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ACETÁBULO MONOCOMPONENTE 
CIMENTADO POLIMÉRICO - BM

POLYMERIC CEMENTED MONOCOMPONENT 
ACETABULAR CUP - BM

ACETÁBULO MONOCOMPONENTE 
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Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de 
seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando 
aplicável, assim como a relação dos acessórios destinados a integrar 
o produto.

Modelo Acetábulo de Muller

O Acetábulo de Muller é fabricado em polietileno 
UHMWP 1900 (NBR ISO 5834-2). Possui ranhu-
ras externas para auxiliar a fi xação com cimento 
acrílico na cavidade óssea acetabular e cavidade 
interna para apoiar-se a cabeça femoral metálica. 
Possui também um Anel metálico de Ø1,5mm fa-
bricado em aço inox ASTM F138 para facilitar a 

visualização do posicionamento do acetábulo no Raio X.

Modelo Acetábulo CP3

Centralizador/espaçador de PMMA que tem 
como função centralizar o acetábulo na cavidade 
óssea acetabular e auxiliar na distribuição homo-
gênea do Cimento

P O R T U G U Ê S
B R A S I L

Acetábulo Monocomponente Cimentado Polimérico - BM  – RG.: N° 80128580102
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Anel metálico de Ø1,5mm para facilitar a visuali-
zação do posicionamento do acetábulo no Raio X. 
Tanto o acetábulo de Muller como o acetábulo CP3 
possuem esse anel metálico fabricado em aço inox 
ASTM F138.

O Acetábulo CP3 é fabricado em polietileno UHMWP 1900 (NBR ISO 
5834-2). Na sua superfície externa, alem das ranhuras, possui 4 cen-
tralizadores/espaçadores de PMMA que tem como função melhorar a 
visualização do posicionamento do acetábulo no Raio X e centralizar 
o acetábulo na cavidade óssea acetabular e auxiliar na distribuição 
homogênea do Cimento Ortopédico Acrilex, não objeto deste registro 
e não integrante deste produto, marca Biomecânica, registro da AN-
VISA nº10171110070. Possui também um anel metálico de Ø1,5mm 
fabricado em aço inox ASTM F138 que tem como função melhorar 
a visualização do acetábulo no Raio X. Possui cavidade interna para 
apoiar-se a cabeça femoral metálica, marca Biomecânica. 

Composição: O modelo Acetábulo de Muller é fabricado em polieti-
leno UHMWP 1900 (NBR ISO 5834-2). O modelo Acetábulo CP3 é 
fabricado em polietileno UHMWP 1900 (NBR ISO 5834-2) e possui 
centralizadores/espaçadores fabricados em PMMA (Polimetilmetacri-
lato). Tanto o acetábulo de Muller como o acetábulo CP3 possuem um 
anel metálico fabricado em aço inox ASTM F138 que tem como objeti-
vo facilitar a visualização do posicionamento do acetábulo no Raio X.

Forma de apresentação: Os componentes são acondicionados em 
embalagem dupla tipo blister selado com papel cirúrgico, mais emba-
lagem de proteção externa tipo caixa de papelão e rotulagem prontos 
para utilização, já esterilizados em óxido de etileno. 

As etiquetas de rastreabilidade do produto constam as seguintes in-
formações:

a)Nome do Fabricante
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b)Nome Comercial do Produto
c)Nome Técnico
d)Número do Lote
e)Número do registro na ANVISA
f)Código do Produto
g)Quantidade
h)Descrição do produto que contém a embalagem (mo-

delo)
i)Data de fabricação
j)Data do vencimento: Vencimento Indeterminado
k)Descrição da matéria-prima utilizada para fabricação 

do produto
l)Endereço do fabricante 
m)Nome do Responsável técnico
n)Os dizeres: “Produto estéril”.
o)Os dizeres: “PROIBIDO REPROCESSAR”.
p)“Produto de Uso Único, não reutilizar” 
q)Antes de usar ler as instruções do rótulo
r)Advertências/Precauções/Cuidados Especiais/Sim-

bologia: Vide Instrução de Uso

Na embalagem do produto constam os Símbolos de segurança im-
pressos nas caixas unitárias de papelão conforme modelo abaixo:

Tabela 1 - Simbologia, conforme NBR ISO 15223

Símbolo Descrição

Instruções, advertências e precau-
ções: ver instrução de uso

Esterilizado em Gás E.T.O.
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Artigo médico hospitalar de uso único

Não utilizar se a embalagem estiver 
danifi cada

Frágil, manusear com cuidado

Manter ao abrigo do sol

Manter seco

O Acetábulo Monocomponente Cimentado Polimérico - BM será distri-
buído de forma unitária conforme tabela abaixo:

Tabela 2  - Distribuição do Acetábulo Monocomponente Cimentado 
Polimérico - BM

Código Descrição

2421-40-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 40mm e Ø interno de 28mm

2421-42-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 42 mm e Ø interno de 28mm

2421-44-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 44 mm e Ø interno de 28mm

