em local arejado, seco, ao abrigo da luz e longe da ação 
de intempéries.
- Ao transportá-lo, deve evitar choques, e empilhamentos inadequados.

Observação: Não devem ser utilizados componentes de implantes de 
fabricantes diferentes; portanto recomendamos que os produtos te-
nham a mesma procedência.
Data de fabricação, prazo de validade e lote do produto: VIDE RÓ-
TULO.

A Garantia: a garantia das Placas Especiais para Síntese Óssea está 
relacionada à observância desta instrução de uso. Mau uso, não res-
peito às indicações de uso, informações de uso, contraindicações, cui-
dados e precauções, advertências, possíveis efeitos adversos, emba-
lagem, esterilização, limpeza e descontaminação recomendados nesta 
instrução de uso.

Indicação, fi nalidade ou uso a que se destina o produto médico, 
segundo indicado pelo fabricante.
Dispositivo de fi xação óssea com orifícios para fi xação dos parafusos 
no osso. As placas especiais são implantes que são fi xados ao osso 
com a fi nalidade de proporcionar estabilização de fraturas, osteossín-
teses em geral, correção de membros, reconstruções, neutralização ou 
compressão, tratamento de pseudoartroses e outros procedimentos 
descritos em literatura científi ca. As placas especiais foram desenvolvi-
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das para localizações específi cas. Elas têm um formato anatômico, cor-
respondente ao local onde serão aplicadas. As placas especiais para 
Síntese Óssea estão disponíveis em várias formas, comprimentos e 
número de furos e não são reutilizáveis. O projeto das Placas Especiais 
é baseado nas placas especiais do grupo AO/ASIF.
• Placas “T’ 4,5: Foram projetadas baseadas em estudos de Müller, com 
objetivo de atuar como suporte de córtex fi no ou prevenir colapso de um 
defeito de osso esponjoso, em fraturas metafi sárias do úmero proximal, 
do plateau tibial medial e da tíbia distal. 
• Placa Semi Tubular: As placas semi tubulares são facilmente deformá-
veis. As principais indicações para essas placas são fraturas do rádio 
e da ulna proximal, particularmente fraturas cominutivas do olécrano, e 
fraturas de topo de botina da tíbia distal.
• Placa “T” 3,5: As Placas em formato ‘T’ 3,5 são placas relativamente 
delgadas, destinadas para suportar um córtex fi no ou prevenir colapso 
de um defeito de osso esponjoso,  sendo indicadas fi xação na região 
distal de rádio.
• Placas ‘L’ Direita ou Esquerda: Foram projetadas baseadas nas pla-
cas L do grupo AO/ASIF. As placas com formato em L são placas des-
tinadas para suportar um córtex fi no ou prevenir colapso de um defeito 
de osso esponjoso e são relativamente delgada sendo indicadas para 
fi xação na região proximal de tíbia. Seu formato que possui dupla dobra 
permite a adaptação no platô lateral da tíbia.
• Placa Maleável: são indicadas para osso em que sua anatomia é com-
plexa, tais como a pelve em torno do acetábulo, úmero distal.  
• Placa Shermann: são indicadas em fraturas intercondilianas do úme-
ro, pseudartrose da diáfi se do úmero e em mandíbula.
• Placa 1/3 Tubular: são indicadas em áreas com cobertura mínima de 
partes moles, como o maléolo lateral, o olecrano e a extremidade distal 
da ulna, além da fi xação na fíbula, rádio e metacárpio.

Recomendações sobre Implantes Ortopédicos 
Para alcançar melhores resultados em traumatologia recomenda-se: 
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1 - O uso de implantes ortopédicos deve ser feito somente por cirur-
giões habilitados e treinados para tal procedimento. 
2 - Estão disponíveis instrumentais cirúrgicos e testes para auxiliar na 
implantação cirúrgica das Placas. É importante que os instrumentais 
cirúrgicos utilizados sejam aqueles especifi camente projetados para o 
produto determinado. Variação no projeto e dimensões de instrumen-
tais cirúrgicos e testes similares podem comprometer as medidas críti-
cas requeridas para uma implantação precisa.
3 - A fi m de proteger o médico e seu paciente, em eventuais problemas 
futuros, o hospital deve se responsabilizar pela anotação no protocolo 
do paciente, do código e do número do lote dos implantes utilizados. 
Esses dados são de fundamental importância para permitir a rastrea-
bilidade dos mesmos. 
4 - Antes de iniciar a cirurgia certifi que-se de que a coleção de implan-
tes e o respectivo instrumental estejam íntegros e completos. 
5 - Jamais misture implantes de diferentes fabricantes num mesmo pa-
ciente. Pode haver diferenças nas dimensões e tolerâncias nos encai-
xes desses implantes, provocando junções defi cientes, soltura precoce 
ou falha dos mesmos.
6 - Os implantes ortopédicos são classifi cados como sendo “Produtos 
de Uso Único”, ou seja, não podem ser reutilizados. 
7 - O cirurgião deve evitar também produzir vincos ou arranhões nos 
implantes ortopédicos, pois, esses danos e/ ou avarias podem produzir 
“stress” interno que poderá tornar-se foco de sua eventual quebra. 

