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Instruções de utilização e instruções de esterilização para implantes ortopédicos

1. UTILIZAÇÃO PARA A FINALIDADE PREVISTA – INFOR-
MAÇÕES IMPORTANTES PARA O UTILIZADOR

As presentes instruções de utilização incluem instruções básicas sobre a aplicação e utili-
zação de implantes para a osteossíntese da MK medical GmbH & Co. KG

Com a compra deste implante, adquiriu um produto de alta qualidade cujo manuseamento 
correto e adequado é apresentado em seguida.

Para diminuir ao máximo os riscos e sobrecargas desnecessárias para o doente, pedi-
mos-lhe que leia com atenção as instruções de utilização e que as guarde em lugar seguro.

Estes produtos são dispositivos médicos não reutilizáveis e não esterilizados (dispositivos 
de utilização única - single use). Antes da utilização é necessário sujeitar os implantes a 
um processamento inicial em conformidade com as instruções incluídas nas presentes Ins-
truções de utilização.

Estes produtos são dispositivos médicos não reutilizáveis e não este-
rilizados (dispositivos de utilização única - single use )

Leia e cumpra completamente estas instruções  

Designação do artigo: Implantes ortopédicos incl. acessórios: Fios de perfuração, cravos de 
Steinmann, Cavilhas intramedulares, Fios de Kirschner, Fios para cerclagem

Dimensões/especific.:  Ver na tabela a seguir

Pontas de fio de perfuração: Trocarte / trocarte com estrias longitudinais, Lanceta / lance-
ta com furo, Redondo/plano, Triangular/retangular, Rosca parcial/completa, Ponta de per-
furação, Olhal especial

NÚMERO DO 
ARTIGO DESIGNAÇÃO DO ARTIGO NÚMERO 

UMDNS DIMENSÕES

KBxx.xxxxx.xxxx  

TKBxx.xxxxx.
xxxx

Fios de Kirschner / fios de per-
furação em aço para implante
Fios de Kirschner / fios de per-
furação em titânio

16 – 104

C=50-600 mm
D=0,6-3,0 mm
C=50-600 mm
D=0,8-3,0 mm
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NÚMERO DO 
ARTIGO DESIGNAÇÃO DO ARTIGO NÚMERO 

UMDNS DIMENSÕES

SNxx.xxxxx.xxxx 

TSNxx.xxxxx.
xxxx

Cravos de Steinmann em aço para 
implantes
Cravos de Steinmann em titânio 16 – 078

C=50-600 mm
D=3,2-6,0 mm
C=50-600 mm
D=3,2-5,0 mm

ISxx.xxx 

TISxx.xxx

Cavilhas intramedulares em aço para 
implantes
Cavilhas intramedulares em titânio 16-078

C=100-450 mm
D=1,0-5,0 mm
C=100-450 mm
D=1,0-5,0 mm

MK-3xxx

TMK-3xxx

Fio de cerclagem para ossos em aço 
para implantes
Fio de cerclagem para ossos em 
titânio

16-104
C=10 m
D=0,2-2,0 mm

 

MATERIAL MATERIAL - ESPECIFICAÇÃO NORMA

Aço para implantes 1.4441 X2CrNiMo 18-15-3 DIN ISO 5832-1

Titânio 3.7165 Ti6AI4V (ELI) DIN EN ISO 5832-3

Titânio 3.7025 Grau 1 DIN EN ISO 5832-2

Titânio 9.9367 Ti6AINb7 DIN ISO 5832-11

Nitinol ASTM F 2063

 

Legenda KB abreviatura | xx diâmetro | yyy comprimento | zz forma da ponta

 Antes da utilização de um implante da MK medical, o utilizador deverá ler as seguintes 
instruções de utilização e observar as recomendações, advertências e instruções.

A MK Medical não pode ser responsabilizada por complicações derivadas da utilização dos 
implantes / instrumentos fora do controlo da MK medical, incluindo, mas não limitado, à es-
colha do dispositivo, desvios da aplicação / manuseamento e técnica cirúrgica.