2421-46-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 46 mm e Ø interno de 28mm

2421-48-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 48 mm e Ø interno de 28mm

2421-50-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 50 mm e Ø interno de 28mm

2421-52-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 52 mm e Ø interno de 28mm

2421-54-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 54 mm e Ø interno de 28mm

2421-56-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 56 mm e Ø interno de 28mm
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2421-58-000 Acetábulo de Muller Ø externo de 58 mm e Ø interno de 28mm

2424-28-40 Acetábulo CP3 Ø externo de 40 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-42 Acetábulo CP3 Ø externo de 42 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-44 Acetábulo CP3 Ø externo de 44 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-46 Acetábulo CP3 Ø externo de 46 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-48 Acetábulo CP3 Ø externo de 48 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-50 Acetábulo CP3 Ø externo de 50 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-52 Acetábulo CP3 Ø externo de 52 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-54 Acetábulo CP3 Ø externo de 54 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-56 Acetábulo CP3 Ø externo de 56 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-58 Acetábulo CP3 Ø externo de 58 mm e Ø interno de 28mm

2424--28-60 Acetábulo CP3 Ø externo de 60 mm e Ø interno de 28mm

  Atenção
Relação de Instrumentais para auxiliar na Implantação do Acetá-
bulo Monocomponente Cimentado Polimérico - BM
Para uso do Acetábulo Monocomponente Cimentado Polimérico - BM 
é necessário o uso dos instrumentais “Kit Instrumental p/ Colocação 
de  Prótese p/ Artroplastia  de Quadril” e está registrado na ANVISA e 
não é objeto deste registro e não integrantes deste produto. Seguem 
abaixo os instrumentais com suas respectivas bandejas:
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Bandeja Acetábulo de Muller

Qtd. Ref. Produto

01 5607 Cabo do Medidor Acetábular

01 5608-00-000 Cabo Prolongador da Raspa

10 5620-40-000 Medidor Acetabular - 40,0/58,0mm

01 5140-00-000 Posicionador Acetabular

01 5117-00-000 Pressurizador do Inserto

10 5615-40-000 Raspador Acetabular - 42,0/60,0mm

01 5141 Broca com Stop - Acetábulo Cimentado

01 5121 Medidor de Cabeça

Bandeja Acetábulo CP3

Qtd. Ref. Produto

01 5141-00-000 Broca c/ Stop - Acetábulo Cimentado

01 5607 Cabo do Medidor Acetabular

01 5608-00-000 Cabo Prolongador da Raspa

10 5620 Medidor Acetabular - 40,0/58,0mm

01 5121-00-000 Medidor de Cabeça

01 5115-00-000 Posicionador Acetabular CP3

01 5117-00-000 Pressurizador do Inserto
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09 5615 Raspador Acetabular - 42,0/60,0mm

Bandeja Haste Femoral CP3

Qtd. Ref. Produto

03 5112-28 Cabeça Teste C/M/L Ø28

01 5306-01-000 Cabo do Raspador CP3

01 5147-00-000 Cabo p/ Serra de Gigle (par)

01 5309-00-000 Extrator da Haste CP3

01 5122-00-000 Extrator de Cabeça

04 5304 Fresa Cilíndrica - Ø10,0/16,0mm

01 5100-00-000 Fresa Inicial

01 5300-00-000 Haste p/ Luxação de Quadril

01 5123-00-000 Impactor de Cabeça

01 5103-00-000 Impactor da Haste Femoral (CP3 Fix)

01 5302-00-000 Impactor do Stop

01 5305-10-012 Medidor do Canal 10,0 - 12,0mm

01 5305-14-016 Medidor do Canal 14,0 - 16,0mm

01 5116-00-000 Pino Extrator

01 5301-00-000 Posicionador da Haste CP3

05 5303 Raspador Femoral Teste - 4,0/5,0/7,0/9,0/11,2/13,7mm
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01 5171-00-000 Serra de Gigle (par)

01 5309-01-000 Suporte Extrator da Haste

01 5090-00-000 Vazador Inicial

Bandeja Haste Femoral de Muller

Qtd. Ref. Produto

03 5112 Cabeça Intercambiável Teste C/M/L Ø28

01 5306-03-000 Cabo do Raspador

01 5147 Cabo p/ Serra de Gigle (par)

