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Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM - RG.: N° 80128580156

PORTUGUÊS

BRASIL

Descrição dos modelos disponíveis e características técnicas
complementares.
A Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM é composta de hastes metálicas cujo objetivo é prover ﬁxação estável de fratura de ossos,
como tíbia, fíbula, fêmur, rádio, ulna, úmero e clavícula, por meio de
implantação intramedular.
O procedimento de implantação deste produto tem caráter pouco invasivo, causando pouco ou nenhum dano adicional aos tecidos moles
afetados pela cirurgia. O único acessório utilizando em integração com
o produto é o endcap, destinado a impedir eventual movimentação da
haste após a cirurgia.
A Figura 1 apresenta a Família de Hastes Intramedulares Flexíveis BM.

Figura 1 - Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM.
Os implantes são de uso único, comercializados unitariamente na forma não estéril. A Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM é
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confeccionada em dois materiais comprovadamente biocompatíveis
- aço inoxidável conforme especiﬁcação ASTM F138 e liga de titânio
6-alumínio 4-vanádio, conforme especiﬁcação ASTM F136.
A gama de produtos desta família compreende diferentes diâmetros,
variando entre 2 e 5 mm, com comprimento que varia de 300 a 440 mm.
Assim, o cirurgião tem a opção de deﬁnir qual o diâmetro adequado
ao paciente.
O detalhamento dos componentes da Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM é feito nas Tabelas 1 e 4.

Tabela 1 - Apresentação da Haste Intramedular Flexível F136 Orion SP Flex
Referência
Diâmetro (mm)
Comprimento (mm)
3831-15-000
1,5
300
3831-20-000
2,0
440
3831-25-000
2,5
440
3831-30-000
3,0
440
3831-35-000
3,5
440
3831-40-000
4,0
440
Construídas em liga de titânio ASTM F136.

Tabela 2 - Apresentação da Haste Intramedular Flexível F138
Orion SP Flex
Referência
Diâmetro (mm)
Comprimento (mm)
3832-15-000
1,5
300
3832-20-000
2,0
440
3832-25-000
2,5
440
3832-30-000
3,0
440
3832-35-000
3,5
440
3832-40-000
4,0
440
Construídas em aço inoxidável ASTM F138.
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Tabela 3 - Apresentação dos Acessórios (ENDCAPS) das Hastes
Intramedulares Flexíveis F138 Orion SP Flex
Referência Diâmetro(mm) Comprimento(mm)
Indicação
6610-01-000
7,0
18,0
Hastes de Ø 1,5 a 2,5 mm
6610-02-000
8,0
25,0
Hastes de Ø 3,0 a 4,0 mm
6610-03-000
5,0
10,0
Hastes de Ø 1,5 a 2,0 mm
6610-04-000
6,5
12,0
Hastes de Ø 2,5 a 3,0 mm
6610-05-000
8,0
14,0
Hastes de Ø 3,5 a 4,0 mm
6610-06-000
7,0
18,4
Hastes de Ø 1,5 a 2,5 mm
6610-07-000
8,0
25,3
Hastes de Ø 3,0 a 4,0 mm
Construídas em aço inoxidável ASTM F138.
Tabela 4 - Apresentação dos Acessórios (ENDCAPS) das Hastes
Intramedulares Flexíveis F136 Orion SP Flex
Referência Diâmetro (mm) Comprimento (mm)
Indicação
6611-01-000
7,0
18,0
Hastes de Ø 1,5 a 2,5 mm
6611-02-000
8,0
25,0
Hastes de Ø 3,0 a 4,0 mm
6611-03-000
5,0
10,0
Hastes de Ø 1,5 a 2,0 mm
6611-04-000
6,5
12,0
Hastes de Ø 2,5 a 3,0 mm
6611-05-000
8,0
14,0
Hastes de Ø 3,5 a 4,0 mm
6611-06-000
7,0
18,4
Hastes de Ø 1,5 a 2,5 mm
6611-07-000
8,0
25,3
Hastes de Ø 3,0 a 4,0 mm
Construídas em aço inoxidável ASTM F136.
Composição
As hastes que compõem a Família de Hastes Intramedulares Flexíveis BM são fabricadas em dois materiais metálicos, quais sejam:
1) Aço Inoxidável 18-Cromo 14-Níquel 2.5-Molibdênio - material de excelente biocompatibilidade, utilizado há décadas na forma de implantes
ortopédicos com êxito, com composição química, microestrutura e propriedades mecânicas especiﬁcadas pela ASTM F138.
2) Liga de Titânio 6-Alumínio 4-Vanádio - liga de titânio alfa + beta,
com composição química, microestrutura e propriedades mecânicas
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especiﬁcadas na ASTM F136. Também consagrado em utilização como
material de implante ortopédico, de menor densidade e rigidez quando
comparado ao aço inoxidável ASTM F138.
A Tabela 6 contém um resumo das informações citadas acima.