 Os implantes não se destinam a ser utilizados no sistema nervoso/circulatório central e 
não podem ser aplicados para esse fim.
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2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os implantes ortopédicos permitem ao cirurgião fixar os ossos com exatidão em ortopedia 
e traumatologia. Auxiliam no tratamento e no processo de cicatrização de fraturas ósseas 
(osteossíntese, correção em doenças degenerativas). No entanto, os implantes não são ade-
quados para substituir estruturas normais do corpo ou para suportar por si só todo o peso 
do corpo.

3. FINALIDADE
Fio de Kirschner (fio de perfuração)

destina-se à utilização na reposição e fixação fechadas de uma fratura através de um fio de 
perfuração em rotação (fio de Kirschner). Trata-se de um método de tratamento cirúrgico de 
fraturas através da aplicação de cavilhas intramedulares percutâneas (p. ex. nos metacárpi-
cos) ou fixação percutânea com espigões, fixação de uma fratura com aplicação de um fio 
de Kirschner, se possível com fixação do fio no osso cortical oposto.

Cravo de Steinmann

destina-se à utilização no tratamento de extensões de fraturas ósseas. O princípio do trata-
mento de extensões consiste na aplicação de uma tração longitudinal contínua no membro 
afetado. Para o efeito, e consoante a fratura a tratar, introduz-se um fio de perfuração trans-
versalmente no osso e submete-se o fio a uma tração longitudinal com a ajuda de um aro 
metálico e um peso variável.

Fio de cerclagem para ossos

destina-se ao tratamento de fraturas com um simples enrolar do fio em torno das mesmas 
como procedimento autónomo. O fio macio é colocado em torno do osso e apertado com a 
ajuda de um torniquete.

Cavilha intramedular

destina-se ao tratamento de fraturas diafásicas e determinadas fraturas metafisárias e epi-
fisárias.
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4. ESCOLHA DO IMPLANTE
No tratamento de fraturas, há que ter em conta os seguintes fatores:

a) Escolha do implante certo

A escolha do implante certo é de extrema importância para o sucesso do tratamento. 
O dimensionamento correto no que se refere ao tamanho e à forma do implante au-
menta as probabilidades de êxito. A dimensão e a firmeza do implante são limitadas 
pela estrutura dos ossos e tecidos moles do organismo humano. Quando se pretende 
criar uma ligação sólida dos ossos, o doente necessita de ajuda externa adequada. As 
sobrecargas do corpo e as sobrecargas da zona da fratura deverão ser limitadas para 
impedir uma cicatrização demorada e/ou sequelas posteriores.

b) Influência das condicionantes do doente

 ą Peso

Um doente obeso e corpulento pode ter efeitos negativos sobre o implante e a sua 
estabilidade. Os limites da capacidade de carga admissível deverão ser tidos em conta 
de modo específico, em função do local e do objetivo de aplicação do implante.

 ą Profissão ou atividade

Atividades profissionais associadas a força considerável e, consequentemente, a carga 
excessiva sobre o corpo, implicam riscos no que se refere ao processo de cicatrização. 
Neste caso, uma posição em repouso é necessária para assegurar o processo de ci-
catrização.

 ą Senilidade, doenças mentais ou alcoolismo

Há o risco de os doentes afetados negligenciarem as limitações e medidas de precaução 
necessárias, podendo provocar a falha do dispositivo ou outras complicações.

 ą Doenças degenerativas e tabagismo

Em alguns casos, uma doença degenerativa pode já estar tão avançada no momento 
da implantação que reduz significativamente a vida útil esperada do implante. Nestes 
casos, os dispositivos só podem ser considerados como medida de atraso ou como 
alívio temporário da doença.
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 ą Hipersensibilidade a corpos estranhos

Caso seja de esperar a ocorrência de reações de hipersensibilidade ou alergia aos 
materiais utilizados no implante, é necessário realizar testes correspondentes antes da 
escolha do implante e da implantação.