01 5122-00-000 Extrator de Cabeça

01 5100-00-000 Fresa Inicial

01 5103-00-000 Impactor da Haste

01 5123-00-000 Impactor de Cabeça

01 5116-00-000 Pino Extrator

05 5308 Raspador Femoral Teste - 7,0/15,0mm

01 5171-00-000 Serra de Gigle

Cuidados com o Manuseio e Transporte do Produto Médico: O 
local de armazenamento do produto médico deve estar limpo, seco e 
iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento 
e transporte, assim como, a sua integridade física e química. O produ-
to deve ser armazenado e transportado em local seco e fresco, com 
temperatura ambiente (Máx. 35°C), umidade relativa em torno de 30% 
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e ao abrigo da luz solar direta.
Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso 
durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado du-
rante o armazenamento, devem ser evitados. 
Não podem ser armazenados diretamente no chão (altura mínima = 
20cm). Não podem fi car em locais muito altos, próximos a lâmpadas, 
o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no 
rótulo. Não devem ser armazenados em lugares nos quais sejam ar-
mazenadas substâncias contaminantes como, por exemplo, materiais 
de limpeza, inseticidas, pesticidas etc.
O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo de en-
trega. 
Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fi m de não 
danifi car a embalagem e o dispositivo, garantindo com isso a esteri-
lidade do material.
A abertura da embalagem selada de blister pode ser feita manual-
mente, em local adequado (ambiente cirúrgico), puxando o papel grau 
cirúrgico pela sobra ao redor do blister. Essa abertura deverá ser rea-
lizada somente no ato cirúrgico para evitar contaminação do produto.
O produto não deverá ser utilizado se a embalagem estiver violada.
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.

Manuseio de Material Esterilizado: Ao manusear o material esterili-
zado com técnica asséptica, deve-se obedecer a algumas normas a 
fi m de mantê-lo estéril:
     • é fundamental lavar as mãos com água e sabão antes de manu-
sear o material esterilizado;
     • utilizar material com embalagem integra, seca, sem manchas, com 
identifi cação (tipo de material e data da esterilização);
     • trabalhar de frente para o material;
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     • manipular o material ao nível da cintura para cima;
     • evitar tossir, espirrar, falar sobre o material exposto;
     • não fazer movimentos sobre a área esterilizada;
     • certifi car-se da validade e adequação da embalagem;
     • trabalhar em ambiente limpo, calmo, seco e sem corrente de ar;
     • manter certa distancia entre o corpo e o material a ser manipulado;
     • obedecer aos demais princípios de assepsia.
A técnica de enfermagem preconizada no manuseio de material es-
terilizado é:
     • abri-lo, iniciando-se pela extremidade oposta ao manipulador;
     • proteger o material exposto com o campo esterilizado que o 
envolva;
     • tocar com as mãos somente na parte externa do pacote;
     • não guardar como material esterilizado um pacote aberto ante-
riormente.

Garantia: A garantia dos Acetábulos Monocomponente Cimentado 
Polimérico está relacionada a observância desta instrução de uso. 

Indicação, Finalidade ou Uso a Que se Destina o Produto Médico
É indicada em artroplastias de quadril cimentadas. 
A realização de uma artroplastia total de quadril deve ser indicada no 
tratamento das seguintes doenças:
     • Artrite 
     • Reumatóide
     • Reumatóide juvenil (doença de Still)
     • Espondilite anquilosante
     • Doença articular degenerativa (osteatrose, hipertrófi ca)
 Primária
 Secundária
      Deslizamento da Epífi se da cabeça femoral
      Luxação/displasia congênita do quadril
      Coxa plana (doença de Legg-Perthers)
 Doença de Paget
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 Luxação traumática
 Fratura do acetábulo
 Hemofi lia
     • Necrose Vascular
     Pós-fratura ou luxação
     Idiopática
     Deslizamento da Epífi se da cabeça femoral
     Hemoglobinopatias (doença falciforme)
     • Doença renal
     Induzida por corticóides
     Alcoolismo
     Doença de descompressão
     Lúpus
     Doença de Gaucher
     Pseudartrose, fraturas do colo femoral e trocantéricas com com-
prometimento da cabeça
      • Artrodese piogênica ou osteomielite
      Hematogênica
      Pós-operatória
      • Turbeculose
      • Subluxação ou luxação congênita
      • Artrodese do quadril e pseudartrose
      • Reconstrução malsucedida
         Osteotomia
         Artroplastia em cúpula
         Prótese de cabeça femoral
         Procedimento de Girdlestone
         Artroplastia total de Quadril
         Artroplastia de recapeamento
     • Tumor ósseo envolvendo fêmur proximal ou acetábulo 
     • Doenças hereditárias (ex.: acondroplasia)

Os Acetábulos Monocomponente Cimentado Polimérico estão dispo-
níveis nas seguintes medidas:
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Modelo Acetábulo de Muller 

Código Ø externo Ø interno (mm)

2421-40-000 40,0 28,0

2421-42-000 42,0 28,0

2421-44-000 44,0 28,0

2421-46-000 46,0 28,0

2421-48-000 48,0 28,0

2421-50-000 50,0 28,0

2421-52-000 52,0 28,0

2421-54-000 54,0 28,0

2421-56-000 56,0 28,0

2421-58-000 58,0 28,0

Modelo Acetábulo CP3

Código Ø externo Ø interno (mm)

2424-40-000 40 28,0

2424-42-000 42 28,0

2424-44-000 44 28,0

2424-46-000 46 28,0

2424-48-000 48 28,0
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2424-50-000 50 28,0

2424-52-000 52 28,0

2424-54-000 54 28,0

Cimentação Femoral
Opção 1) Usando o CIMENTO ORTOPÉDICO ACRILEX (não obje-
to desse registro): o cimento deve ser misturado no recipiente (que 
acompanha o produto) durante 1min e 15 segundos aproximadamen-
te, e então despejado no tambor de cimento que deve fi car em posi-
ção vertical por 30 segundos. Aguardado o tempo indicado, o bico é 
rosqueado no tambor. O Cimento é introduzido de maneira retrógrada 
(da região distal para região proximal).

