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Componente Femoral com Restrição - BM - RG.: N° 80128580095

PORTUGUÊS

BRASIL

Quantidade e Descrição das Etiquetas e Cartões de Rastreabilidade que Acompanham o Produto:
- 6 etiquetas adesivas de identiﬁcação e rastreabilidade do Componente:

Simbologia da Etiqueta de Rastreabilidade (Rótulo)
conforme NBR ISO 15223
Data de Fabricação

Validade

N º do Lote

Código

Identiﬁcação de Produto Estéril:

ESTÉRIL
Indicação de Produto de Uso Único:

Esterilizado em Gás ETO

“PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR”
Condições Especiais de Armazenamento, Conservação e/ou Manipulação do Produto:
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Abrir Assepticamente a Embalagem
Armazenar e Transportar em Local Seco e
Fresco, com Temperatura Ambiente (Máx.
35°C) e Umidade Relativa em Torno de 30%
a 70%.
Não armazenar diretamente no chão (altura mínima = 20cm) e nem
em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar
ressecamento da embalagem ou dano no rótulo.
Não armazenar em lugares nos quais sejam armazenadas substâncias contaminantes como, por exemplo, materiais de limpeza, inseticidas, pesticidas etc.
Atenção
Instruções, advertências e precauções: Ver
Instrução de Uso
Não utilizar se a embalagem estiver daniﬁcada
Frágil, manusear com cuidado
Manter ao abrigo do sol
Manter seco
“VER INSTRUÇÕES DE USO”

1.2. Apresentação do Produto:
O produto é embalado em embalagem dupla tipo blister, que é manufaturada de PET (Polietileno Tereftalato) atóxico, permitindo contato com
alimentos e produtos hospitalares.
As duas embalagens de blister são seladas com Tyvek, sem corantes
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e isento de furos, através do processo de selagem a quente. A embalagem dupla de blister selada é também colocada em uma embalagem
externa de papelão. Os implantes são esterilizados em ETO com validade de 5 anos.
1.3. Rastreabilidade:
Junto com o produto seguem 6 etiquetas contendo os dados necessários para rastreabilidade do produto. Uma etiqueta deve ser obrigatoriamente colada no prontuário clínico do paciente, outra no laudo entregue
para o paciente, outra na 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,
outra disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico
de distribuição - RHD, outra disponibilizada para o controle do cirurgião
responsável (principal) e a última para convênio médico caso exista.
No prontuário as seguintes informações são imprescindíveis: nome do
implante utilizado; data da cirurgia; código do produto; número de lote;
nome do paciente que recebeu o implante; nome do cirurgião.
Todos os modelos de Componente Femoral com Restrição - BM recebem marcação, através de laser, seguindo a seqüência abaixo dentro
do possível permitido pelo tamanho do modelo.
Logotipo - Lote - Sigla da Matéria-Prima - Código - Dimensão
2. Descrição do Produto:
O Componente Femoral com Restrição - BM é um implante não absorvível, não-ativo, destinado tanto a cirurgia primária como também de
revisão, para substituição ou restituição da articulação fêmoro-tibial e
fêmoro-patelar (joelho) com sacrifício do ligamento cruzado posterior,
uma vez que possui sistema de restrição.
2.1. Modelos de Componente Femoral com Restrição - BM
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2.1.1. Modelos Tipo BKS III
Todos os modelos tipo BKS III são manufaturados a partir de liga fundida de cobalto-cromo-molibdênio, conforme a norma ASTM F75. Todos
os modelos possuem pistas externas polidas para articulação com o
Componente Patelar - BM, modelos BKS III, não objeto desse registro,
marca Biomecânica. A superfície interna foi projetada para a ﬁxação
na porção distal do fêmur por meio de cimento ósseo acrílico (não objeto deste registro), marca Biomecânica. Na região intercondíla existe
um sistema de bloqueio (restrição) que exige o sacrifício do ligamento
cruzado posterior.