5. INDICAÇÕES
Fixação de ossos e fragmentos de ossos após reposicionamento bem sucedido.

6. CONTRAINDICAÇÕES
 Ȟ Todas as doenças concomitantes em que a fixação ou o sucesso da intervenção possam 

ser postos em risco ou afetados, como obesidade, afetação da circulação sanguínea, etc.

 Ȟ Má qualidade/quantidade óssea que possa pôr em risco ou afetar a implantação segura 
do implante.

 Ȟ Doenças musculares, neurológicas ou vasculares graves que possam pôr em risco ou 
afetar a intervenção / cirurgia.

 Ȟ Doentes alérgicos com tendência a sofrerem reações alérgicas devido aos materiais 
utilizados no implante.

 Ȟ Infeções agudas ou crónicas, locais ou sistémicas.

 Ȟ Tabagismo que pode pôr em risco o sucesso da intervenção / cirurgia ao aumentar o 
tempo de cicatrização óssea ou da ferida.

 Ȟ Estados mentais que tornam impossível a compreensão e cumprimento das instruções 
do médico e/ou uma participação no programa de reabilitação (p. ex. consumo de álcool 
ou drogas, Parkinson, Alzheimer, etc.).
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7. POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS
A literatura descreve os seguintes efeitos adversos:

 Ȟ Relaxamento do implante

 Ȟ Infeção da ferida (infeções cutâneas e profundas)

 Ȟ Complicações vasculares

 Ȟ Pseudoartroses

 Ȟ Lesões nervosas

 Ȟ Inflamações

 Ȟ Alergia aos metais

8. MANUSEAMENTO CORRETO
Os implantes deverão ser tratados com os cuidados necessários ao lidar com dispositivos 
médicos. Caso seja necessário dar forma ao implante, deve evitar-se dobrar com demasiada 
força, dobrar em sentido contrário à forma original, entalhar ou riscar. Estas manipulações, 
associadas a um manuseamento e aplicação incorretos, podem levar a deficiências na su-
perfície e/ou a alterações estruturais do material, acabando por afetar ou provocar a falha 
do dispositivo.

9. CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS 
O médico deve informar o doente das limitações de carga do implante, dando indicações 
para o comportamento no pós-operatório e a recuperação gradual da capacidade de carga. 
Se estas não forem respeitadas, pode ocorrer deformação da posição, prolongamento da 
cicatrização óssea, falha do implante, infeções, tromboflebite e/ou hematomas da ferida.

A decisão final acerca do momento da remoção do implante cabe ao médico assistente. 
Desde que seja possível e aplicável no doente em particular, recomenda-se a remoção dos 
dispositivos de fixação após a conclusão completa da cicatrização. Isto aplica-se sobretudo 
a doentes jovens e ativos. O risco de efeitos negativos, tais como infeções secundárias, 
alergias, rotura por fadiga do material, falha do implante e/ou outra situação que afete a cir-
culação sanguínea, aumenta com a duração do implante no organismo.
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10. COMPATIBILIDADE
A utilização de dispositivos da MK medical em conjunto com dispositivos de outros fabrican-
tes não é recomendada devido a diferenças relativas aos design, materiais, mecânica e con-
strução. A MK medical não assume qualquer responsabilidade por eventuais complicações 
decorrentes da combinação de componentes ou da utilização de dispositivos médicos de 
terceiros.

Salvo se indicado em contrário, não se recomenda a utilização combinada de diferentes 
metais de implante. A utilização combinada de diversos metais pode levar a corrosão galva-
nizada ou à libertação de iões. O que pode causar reações inflamáveis, reações de hiper-
sensibilidade ao metal e/ou efeitos sistémicos nocivos a longo prazo. Além disso, o processo 
de corrosão pode reduzir a firmeza mecânica do implante.

ADVERTÊNCIAS
 Ȟ Os implantes são dispositivos de utilização única. Não podem ser reutilizados após se-

rem utilizados uma vez. A MK medical não assume qualquer responsabilidade em caso 
de infração destas regras.

 Ȟ Os implantes que já entraram em contacto com sangue, tecidos moles, ossos ou líquidos 
corporais não podem ser reutilizados e têm de ser eliminados segundo as diretivas para 
eliminação de dispositivos contaminados. Os resíduos de contaminação nos implantes 
podem provocar lesões ou infeções nos doentes ou nos utilizadores.