Tabela 6 - Classiﬁcação química da matéria-prima dos produtos.
Produto
Material
Norma Aplicada
Aço Inoxidável
Haste Intramedular Flexí18-Cromo 14-Níquel
ASTM F138*
vel F138 Orion SP Flex
2.5-Molibdênio
Haste Intramedular FlexíLiga de Titânio
ASTM F136**
vel F136 Orion SP Flex
Ti6Al4V
* Conforme norma ASTM F138 “Standard Speciﬁcation for Wrought
18Chromium-14Nickel-2.5Molybdenum Stainless Steel Bar and Wire for
Surgical Implants (UNS S31673)”
** Conforme Norma ASTM F136 “Standard Speciﬁcation for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical
Implant Applications”

O Anexo II - Relatório de Ensaios e Análise apresenta o resultado
dos ensaios de caracterização de matéria-prima para confecção
das hastes intramedulares ﬂexíveis em aço inoxidável 18-Cromo
14-Níquel 2.5-Molibdênio e liga de titânio Ti6Al4V. De acordo com
o apresentado nos laudos de inspeção, as matérias-primas utilizadas atendem às normas ASTM F138 e F136, respectivamente.
Relação de Instrumentais para auxiliar na Implantação das Hastes
Intramedulares Flexíveis - BM
Para implantação das Hastes Intramedulares Flexíveis - BM é necessário o uso dos instrumentais especiﬁcados na Tabela 7 abaixo:

Tabela 7 - Relação de instrumentais da Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM
Qtd
01

Código

4001-00-001
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DESCRIÇÃO
Alavanca em F

IMAGEM

01
01

4001-00-002
4001-00-003

Alicate de extração
Alicate plano

01

4001-00-004 Broca Ø 2,7 x 125/ 100 mm

01

4001-00-005 Broca Ø 3,2 x 195/ 170 mm

01

4001-00-006 Broca Ø 4,5 x 195/ 170 mm

01

4001-00-007 Chave de gancho

01

4001-00-008 Chave em L

01

4001-00-009 Cortador

01

Cortador para Haste Flexí4001-00-010 vel - SP Flex

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

4001-00-011
4001-00-012

Guia de Inserção para Haste
Flexível - SP Flex
Guia de broca duplo

Impactor largo para Haste
Flexível - SP Flex
Impactor para Haste Flexí4001-00-014
vel - SP Flex
4001-00-015 Impactor biselado
4001-00-013

Dispositivo de inserção para
Haste Flexível - SP Flex
4001-00-017 Impactor biselado pequeno
4001-00-016

4001-00-018
4001-00-019
4001-00-020

Martelo
Martelo combinado para
Haste Flexível - SP Flex
Martelo deslizante

01

4001-00-021 Peça de chave

01

Punção para Haste Flexível
4001-00-022 - SP Flex
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01
01