A única diferença entre os modelos BKS III destinados a cirurgia primária e os modelos BKS III destinados a cirurgia de revisão é que os
modelos destinados a cirurgia de revisão possuem um cilindro para conexão com a Haste Revisão Fêmur - BM, modelos BKS III, não objeto
deste registro, marca Biomecânica. Essa haste é comprimida dentro do
cilindro que por sua vez possui um sistema de trava rosqueado, que
mantém a haste conectada no Componente Femoral com Restrição BM, modelo BKS III. Essa trava rosqueada é manufatura a partir de
liga de titânio 6-alumínio 4-vanádio e é distribuída juntamente com o
Componente Femoral de revisão, fazendo parte deste produto.
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Ao encaixar a Haste Fêmur Revisão - BM, modelos BKS III, no Componente Femoral com Restrição - BM, Modelos BKS III, o sistema de trava
deve ser apertado por meio de uma chave com hexagonal de 3,5mm. A
Haste Fêmur Revisão - BM, modelos BKS III, bem como o Componente
Femoral com Restrição - BM, Modelos BKS III, serão ﬁxados ao fêmur
por meio de cimento ósseo, portanto o sistema de travamento serve
apenas para manter a Haste Fêmur Revisão - BM, modelos BKS III,
ﬁxada ao Componente Femoral com Restrição - BM, modelos BKS III,
até a cimentação destes no fêmur. Após a cimentação o sistema de
travamento passa a não ter mais importância uma vez que o cimento ósseo cimentará as duas próteses juntas no osso. O Componente
Femoral com Restrição - BM, modelos BKS III, são comercializados
em modelos para cirurgia primária e em modelos para cirurgia de revisão, nos tamanhos Extra Grande, Grande, Médio, Pequeno e Extra
Pequeno, sendo que para cada tamanho ele se subdivide em Direito e
Esquerdo, conforme Tabela 1. Essa variação de dimensões possibilita
ao médico cirurgião a escolha adequada do modelo, de acordo com as
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características ósseas do paciente e técnica cirúrgica adotada.

Tabela 1: Relação dos Modelos Tipo BKS III

Código
2340-11-000
2340-01-000
2340-03-000
2340-05-000
2340-07-000
2348-11-000
2348-01-000
2348-03-000
2348-05-000
2348-07-000
2340-12-000
2340-02-000
2340-04-000
2340-06-000
2340-08-000
2348-12-000
2348-02-000
2348-04-000
2348-06-000
2348-08-000

Descrição
BKS III - Componente Femoral Extra Pequeno - Direito
BKS III - Componente Femoral Pequeno - Direito
BKS III - Componente Femoral Médio - Direito
BKS III - Componente Femoral Grande - Direito
BKS III - Componente Femoral Extra Grande - Direito
BKS III - Componente Femoral - Extra Pequeno
Direito (Revisão) com sistema de trava
BKS III - Componente Femoral - Pequeno
Direito (Revisão) com sistema de trava
BKS III - Componente Femoral - Médio Direito (Revisão) com sistema de trava
BKS III - Componente Femoral - Grande
Direito (Revisão)
BKS III - Componente Femoral - Extra Grande Direito (Revisão) com sistema de trava
BKS III - Componente Femoral Extra Pequeno - Esquerdo
BKS III - Componente Femoral Pequeno - Esquerdo
BKS III - Componente Femoral Médio - Esquerdo
BKS III - Componente Femoral Grande - Esquerdo
BKS III - Componente Femoral Extra
Grande - Esquerdo
BKS III - Componente Femoral - Extra
Pequeno Esquerdo (Revisão) com sistema de trava
BKS III - Componente Femoral - Pequeno
Esquerdo (Revisão) com sistema de trava
BKS III - Componente Femoral - Médio
Esquerdo (Revisão) com sistema de trava
BKS III - Componente Femoral - Grande
Esquerdo (Revisão) com sistema de trava
BKS III - Componente Femoral - Extra Grande Esquerdo (Revisão) com sistema de trava

2.2. Componentes Ancilares
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Cirurgia

Lado

Primária

Direito
Revisão

Primária

Esquerdo

Revisão

O Componente Femoral com Restrição - BM, modelos tipo BKS III, possuem como componentes ancilares os seguintes produtos conforme
Tabela 2 (Não objetos deste registro e não integrantes deste produto).