Isenção de Responsabilidade: a Biomecânica, como fabricante deste 
dispositivo, não pratica medicina nem recomenda esta ou qualquer ou-
tra técnica cirúrgica para uso em determinado paciente. O cirurgião que 
realizar qualquer procedimento de implante é responsável por defi nir 
e utilizar as técnicas apropriadas de implantação em cada paciente. A 
Biomecânica não é responsável pela escolha da técnica cirúrgica apro-
priada a ser usada em cada paciente. As técnicas cirúrgicas dependem 
da técnica adotada pelo médico cirurgião, cabendo a este a escolha do 
método, tipo e dimensão dos produtos a serem colocados.
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Componentes Ancilares 
Os componentes ancilares abaixo relacionados não são objetos deste 
registro, tendo que ser comprado separadamente, porém são associa-
dos ao processo de implantação, sem os quais o produto não pode 
ser implantado.

Componentes ancilares específi cos Placa ‘T’ 4,5
Parafuso cortical Ø4,5mm ponta “ST”, rosca total fabricados em aço 
inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste registro 
e não integrantes deste produto)
Parafuso Cortical Ø 4,5mm convencional, rosca total fabricados em aço 
inox austenítico conforme ASTM F138 (não objeto deste registro e não 
integrantes deste produto) 
Parafuso Esponjoso Ø6,5mm, rosca total ou parcial, fabricados em aço 
inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste registro 
e não integrantes deste produto)

Componentes ancilares específi cos Placa Semi Tubular
Parafuso cortical Ø4,5mm ponta “ST”, rosca total fabricados em aço 
inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste registro 
e não integrantes deste produto)
Parafuso Cortical Ø 4,5mm convencional, rosca total fabricados em aço 
inox austenítico conforme ASTM F138 (não objeto deste registro e não 
integrantes deste produto)

Componentes ancilares específi cos Placa "T" 3,5 
Parafuso Cortical Ø 3,5mm ponta “ST”, rosca total fabricados em aço 
inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste registro 
e não integrantes deste produto)
Parafuso Cortical Ø 3,5mm convencional, rosca total fabricados em aço 
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inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste registro 
e não integrantes deste produto)

Componentes ancilares específi cos Placa ‘L’, Direita/Esquerda 
Parafuso cortical Ø4,5mm ponta “ST”, rosca total fabricados em aço 
inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste registro 
e não integrantes deste produto)
Parafuso Cortical Ø 4,5mm convencional, rosca total fabricados em aço 
inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste registro 
e não integrantes deste produto)
Parafuso Esponjoso Ø6,5mm, com rosca total ou parcial, fabricados 
em aço inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste 
registro e não integrantes deste produto)

Componentes ancilares específi cos Placa Maleável 
Parafuso Cortical Ø 4,5mm convencional ponta “ST”, rosca total fabri-
cados em aço inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto 
deste registro e não integrantes deste produto)
Parafuso Cortical Ø4,5 convencional, rosca total fabricados em aço 
inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste registro 
e não integrantes deste produto)

Componentes ancilares específi cos Placa Shermann 
Parafuso Cortical Ø 4,5mm convencional ponta “ST”, rosca total fabri-
cados em aço inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto 
deste registro e não integrantes deste produto)
Parafuso Cortical Ø4,5 convencional, rosca total fabricados em aço 
inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto deste registro 
e não integrantes deste produto)