4001-00-023

Punção angulado

Eixo de chave para inser4001-00-024 ção de tampão de Ø 1.5 a
2.5 mm

As Hastes Intramedulares Flexíveis - BM marca Biomecanica, devem
ser utilizados somente com instrumentais marca Biomecanica. Os instrumentais fazem parte de outro registro e devem ser adquiridos separadamente.
Componentes Ancilares
A Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM não possui componentes ancilares.
Combinações Admissíveis com outros Materiais
As hastes que compõem a Família de Hastes Intramedulares Flexíveis
- BM são utilizadas sem associação com qualquer outro material. Desta
forma, não se aplica avaliação de combinações admissíveis com outros
materiais.
Indicação, ﬁnalidade ou uso a que se destina o produto médico,
segundo indicado pelo fabricante.
Indicação de Uso
Os produtos da Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM são
indicados para reduzir, alinhar, estabilizar e ﬁxar diversos tipos de fraturas da tíbia, fíbula, fêmur, rádio, ulna, úmero e clavícula, por meio de
implantação intramedular. São dispositivos que compartilham a carga
que permitem suporte de carga através do local da fratura. De acordo
com a norma NBR ISO 14602 os implantes cirúrgicos não-ativos para
osteossíntese são usados em cirurgias corretivas ou para tratamento
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de traumas, mantendo a redução de ossos fraturados e estabilizando
estruturas ósseas ou adjacentes, a ﬁm de proporcionar a fusão óssea
ou correção da mesma, sendo retirados ou deixados in situ após o cumprimento dos objetivos. A norma NBR ISO 15142-1 também relata a utilização de hastes intramedulares na estabilização temporária de ossos
longos com força reduzida devido a fraturas e/ou doenças, aﬁrmando
ainda que as hastes são frequentemente removidas quando atingem
seu propósito de estabilização temporária.
Esta linha de hastes tem como público-alvo crianças e adolescentes.
Por isto, diferencia-se das convencionais pelas suas dimensões reduzidas e maior ﬂexibilidade. Tais características foram deﬁnidas para
atender aos requisitos especíﬁcos destes clientes, cuja estrutura óssea
é menor e encontra-se em fase de crescimento. Assim, não há bloqueio
nestas hastes, pois elementos de ﬁxação transversais poderiam causar
dor e limitar o crescimento ósseo.
- INSTRUÇÕES DA ESCOLHA DO IMPLANTE A SER USADO.
A deﬁnição correta do implante é essencial para o sucesso da cirurgia,
a ﬁxação da fratura aumenta com a seleção apropriada do modelo. As
dimensões do implante são determinados através do Raio-X.
A haste a ser usada é de 30 a 40% do diâmetro da cavidade medular,
utilizar a radiograﬁa pré-operatória para medir o ístimo e deﬁnir o implante. Indica-se geralmente o uso de duas hastes de diâmetros iguais
para evitar varo ou valgo no posicionamento. O pré-tensionamento de
uma haste na outra devem ser em sentidos opostos conforme Figura 2.

Figura 2 - Posicionamento oposto das hastes intramedulares ﬂexíveis.
- RESTRIÇOES A CARGAS.
A utilização de hastes intramedulares permite ao cirurgião ortopedista
a ﬁxação dos fragmentos ósseos na posição anatômica natural. No pe11

ríodo de recuperação do paciente o cirurgião controla a carga aplicada,
aumentando gradativamente conforme ocorre a consolidação e o estado geral psicológico do paciente.
- DESEMPENHO PREVISTO
• Fixação Total da fratura (Estabilidade total).
• Procedimento minimamente invasivo.
• Evitar danos aos tecidos moles.
Isenção de Responsabilidade
A Biomecanica, como fabricante deste dispositivo, não pratica medicina
nem recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em
determinado paciente. O cirurgião que realizar qualquer procedimento
de implante é responsável por deﬁnir e utilizar as técnicas apropriadas para implantar a prótese em cada paciente. A Biomecanica não é
responsável pela escolha da técnica cirúrgica apropriada a ser usada
em cada paciente. As Técnicas Cirúrgicas depende da técnica adotada
pelo médico cirurgião, cabendo a este a escolha do método, tipo e dimensão dos produtos a serem colocados.
Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu
armazenamento e transporte.
Contraindicações
É contraindicado o uso das Hastes Intramedulares Flexíveis - BM nas
seguintes situações:
- Canal medular obliterado ou bloqueado por presença de osso ou metais implantados;
- Canal medular excessivamente estreito, não permitindo a fresagem
do osso ou acomodação natural do implante;
12