Tabela 2: Relação de Componentes Ancilares dos Modelos Tipo
BKS III
Descrição
Inserto Articular Fixo com Estabilizador - BM (Modelos BKS III)
Componente Tibial - BM (Modelos
BKS III)
Componente Patelar - BM (Modelos
BKS III)
*Cimento Ortopédico Acrilex®

Matéria-Prima
Polietileno de Ultra Alto Peso
Molecular (UHMWPE)
Liga Fundida de Cobalto-Cromo-Molibdênio (ASTM F75)
Polietileno de Ultra Alto Peso
Molecular (UHMWPE)
Cimento Ósseo (NBR ISO 5833)

*É permitindo o uso de outro tipo de biomaterial como componente ancilar
do Componente Femoral com Restrição - BM, modelos BKS III destinados
a cirurgia primária, em substituição ao Cimento Ortopédico Acrilex®, desde
que seja adequado para ﬁxar a prótese no osso e esteja regularmente registrado na ANVISA para tal ﬁnalidade.

2.3. Acessórios
O Componente Femoral com Restrição - BM, modelos 2348-11-000,
2348-01-000, 2348-12-000, 2348-02-000, 2348-03-000, 2348-04-000,
2348-05-000, 2348-06-000, 2348-07-000 e 2348-08-000, destinados a
cirurgia de revisão, possuem como acessórios os seguintes produtos
conforme Tabela 4 (Não objetos deste registro e não integrantes deste
produto).

