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NOME TÉCNICO: Sistema Interno de Fixação de Coluna Vertebral
PRODUTO: Sistema de Placa Cervical Anterior Platinum
Número do Registro na Anvisa: 80084250023

Nome Técnico: Sistemas Internos de Fixação de Coluna Vertebral
Nome Comercial: Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM
Modelo Comercial: Ver item Descrição das Tabelas 1 e 2
Código: Ver item Código das Tabelas 1 e 2
Quantidade: 1 peça
Data de Fabricação: XX/XX/XXXX
Lote: XXXXX
Matéria Prima: Liga de Titânio Ti-6Al-4V (ABNT NBR ISO 5832-3/ASTM F136)
Validade: Indeterminada
Esterilização: Produto não Estéril
Registro ANVISA n° 80084250023
Responsável Técnico: Eng° Helton Marçal Macêdo – CREA/SP 5061475600/D

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO
PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRINCÍPIO FÍSICO E FUNDAMENTOS DA
TECNOLOGIA DO PRODUTO APLICADOS A SEU FUNCIONAMENTO E SUA AÇÃO, MODELOS
DISPONÍVEIS E COMPOSIÇÃO

Uso Pretendido
O Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM foi desenvolvido para fixação e estabilização da coluna
cervical nos níveis C2-T1, por via de acesso anterior em procedimentos cirúrgicos para artrodese da coluna
cervical. O Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM é formado por vários tamanhos de placas e parafusos
cervicais. O produto é fornecido não estéril.

O Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM é utilizado em discectomias e corpectomias com
fusão.
Em discectomia cervical anterior com fusão (ACDF), o disco danificado é removido. No lugar do disco
removido pode ser colocado enxerto ósseo ou espaçador preenchido com enxerto ósseo e a placa cervical
anterior fixada com os parafusos cervicais. A placa cervical anterior proporciona aumento da estabilidade e
manutenção da correção da deformidade, curvatura lordótica e aumenta a estabilidade e probabilidade de
fusão. Pode ser realizada discectomia de um nível ou multiníveis.
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1 Nível

4 Níveis

2 Níveis

3 Níveis

5 Níveis

Na corpectomia cervical anterior com fusão (ACCF), o corpo vertebral é removido e o espaço pode ser
preenchido com enxerto ósseo ou espaçador tipo gaiola e a placa cervical anterior.
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1 Nível

2 Níveis

Fixação híbrida é a combinação entre dois procedimentos ACDF e ACCF. Isto envolve a combinação de
corpectomia 1 nível (discectomias adjacentes) e uma discectomia 1 nível adicional, preservando a vértebra
intacta na área da descompressão.

Fixação Híbrida

Matéria Prima
Os componentes do Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM são fabricados em Liga de Titânio Ti6Al-4V conforme norma ASTM F136/ABNT NBR ISO 5832-3.
Instruções de Uso

Sistemas Internos de Fixação de Coluna Vertebral

Revisão: 01
Página 4 de 36

Rua 27 nº 1886, Jd Mirassol – Rio Claro – SP – CEP 13.503-140
Fone/Fax: (19) 3522-2260
E-mail: contato@spineimplantes.com.br

Descrição do Produto

Placa Cervical Anterior
As placas cervicais possuem espessura de 2,5mm, largura de 17,5mm, cintura de 14,5mm e raio de
curvatura axial de 27mm para melhor acomodação nas vértebras. As placas possuem 5 níveis de fixação e variam
em seu comprimento de acordo com os níveis (Tabela 1).

TABELA 1 – Descrição e Códigos

Imagem Ilustrativa
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Código

Descrição

T1.9.1022

Placa Cervical Anterior 1 Nível 22mm

T1.9.1024

Placa Cervical Anterior 1 Nível 24mm

T1.9.1026

Placa Cervical Anterior 1 Nível 26mm

T1.9.1028

Placa Cervical Anterior 1 Nível 28mm

T1.9.1030

Placa Cervical Anterior 1 Nível 30mm

T1.9.1032

Placa Cervical Anterior 1 Nível 32mm

T1.9.1034

Placa Cervical Anterior 1 Nível 34mm

T1.9.2037

Placa Cervical Anterior 2 Níveis 37mm

T1.9.2040

Placa Cervical Anterior 2 Níveis 40mm

T1.9.2043

Placa Cervical Anterior 2 Níveis 43mm

T1.9.2046

Placa Cervical Anterior 2 Níveis 46mm

T1.9.2049

Placa Cervical Anterior 2 Níveis 49mm

T1.9.2052

Placa Cervical Anterior 2 Níveis 52mm

T1.9.2055

Placa Cervical Anterior 2 Níveis 55mm

T1.9.2058

Placa Cervical Anterior 2 Níveis 58mm
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Imagem Ilustrativa