- Todo e qualquer tipo de fratura que não possa ser apropriadamente
ﬁxada com a Haste Intramedular Bloqueável - Inox;
- Fêmur severamente curvo ou com grave distorção e/ou deformidade;
- Casos em que a Haste Intramedular Bloqueável - Inox possa cruzar
a placa epiﬁsária aberta;
- Histórico recente de infecção sistêmica ou localizada;
- Sinais de inﬂamação local;
- Imaturidade óssea;
- Patologias imunossupressivas;
- Doença mental;
- Alcoolismo ou abuso de drogas;
- Gravidez;
- Osteopenia grave;
- Instabilidade severa devido à ausência de integridade de tecidos estruturais;
- Osteoporose grave;
- Obesidade mórbida;
- Febre ou leucocitose;
- Sensibilidade ou alergia ao metal do produto médico;
- Todas aquelas conhecidas para o uso de sistemas de ﬁxação óssea;
- Pacientes sem vontade ou incapazes de seguir os cuidados e as instruções do pós-operatório;
- Qualquer condição médica ou cirúrgica que poderia comprometer o
sucesso do procedimento cirúrgico;
- Todo paciente deve ser alertado sobre os riscos de deambular sem
o auxílio de muleta ou bengala, antes que ocorra a consolidação da
fratura, a completa recuperação e adaptação aos produtos médicos
utilizados.
Advertências
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Este produto é de uso único e não pode ser reprocessado.
Não misturar componentes de fabricantes distintos. O uso de componentes de fabricantes distintos insere riscos não considerados, eliminando qualquer responsabilidade da Biomecanica por eventos adversos que venham a ocorrer.
Não utilizar componentes de materiais diferentes dos apresentados no
sistema.
Precauções e Advertências
Um implante ortopédico só pode ser utilizado em um único paciente,
uma única vez. Embora possa parecer não estar daniﬁcado, tensões
prévias podem criar imperfeições que podem reduzir o sucesso do implante. Seleção imprópria de implante pode causar tensões incomuns
no implante e podem resultar em fratura subsequente do implante.
Devido à sua forma de apresentação e suas características, este produto não apresenta efeito colateral, entretanto, sugere-se monitorar o
restabelecimento do paciente através do Raio-X conforme Normas Internacionais de Segurança.
A Família de Hastes Intramedulares Flexíveis foi concebida para ser
um elemento de estabilização temporária de fraturas até que ocorra
a consolidação óssea e não para substituir as estruturas normais do
esqueleto humano.
O cirurgião deve estar familiarizado e deter conhecimentos suﬁcientes
de osteossíntese e sua limitação, incluindo o pré e pós-operatório, técnica cirúrgica adotada, precauções e riscos potenciais.
Durante o manuseio do implante, devem-se evitar arranhões, entalhes,
ou qualquer coisa que possa vir a daniﬁcar ou marcar o implante, pois
esses defeitos são concentradores de tensões e podem ser sítios de
nucleação de trincas e diminuir a resistência à corrosão, podendo resultar em fratura do implante.
Para garantir uma implantação adequada, devem ser utilizados os
instrumentais marca Biomecanica, pois estes foram projetados e fabricados especiﬁcamente para o uso desses implantes. Utilizar instrumentais de fabricantes diferentes pode comprometer a cirurgia além de
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estar em desarmonia com o registro do produto na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.
NÃO UTILIZAR O PRODUTO SE O MESMO ESTIVER DANIFICADO;
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, ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries.
Não utilizar o produto caso a embalagem esteja daniﬁcada;
Observação: Não devem ser utilizados componentes de implantes de
fabricantes diferentes; portanto recomendamos que os produtos tenham a mesma procedência.
Data de fabricação, prazo de validade e lote do produto: VIDE RÓTULO.
Efeitos Adversos
Afrouxamento mecânico pode ser o resultado de ﬁxação defeituosa,
reconstrução instável do osso fraturado ou infecção oculta. Reações