Tabela 4: Relação de Acessórios dos Modelos Tipo BKS III
destinados a Cirurgia de Revisão
Descrição
Matéria-Prima
Haste Revisão Fêmur - BM
Liga Fundida de Cobalto-Cromo(Modelos BKS III)
-Molibdênio (ASTM F75)
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2.4. Instrumentais de Apoio
Existem instrumentais (não objetos deste registro e não integrantes
desse produto) que servem de apoio para o procedimento de artroplastia total de joelho.
5221-00-000 - Fresa Plana (Grosa), 5321-00-000 - Barra de Alinhamento, 5320-00-000 - Barra de alinhamento com Acoplador, 5336-00-000
- Guia para Broca Tibial, 5355-02-000 - Pinça patelar 3 Pegas, 533500-000 - Cabo para bandeja Tibial, 5352-00-000 - Pinça para remover
do plateal tibial, 5334-01-000 - Bandeja Tibial - Pequena, 5334-02-000
- Bandeja Tibial - Média, 5334-03-000 - Bandeja Tibial -Grande, 533404-000 -Bandeja Tibial - Ex. Grande, 5341-00-000 - Impactor para Tíbia
Teste, 5340-00-000 - Extrator para Tíbia Teste, 5322-00-000 - Medidor
A/P femoral, 5337-00-000 - Fresa Tibial Pequena / Média, 5338-00-000
- Fresa Tibial Grande / Extra Grande, 5319-00-000 - Suporte Angular,
5326-00-000 - Extensor para guia de corte Tibial, 5313-00-000 - Guia
de Alinhamento Femoral, 5328-00- 000 - Medidor de profundidade
para corte tibial, 5339-00-000 - Cabo para fresa Tibial, 5354-00-000
- Alicate Extrator para Pino, 5318-00-000 -Guia de Recorte Femoral
Distal, 5311-00-000 - Broca Ø14,0 mm, 5310-00-000 - Broca Escalonada, 5324-00-000 - Guia Intercondilar G/EG, 5364-00-000 - Punção,
5325-00-000 - Haste Guia Tibial, 5344-01-000 - Tíbia Teste Pequeno,
5344-02-000 - Tíbia Teste Médio, 5344-03-000 - Tíbia Teste Grande,
5344-04-000 -Tíbia Teste Extra Grande, 5351-00-000 - Guia de recorte
Tibial, 5350-00-000 - Guia de recorte Tibial Ang., 5348-00-000 - Impactor femoral, 5349-00-000 - Impactor Tibial, 5345-08-000 - Plateau Teste
Pequeno Médio -08 mm, 5345-10-000 - Plateau Teste Pequeno Médio
-10mm, 5345-12-000 -Plateau Teste Pequeno Médio -12 mm, 5345-15000 - Plateau Teste Pequeno Médio -15 mm, 5346-08-000 - Plateau
Teste Grande / Extra Grande - 08 mm, 5346-10-000 - Plateau Teste
Grande / Extra Grande -10mm, 5346-12-000 - Plateau Teste Grande
/ Extra Grande -12 mm, 5346-15-000 - Plateau Teste Grande / Extra
Grande - 15 mm, 5341-01-000 - Fêmur Teste Pequeno Direito, 534102-000 - Fêmur Teste Pequeno Esquerdo, 5341-03-000 - Fêmur Teste
Médio Direito, 5341-04-000 -Fêmur Teste Médio Esquerdo, 5341-05000 - Fêmur Teste Grande Direito, 5341-06-000 - Fêmur Teste Grande
Esquerdo, 5341-07-000 - Fêmur Teste Extra Grande Direito, 5341-08000 - Fêmur Teste Extra Grande Esquerdo, 5316-00-000 - Guia de
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Apoio Femoral Anterior, 5323-01-000 - Guia de Corte Femoral Pequeno, 5323-02-000 - Guia de Corte Femoral Médio, 5323-03-000 - Guia
de Corte Femoral Grande, 5323-04-000 - Guia de Corte Femoral Extra
Grande, 5342-08-000 - Bloco Espaçador 8,0 mm, 5342-10-000 - Bloco
Espaçador 10,0 mm, 5342-12-000 - Bloco Espaçador 12,0 mm, 534215-000 - Bloco Espaçador 15,0 mm, 5315-00-000 - Guia para corte
Femoral Anterior, 5327-00-000 - Guia de Corte Tíbia Inicial, 5312-00000 - Guia de Alinhamento Femoral Rotacional, 5363-00-000 - Afastador Tibial, 5362-00-000 - Afastador para tendão patelar, 5317-00-000
- Guia de corte femoral distal, 5314-00-000 - Impactor, 5359-00-000
- Extrator Universal, 5361-00-000 - Afastador tipo Hohmann (24.5x252
mm), 5360-00-000 - Afastador tipo Hohmann (24.5x252 mm), 5367-00000 - Chave extratora do Parafuso, 5228-00-000 - Osteótoma 20 mm,
5307-00-000 -Engate rápido, 5372-00-000 - Ponteira para Parafuso,
5333-00-000 - Guia do Nível de Recessão Tibial, 5211-00-000 - Osteótomo 22 mm, 6003-02-032 -Broca Ø3,2x150 mm com engate rápido,
5381-00-000 - Guia patelar 3 peg's, 5383-00-000 - Extrator de Fêmur
Teste, 5382-00-000 - Paquímetro, 5381- 01-000 - Broca Patelar Ø7,0
mm, 5384-00-000 - Clamp Patelar, 5385-00-000 - Guia para corte Tibial
Extramedular, 5386-00-000 - Pinça Introdutora do Plateau, 5313-12000 - Barra para guia de alinhamento femoral -120 mm, 5313-15-000
- Barra para guia de alinhamento femoral -150 mm, 5313-20-000 - Barra
para guia de alinhamento femoral –200 mm, 5324-10-000 - Guia intercondilar P/M, 5353-28-000 - Patela teste Ø28 mm (3 peg´s), 5353-30000 - Patela teste Ø30 mm (3 peg´s), 5353-32-000 - Patela teste Ø32
mm (3 peg´s), 5353-34-000 - Patela teste Ø34 mm (3 peg´s), 5353-36000 - Patela teste Ø36 mm (3 peg´s), 5211-16-000 - Osteótomo 16mm,
5211-25-000 - Osteótomo 25mm.
3. Indicações, Contraindicações, Efeitos Adversos e Advertências
3.1. Indicações
O Componente Femoral com Restrição - BM tem por ﬁnalidade a substituição ou restituição das articulações fêmoro-tibial e fêmoro-patelar
do joelho, em conjunto com seus componente ancilares, quando essas
articulações já não são capazes de manter sua capacidade funcional
devido a deformidade, dor e bloqueio dos movimentos. Esse procedi13