Opção 2) Aplicação Digital: Usando o CIMENTO ORTOPÉDICO 
ACRILEX (não objeto desse registro) misture os componentes com 
a espátula que acompanha a embalagem por aproximadamente 1 
minuto e 15 segundos. É muito importante minimizar a entrada de ar 
enquanto mistura-se, pois a presença de ar prejudica na efi cácia do 
cimento e pode impedir seu desempenho mecânico. O processo de 
manipulação deve continuar de 15 segundos a 1 minuto quando o ci-
mento estiver pronto para ser aplicado ao osso. A aplicação deve durar 
1 minuto e meio, após esse tempo o cimento torna-se demasiado vis-
coso para inseri-lo na cavidade estreita. A prótese é inserida quando 
a viscosidade começar a aumentar. O Objetivo deve ser retardar a in-
serção da haste o máximo possível, já que durante a inserção da haste 
as pressões de interface no canal estão diretamente relacionadas à 
viscosidade do cimento. O tempo fi nal de endurecimento do Cimento 
Ortopédico (a 20ºC) é geralmente de 7 a 8 minutos.

Recomendações sobre Próteses Ortopédicas: Para alcançar melho-
res resultados em artroplastias do quadril recomenda-se: 
1 - O uso de próteses ortopédicas deve ser feito somente por cirurgi-
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ões habilitados e treinados para tal procedimento. É fundamental que 
seja traçado um cuidadoso planejamento pré-operatório, inclusive com 
o auxílio de transparência ou “template” do produto. 
2 - Todo cuidado deve ser tomado na preparação do osso receptor 
para se obter o perfeito encaixe do implante, evitando-se radioluscên-
cia e o indesejável surgimento de micromovimentos. 
3 - Estão disponíveis instrumentais cirúrgicos e testes para auxiliar 
na implantação cirúrgica das próteses ortopédicas. É importante que 
os instrumentais cirúrgicos e testes utilizados sejam aqueles especifi -
camente projetados para o determinado produto. Variação no projeto 
e dimensões de instrumentais cirúrgicos e testes similares podem 
comprometer as medidas críticas requeridas para uma implantação 
precisa.  
4 - 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. 
5 - Antes de iniciar a cirurgia certifi que-se de que a coleção de implan-
tes e o respectivo instrumental estejam íntegros e completos. 
6 - Jamais misture implantes de diferentes fabricantes num mesmo 
paciente. Pode haver diferenças nas dimensões e tolerâncias nos 
encaixes desses implantes, provocando junções defi cientes, soltura 
precoce ou falha dos mesmos. 
7 - As próteses ortopédicas são classifi cadas como sendo “Produtos 
de Uso Único”, ou seja, não podem ser reutilizados. 
8 - Em todos os casos, devem ser seguidas práticas cirúrgicas con-
sagradas no pós-operatório. O paciente deve ser alertado sobre as 
limitações da substituição ou restituição de determinada articulação e 
do histórico recente de uso dessa prática. 
9 - O cirurgião deve evitar também produzir vincos ou arranhões nas 
próteses ortopédicas, pois, esses danos e/ ou avarias podem produzir 
“stress” interno que poderá tornar-se foco de sua eventual quebra. 
10 - Uma superfície articular nunca deve ser removida e reinserida 
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durante o procedimento cirúrgico. Apesar de aparentemente estar in-
tacta, pode ter sofrido alterações dimensionais que afetem a fi xação e 
a sobrevida da mesma. 
11 - Cuidados no pós-operatório, bem como a capacidade e disposi-
ção do paciente em seguir as instruções, são dois dos mais importan-
tes aspectos para o sucesso de uma artroplastia. O paciente deve ser 
alertado que o não atendimento às instruções pós-operatórias podem 
levar à quebra ou migração da prótese ortopédica, requerendo nova 
cirurgia para revisão ou remoção. 12 - Todo o esforço deve ser feito 
no sentido de utilizar materiais biomédicos (metais e suas ligas) com-
patíveis, quando da utilização de próteses ortopédicas, pois a mescla 
de diferentes materiais, no mesmo paciente, e micro movimentos dos 
componentes podem causar metalose.
13 -O potencial de sucesso na substituição ou restituição de uma 
determinada articulação é incrementado pela seleção adequada do 
tamanho, forma e projeto da prótese ortopédica. Enquanto a seleção 
adequada pode ajudar a minimizar os riscos, o tamanho e a forma, as-
sim como, a qualidade dos ossos humanos e tecidos moles adjacentes 
oferecem certas limitações quanto ao dimensionamento e resistência 
mecânica desse implante. 
14 - A prótese ortopédica é projetada para substituir determinada arti-
culação danifi cada e não as estruturas normais do esqueleto humano. 
15 - As próteses ortopédicas não podem suportar níveis de atividade 
e/ou cargas iguais àquelas suportadas em ossos normais e saudáveis. 
Esse detalhe deve ser comunicado pelo cirurgião e compreendido pelo 
paciente. 
16 - Um paciente obeso ou muito pesado pode produzir sobrecarga 
no implante utilizado, causando fadiga no metal e levando a soltura, 
quebra ou falha do componente. 
17 - A atividade física excessiva, e traumatismos que afetem a articu-
lação substituída têm implicado em falha prematura das próteses orto-
pédicas, seja por perda, fratura ou desgaste do implante. O paciente 
deve ser alertado para manter as suas atividades de acordo com a 
sua situação, protegendo a articulação substituída contra o “stress” 
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excessivo. 
18 - De uma forma geral, as próteses ortopédicas são fornecidas na 
condição estéril, em duplo blíster, em uma caixa externa de papelão 
rígido, devidamente identifi cadas por etiquetas adesivas, com todas 
as informações legais pertinentes ao produto, que garantem completa 
identifi cação e rastreabilidade dos mesmos. A embalagem deverá es-
tar intacta no momento do recebimento (não utilize o produto caso a 
embalagem esteja violada). Verifi que a validade da esterilização (não 
utilize o produto caso esteja com o prazo de esterilização vencido).