de sensibilidade ao metal em pacientes raramente foram reportadas.
Implantação de material estranho em tecidos resulta em reações histológicas que envolvem vários tamanhos de macrófagos e ﬁbroblastos.
A importância química deste efeito é incerta, como também mudanças
semelhantes podem ocorrer como um precursor, ou durante o processo
curativo.
Outros possíveis efeitos adversos que podem ocorrer quando se implanta uma haste intramedular são:
- infecção pós-operatória superﬁcial ou profunda;
- pacientes com fratura exposta apresentam tempo de consolidação
maior como também maior índice de infecção;
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- desordens vasculares, incluindo trombose e embolia pulmonar;
- desvios angulares e encurtamento do membro ou segmento ósseo
operado em função de reabsorção óssea;
- exposição do material de síntese por necrose de pele, contribuindo
para a instalação de processos infecciosos, devido à má qualidade de
cobertura cutânea;
- hemorragia dos vasos sanguíneos e/ou hematomas;
- dor, desconforto ou sensações anormais em função da presença ou
migração do produto médico, e também em função do procedimento
cirúrgico;
- dano neural ou neurológico em função do trauma cirúrgico (incluindo
paralisia e lesões de partes moles);
- falha precoce ou tardia do produto médico;
- soltura, migração, curvatura ou fratura do produto médico;
- ausência de consolidação ou consolidação óssea retardada que poderão levar à quebra do produto médico;
- consolidação viciosa;
- perda dos graus de correção, altura e/ou redução, obtidos no procedimento cirúrgico; e
- pseudoartrose (não união).
Informações a Serem Fornecidas ao Paciente ou Responsáveis
Aos dizeres desta instrução nos itens:
Indicações - Contraindicações - Informações de Uso - Possíveis Efeitos
Adversos - Precauções e Advertências.
O paciente deve ser informado quanto à importância do acompanhamento pós-cirúrgico. A falta de acompanhamento impede a detecção de
problemas pós-cirúrgicos 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.
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O paciente ou responsável deve ser informado quanto ao tipo do implante utilizado, marca, código, nome, lote, nome do cirurgião e data
da cirurgia.
Nos cuidados do pós-operatório de um procedimento cirúrgico ortopédico, à vontade e a capacidade do paciente para cumprir as instruções
é extremamente importante. Crianças, adolescentes, ou pacientes com
problemas mentais ou dependentes químicos, uma vez que são propensos a ignorar as instruções e restrições, podem gerar um alto risco
de falha do procedimento.
O Paciente ou responsável deve também ser informado que o componente não substitui e não possui o mesmo desempenho do osso
normal. Portanto pode sofrer deformação, quebrar ou soltar devido a
esforços ou atividades excessivas e carga precoce. O desempenho
do implante está relacionado a fatores como peso do paciente, nível
de atividade física, obediência às instruções dadas pelo médico no
pós-operatório e principalmente em casos de retardo ou ausência de
consolidação.
Importante
O cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o suporte físico adequado a ser utilizado durante o tempo de uso
do implante. Diante de uma fratura perfeitamente estabilizada, a carga
pode ser liberada. Se a fratura não estiver estabilizada nenhuma carga
pode ser dada ao sistema implantado.
Caso recomendado pelo cirurgião, remover o implante somente após
a completa consolidação da fratura. A remoção do implante não requer
nenhum instrumental especíﬁco, sendo utilizado o mesmo instrumental
para inserção, assim como para remoção do implante.
Limite de Conformação do Produto
Durante o manuseio do implante, devem-se evitar arranhões, entalhes,
ou qualquer coisa que possa vir a daniﬁcar ou marcar o implante, pois
esses defeitos são concentradores de tensões e podem ser sítios de
nucleação de trincas e diminuir a resistência, podendo resultar em fra17