mento é conhecido como “artroplastia total de joelho”, e procura criar
uma articulação artiﬁcial que tenha a mesma funcionalidade do joelho
natural.A artroplastia total de joelho tem como objetivos a eliminação da
sintomatologia dolorosa, correção das deformidades, permitir arco de
movimento funcional e a estabilização do joelho.
O Componente Femoral com Restrição - BM possui sistema de restrição (bloqueio), ou seja, exige o sacrifício do ligamento cruzado posterior no ato cirúrgico.
Dor causada por condrocalcinose e pseudogota em paciente idoso é
uma indicação ocasional de artroplastia na ausência de perda completa do espaço cartilaginoso. Casos nos quais a contratura em ﬂexão
avance além dos 20° a marcha torna-se muito prejudicada, sendo indicada a artroplastia também. Nos casos de frouxidão a artroplastia de
joelho também é indicada, porém a utilização de próteses com restrição
nesses casos só é viável caso a frouxidão seja grave, do contrário é recomendado próteses sem restrição. No caso de pacientes idosos com
osteoartrose avançada, o melhor tratamento é a substituição total do
joelho. Nos pacientes mais jovens a substituição total do joelho é indicada somente nos casos de moléstia tricompartimentar (tibiofemoral
medial e lateral, e patelofemoral), sendo necessária uma futura cirurgia
de revisão. Já nos casos de artrose reumatóide a substituição total do
joelho é indicada para todas as idades, devido as complicações apresentadas pela moléstia.
O Componente Femoral com Restrição - BM é indicado nos procedimentos de artroplastia total de joelho, sem a preservação do ligamento
cruzado posterior, devido a:
• Osteoartrose: atrito direto entre os ossos provocados pelo desgaste
da cartilagem articular que os recobre, gerando um quadro extensivo de
dor, limitação dos movimentos e deformidade;
• Artrite Reumatóide: uma doença reumática que causa dor e deformidade das articulações em geral;
• Consequências de fraturas cominutivas: muitos fragmentos do joelho
em que é praticamente impossível conseguir-se uma boa coaptação.
3.2. Contraindicações
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As contraindicações abaixo não limitam a utilização dos modelos de
Componente Femoral com Restrição - BM, porém devem ser analisadas pelo cirurgião:
A. Debilidade grosseira dos quadríceps;
B. Infecções ou doenças sistêmicas ou próximas à articulação;
A. Reartrodese do joelho após a artroplastia;
B. Patelectomia prévia;
C. Presença de deformidade recurvatum;
D. Artrite neuropática;
E. Descontinuidade ou disfunção grave do mecanismo extensor;
F. Deformidade recurvatum devido a fraqueza muscular e presença de
uma artrodese de joelho sem dor bem funiconante;
G. Nos pacientes mais jovens a substituição total do joelho é indicada
somente nos caso de moléstia tricompartimentar (tibiofemoral medial
e lateral, e patelofemoral), sendo necessária uma futura cirurgia de
revisão;
H. Obesidade mórbida;
I. Febre ou leucocitose;
J. Incapacidade do paciente receber anestesia;
K. Doença aterosclerótica da perna ;
L. Problemas de pele como por exemplo psoríase;
M. Artropatia neuropática;
N. Infecções recorrentes do trato urinário;
O. Histórico de osteomielite próximo ao joelho;
P. Deﬁciências neuromusculares, musculares ou vasculares intensas
na região afetada;
Q. Lesão grave das estruturas ósseas gerando risco inviável para a
aplicação da prótese;
R. Estado do sistema ligamentar impróprio para o modelo de compo15