Isenção de Responsabilidade: A Biomecânica, como fabricante des-
te dispositivo, não pratica medicina nem recomenda esta ou qualquer 
outra técnica cirúrgica para uso em determinado paciente. O cirur-
gião que realizar qualquer procedimento de implante é responsável 
por defi nir e utilizar as técnicas apropriadas para implantar a prótese 
em cada paciente. A Biomecânica não é responsável pela escolha da 
técnica cirúrgica apropriada a ser usada em cada paciente. As Téc-
nicas Cirúrgicas depende da técnica adotada pelo médico cirurgião, 
cabendo a este a escolha do método, tipo e dimensão dos produtos 
a serem colocados. 

Componentes Ancilares: Os componentes ancilares abaixo relacio-
nados devem ser comprados separadamente, pois não são integran-
tes desse produto.
- Cabeça Metálica Femoral está registrado na ANVISA (não é objeto 
deste registro e não integrantes deste produto).
- Haste modular cimentada está registrado na ANVISA (não é objeto 
deste registro e não integrantes deste produto).
- Cimento Ortopédico Acrilex está registrado na ANVISA (não é objeto 
deste registro e não integrantes deste produto).

Acessórios: Os Acetábulos Monocomponente Cimentado Polimérico 
não possuem nenhum acessório com o propósito de integrar o produto 
médico.
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Combinações Admissíveis com outros Materiais: A tabela abaixo 
“Ligas admissíveis de contato” foi baseada na norma  “ N B R 
ISO 21534 - Implantes para Cirurgia não Ativos - Implantes para Subs-
tituição de Articulações - Requisitos Particulares”, mas independente 
das ligas citadas no item da tabela  “Ligas admissíveis de contato 
de * articulação” é preciso que as combinações sejam de implantes 
da mesma marca, pois os mesmos foram projetados para tais com-
binações observando acabamento superfi cial e tratamento superfi cial 
e outros fatores exigidos em projetos que podem interferir nas com-
binações. Por isso implantes metálicos de diferentes fabricantes não 
são recomendados por motivos de incompatibilidade química, física, 
biológicas e funcionais.

Implante Ligas admissíveis de contato de * articulação

Acetábulos 
Monocom-
ponente 
Cimentado 
Polimérico

Aço inoxidável conformado (ASTM F138, NBR ISO 5832-1)
Aço inoxidável conformado de alto nitrogênio (NBR ISO 5832-9)
Liga fundida de cobalto-cromo-molibdênio (ASTM F75, NBR ISO 5832-4)
Liga conformada de cobalto-cromo-tungstênio-níquel (NBR ISO 5832-5)
Liga forjada e conformada a frio de cobalto-cromo-níquel-molibdênio-tun-
gstênio-ferro (NBR ISO 5832-7)
Liga conformada de cobalto- níquel-cromo-molibdênio-tungstênio-ferro 
(NBR ISO 5832-8)
Liga conformada de titânio 6-alumínio 4-vanádio (ASTM F136, 
NBRISO5832-3)
Liga conformada de titânio 6-alumínio 7-nióbio (NBR ISO 5832-11)
Materiais cerâmicos a base de alumina (NBR ISO 6474)
Materiais cerâmicos a base de zircônia (NBR ISO 13356)

*Para superfícies de articulação de implantes para substituição de articulação, foram 
considerados aceitáveis em aplicações especifi cas, desde que dispensada atenção 
adequada ao projeto, acabamento superfi cial e tratamento de superfície.
Os Acetábulos Monocomponente Cimentado Polimérico marca Bio-
mecânica devem ser utilizadas somente com instrumentais marca 
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Biomecânica.