Código

Descrição

T1.9.3055

Placa Cervical Anterior 3 Níveis 55mm

T1.9.3058

Placa Cervical Anterior 3 Níveis 58mm

T1.9.3061

Placa Cervical Anterior 3 Níveis 61mm

T1.9.3064

Placa Cervical Anterior 3 Níveis 64mm

T1.9.3067

Placa Cervical Anterior 3 Níveis 67mm

T1.9.3070

Placa Cervical Anterior 3 Níveis 70mm

T1.9.4067

Placa Cervical Anterior 4 Níveis 67mm

T1.9.4071

Placa Cervical Anterior 4 Níveis 71mm

T1.9.4075

Placa Cervical Anterior 4 Níveis 75mm

T1.9.4079

Placa Cervical Anterior 4 Níveis 79mm

T1.9.4083

Placa Cervical Anterior 4 Níveis 83mm

T1.9.4087

Placa Cervical Anterior 4 Níveis 87mm

T1.9.4091

Placa Cervical Anterior 4 Níveis 91mm

T1.9.5082

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 82mm

T1.9.5086

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 86mm

T1.9.5090

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 90mm

T1.9.5094

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 94mm

T1.9.5098

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 98mm

T1.9.5102

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 102mm

T1.9.5106

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 106mm

T1.9.5110

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 110mm

T1.9.5114

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 114mm

T1.9.5118

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 118mm

T1.9.5122

Placa Cervical Anterior 5 Níveis 122mm

As placas possuem furos passantes nas extremidades de Ø5mm e furos passantes internos de Ø4,7mm
em forma de cálice para alojamento dos parafusos em ângulos variados e furos passantes com rosca métrica de
3mm para a montagem dos dispositivos de travamento (bloqueadores) dos parafusos cervicais.
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O sistema de travamento que consiste em um dispositivo pré-montado na placa (bloqueadores). Para
bloquear os parafusos basta, com o auxílio da Chave de Bloqueio, girá-lo no sentido horário (direção da seta)
±150°, para bloquear dois parafusos ao mesmo tempo.

Os furos passantes de Ø1,5mm em cada extremidade é para colocação de posicionadores, com a função
de promover a estabilização da placa durante a fixação.
As placas e bloqueadores são fabricadas em liga de titânio Ti-6Al-4V (ASTM F136/ABNT NBR ISO 58323) com uma superfície jateada e anodizada.

Parafuso Cervical
Os parafusos cervicais possuem perfil de rosca assimétrica e profunda (tipo HB) com afiação na ponta
que proporciona a característica de auto-roscante, no diâmetro de 4mm com comprimentos de 10, 12, 14, 16,
18 e 20mm e diâmetro de 4,5mm com comprimentos de 11, 13, 15, 17 e 19mm. O diâmetro da cabeça é 5,8mm
tendo sua base circular e possui um sextavado de 2,5mm para encaixe da Chave para Colocação do Parafuso para
inserção.

TABELA 2 – Descrição e Códigos
Imagem
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Código

Descrição

T1.1.4010

Parafuso Cervical Variável 4x10mm

T1.1.4012

Parafuso Cervical Variável 4x12mm

T1.1.4014

Parafuso Cervical Variável 4x14mm

T1.1.4016

Parafuso Cervical Variável 4x16mm

T1.1.4018

Parafuso Cervical Variável 4x18mm

T1.1.4020

Parafuso Cervical Variável 4x20mm
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Imagem

Código

Descrição

T1.1.4511

Parafuso Cervical Variável 4,5x11mm

T1.1.4513

Parafuso Cervical Variável 4,5x13mm

T1.1.4515

Parafuso Cervical Variável 4,5x15mm

T1.1.4517

Parafuso Cervical Variável 4,5x17mm

T1.1.4518

Parafuso Cervical Variável 4,5x19mm

Os parafusos permitem a escolha da angulação no momento da inserção. Isto é possível, por causa da
base circular da cabeça do parafuso que encaixa no furo em forma de cálice da placa.
Os parafusos são fabricados em liga de titânio Ti-6Al-4V (ASTM F136/ABNT NBR ISO 5832-3) com uma
superfície jateada e anodizada.
Com Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM pode ser selecionado vários ângulos de colocação do
parafuso para se adaptar à anatomia individual do paciente.
Os furos do parafuso no plano axial possuem 8° de inclinação a partir da perpendicular à curvatura da
placa; no plano sagital possuem 0° de inclinação a partir da perpendicular.
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Os parafusos de angulação variável permitem angulação axial com variação 8 a 15 graus medidos a partir
do eixo 0°, resultando num alcance de angulação de 23° nos furos das extremidades (Fig. 1) e com variação 8 a 3
graus a partir do eixo 0°, resultando num alcance de 11° nos furos internos (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2
No plano sagital permitem uma variação de 15° medidos a partir do eixo 0°, resultando num alcance de
angulação de 30° nos furos das extremidades. Nos furos internos a variação angular será de 9° medidos a partir
do eixo 0°, resultando num alcance de 18°.

Fundamentos de Seu Funcionamento e Sua Ação
O princípio do funcionamento do implante é manter as relações entre os componentes da coluna,
agindo como fixador interno e mantendo a estabilidade da coluna, no intuito de impedir ou corrigir deformidades
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de etiologias variadas. A placa de fixação cervical não se destina a ser utilizada sozinho, conforme estabelecido
no item USO PRETENDIDO, as placas têm indicação de uso em conjunto com enxerto ósseo e ou cages.
O implante constitui um sistema de fixação segmentar, em que o componente longitudinal é uma placa
dimensionada para aplicação à face anterior da coluna cervical, ou transição cérvico-dorsal, com parafusos para
fixação óssea, pretendidos para suportar cargas de flexo-extensão cervical.
O implante realiza a imobilização dos segmentos e também a transmissão de cargas mecânicas sobre os
componentes da coluna vertebral, funcionando como uma ponte, trata-se de coadjuvante para a fusão óssea
promovida pela utilização de enxerto ósseo e ou cages.

Instrumental (Não Integrantes do Produto)
Identificação e caracterização dos instrumentais do sistema, necessários à implantação do produto. Os
instrumentais são fabricados em Aço Inox e PPSU.