nente selecionado;
S. Tumores ósseos próximos ao local de implantação do componente;
T. Atroﬁa muscular;
U. Imaturidade óssea;
V. Insuﬁciência do mecanismo extensor do joelho;
W. Falência dos tecidos moles estruturais do joelho;
X. Anquilose do joelho;
Y. Estrutura óssea insuﬁciente na tíbia, fêmur e patela;
Z. Pacientes sem vontade ou incapazes de seguir os cuidados e as
instruções do pós-operatório.
3.3. Efeitos Adversos
A. Migração da linha articular;
B. Alteração do padrão de marcha;
C. Ruptura do tendão patelar;
D. Diminuição ou elevação da altura patelar;
E. Hematomas;
F. Deiscência de sutura;
G. Reabsorção óssea progressiva (osteólise) localizada e assintomática em volta do componente;
H. Soltura, migração ou fratura do produto médico;
I. Infecção superﬁcial ou profunda;
J. Desordens vasculares, incluindo trombose e embolia pulmonar.
K. Encurtamento de membro em função de reabsorção óssea;
L. Reação alérgica ao corpo estranho, podendo resultar em reações
histológicas envolvendo vários tipos de macrófagos e ﬁbroblastos;
M. Dor, desconforto ou sensações anormais em função da presença ou
migração do produto médico, e também em função do procedimento
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cirúrgico;
N. Danos neural ou neurológico em função do trauma cirúrgico (incluindo paralisia e lesões de partes moles);
O. Incapacidade de executar atividades físicas diárias normais;
P. Fraturas periprotéticas.
3.4. Advertências
O Componente Femoral com Restrição - BM marca Biomecanica deve
ser utilizado somente com instrumentais marca Biomecanica. Não devem ser utilizados componentes de implantes de fabricantes diferentes,
portanto recomendamos que os produtos tenham a mesma procedência.
A. O Componente Femoral com Restrição - BM tem a ﬁnalidade de
substituir a articulação daniﬁcada e não estruturas normais do corpo
humano;
B. O Componente Femoral com Restrição - BM possui sistema de restrição (bloqueio), o que exige o sacrifício do ligamento cruzado posterior
no ato cirúrgico;
C. Os implantes cirúrgicos nunca devem ser reutilizados, e os implantes
explantados nunca devem ser implantados novamente. Podem ocorrer
pequenos defeitos e padrões de pressão interna, mesmo se o implante
parecer intacto, causando falha e rompimento do implante;
D. A correta seleção do modelo do Componente Femoral com Restrição - BM é extremamente importante em acordo com as características
ósseas do paciente, analisadas pelo médico cirurgião, e com a técnica
cirúrgica adota pelo médico cirurgião;
E. Pode ocorrer desgaste dos componentes ancilares de polietileno
de ultra alto peso molecular (UHMWPE) em virtude do mau posicionamento do Componente Femoral com Restrição - BM, balanço ligamentar inadequado ou soltura asséptica da prótese. Por esse motivo é
importante que o médico cirurgião tenha conhecimento suﬁciente sobre
a técnica cirúrgica adotada bem como dos implantes e demais instrumentais utilizados;
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F. As infecções muitas vezes geradas estão ligadas a comorbidade;
G. A falha asséptica da artroplastia total de joelho pode ser causada
por afrouxamento de componentes, desgaste do componente ancilar
manufaturado de polietileno, frouxidão ligamentar, fratura periprotética,
artroﬁbrose e complicações patelofemorais;
H.Os resultados apresentados nas cirurgias de revisão são inferiores se
comparados com os resultados apresentados nas cirurgias primárias;
I. A frouxidão, tanto em ﬂexão como em extensão, é geralmente causada pelo tamanho insuﬁciente da prótese implantada muito proximalmente do fêmur;
J. Pacientes fumantes tem grande probabilidade a ter tempos operatórios mais longos e custos maiores;
K. Os resultados são mais reservados no casos de ausência de cartilagem articular antes da cirurgia;
L. A substituição do joelho tem uma sobrevida esperada ﬁnita, adversamente afetada pelo nível de atividade.
4. O Paciente Deve Ser Informado Quanto:
A. A necessidade de acompanhamento médico periódico, para se observar possíveis alterações do estado do implante e do osso adjacente.
Só o acompanhamento pode detectar possível soltura de componentes
ou ocorrência de osteólise;
B. A não realização de cirurgia de revisão quando da soltura de componentes ou osteólise pode resultar em perda progressiva do estoque
ósseo periprotético;
C. Deve-se fazer compreender completamente e alertar ao paciente
que o produto não substitui e não possui o mesmo desempenho do
osso normal;
D. As informações relacionadas nos tópicos: indicações, contraindicações, efeitos adversos e advertências;
E. O paciente deverá ser orientado a informar que é portador de implante metálico em caso de se submeter ao exame de Ressonância
18