tura ou deformação prematura do implante.
Avaliações do Produto Implantado
Após a implantação, no intraoperatório o proﬁssional responsável deve
realizar controle radiológico para veriﬁcar o correto posicionamento
do produto. O proﬁssional responsável deve efetuar, e é de sua responsabilidade, as avaliações clínicas e radiológicas passadas após o
procedimento cirúrgico na frequência por ele estipulado para veriﬁcar o
estado do implante e a evolução da consolidação óssea. Caso o produto se encontrar fora do posicionamento correto, ou apresentar qualquer
não-conformidade, é de responsabilidade do cirurgião tomar a ação
corretiva mais adequada.
Informações Úteis para Evitar Riscos Decorrentes da Implantação
Para diminuir os riscos decorrentes da implantação deve-se seguir rigorosamente: contraindicações, instrução para o uso e todas as informações contidas na “Instrução de Uso” do produto.
Riscos de Contaminação
Existem riscos de contaminação biológica e transmissão de doenças
virais como HIV e hepatite, pois os componentes metálicos da Família
de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM entram em contato com tecidos e ﬂuidos corporais. Produtos explantados devem ser tratados como
altamente contaminantes.
Descontaminação, Limpeza e Esterilização
Todos os modelos de Haste Intramedular Flexíveis - BM são comercializadas não estéreis, portanto, a instituição que realizará a cirurgia
será responsável pela sua esterilização, devendo utilizar métodos regularmente validados.
O produto é fornecido em sua embalagem original previamente limpo.
Antes do uso, a embalagem deve ser inspecionada a ﬁm de veriﬁcar se
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não há rupturas ou danos. O produto só deve ser desembrulhado imediatamente antes da esterilização com o intuito de preservar intactos o
acabamento da superfície e a conﬁguração, manuseando-o o mínimo
possível, assim recomendado na norma NBR ISO 8828.
Para garantir a redução dos riscos de infecção, os implantes (que não
foram utilizados na cirurgia, mas foram colocados sobre a mesa cirúrgica ou ainda que tenha perdido a esterilização) e instrumentais cirúrgicos devem ser limpos após a cirurgia e antes da esterilização.
A limpeza pode ser desenvolvida através de métodos manuais ou mecânicos.
Equipamentos para limpeza:
- Lavadora ultrassônica
- Lavadora - esterilizadora
- Lavadora - desinfectadora
Limpeza manual: é o procedimento o qual a sujidade é removida por
meio da ação física com auxílio de detergente, água e artefatos como
esponja e escova. A limpeza manual é mais recomendada por agredir menos os implantes e instrumentais cirúrgicos. Na limpeza manual
deve ser usada água em temperatura ambiente, usar escovas de nylon,
nunca de aço ou abrasiva, pois pode prejudicar a camada protetora
do material.
Na descontaminação devem ser utilizadas uma solução bactericida e
antifungicida de largo espectro, evitando agentes de limpeza agressivos, escovas de metal para que a qualidade dos implantes metálicos
não seja prejudicada.
Em caso de máquinas de limpeza os implantes e instrumentais cirúrgicos devem ﬁcar posicionados em gavetas de forma que não haja choque entre eles evitando danos no material.
Os responsáveis pela limpeza dos implantes e instrumentais cirúrgicos
devem estar atentos quanto ao tipo de produto de limpeza utilizado
respeitando as concentrações indicadas pelo fabricante. Os implantes
e instrumentais cirúrgicos devem ser cuidadosamente enxaguados
até que todo resíduo saia e que sejam secos imediatamente após a
limpeza.
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• Tipos de limpadores
Limpadores enzimáticos: são compostos basicamente por enzimas,
surfactantes e solubilizantes. A combinação balanceada desses elementos faz com que produto possa remover a matéria orgânica do
material em curto período de tempo.
Soluções enzimáticas: apresentam excelente ação de limpeza, mas
não possuem atividade bactericida e bacteriostática.
Enzimas: são substâncias produzidas por células vivas e que governam as reações químicas do processo. Uma vez produzidas pelas
células, uma enzima pode ser isolada e irá manter suas propriedades
catalíticas, se determinadas condições forem mantidas na sua fabricação. As enzimas são classiﬁcadas em três maiores grupos funcionais
dependendo do tipo de substrato que irão afetar: proteases, lipases e
amilases que atuam em substratos protéicos, gorduras e carboidratos,
os quais tendem a solubilizar-se e desprender-se dos artigos. Atualmente recomenda-se a limpeza de artigos de conﬁguração complexa
para garantir a limpeza.
• Desinfecção:
É um processo que destrói microrganismos, patogênicos ou não, dos
artigos, com exceção de esporos bacterianos, por meios físicos ou
químicos.
• Níveis de desinfecção:
Alto nível: destrói todos os microorganismos com exceção a alto número de esporos => Glutaraldeído 2% - 20 - 30 minutos.
Indicação: área hospitalar preferencialmente.
Médio nível: eliminam bactérias vegetativas, a maioria dos vírus, fungos
e microbactérias => Hipoclorito de sódio 1% - 30 minutos.
Indicação: para UBS, creche, asilos, casa de repouso.
Baixo nível: elimina a maioria das bactérias, alguns vírus e fungos, mas
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não elimina microbactérias => Hipoclorito de sódio 0,025%
Indicação: nutrição.
Esterilização: Este produto é fornecido não estéril. Antes da utilização
deve ser esterilizado. Recomendamos a esterilização a vapor em Autoclave no hospital (ISO 17665-1: 2006 Sterilization of health care products
- Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices).