 Ȟ Antes da aplicação, é necessário que os implantes sejam sujeitos a uma inspeção visual 
pelo utilizador quanto a danos como fissuras, fraturas e pontas danificadas. Implantes 
danificados não podem ser utilizados.

 Ȟ Os dispositivos podem ser manuseados apenas por pessoal profissional com formação 
médica. A utilização e implantação pode ser realizada apenas por médicos com a for-
mação adequada.

 Ȟ Uma escolha, fixação, posicionamento e dimensionamento incorretos do implante po-
dem provocar condições de stress anormais com impacto na duração do implante.

 Ȟ Seja em que caso for, o implante só pode ser utilizado para a indicação prevista. Estes 
implantes não podem ser utilizados para outras indicações (utilização off-label).
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 PRECAUÇÕES
 Ȟ Durante a utilização dos implantes, o doente deverá ser regularmente monitorizado rea-

lizando análises para detetar eventuais infeções.

 Ȟ Os implantes foram desenvolvidos para utilização temporária e devem ser removidos 
depois de concluída a cicatrização óssea.

 Ȟ Os implantes não podem ser trabalhados ou alterados mecanicamente.

 Ȟ A não ser que o implante esteja assinalado como «MR Safe» (seguro em ambiente de 
RMN) ou «MR Conditional» (segurança condicionada em ambiente de RMN), a utilização 
de dispositivos da MK medical em ambiente de RMN envolve perigos. Estes incluem, 
entre outros:

 Ȟ Desenvolvimento de calor e/ou migração dos implantes

 Ȟ Artefactos ocasionados pelo implante

Os implantes da MK medical não foram testados quanto à sua adequação em ambiente de 
RMN.

 

11. PRODUTOS DE UTILIZAÇÃO ÚNICA
Os dispositivos destinados a utilização única não podem ser reutilizados.

A reutilização ou o reprocessamento clínico de dispositivos de utilização única pode pôr em 
causa a sua integridade estrutural e provocar a sua falha, afetando ou piorando o estado de 
saúde do doente ou até mesmo causar a sua morte. Além disso, a reutilização ou o repro-
cessamento clínico de dispositivos de utilização única aumenta o risco de contaminação, p. 
ex., através da transmissão de microrganismos entre doentes. O que pode afetar ou piorar o 
estado de saúde do doente ou até mesmo causar a sua morte.

A MK medical desaconselha o reprocessamento clínico de implantes contaminados. Os 
produtos da MK medical contaminados com sangue, tecidos e/ou líquidos e substâncias 
corporais não podem ser reutilizados, devendo ser eliminados em conformidade com as di-
retivas e normas da clínica. Após a utilização, mesmo que os componentes aparentem estar 
intactos, pequenas falhas ou danos invisíveis do material podem causar fadiga do material.
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12. REPROCESSAMENTO DOS DISPOSITIVOS
Os produtos da MK medical são distribuídos não esterilizados e devem ser limpos, desinfe-
tados e esterilizados antes da sua utilização cirúrgica.

Antes do reprocessamento, os implantes deverão ser retirados da embalagem original, os 
produtos não se destinam a ser esterilizados na embalagem original.

A MK medical aconselha o reprocessamento automático com um programa de limpeza stan-
dard num aparelho de limpeza / desinfeção em conformidade com a ISO 15883-2.

Um procedimento para reprocessamento manual não é validado, dado que os implantes não 
são adequados para o mesmo devido ao seu design (roscas, furos, pontas de perfuração, 
etc.).

13. PROCEDIMENTO PARA REPROCESSAMENTO AUTOMÁTICO 
VALIDADO

O procedimento para reprocessamento automático validado inclui:

a) Limpeza-desinfeção-secagem automática no aparelho de limpeza e desinfeção

b) Inspeção visual

c) Embalagem

d) Procedimento de esterilização validado

a) Limpeza-desinfeção-secagem automática no aparelho de limpeza e desinfeção

O procedimento de limpeza e desinfeção validado refere-se ao procedimento standard 
„DES-VAR-TD“ da Miele no aparelho de limpeza e desinfeção Miele G7835 CD.