Código

Descrição

I1.9.001

Pinça de Posicionamento da Placa

I1.9.002

Moldador de Placa

I1.9.003

Guia Simples
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Código

Descrição

I1.9.004

Guia Duplo

I1.9.005

Redutor

I1.9.006

Prob

I1.9.007

Broca Ø2mm Regulável

I1.9.008

Macho

I1.9.009

Chave para Colocação do Parafuso

I1.9.010

Chave de Bloqueio

I1.9.011

Posicionador

Composição

Os componentes do Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM são fabricados em Liga de Titânio Ti6Al-4V norma ASTM F136/ABNT NBR ISO 5832-3.
A extraordinária biocompatibilidade deste material foi reconhecida pelos primeiros pesquisadores
médicos. O Titânio possui uma toxicidade extremamente baixa e é bem tolerado tanto pelo osso como pelos
tecidos moles. Experimentos revelaram que o material pode ser implantado durante muito tempo e
encapsulação fibrosa dos implantes é mínima ou não existe. Exames histopatológicos não revelaram qualquer
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mudança celular adjacente aos implantes de titânio. Um aumento de concentração de elementos metálicos em
tecidos adjacente tem sido observado pela análise espectroquímica, no entanto não foram detectados efeitos
clínicos adversos.
O Titânio rapidamente forma óxido de titânio ou compostos complexos de óxidos e hidretos. Portanto
é possível que algum material removido do implante possa ser imediatamente estabelecido pela formação destes
compostos inertes. O tecido hospedeiro não mostra nenhuma reação ao óxido quimicamente inerte do titânio.
O óxido de titânio é utilizado em cremes para tratamento dermatológico onde tem mostrado ser inerte e não
tóxico. Exame cuidadoso dos tecidos adjacentes à liga de titânio 6Al4V não mostrou nem células gigantes, nem
macrófagas, nem outro sinal qualquer de inflamação. Os átomos de alumínio e vanádio são intermeados entre
os átomos de titânio e ao acaso numa solução sólida substitucional e, portanto, não estão livres para sair do
material à temperatura do corpo humano. Logo, acerca dos efeitos biológicos destes elementos são válidos
apenas no que diz respeito à quantidade extremamente diminutas da superfície que possam adentrar o tecido
hospedeiro como resultado de um micro movimento abrasivo.
O material tem sido considerado como seguro em aplicações intravasculares, devido à sua alta
eletronegatividade e superfície passiva. Nenhum material para implante cirúrgico mostra ser completamente
livre de reações adversas no corpo humano. Entretanto, experiências clínicas prolongadas do emprego do
material referenciado na norma ABNT NBR ISO 5832-3 mostram que o risco de reação é pequeno e as vantagens
de seu emprego são mais relevantes que qualquer fator de risco. Conseqüentemente, a possibilidade de tais
riscos deve ser considerada aceitável.
A grande vantagem do titânio em relação ao aço inoxidável é que, após a implantação, oferece pouca
interferência em procedimentos de imagem como CT (Catscan) e MRI (Ressonância Magnética). As imagens de
CT e MRI ficam significativamente fora de foco quando o implante é feito de aço inoxidável. O módulo de
elasticidade (quanto maior o módulo de elasticidade mais rígido é o material) do titânio é aproximadamente a
metade do de outras ligas metálicas comuns utilizadas em implantes ortopédicos. O baixo módulo resulta num
material que é menos rígido possuindo uma resistência maior à deformação plástica. Estas propriedades podem
ter influências significativas no desenvolvimento de produtos ortopédicos ainda se deseja um casamento
próximo entre as propriedades elásticas dos ossos e do implante cirúrgico.

Compatibilidade
Conforme a norma ABNT NBR ISO 21534:2008 – Implantes para cirurgia não ativos – Implantes para
substituição de articulações – Requisitos particulares, os implantes que compõem o Sistema de Placa Cervical
Anterior PLATINUM permitem contato somente com os seguintes materiais:

ABNT NBR ISO 5832-1
Instruções de Uso
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ABNT NBR ISO 5832-9

Aço inoxidável conformado de alto nitrogênio

ABNT NBR ISO 5832-4

Liga fundida de cobalto-cromo-molibdênio

ABNT NBR ISO 5832-5

Liga conformada de cobalto-cromo-tungstênio-níquel

ABNT NBR ISO 5832-6

Liga conformada de cobalto-níquel-cromo-molibdênio

INDICAÇÕES DE USO

Apropriadamente utilizado, destina-se à fixação anterior da coluna cervical. O sistema é indicado para
ser utilizado na estabilização temporária da coluna cervical anterior durante o desenvolvimento da fusão em
pacientes com:


Doença Degenerativa do Disco (definida por dor no pescoço de origem discogênica com degeneração
do disco confirmada pelo histórico do paciente e estudos radiográficos);



Trauma (incluindo fraturas);



Tumores;



Deformidades (definida como cifose, lordose ou escoliose);



Pseudartrite e/ou fusões prévias mal sucedidas; e



Estenose.

Nota: Os dispositivos do sistema são destinados apenas para coluna cervical anterior.
Advertência: Este dispositivo não está aprovado para fixação de elementos posteriores (pedículos) da coluna
cervical, torácica ou lombar.

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO MÉDICO

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do
produto médico, assim como seu armazenamento e transporte.