Componentes ancilares específi cos Placa 1/3 Tubular 
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Parafuso Cortical Ø3,5mm convencional ponta “ST”, rosca total fabrica-
dos em aço inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não objeto 
deste registro e não integrante deste produto)
Parafuso Cortical Ø3,5mm convencional sem ponta “ST”, rosca total 
fabricados em aço inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não 
objeto deste registro e não integrante deste produto)
Parafuso Esponjoso Ø4,0mm convencional com ponta “ST”, rosca total 
fabricados em aço inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não 
objeto deste registro e não integrante deste produto)
Parafuso Esponjoso Ø4,0mm convencional sem ponta “ST”, rosca total 
fabricados em aço inox austenítico conforme norma ASTM F138 (não 
objeto deste registro e não integrante deste produto)
Parafuso Esponjoso Ø4,0mm convencional com ponta “ST”, rosca par-
cial fabricados em aço inox austenítico conforme norma ASTM F138 
(não objeto deste registro e não integrante deste produto)
Parafuso Esponjoso Ø4,0mm convencional sem ponta “ST”, rosca par-
cial fabricados em aço inox austenítico conforme norma ASTM F138 
(não objeto deste registro e não integrante deste produto)

Acessórios: As Placas Especiais para Síntese Óssea não possuem 
nenhum acessório com o propósito de integrar o produto médico.

Combinações Admissíveis com outros Materiais: A tabela abaixo 
“Ligas admissíveis de contato” foi baseada na norma “NBRISO21534 
- Implantes para Cirurgia não Ativos - Implantes para Substituição de 
Articulações - Requisitos Particulares”, mas independente das ligas 
citadas no item da “De contato” é preciso que as combinações sejam 
de implantes da mesma marca, pois os mesmos foram projetados para 
tais combinações observando acabamento superfi cial e tratamento su-
perfi cial e outros fatores exigidos em projetos que podem interferir nas 
combinações. Por isso implantes metálicos de diferentes fabricantes 
não são recomendados por motivos de incompatibilidade química, físi-
ca, biológica e funcional.
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Liga admissível de contato
Implante: Placa AÇO INOX ASTM F139 (18 CROMO-14 NIQUEL -2,5 
MOLIBDÊNIO)
*De contato (quando não terá articulação):
Aço inoxidável conformado 18 Cromo-14 Níquel -2,5 Molibdênio (NBR 
ISO 5832-1 e ASTM F138)
Aço inoxidável conformado de alto nitrogênio (NBR ISO 5832-9)
Liga conformada de titânio 6-alumínio 4-vanádio (NBR ISO 5832-3 e 
ASTM F136)
Liga conformada de titânio 5-alumínio 2,5-ferro (NBR ISO 5832-10)
Liga conformada de titânio 6-alumínio 7-nióbio (NBR ISO 5832-11) 
*Para aplicações onde um metal ou liga está em contato com outro e não 
se pretende articulação, contanto que seja dispensada atenção adequada 
ao projeto, acabamento superfi cial, tratamento de superfície e condições 
metalúrgicas.

As Placas Especiais para Síntese Óssea marca Biomecânica devem 
ser utilizadas somente com instrumentais marca Biomecânica.

Precauções, restrições e Advertências
PRECAUÇÕES: PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS EX-
PLANTADO. NÃO REUTILIZAR O PRODUTO. PROIBIDO REPRO-
CESSAR
Um implante ortopédico só pode ser utilizado em um único paciente, 
uma única vez. Embora possa parecer não estar danifi cado, tensões 
prévias podem criar imperfeições que podem reduzir o sucesso do im-
plante. Seleção imprópria de implante pode causar tensões incomuns 
no implante e podem resultar em fratura subseqüente do implante.
Devido a sua forma de apresentação e suas características, este pro-
duto não apresenta efeito colateral, entretanto, sugere-se monitorar o 
restabelecimento do paciente através do Raio-x conforme Normas In-
ternacionais de Segurança. Não utilizar ressonância magnética, pois o 
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produto sendo fabricado em aço inox provoca interferência no exame 
prejudicando o diagnóstico.
O uso das Placas Especiais para Síntese Óssea é concebido para ser 
um elemento auxiliar para fi xação e estabilização óssea no tratamento 
de fraturas em membros superiores e inferiores e não para substituir as 
estruturas normais do esqueleto humano. 
O cirurgião deve estar ciente da possibilidade do desenvolvimento fí-
sico do paciente, podendo haver necessidade de revisão do implante. 
O cirurgião deve estar familiarizado e deter conhecimentos sufi cientes 
de osteossíntese e sua limitação, incluindo o pré e pós-operatório, téc-
nica cirúrgica adotada, precauções e riscos potenciais. 
O cirurgião deve ter atenção na preparação óssea para a introdução 
das Placas Especiais, pois a estabilidade e o sucesso da fi xação po-
dem ser comprometidos.
Durante o manuseio do implante, devem-se evitar arranhões, entalhes, 
ou qualquer coisa que possa vir a danifi car ou marcar o implante, pois 
esses defeitos são concentradores de tensão e podem ser sítios de 
nucleação de trincas e diminuir a resistência à corrosão, podendo re-
sultar em fratura do implante. Em determinadas situações é preciso 
moldar o implante para adequá-lo perfeitamente a anatomia do osso 
a ser tratado. Caso se faça necessário à modelagem do implante, a 
própria anatomia do osso é o limite de modelagem.
Para garantir uma implantação adequada, deve ser utilizados os ins-
trumentais fabricados pela Biomecânica, pois estes foram projetados 
e fabricados especifi camente para o uso desses implantes. Utilizar ins-
trumentais de fabricantes diferentes pode comprometer a cirurgia além 
de estar em desarmonia com o registro do produto na Agencia Nacional 
de Vigilância Sanitária; 
Não utilizar o produto se o mesmo estiver danifi cado;
PRODUTO NÃO ESTÉRIL - ESTERILIZAR ANTES DO USO 
PRODUTO DE USO ÚNICO - É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O RE-
-USO DESTE PRODUTO;
Condições especiais de armazenamento: Conservar em local arejado, 
seco e ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries;
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Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danifi cada;
Observação: Não devem ser utilizados componentes de implantes 
de fabricantes diferentes; portanto recomendamos que os produtos 
tenham a mesma procedência (conforme previsto na Análise de Risco 
de Produto - Placa Especial para Síntese Óssea - item 3d, no anexo IV 
desse documento).
Data de fabricação, prazo de validade e lote do produto: VIDE RÓ-
TULO.