Magnética, pois o implante manufaturado de metal provoca interferência no exame prejudicando o diagnóstico, podendo o exame provocar
deslocamento do implante causando problema para o paciente;
F. O paciente deve ser aconselhado quanto a necessidade de comparecer aos exames regulares de acompanhamento pós-operatório durante
todo o período em que o produto permanecer implantado.
5. Operação Conjunta com Outros Produtos Médicos
De acordo com a norma NBR ISO 21534 - Implantes para Cirurgia Não
Ativos - Implantes para Substituição de articulações - requisitos Particulares, a liga fundida de cobalto-cromo-molibdênio, matéria-prima do
Componente Femoral com Restrição - BM é aceitável para a fabricação
de implantes e pode ser articulado com implantes de polietileno de ultra
alto peso molecular (UHMWPE), matéria-prima do Inserto Articular Fixo
com Estabilizador - BM. Ainda de acordo com a norma a liga de titânio
6-alumínio 4-vanádio, matéria-prima da trava rosqueada, também é
aceitável para a fabricação de implantes e pode estabelecer contato
com ligas a base de cobalto, matéria-prima do Componente Femoral com Restrição - BM. Foi formulada uma relação de combinações
aceitáveis com o Componente Femoral sem Restrição - BM (Tabela 4)
e com a trava rosqueada (Tabela 5), modelos tipo BKS III (Tabela 3).
Independente dessa relação é preciso também que as combinações
sejam de implantes da mesma marca, pois os mesmos foram projetados para tais combinações observando acabamento superﬁcial e tratamento superﬁcial e outros fatores exigidos em projetos que podem
interferir nas combinações.