Precauções, restrições e Advertências
Precauções: PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS EX-
PLANTADO. NÃO REUTILIZAR O PRODUTO. PROIBIDO REPRO-
CESSAR

Um implante nunca deverá ser usado de novo. Embora possa apare-
cer não estar danifi cados, tensões previas, podem ter criado imperfei-
ções que poderiam reduzir a vida do implante.
Verifi que se a embalagem que contém o produto está íntegra. Verifi -
que a data de esterilização. Abra assepticamente a embalagem, após 
certifi car-se que a dimensão é aquela que foi escolhida. Validade da 
esterilização: 5 anos (indicado nas embalagens interna e externa do 
produto).
O cirurgião deve estar ciente da possibilidade do desenvolvimento 
físico do paciente, podendo haver necessidade de revisão do implan-
te. 

Contraindicações: Segundo Harkess a artroplastia total de quadril 
é um procedimento de grande porte e está associada com um núme-
ro importante de complicações e uma taxa de mortalidade de 1% a 
2%. Dessa forma, quando da indicação de uma Artroplastia total de 
quadril os pacientes devem ser avaliados com cuidado em especial 
a doenças sistêmicas. Doenças cardíacas, pulmonar, hepática, geni-
turiana ou metabólica, hipertensão e malignidade devem ser tratadas 
e controladas antes da artroplastia total de quadril. Outras situações 
também são contraindicadas em cirurgias de artroplastia total de qua-
dril, sendo:
Osteomielite no fêmur superior, infecção pirogênica da articulação de 
quadril ou infecções evidentes, são contraindicações absolutas. 
Todo esforço deverá ser feito para reger a possibilidade de assepsia 
pré-operatório em um paciente que tem uma ou mais das seguintes 
anormalidades: 
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- sinais de febre, de infl amação locais; 
- rápida destruição da articulação, aparente absorção de osso em ro-
entgenograma; 
- elevação da taxa de sedimentação inexplicado através de outras 
doenças, elevação da conta de WBC, ou uma troca mais acentuada 
em conta diferencial. 
De acordo com circunstâncias excepcionais, infecções subagudas de 
baixo grau , seguidas de substituição total de articulações a remo-
ção da prótese podem ser tratadas por profi ssionais, debridamento 
completo, e a reimplantação de um dispositivo novo. Porém, a repe-
tição de infecção tem uma probabilidade mais alta nas revisões de 
Artroplastia do que em um caso recente. Em nenhuma circunstância 
é recomendado que a inserção seja feita onde houve envolvimento 
extensivo do osso; ou quando não podem ser removidos tecidos moles 
envolvidos; ou onde o organismo é gram-negativo, e não é sensível a 
Staphylococcus aureus, ou onde organismos altamente virulentos ou 
misturados são envolvidos.
Adicionalmente, em foco distante de infecção, como geniturinário, 
pulmonar, pele, ou outros locais, são relativamente contraindicados, 
devido a transmissão de  hematogenose ao local do implante que po-
dem ocorrer. O foco de infecção deve ser tratado antes, durante e 
depois a implantação.
O uso deste implante é contraindicado onde existe perda de muscula-
tura, ou infecção neuromuscular comprometendo o membro afetado, o 
que faria o procedimento injustifi cável.

Advertências: Seleção imprópria de implante, inserção, colocação, ou 
atividade muscular excessiva podem causar tensões incomuns no im-
plante e podem resultar em fratura subseqüente da prótese.
Onde existe insufi ciência ou perda, da reserva acetabular óssea são 
aconselháveis enxertos ou outros procedimentos de reforço para pro-
ver apoio do acetábulo.
Devem ser seguidas técnicas aceitáveis  em cuidados pós-operatório. 
O paciente deve ser alertado sobre as limitações de reconstrução da 
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articulação total e sua recente história de uso. Atividade física exces-
siva e trauma que afetam a articulação substituída, foram implicados 
em fracasso prematuro da reconstrução por soltura, fraturas, no uso 
dos implantes. O paciente deve ser alertado sobre as limitações de 
reconstrução da articulação total e sua recente história de uso. Ativi-
dade física excessiva e trauma que afetam a articulação substituída, e 
implicam no fracasso prematuro da reconstrução por soltura, fraturas, 
e uso dos implantes. 
Demandas excessivas na articulação substituída através de supera-
tividade ou não controle do peso do  corpo. Sugere-se monitorar o 
restabelecimento do paciente através de Raio X. Os Acetábulos pos-
suem um anel metálico na parte externa para facilitar a visualização do 
posicionamento do acetábulo no raio X. Recomendamos não utilizar 
ressonância magnética pois esse anel de aço inox provoca interferên-
cia no exame prejudicando o diagnóstico, podendo provocar também 
deslocamento do implante causando problema para o paciente.