PRECAUÇÕES

Os Produtos deverão seguir cuidadosamente os procedimentos adequados, deverão ser esterilizados,
de acordo com procedimento padrão adequado, antes de cada cirurgia.
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Deverá ser tomado todo o cuidado necessário ao manusear o produto, este não poderá sofrer qualquer
tipo de choque mecânico, pois poderá comprometer a qualidade do mesmo. Utilizar somente instrumental de
fabricação da Spine Implantes.
Não utilizar o produto caso apresente qualquer tipo de irregularidade, ou seja, danificado. O produto é
de uso exclusivo dos profissionais da área médica hospitalar, devidamente treinados e orientados para utilizarem
de maneira adequada o sistema. É necessária a realização de uma avaliação minuciosa do paciente a fim de
garantir o sucesso do processo de implante. A escolha do implante é de suma importância, pois o sucesso da
cirurgia aumenta com a seleção correta.
O cirurgião deve discutir todas as limitações físicas e psicológicas inerente ao uso do implante com o
paciente. Isto inclui o regime de reabilitação, fisioterapia e uso de aparelho ortopédico apropriado, de acordo
com a prescrição do médico. A discussão particular deve ser direcionada às questões de carregar peso
prematuramente, níveis de atividades, e a necessidade de acompanhamento médico periódico.
É aconselhável fazer um acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de
comparar a situação pós-operatória inicial e detectar evidências a longo prazo relacionadas com mudanças na
posição afrouxamentos ou fissuras dos componentes.

INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS AO PACIENTE

O paciente deve ser alertado sobre os riscos cirúrgicos e quanto aos possíveis efeitos adversos. O paciente
deve ser alertado de que o dispositivo não pode e não imitará a flexibilidade, força, confiabilidade ou
durabilidade do osso normal saudável, de que o implante pode quebrar ou ser danificado em conseqüência de
atividade vigorosa ou trauma, e de que o dispositivo pode vir a precisar ser substituído no futuro, se o paciente
estiver envolvido em uma profissão ou atividade que aplique pressão descomedida sobre o implante (por
exemplo: correr, levantar peso ou exercer esforço muscular), as forças resultantes podem causar falha do
dispositivo. Pacientes que fumam demonstram ter uma maior incidência de falha de união. Tais pacientes devem
ser aconselhados sobre este fato e advertidos sobre as conseqüências em potencial.
Para pacientes com doenças degenerativas, a progressão da doença degenerativa pode estar tão avançada
no momento do implante que poderá haver uma substancial diminuição da expectativa de vida útil da aplicação.
Em tais casos, dispositivos ortopédicos podem ser considerados somente como uma técnica paliativa ou para
proporcionar alívio temporário.
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COMPLICAÇÕES

Uma nova cirurgia para retirar ou substituir os implantes pode ser necessária a qualquer momento por
solicitação. Se os implantes não forem removidos, as seguintes complicações podem ocorrer:


Desgaste por movimentos repetitivos ou erosão em conjunto com a reação ou dor localizada do
tecido.



Migração resultando em lesão do tecido macio ou articulações.



Risco de lesão causada por trauma acidental no período pós-operatório.



Desprendimento ou desmontagem do dispositivo resultando em lesão.



Arqueamento, desprendimento ou quebra do dispositivo, que possa dificultar ou impedir sua
remoção.



Dor, desconforto ou sensações anormais devido à presença do dispositivo.



Possível aumento do risco de infecção.



Perda óssea causada pela blindagem.

É de responsabilidade do médico a avaliação clínica do paciente.

PRECAUÇÕES A ADOTAR CASO SEJA NECESSÁRIA A REMOÇÃO DO IMPLANTE

Caso seja necessária a remoção do implante adotar os seguintes procedimentos:


Preservar tecidos adjacentes e causar danos mínimos no implantes;



Monitorar Radiologicamente;



Histórico clínico do implante / paciente;



Verificação funcional do implante pré-remoção;



Registro de Remoção (raios-X, tomografia axial computadorizada – CAT e fotografia);



Estudo microbiológico do tecido circundante;



Amostra de fluído e tecido para exame histórico;



Identificação do implante removido;



Rotulagem do implante para identificação futura;



Solicitar e enviar para esterilização todos os instrumentais necessários para a extração do implante;



Não reutilizar um implante retirado, mesmo que apresente boas condições.
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DESCARTE DO DISPOSITIVO

Os produtos danificados durante a utilização não devem ser implantados e devem ser descartados assim
como os produtos removidos.
Os implantes removidos devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados, utilizando intensa lavagem
com água, solução aquosa de 70% a 80% de etanol ou isopropanol com subsequente tratamento ultrassônico ou
solução 1:100 de hipoclorito de sódio.
Para inutilizar o produto deve-se deformar o seu formato com uso de serra, alicate ou martelo e
descartar junto ao lixo hospitalar, conforme estabelecido em legislação específica para estabelecimentos de
saúde e boas práticas hospitalares. Produtos desqualificados ou removidos nunca podem ser reutilizados.

Procedimentos para o processamento de implantes removidos utilizados em pacientes com suspeita clínica de
DCJ ou vDCJ (Doença de Creutzfeldt-Jakob) conforme Resolução - RDC nº 305, de 14 de novembro de 2002


Imersão em hidróxido de sódio (NaOH) * 1N (um normal) por uma hora;



Esterilização em autoclave gravitacional a 132º C por uma hora (tempo de exposição).