As instruções do fabricante do aparelho relativos à utilização e carregamento corretos, e 
ainda à manutenção do aparelho de limpeza e desinfeção deverão ser obrigatoriamente 
cumpridas.



11

Execução:

 Ȟ Pré-enxaguar com água fria durante 1 minuto

 Ȟ Limpeza com água a 55°C ± 5°C e produto de limpeza alcalino, „Neodisher Mediclean 
forte, 0,5%“ durante 5 minutos

 Ȟ Neutralizar com neutralizador «Neodisher Z“ durante 2 minutos

 Ȟ Enxaguar com água desionizada durante pelo menos 1 minuto

 Ȟ Desinfeção térmica a 55°C durante 5 minutos

 Ȟ Secagem a 60 °C ± 5 °C durante 30 minutos

b) Inspeção visual

Após a lavagem, os implantes devem ser inspecionados visualmente para garantir que estão 
limpos e intactos. Implantes contaminados deverão ser sujeitos novamente a uma limpeza, 
implantes danificados deverão ser excluídos e encaminhados para a eliminação.

c) Embalagem

Os instrumentos deverão ser embalados em conf. com a norma 11607-1 para a esterilização. 
O procedimento de esterilização validado refere-se ao saco de película dupla.

d) Procedimento de esterilização validado

O procedimento de esterilização validado refere-se ao autoclave Tuttnauer tipo B 3870 EHS.

Esterilização:

 Ȟ 2 fases de pré-vácuo fracionado

 Ȟ Duração de exposição: mín. 5 minutos, máx. 7 minutos a 134°C

 Ȟ Secagem durante pelo menos 10 minutos

As instruções de operação e utilização e as instruções de manutenção do fabricante do 
aparelho deverão ser obrigatoriamente observadas.
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14. SÍMBOLOS DE MARCAÇÃO
SÍMBOLO DESCRIÇÃO SÍMBOLO DESCRIÇÃO  

Consultar as instruções de 
utilização Fabricante

Apenas para uso único Código de lote

Atenção! Dispositivo fornecido não 
esterilizado

Data de fabrico Proteger do calor e da luz 
solar direta

15. ARMAZENAMENTO
O armazenamento deverá ser feito em lugar limpo e seco à temperatura ambiente e protegi-
do da humidade e incidência direta de raios solares.

16. DECLARAÇÃO DE GARANTIA
A MK medical GmbH & Co. KG é responsável pelo facto de cada produto ser fabricado, in-
specionado e embalado com o máximo cuidado possível. A MK medical não tem qualquer 
influência ou controlo sobre a utilização correta, e a MK medical também não pode ser res-
ponsabilizada por complicações ou o fracasso de uma utilização. Os produtos individuais e 
os kits da MK medical são compatíveis entre si. O utilizador é responsável por assegurar que 
os produtos são compatíveis entre si antes da sua utilização.

Os colaboradores da MK medical não estão autorizados a alterar as condições acima referi-
das, a ampliar a responsabilidade ou a incorrer em obrigações adicionais relacionadas com 
o produto.
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17. BIBLIOGRAFIA
„Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ 
RKI (Instituto Robert Koch)

Para mais informações e ajuda, queira contactar:

     Organismo notificado:

MK medical GmbH & Co. KG 0483   0483

Orthopaedic implants   mdc medical device certification GmbH

Jahnstrasse 14    Kriegerstraße 6

78576 Emmingen-Liptingen   70191 Stuttgart

Germany     Germany

info@mk-medical.de   mdc@mdc-ce.de

Tel.: +49 7465 32601-0   +49 711 253597-0

Fax: +49 7465 32601-99   +49 711 253597-10

www.mk-medical.com   www.mdc-ce.de
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 0483

Organismo notificado: 
MDC 
Medical Device Certification

www.mdc-ce.de 
ACC.: ZLG-ZQ-976.94.05
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