AUTOCLAVE: É um equipamento para esterilização através de vapor
saturado sob pressão.
INSTRUÇÕES OPERACIONAIS: Para partida do equipamento, veriﬁcar:
• se o disjuntor está ligado;
• se o registro da rede de água está aberto;
• se o registro de descarga está fechado.
1 - abrir a porta do equipamento;
2 - acomodar o material a ser esterilizado adequadamente;
3 - fechar a porta do equipamento;
4 - selecionar o ciclo desejado de acordo com o material a ser esterilizado;
5 - ligar a chave geral;
6 - o ciclo transcorrerá automaticamente, na seqüência;
7 - ao acender a lâmpada “ﬁnal de ciclo”, abrir parcialmente a porta
por dez (10) minutos, aproximadamente, para resfriamento do material.
É recomendável que sejam aplicados os seguintes parâmetros de esterilização física em autoclaves (vapor saturado):
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Tabela 8 - Parâmetros de esterilização física em autoclaves
Tempo de Expo- Tempo de SecaCiclo
Temperatura
sição (mínimo) gem (máximo)
Convencional
121ºC (250ºF)
30 minutos
(1atm de pressão)
Alto Vácuo

134ºC (273ºF)

6 minutos

15 minutos

Obs.: O tempo deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

PARA MELHOR ESCLARECIMENTO CONSULTAR O MANUAL DE
INSTRUÇÕES QUE ACOMPANHA CADA AUTOCLAVE.
Outro método de esterilização: Poderá ser utilizado além da autoclave o seguinte método de esterilização conforme deﬁnido pela instituição
hospitalar:
- Esterilização por óxido de etileno (E.T.O.) - parâmetros e proce-

dimentos estabelecidos no protocolo de validação e na ISO 11135-1 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements
for development, validation and routine control of a sterilization process for
medical devices.
NOTA
Ficam sob responsabilidade da instituição hospitalar, o método de esterilização, os equipamentos, os controles, e as instruções de esterilização utilizada.
Cuidados com os artigos Esterilizados.
Condições de estocagem dos artigos esterilizados:
• Quanto ao ambiente: deve ser limpo; arejado; seco; deve ser restrito
à equipe do setor.
• Quanto ao artigo: após o processo de esterilização, não colocá-lo em
superfície fria (pedra ou aço inoxidável), utilizar cestos ou recipientes
vazados até que esfriem;
• Invólucro (tecido de algodão cru, tecido não tecido, papel grau cirúrgico, papel crepado, papel com ﬁlme, tyvec ou caixas metálicas perfura22

das) deve permanecer íntegro e ser pouco manuseado para evitar que
os pacotes rasguem ou solte o lacre;
• ser estocado em armários fechados com prateleiras;
• prateleiras identiﬁcadas de modo a facilitar a retirada do material;
• material deve ser estocado de acordo com a data de vencimento da
esterilização para facilitar a distribuição e não ﬁcar material vencido
no estoque;
• estocar separadamente dos não estéreis para reduzir o nível de contaminantes externos.
Cuidados com Armazenagem, Conservação, Manuseio e Transporte do Produto Médico
- Não utilizar o produto se o mesmo estiver daniﬁcado.
- Os implantes devem ser manipulados com cuidado evitando danos
que possa prejudicar a qualidade do material e a segurança do paciente.
- Conservar em local arejado, seco, ao abrigo da luz e longe da ação
de intempéries.
- Ao transportá-lo, deve-se evitar choques, e empilhamentos inadequados.
- Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Máx. 35°C) e umidade relativa 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.
Descarte do Produto
Os implantes que compõe a Família de Hastes Intramedulares Flexí23