Contraindicações:
É contraindicado o uso desse implante nas seguintes situações:
- sensibilidade ao metal;
- febre ou sinal de infl amação local;
- osteoporose;
- obesidade;
- inadequada cobertura tecidual na região a ser operada;
- gravidez;
- comprometimento ósseo por doenças e/ou infecções;
- elevação da taxa de sedimentação inexplicado através de outras 
doenças, elevação da taxa de WBC, ou suspeita marcante em con-
tagem diferencial;
- infecção visível.

Efeitos Adversos: afrouxamento mecânico pode ser o resultado de 
fi xação defeituosa, reconstrução instável do osso fraturado ou infecção 
oculta. Reações de sensibilidade ao metal em pacientes raramente fo-
ram informadas.
Implantação de material estranho em tecidos resulta em reações his-
tológicas que envolvem vários tamanhos de macrófagos e fi broblastos. 
A importância química deste efeito é incerta, como também mudanças 
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semelhantes podem ocorrer como um precursor, ou durante o processo 
curativo.

Informações a Serem Fornecidas ao Paciente: O paciente deve ser 
informado quanto à importância do acompanhamento pós-cirúrgico. A 
falta de acompanhamento impede a detecção de problemas pós-cirúr-
gicos como soltura de componentes ou ocorrência de osteólise. A não 
realização de cirurgia de revisão quando da soltura de componentes 
ou osteólise pode resultar em perda progressiva do estoque ósseo 
periprotético.
O paciente deve ser informado quanto ao tipo do implante utilizado, 
marca, código, nome, lote, nome do cirurgião e data da cirurgia.

Avaliações do Produto Implantado: após a implantação, no intraope-
ratório o profi ssional responsável deve realizar controle radiológico 
para verifi car o correto posicionamento do produto. O profi ssional 
responsável deve efetuar, e é de sua responsabilidade, as avaliações 
clínicas e radiológicas passadas após o procedimento cirúrgico na fre-
qüência por ele estipulado para verifi car o estado do implante e a evo-
lução da consolidação óssea. Caso o produto encontra-se fora do po-
sicionamento correto, ou apresentar qualquer não-conformidade, é de 
responsabilidade do cirurgião tomar a ação corretiva mais apropriada.

Informações Úteis para Evitar Riscos Decorrentes da Implantação:
para diminuir os riscos decorrentes da implantação deve-se seguir rigo-
rosamente: contraindicações, instrução para o uso e todas as informa-
ções contidas na “Instrução de Uso” do produto.

Riscos Intrínsecos de Implantação: as Placas Especiais para Sínte-
se Óssea são fabricadas com materiais de reconhecido uso biomédi-
cos, que seguem as exigências da norma ASTM F139 Standard Spe-
cifi cation for Wrought 18Chromium-14Nickel-2.5 Molybdenum Stainless 
Steel Sheet and Strip for Surgical Implants.
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Riscos de Contaminação: existem riscos de contaminação biológica 
e transmissão de doenças virais como HIV e hepatite, pois os compo-
nentes metálicos das Placas Especiais para Síntese Óssea entram em 
contato com tecidos e fl uidos corporais. Produtos explantados devem 
ser tratados como altamente contaminantes.