O produto removido resultante da atenção a pacientes com suspeita de DCJ ou vDCJ deverão ser
acondicionados em sacos brancos leitosos, impermeáveis, resistentes, duplos, identificados como
RESÍDUO BIOLÓGICO.



Materiais pérfuro-cortantes deverão estar contidos em recipientes estanques, rígidos e com
tampa.



O produto removido deve ser encaminhado para incineração.

CONTRA INDICAÇÕES

As contra-indicações incluem, mas não são limitadas a:


Infecção evidente ou foco distante de infecções;



Inflamação local, com ou sem febre ou leucocitose;



Distúrbios metabólicos que possam comprometer a formação óssea;



Gravidez;



Obesidade mórbida;



Doença mental;
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Doença rápida nas articulações, absorção óssea, osteopenia e/ou osteoporose, osteomielite;



Suspeita ou confirmação de alergia ou intolerância ao metal;



Qualquer condição médica ou cirúrgica que impeça os benefícios da cirurgia de fixação interna, como o
aumento não explicado por outras doenças, do índice de sedimentação, aumento da contagem de
leucócitos ou desvio significativo na contagem diferencial de leucócitos;



Qualquer caso que não necessita enxerto ósseo e fusão ou onde a cura de fraturas não é requerida;



Qualquer caso que necessite a mistura de metais de diferentes componentes;



Qualquer paciente que tenha cobertura tecidual inadequada sobre o local da operação ou quando há
estoque ósseo inadequado, qualidade óssea ou definição anatômica;



Qualquer caso não descrito nas indicações;



Uso em elementos posteriores (pedículos) da vértebra cervical, torácica ou lombar;



Qualquer paciente não disposto a cooperar com as instruções pós-operatórias;



Onde a utilização do implante interfira com as estruturas anatômicas ou desempenho fisiológico
esperado.

RESTRIÇÕES

O Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM é utilizado em pacientes a partir de 16 anos de idade.
Não é recomendado o uso em crianças.
Não deve ser utilizado em pacientes: com osteoporose, osteopenia, osteomielite, obesidade mórbida,
grávidas, doença mental, alérgicas, com estoque ósseo, qualidade óssea ou definição anatômica inadequados.

POSSÍVEIS EVENTOS ADVERSOS

Todos os eventos adversos associados à cirurgia de coluna sem instrumentação são possíveis.
Relacionados à instrumentação, uma lista de possíveis eventos adversos inclui, mas não limitados a:


Soltura, curvatura, quebra, desmontagem e/ou migração dos componentes;



Colapso de uma fratura e/ou sítio de fusão;



Falha do dispositivo; Corrosão na interface do parafuso/ bloqueador, contribuindo para quebra e/ou
pseudartrose;



Desconforto ou dor, erosão de tecido mole ou protusão devido a componentes implantados
proeminentes;



Extrusão do implante ou enxerto através da pele;

Instruções de Uso

Sistemas Internos de Fixação de Coluna Vertebral

Revisão: 01
Página 17 de 36

Rua 27 nº 1886, Jd Mirassol – Rio Claro – SP – CEP 13.503-140
Fone/Fax: (19) 3522-2260
E-mail: contato@spineimplantes.com.br


Deformidades posturais, dor, rompimento da pele ou compressão neural residual devido à cifose ou
lordose ocorrendo na parte superior do segmento instrumentado;



Perda óssea ou fratura devido à proteção por esforço;



Reação de corpo estranho ao dispositivo, incluindo formação de tumor, doença auto-imune, metalose
e/ou formação de cicatriz;



Não união (pseudartrose), união tardia ou mal-união;



Cessação de crescimento no sítio de fusão;



Discite, aracnoidite e/ou outros tipos de inflamação;



Complicações no local de retirada do enxerto, incluindo dor, fratura ou problema da cicatrização da
ferida;



Pressão na pele de partes dos componentes em pacientes com cobertura tecidual inadequada sobre o
implante causando penetração da pele, irritação e/ou dor;



Fratura, microfratura, reabsorção, dano ou penetração de qualquer osso da coluna e/ou enxerto ósseo
ou local de retirada do enxerto ósseo, acima e/ou abaixo do nível da cirurgia.

ADVERTÊNCIAS

Recomenda-se o uso de um dispositivo intersomático (não integrante deste produto) para manutenção
de espaço intervertebral juntamente com a Placa Cervical.
O Implante é fornecido não estéril. Esterilizá-lo em Autoclave Hospitalar antes do uso de acordo com o
procedimento padrão.
Os implantes do Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM devem ser introduzidos no paciente
através do uso do Instrumental para Sistema PLATINUM.
Os implantes nunca devem ser reutilizados. Uso Único. Embora possa parecer que um implante não foi
danificado, a tensão prévia pode ter originado imperfeições que reduziriam o tempo útil em um reimplante.
O médico ortopedista ou neurocirurgião deverá instruir o paciente das limitações do seu implante e dos
perigos das pressões excessivas exercidas pelo corpo sobre o implante, até que haja uma adequada consolidação
do osso.
Pelo fato de que diferentes fabricantes utilizarem diferentes materiais, pela variação de tolerâncias e
especificações de fabricação e pelos distintos parâmetros de design, os componentes do sistema não devem ser
usados juntamente com componentes de qualquer sistema semelhante de outro fabricante.
Fatores que devem ser analisados antes da cirurgia:


Nível de atividade física do paciente. Atividades excessivas podem levar a falha do implante;



Peso do paciente, pois um paciente muito pesado pode produzir sobrecarga sobre o implante;
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O parafuso deve ser colocado em osso sem fratura (em condições de receber o implante sem
comprometer sua função);