veis - BM explantados de pacientes devem ser devidamente descartados pela instituição hospitalar. Fica sobre a responsabilidade da instituição hospitalar a completa descaracterização do implante impedindo
o seu reuso. Fica sobre a responsabilidade da instituição hospitalar o
método utilizado para a descaracterização do implante. A Biomecanica
recomenda que os implantes explantados sejam deformados mecanicamente com auxílio de martelo ou prensa de impacto devendo estar
em seguida identiﬁcado com os 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.
Pós Venda (Reclamação de Cliente)
Caso haja necessidade de realizar alguma reclamação da Família de
Hastes Intramedulares Flexíveis - BM relacionada a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano do componente metálico implantável, problemas graves ou
morte relacionados com esses componentes o cirurgião responsável
deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente
e a Biomecanica através do e-mail tecnovigilancia@biomecanica.com.
br ou pelo telefone 0xx14 2104 7900.Em casos de duvidas 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
Rastreabilidade
Junto da embalagem do componente implantável seguem 6 etiquetas
de rastreabilidade contendo os dados do implante utilizado. Essa etiqueta é 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.
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
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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. Informamos que obrigatoriamente o prontuário do paciente deve ter registrado informações
que permitam rastrear o produto implantado. A colagem dessa etiqueta
no prontuário permite a rastreabilidade 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 rotulagem 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.
Garantia
A garantia da Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM está
relacionada à observância da instrução de uso. Sendo: indicações e
informações de uso, contraindicações, cuidados e precauções, advertências, possíveis efeitos adversos, embalagem, esterilização, limpeza
e descontaminação recomendados nesta instrução de uso.
Forma de Apresentação do Produto Médico
Os implantes são acondicionados em envelopes plásticos com etiqueta
não estéril e rotulagem externa distribuídos de forma unitária. O produto
segue com as seguintes informações:
a) Nome do fabricante
b) Nome Comercial do Produto
c) Nome Técnico
d) Número do Lote
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e) Número do registro no Ministério da Saúde
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
l) Endereço do fabricante (descrito no envelope plástico)
m) Nome do Responsável técnico
n) O dizer: “Produto não estéril”
o) O dizer: “Proibido Reprocessar”
p) “Produto de Uso Único”
q) Antes de usar, leia a Instrução de Uso
r) Descrição da embalagem e dimensão: envelope plástico fabricado
através de polietileno de baixa densidade, com 8 cm de largura

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

Validade

Número do Lote do
Produto

Dados do fabricante

“Produto de uso único”

Código

Não Estéril

O produto não estéril é identiﬁcado com uma etiqueta de cor
verde com o dizer “Não Estéril”

NÃO ESTÉRIL
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Simbologia da embalagem externa:

Frágil, manusear com
cuidado

Manter ao
abrigo do sol

Manter seco

Cuidado

Não use se a
embalagem
estiver
daniﬁcada

A Figura 4 ilustra o modelo de etiqueta utilizada externamente e internamente nas embalagens para identiﬁcação e manutenção da rastreabilidade do produto. Além da etiqueta adesivada na embalagem externa,
seguem mais duas etiquetas soltas dentro da embalagem para manutenção da rastreabilidade.

Figura 4 - Modelo de etiqueta
A Figura 5 ilustra o modelo da embalagem plástica contendo placa ou
parafuso (pois são comercializados de forma unitária e separados), instrução de uso e rotulagem. As Hastes Intramedulares Flexíveis - BM
serão distribuídas de forma unitária.
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Figura 5 - Ilustração do produto na embalagem.
Marcação
A Família de Hastes Intramedulares Flexíveis - BM contém as seguintes
informações gravadas a laser para permitir a rastreabilidade e acompanhamento do paciente no pós-operatório, de acordo com o espaço
disponibilizado em cada produto:
- Logomarca da Biomecanica;
- Número do Lote de Fabricação;
- Sigla da matéria-prima utilizada na fabricação do produto (T3 para
titânio liga);
- Código;
- Dimensão.
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. Deve ser encaminhada a Biomecanica em embalagens íntegras, identiﬁcadas com o
método de limpeza, esterilização e dados do produto.
Descrição da eﬁcácia e segurança do produto médico, em conformidade com a regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Eﬁcácia e Segurança de Produtos Médicos.
Os riscos associados à Família de Hastes Intramedulares Flexíveis BM estão de acordo com os Requisitos Essenciais de Segurança e
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Eﬁcácia do Produto conforme a RDC 56/01 para produtos enquadrados
na regra 8, classe de risco 3 e o Gerenciamento de Risco de Produto e
Processo estão de acordo com a NBR ISO 14971 conforme previsto no
procedimento PRPD03 - Gestão de Análise de Risco.
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Responsável Técnico / Technician in charge
José Roberto Pengo - CREA-SP 06009567 65
Registro ANVISA: 80128580156
B072B – REV03 - 01032022
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BIOMECANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA.
Rua: Luiz Pengo, 145; 1° Distrito Industrial;
CEP: 17212-811 Jaú/SP Brasil - Fone: +55 (14) 2104-7900
CNPJ: 58.526.047/0001-73 / INSC EST: 401.042.207.113
Resp. Técnico - José Roberto Pengo - CREA n° 06009567 65
www.biomecanica.com.br / biomecanica@biomecanica.com.br
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