Ensaios (Restrições de Carga/Resistência Mecânica): Foram ob-
servados exigências de rugosidade e esfericidade objetivando eliminar 
a falta de congruência entre o Acetábulo Monocomponente Cimenta-
do Polimérico - BM e a cabeça metálica femoral (não objeto desse 
registro). 

Efeitos Adversos: Soltura prematura, dos componentes de substi-
tuição total de quadril podem ocorrer. Soltura mecânicas prematuras 
podem ser o resultado de fi xação defeituosa ou infeção oculta; soltura 
tardia de complicações biológicas ou problemas mecânicos (tensões 
altas localizadas). Neuropatias periféricas e formação de osso hetero-
tópico foram informados na Artroplastia Total de Quadril. Dano do ner-
vo subclínico acontece mais freqüentemente, possivelmente devido ao 
resultado de trauma cirúrgico.
Reações de sensibilidade ao metal em pacientes, seguidas de subs-
tituição total de articulações raramente foram informadas. O signifi ca-
do e efeitos de sensibilização esperam evidência e avaliação clínica 
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futura.
Implantação de material estranho em tecidos pode resultar em rea-
ções histológicas envolvendo vários tamanhos de macrófagos e fi bro-
blastos. Mudanças semelhantes podem ocorrer, como um precursor, 
ou durante o processo curativo.
Deslocamentos e subluxação foram informados, devido ao resultado 
de posicionamento impróprio dos componentes de implante. Músculo 
e frouxidão de tecido fi broso também podem contribuir a estas con-
dições.

Informações a Serem Fornecidas Paciente: Fale ao seu ortopedista 
sobre qualquer condição médica que possa afetar a cirurgia. Próteses 
totais são cirurgias bem-sucedidas em mais de 90% dos pacientes. 
Quando surgem complicações, a maioria pode ser tratada com suces-
so. Entre as complicações que podem surgir, temos:
Infecção: a infecção pode ocorrer na ferida operatória ou pode ser 
profunda (em torno da prótese). Ela pode surgir enquanto o paciente 
estiver no hospital ou em casa. Pode aparecer, inclusive, anos mais 
tarde. As infecções menores na ferida operatória são geralmente tra-
tadas com antibióticos. As infecções maiores ou profundas podem 
requerer uma nova cirurgia (para limpeza profunda) ou até a remo-
ção da prótese. Qualquer infecção em seu corpo (bexiga, garganta, 
dentes, ouvidos etc.) pode levar germes pelo sangue à sua prótese 
e provocar infecção.
Trombose: são coágulos sanguíneos resultantes de vários fatores, 
incluindo sua redução de mobilidade, e fazem com que o sangue cir-
cule mais lentamente nas veias, o que pode facilitar o surgimento de 
trombose. Coágulos sangüíneos devem ser suspeitados se surgir dor 
e edema na sua coxa ou panturrilha. Se isto ocorrer, seu ortopedista 
deverá fazer testes e exames para avaliar as veias de sua perna, po-
dendo ser necessária a avaliação e acompanhamento por cirurgião 
vascular. Várias medidas devem ser utilizadas para reduzir a possibili-
dade de coágulos sanguíneos:
- Medicação para “afi nar” o sangue (anticoagulantes)
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- Meias elásticas
- Exercício para aumentar a circulação nas pernas.
- Botas plásticas que infl am e que comprimem a sola dos pés e da 
panturrilha, aumentando o retorno venoso.
Mesmo com o uso dessas medidas preventivas, coágulos sangüíneos 
ainda podem ocorrer. Se você observar edema (inchaço), rubor ou dor 
na sua panturrilha após a alta do hospital, você deve entrar em contato 
com seu ortopedista.
Afrouxamento: afrouxamento da prótese dentro de seu osso pode 
ocorrer após a cirurgia. Isto pode causar dor se o afrouxamento for 
signifi cativo. Uma cirurgia de revisão (troca de prótese) pode ser ne-
cessária. Novos materiais e novos métodos de fi xação devem minimi-
zar esse problema.
Luxação: eventualmente, após uma prótese de quadril, a cabeça da 
prótese pode sair de dentro do acetábulo (chapéu). Isto é o que cha-
mamos de luxação. Na maioria dos casos o quadril pode ser recoloca-
do no lugar sem a necessidade de uma nova cirurgia. Para prevenir a 
luxação é importante que os músculos sejam fortes (fazer exercícios 
recomendados pelo seu ortopedista) e que não fl exione o quadril aci-
ma de 90 graus nos primeiros meses.
Desgaste: algum tipo de desgaste pode ser detectado em qualquer 
tipo de prótese. Um desgaste excessivo pode contribuir para o afrou-
xamento e poderá requerer uma nova cirurgia (revisão)
Quebra de Prótese: Uma vez implantados, os biomateriais utilizados 
nas próteses necessariamente entram em contado com os fl uidos 
corpóreos. Esses fl uidos, apesar de parecerem inofensivos, conse-
guem, ao longo do tempo, degradar signifi cativamente a maioria dos 
materiais de considerável “inércia química”. Adicionalmente, grande 
parte dos implantes ortopédicos é submetida a esforços mecânicos 
estáticos e/ou cíclicos, que podem ocasionar a falência do material,ou 
seja quebra da prótese.
Com os materiais atualmente usado nas próteses, fratura do implante 
é muito difícil. Entretanto, se isso ocorrer, será necessário uma nova 
cirurgia para trocar a prótese fraturada.
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Lesões nervosas: nervos na vizinhança de sua prótese podem ser le-
sados durante uma cirurgia, embora isto seja muito raro. Essa lesão é 
mais fácil de ocorrer quando a cirurgia envolve correções de grandes 
deformidades na bacia ou alongamento de uma perna muito curta de-
vido ao desgaste. Com o tempo essas lesões nervosas geralmente 
melhoram e podem se recuperar totalmente. Eventualmente pode se 
optar pela exploração cirúrgica do nervo envolvido.