Alcoolismo ou problemas mentais do paciente podem levá-lo a ignorar as limitações ou precauções
no uso do implante;



Enfermidades degenerativas podem diminuir consideravelmente a vida útil esperada de um
implante ou mesmo a sua consolidação;



Sensibilidade a corpos estranhos. Analisar a compatibilidade dos biomateriais (implantes) a serem
utilizados na cirurgia com a estrutura óssea do paciente. A presença do implante pode causar dor,
desconforto ou sensações anormais;



Nenhum implante deve ser reutilizado, pois é praticamente impossível detectar o seu estágio de
fadiga;



É proibida a mistura de implantes de diferentes fabricantes;



Deve-se anotar o código de número de lote de cada implante utilizado;



A não consolidação ou a consolidação retardada da estrutura óssea pode levar a quebra do
implante.

CUIDADOS ESPECIAIS

Os implantes não são esterilizados; remova o implante da sua embalagem antes da esterilização.
Todos os implantes deverão ser limpos e esterilizados antes de serem utilizados.
A limpeza deverá ser feita manualmente, ou de forma ultra-sônica, e de acordo com as especificações
definidas pelo fabricante do equipamento do hospital.
Embora os produtos sejam fornecidos adequadamente limpos, o manuseio e armazenamento
inadequado podem comprometer sua limpeza. É indicada uma lavagem com detergente enzimático,
devidamente aprovada pelos órgãos competentes e utilizado conforme as instruções do seu fabricante. O produto
deve ser seco e embalado conforme as técnicas aprovadas pelos CCIH (Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar) do estabelecimento de saúde. O produto não deve ser lavado com sabão de coco, detergente ácido
ou qualquer outro agente de limpeza que possa promover alterações nas características superficiais do produto.
Deverão ser evitados os produtos ou instrumentos corrosivos (esponjas abrasivas e escovas de metal).
Recomenda-se verificar se os instrumentos estão em boas condições e se estão funcionando
corretamente antes de utilizá-los durante a cirurgia.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO
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O Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM é destinado a cirurgias da coluna cervical (via anterior),
havendo um tamanho específico e adequado para cada caso, sendo de competência do cirurgião a escolha do
produto, com as características e dimensões mais apropriadas, após a análise do caso de cada paciente.
Todos os cuidados e precauções devem ser observados, antes que qualquer procedimento seja
realizado.
É de extrema importância conhecimento e domínio de todas as técnicas que envolvam a manipulação e
colocação dos implantes, estes não deverão ser modificados, riscados ou dobrados, os entalhes ou riscos
ocasionados aos implantes durante a operação podem contribuir para sua fratura.
O pessoal que auxilia na cirurgia (instrumentadores, enfermeiras, etc.) deverá estar familiarizado com o
produto, bem como as técnicas e procedimentos adotados.

Critérios de Seleção

A opção da forma, do tamanho e do design adequado do implante para cada paciente é essencial para
o sucesso da cirurgia. O cirurgião é responsável por sua escolha, que depende de cada paciente.
O tamanho e a forma das estruturas ósseas determinam o tamanho, a forma e o tipo do implante. Uma
vez implantados, os implantes estão sujeitos a pressões e deformações. Estas pressões repetidas sobre os
implantes devem ser levadas em consideração pelo cirurgião no momento da escolha do implante, durante a
implantação, bem como no período de acompanhamento pós-operatório. Na verdade, as pressões e
deformações sobre os implantes podem causar a fadiga dos metais, ou fraturas ou deformação dos implantes,
antes que o enxerto ósseo tenha se tornado completamente consolidado.
A escolha da placa cervical depende do nível de fixação necessário para conseguir artrodesar as
vértebras cervicais conforme cada caso cirúrgico, sendo que as placas os comprimentos de 22 a 122mm
distribuídos em 5 níveis de fixação abrangem toda a coluna cervical.
Para a escolha do parafuso cervical considera-se a profundidade do furo e a espessura do corpo
vertebral, o parafuso não pode atingir a segunda cortical (unicortical). O diâmetro do parafuso é de 4mm, se
necessário uma revisão utiliza-se o parafuso de diâmetro 4,5mm.
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O cirurgião deve estar totalmente familiarizado com o procedimento cirúrgico, com os instrumentais e
as características dos implantes antes de realizar a cirurgia.

O MÉDICO deve estar familiarizado com o Procedimento para Utilização do Sistema de Placa Cervical
Anterior PLATINUM

Procedimento para utilização do Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM
Seleção da Placa Cervical

Selecione o tamanho apropriado de placa
para fixação dos corpos vertebrais.
Ao escolher o comprimento apropriado da
placa, ela deve se estender desde o corpo
vertebral acima até o corpo vertebral
abaixo, porém sem passar dos limites dos
corpos vertebrais ou invadir os segmentos
móveis adjacentes (Figura 1).