Esterilização: este produto é fornecido não estéril. Antes da utiliza-
ção deve ser esterilizado. Recomendamos a esterilização a vapor em 
Autoclave no hospital (ISO 11134: 1994 Sterilization of health care pro-
ducts - Requirements for validation and routine control - Industrial moist 
heat sterilization).

Descarte do Produto: Nenhum implante cirúrgico deve ser reutilizado. 
Qualquer implante metálico, depois de usado, deve ser descartado. 
Mesmo que pareça não estar danifi cado, pode ter pequenos defeitos 
que podem ocasionar fraturas por fadiga além de contaminação. Desta 
forma, as Placas Especiais para Síntese Óssea explantadas dos pa-
cientes devem ser devidamente descartados pela instituição hospitalar. 
Fica sob responsabilidade da instituição hospitalar a completa desca-
racterização do implante impedindo o seu reuso. Fica sob responsa-
bilidade da instituição hospitalar o método utilizado para a descarac-
terização do implante. A Biomecânica recomenda que os implantes 
explantados sejam deformados mecanicamente com auxílio de martelo 
ou prensa de impacto devendo estar em seguida identifi cado com o 
dizer “Impróprio para Uso”.
Conforme descrito na Resolução nº 2605, de 11/08/2006, dispositivos 
implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único, 
são proibidos de serem reprocessados.

Rastreabilidade: junto da embalagem do componente implantável se-
guem 2 etiquetas de rastreabilidade contendo os dados do implante 
utilizado. Essas etiquetas são a mesma etiqueta contida na rotulagem 
externa do produto. As informações que constam nessa etiqueta de 
rastreabilidade estão relacionadas no item “Forma de Apresentação” 
desse relatório técnico. Essa etiqueta deve ser colada no prontuário do 
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paciente e outra para o controle do hospital. O hospital deve registrar 
essas informações em seus arquivos e repassar essas informações ao 
paciente. Informamos que obrigatoriamente o prontuário do paciente 
deve ter registrado informações que permitam rastrear o produto im-
plantado. A colagem dessa etiqueta no prontuário permite a rastreabili-
dade do produto utilizado. Entre as principais informações destacamos 
como imprescindíveis o nome do fabricante do implante utilizado, nome 
do implante utilizado, código do implante, número de lote e número 
do registro do produto na ANVISA. Essas informações estão descritas 
nas etiquetas de rastreabilidade que seguem com o produto e na rotu-
lagem externa. Outras informações também devem ser consideradas 
imprescindíveis, como data da cirurgia, nome do paciente que recebeu 
o implante, nome do cirurgião, peso do paciente, idade do paciente 
e demais informações solicitadas no prontuário do paciente também 
devem ser preenchidas.  

Marcação: as Placas Especiais para Síntese Óssea contêm as se-
guintes informações gravadas a laser para permitir a rastreabilidade e 
acompanhamento do paciente no pós-operatório: 
- Logomarca da Biomecânica
- Número do Lote de Fabricação
- Sigla do Material (Aço Inox) utilizado na fabricação do produto (S1).
- Código 
- Dimensão

Pós Venda (Reclamação de Cliente: caso haja necessidade de rea-
lizar alguma reclamação das Placas Especiais para Síntese Óssea 
relacionada a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, 
como produto não funcionando, dano do componente metálico implan-
tável, problemas graves ou morte relacionados com esses componen-
tes o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao 
órgão sanitário competente e a Biomecânica através do e-mail sac@
biomecanica.com.br ou pelo telefone 0xx14 2104 7926. Em casos de 
dúvidas o cirurgião responsável ou o profi ssional de saúde poderá fazer 
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a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notifi cações 
em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: http://www.anvisa.gov.br/
hotsite/notivisa/index.htm

Envio de Material para o Fabricante Analisar: em caso de envio de 
implantes para o fabricante realizar análise, este deve ser higienizado 
no hospital utilizando uma solução bactericida e antifungicida de largo 
espectro. Em seguida deve ser desinfectado ou esterilizado a vapor em 
autoclave ou óxido de etileno. Devem ser encaminhados a Biomecâni-
ca em embalagens íntegras, identifi cadas com o método de limpeza, 
esterilização e dados do produto.
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Responsável Técnico / Technician in charge
José Roberto Pengo - CREA-SP 06009567 65

Registro ANVISA: 80128580090
B027B – REV12 - 28022022
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