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-
quência por ele estipulado para verifi car o estado do implante e a evo-
lução da consolidação óssea. Caso o produto encontre-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 Implanta-
ção: Para diminuir os riscos decorrentes da implantação deve-se se-
guir rigorosamente: contraindicações, instrução para o uso e todas as 
informações contidas na “Instrução de Uso” do produto.

Riscos Intrínsecos de Implantação: O Acetábulos Monocomponente 
Cimentado Polimérico são fabricados com materiais de reconhecido 
uso biomédico. Sendo NBR ISO 5834-2 - Implantes para Cirurgia-Po-
lietileno de Ultra Alto Peso Molecular - Parte 2: Produtos Na Forma 
Moldada, ASTM F138 - Standard Specifi cation for Wrought 18 Chro-
mium-14 Nickel-2,5 Molybdenum Stainless Steel Bar and Wire for Sur-
gical Implants (Uns S31673) e NBR ISO 5833 - Implantes para cirurgia 
- Cimentos de resina acrílica.

Riscos de Contaminação: Existem riscos de contaminação biológica 
e transmissão de doenças virais como HIV e hepatite pois os com-
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ponentes do Acetábulo Monocomponente Cimentado Polimérico - BM  
entra em contato com tecido e fl uidos corporais. Produtos explantados 
devem ser tratados como altamente contaminantes.

Esterilização: Este produto é esterilizado por Gás Óxido de Etileno 
E.T.O. com validade: 5 anos. Na eventualidade da validade de este-
rilização estiver vencida ou  embalagem danifi cada, o produto deve 
ser devolvido para o distribuidor responsável ou diretamente para a 
Biomecânica. 

Descarte do Produto: Os implantes que compõe os Acetábulos 
Monocomponente Cimentado Polimérico explantados de pacientes 
devem ser devidamente descartados pela instituição hospitalar. Fica 
sobre a responsabilidade da instituição hospitalar a completa desca-
racterização do implante impedindo o seu reuso. Fica sobre a respon-
sabilidade da instituição hospitalar o método utilizado para a desca-
racterização do implante. A Biomecânica recomenda que os implantes 
explantados sejam deformados mecanicamente com auxílio de marte-
lo ou prensa de impacto devendo estar em seguida identifi cado com o 
dizeres “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.
Materiais de apoio: Instrução de uso Acetábulo Monocomponente 
Cimentado Polimérico - BM.

RASTREABILIDADE: Junto com o produto seguem 6 etiquetas con-
tendo os dados necessários para rastreabilidade do produto. Uma 
etiqueta deve ser obrigatoriamente colada no prontuário clínico do pa-
ciente, outra no laudo entregue para o paciente, outra na documenta-
ção fi scal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido 
pelo SUS, ou na nota fi scal 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 
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disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal) e a 
última para convênio médico caso exista. As informações que constam 
nessas etiquetas estão relacionadas no item “Forma de apresentação” 
dessa instrução de uso.

Marcação: Os Acetábulos Monocomponente Cimentado Polimérico 
contêm as seguintes informações gravadas a laser para permitir a ras-
treabilidade e acompanhamento do paciente no pós-operatório: 
- Número do Lote de Fabricação
- Dimensão

Pós Venda (Reclamação de Cliente): Caso haja necessidade de re-
alizar alguma reclamação do Acetábulo Monocomponente Cimentado 
Polimérico - BM  relacionada a algum efeito adverso que afete a segu-
rança do usuário, como produto não funcionando, dano do componen-
te metálico implantável, problemas graves ou morte relacionados com 
esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar este 
evento adverso ao órgão sanitário competente e a Biomecânica atra-
vés 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 a comunicação do evento adverso através do 
Sistema de Notifi cações em Vigilância Sanitária no site 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 higieniza-
do no hospital utilizando uma solução bactericida e antifungicida de 
largo espectro. Em seguida deve ser desinfectado ou esterilizado a 
vapor em autoclave ou oxido de etileno. Devem ser encaminhados a 
Biomecânica em embalagens integras, 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: 80128580102
B037B – REV04 - 28022022
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