Figura 1
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Moldagem da Placa Cervical

Uma vez que a placa de comprimento adequado tenha sido
escolhida, é então gentilmente moldada no plano sagital
utilizando o Moldador de Placa (I1.9.002) para ajustar-se aos
contornos da coluna cervical.
Para modelagem da placa, encaixe-a pela lateral e, com
pouca força modele a placa movimentando-a para que haja
uma curvatura anatômica e homogênea (Figura 2).
Figura 2

Atenção
As placas do Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM são projetadas para adaptar-se
adequadamente ao osso a ser tratado. Em determinadas situações, é necessário moldar o implante para
adequá-lo perfeitamente à anatomia do osso a ser tratado.
Caso necessário, os implantes podem ser moldados, desde que selecionado corretamente. O limite para
a moldagem do implante é a própria anatomia do osso em que será utilizado. O implante não deve ser
dobrado em ângulos agudos, dobrado ao contrário, riscado ou deformado.
Um implante uma vez moldado não pode ser novamente moldado para sua forma original, pois poderá
acarretar fratura precoce do implante e conseqüentemente falha na função do produto.
Quando o cirurgião responsável achar necessário o preenchimento ósseo do espaço entre os fragmentos
ósseos a serem fixados, ele será o responsável em determinar a quantidade e selecionar o tipo de
enxerto ósseo a ser utilizado.

Posicionamento da Placa Cervical

Após a modelagem apropriada da placa,
utilize a Pinça de Posicionamento da Placa
(I1.9.001) para posicioná-la sobre os corpos
vertebrais (Figura 3).

Figura 3
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Fixação Temporária da Placa
Após o posicionamento da placa na
superfície anterior da coluna cervical,
Posicionadores (I1.9.011) podem ser
colocados nos pequenos furos localizados
nas
extremidades
da
placa.
Os
Posicionadores têm a função de estabilizar
a placa durante a colocação dos parafusos.
Insira os posicionadores utilizando a Chave
de Colocação do Parafuso (I1.9.009) (Figura
4).
Figura 4

Atenção
Os Posicionadores devem ser removidos do sítio cirúrgico antes do fechamento.

Colocação dos Parafusos Cervicais
Deve-se ter cautela na escolha do comprimento do parafuso, tendo uma medida adequada e segura do
corpo vertebral, não ultrapassando jamais a segunda cortical.
Preparação do Furo
A preparação do furo pode ser realizada com o auxílio do Guia Simples (I1.9.003) ou do Guia Duplo
(I1.9.004). O Guia simples permite realizar a furação em ângulos variados.
Os Guias são utilizados com o Prob, a Broca Ø2mm Regulável e o Macho. Para utilizar os Guias com a Broca
é necessário inserir um Redutor (I1.9.005) para reduzir o diâmetro do canal do Guia e evitar que a Broca
fique com folga e não execute o furo de maneira correta.

Furação do Corpo Vertebral

Para preparar os furos para colocação dos
parafusos, insira a ponta do Guia sobre o furo da
placa e posicione no ângulo desejado (Figura 5).

Figura 5
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Insira o Prob no Guia e gire o cabo para
frente e para trás aplicando pressão para
baixo no cabo. Continue avançando até
atingir a parada (Figura 6). Ao terminar
remova o Prob do Guia.

Figura 6

Regule o comprimento da Broca de acordo com o
tamanho do parafuso escolhido.
Insira o Redutor no canal do Guia e rosqueie até
ficar totalmente encaixado.
Em seguida, insira a Broca no Guia. Avance a Broca
girando-a no sentido horário até que entre em
contato com o Guia (Figura 7). Ao terminar remova
a Broca e o Redutor do Guia.

Figura 7
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No Kit de Instrumental é disponibilizado um
Macho (I1.9.008) para formação de roscas
no osso. É opcional, pois os parafusos são
auto-roscantes.
Para utilizar o Macho insira-o no Guia e
avance, utilizando movimento de rotação no
sentido horário, até que entre em contato
com a parada (Figura 8). Quando isso
acontecer, gire o Macho em sentido antihorário até que esteja livre do osso e
remova-o do Guia.

Figura 8

Inserção do Parafuso Cervical

Para colocação do parafuso utilize a Chave
para Colocação de Parafuso (I1.9.009).
Insira o parafuso no furo e gire a Chave no
sentido horário para avançar o parafuso até
que esteja firmemente encaixado (Figura 9).

Figura 9
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Repetir o procedimento de preparação e colocação dos parafusos para os locais de parafusos
remanescentes. Recomenda-se a colocação do 2º parafuso no orifício mais distal e diagonal ao primeiro
(Figura 10).

Figura 10

Bloqueio dos Parafusos
Quando todos os parafusos tiverem sido colocados,
utilize a Chave de Bloqueio (I1.9.010) para travar os
parafusos.
Para isso insira a Chave de Bloqueio no bloqueador
e gire o bloqueador no sentido horário (sentido da
seta gravada no bloqueador) aproximadamente
150° para prendê-lo apropriadamente (Figura 11).

Figura 11
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Imagem da Placa e Parafusos colocados e bloqueados

Modelagem de Componentes Metálicos Implantáveis
A Placa Cervical é desenhada para adaptar-se ao segmento da coluna vertebral. Em determinadas
situações é necessário efetuar a conformação mecânica ou modelagem desses componentes metálicos
implantáveis para adequá-los perfeitamente a anatomia do segmento a ser tratado.
A correta seleção dos componentes metálicos implantáveis é fundamental para o sucesso da cirurgia e
o seu perfeito funcionamento, desde que esses componentes metálicos implantáveis tenham sido selecionados
corretamente. Se necessário, esses componentes metálicos implantáveis podem ser conformados
mecanicamente ou modelados, sendo que o limite para essa modelagem é a própria anatomia do osso em que
será utilizado.
Uma vez modelado, os componentes metálicos implantáveis não podem ser novamente conformados
mecanicamente ou modelados para a sua forma original, o que poderá ocasionar a fratura dos componentes
metálicos implantáveis e, conseqüentemente, a falha no sistema de fixação.
Baseado no módulo de elasticidade e na ductilidade do Titânio (conforme ABNT NBR ISO 5832 –3) foi
determinada a capacidade do material em suportar considerável deformação plástica sem haver
comprometimento mecânico em sua estrutura. O cirurgião deve considerar a estrutura e a curvatura das
vértebras que receberão o implante.
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Limite de carga suportada pelo sistema associado ao peso do paciente
O Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM é indicado para pacientes com peso inferior a 100 kg
seguindo as orientações médicas. Deve-se considerar a estrutura óssea e a correta colocação do implante. O
médico cirurgião fica responsável pela indicação e colocação dos implantes.