Tabela 4: Ligas Admissíveis de Contato com o Componente
Femoral com Restrição - BM , modelos tipo BKS III
*Articulação

Ligas admissíveis de contato
**De contato (quando não terá articulação)
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- Polietileno de Ultra Alto Peso - Liga a base de titânio (NBR ISO 5832-3,
Molecular UHMWPE (NBR ISO NBR ISO 5832-11, ASTM F136);
5834-1, NBR ISO 5834-2, ASTM
- Liga a base de cobalto (NBR ISO 5832-4,
F648);
NBR ISO 5832-5, NBR ISO 5832-6, NBR
- Liga Conformada de Cobal- ISO 5832-7, NBR ISO 5832-8, NBR ISO
to-Níquel-Crômio-Molibdênio 5832-12, ASTM F75)
(NBR ISO 5832-12).
- Aço Inoxidável (NBR ISO 5832-9)

*Para superfícies de articulação de implantes para substituição de articulação, foram considerados aceitáveis em aplicações especiﬁcas, desde
que dispensada atenção adequada ao projeto, acabamento superﬁcial e
tratamento de superfície.
**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 superﬁcial, tratamento de superfície e condições
metalúrgicas.

Tabela 5: Ligas Admissíveis de Contato com o Sistema de
Travamento presente no Componente Femoral com Restrição BM modelos tipo BKS III

Ligas admissíveis de contato
*Articulação
**De contato (quando não terá articulação)
- Polietileno de Ultra Alto - Liga a base de cobalto (NBR ISO 5832-4,
Peso Molecular UHMWPE NBR ISO 5832-5, NBR ISO 5832-6, NBR ISO
(NBR ISO 5834-1, NBR ISO 5832-7, NBR ISO 5832-8, NBR ISO 5832-12,
5834-2, ASTM F648);
ASTM F75)
- Aço Inoxidável (NBR ISO 5832-1 e NBR ISO
5832-9)

*Para superfícies de articulação de implantes para substituição de articulação, foram considerados aceitáveis em aplicações especiﬁcas, desde
que dispensada atenção adequada ao projeto, acabamento superﬁcial e
tratamento de superfície.
**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 superﬁcial, tratamento de superfície e condições
metalúrgicas.
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6. Cuidados Antes da Utilização do Produto
Antes da utilização do produto o responsável, assim designado pela
unidade hospitalar, deverá veriﬁcar as condições físicas da embalagem
e posteriormente do produto.
O responsável deverá veriﬁcar se a embalagem externa de papelão
encontra-se lacrada com lacre de segurança e identiﬁcada com as informações referentes ao material presente na embalagem. Após essa
veriﬁcação o responsável deverá retirar o lacre de segurança e abrir a
embalagem de papelão. O produto embalado em blister duplo deverá
ser retirado da embalagem externa com cuidado, em ambiente cirúrgico. O primeiro blister deverá ser aberto puxando o papel cirúrgico na
sua sobra na borda do blister. O segundo blister também deverá ser
aberto puxando o papel cirúrgico na sua sobra na borda do blister. Com
o produto em mãos, deverá ser veriﬁcado se o mesmo não apresenta
entalhes, riscos ou manchas.
Caso ocorra algum efeito adverso que afete a segurança do usuário,
como produto não funcionando, dano dos componentes implantáveis,
problemas graves ou morte relacionados com esses componentes, o
cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão
sanitário competente e a Biomecânica através: e-mail: sac@biomecanica.com.br, fone: (14) 2104-7900
Em casos de dúvidas o cirurgião responsável ou o proﬁssional de saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema
de Notiﬁcações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: http://www.
anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm
7. Descarte do Produto
Nenhum implante cirúrgico deve ser reutilizado. Qualquer implante
metálico, depois de usado deve ser descartado. Mesmo que pareça
não estar daniﬁcado, pode ter pequenos defeitos que podem ocasionar
fraturas por fadiga além de contaminação. Desta forma, o Componente
Femoral com Restrição - BM explantado dos pacientes deve ser devidamente descartado pela instituição hospitalar. Fica sob responsabilidade da instituição hospitalar a completa descaracterização do implante impedindo o seu re-uso. Fica sob responsabilidade da instituição
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hospitalar o método utilizado para a descaracterização do implante. A
Biomecânica recomenda que os implantes explantados sejam deformados mecanicamente com auxílio de martelo ou prensa de impacto devendo estar em seguida identiﬁcado 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.
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