Restrições de Carga
COMPRESSÃO

Implante

Norma

Sistema de Placa Cervical
Anterior

ASTM F1717

Resistência Mecânica

Resistência Mecânica

Compressão - Estático

Compressão - Dinâmico

163,56N

60,8N em 5.000.000 de ciclos

TRAÇÃO

Implante

Norma

Sistema de Placa Cervical
Anterior

ASTM F1717

Resistência Mecânica
Tração - Estático
89,6N

TORÇÃO

Implante

Norma

Sistema de Placa Cervical
Anterior

ASTM F1717

Resistência Mecânica
Torção - Estático
13,72N

TORÇÃO

Implante

Norma

Parafuso Cervical

ASTM F543

Resistência Mecânica
Torção - Estático
2,24N

ARRANCAMENTO

Implante

Norma

Parafuso Cervical

ASTM F543

Resistência Mecânica
Arrancamento - Estático
262,26N

INSERÇÃO E REMOÇÃO

Implante

Norma

Parafuso Cervical

ASTM F543
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FLEXÃO

Implante

Norma

Placa Cervical

ASTM F2193

Resistência Mecânica
Flexão - Estático
594,24N

DESCONTAMINAÇÃO, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO
O Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM será fornecido não estéril, devendo ser esterilizado
antes do uso. A Spine Implantes recomendará os métodos de limpeza e esterilização descritos abaixo.
Todos os implantes metálicos devem ser completamente descontaminados e limpos antes da
esterilização. Devem ser lavados manualmente, utilizando detergente enzimático (submerso por 5 min.).
Anteriormente ao uso, qualquer agente de limpeza deve ser submetido a testes de oxidação. Não utilizar agentes
de limpeza agressivos tais como: agentes minerais ácidos (sulfúrico, nítrico), que possam causar danos aos
dispositivos e particularmente aos instrumentais. Não utilize escovas metálicas, limpadores e produtos
abrasivos. O dispositivo deve ser cuidadosamente esfregado com escova de cerdas macias e enxaguado após a
limpeza. Recomenda-se o uso de uma seringa ou jato de água para áreas de difícil acesso. Enxaguar intensamente
com água purificada (mínimo 2 min.) e posteriormente enxaguar com álcool etílico 70% (mínimo 2 min.) Seque
os dispositivos com um pano limpo e macio. Posteriormente o produto deve ser embalado em papel grau
cirúrgico, compatível com o processo de esterilização por vapor, em tamanho adequado ao produto esterilizado.
Os parâmetros adequados dos processos de esterilização (física ou química) para cada equipamento e
volume devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização,
assegurando a completa eficiência desse procedimento. Para isso, devem ser seguidas as instruções do
fabricante e métodos em acordo com guias internos de uso do estabelecimento hospitalar.
O processo de esterilização selecionado, em qualquer caso, deverá atender à norma EN556-1, que
estabelece que a probabilidade teórica da presença de microorganismos vitais seja no máximo igual a 10-6 (S.A.L.
[Sterility Assurance Level] - nível de garantia de esterilidade = 10-6). É total responsabilidade do usuário a garantia
de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos,
em qualquer fase do processo.
É recomendável que sejam aplicados os seguintes parâmetros de esterilização física em autoclaves
(vapor saturado):
Ciclo

Temperatura

Tempo de Exposição

Tempo de Secagem

Convencional (1atm de pressão)

121°C (250°F)

30 minutos

15 – 30 min
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OBS.: O tempo só deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura de
esterilização.

MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
O armazenamento do produto médico deverá ser feito em local limpo, seco, arejado e de temperatura
amena.
Não utilizar o implante se a embalagem estiver danificada, rasgada ou perfurada.
O transporte deverá ser feito de modo adequado, para evitar queda e danos em sua embalagem original.
O produto deverá ser conservado em temperatura ambiente, evitando o seu armazenamento em
lugares úmidos. O tipo de embalagem na qual o produto está acondicionado permite fácil transporte e
armazenamento, sempre que necessário. O produto não poderá sofrer choque mecânico como queda, batida,
pois poderá introduzir tensões internas que comprometerão a vida útil do implante.
Os produtos médicos deverão ser manipulados com todo o cuidado, de maneira a evitar choques
bruscos, quedas e outros riscos e/ou imperfeições que afetarão a qualidade do produto médico e também a
segurança do usuário.
Em caso de dano da embalagem ou do rótulo no seu recebimento o mesmo deverá ser enviado
diretamente para a SPINE IMPLANTES que tomará as devidas providências.

Formas de apresentação do produto médico
Os implantes que compõem o Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM apresentam-se embalados
da seguinte forma:

Embalagem Primária
Os implantes são embalados individualmente em embalagens plásticas transparentes fabricadas em
polietileno de baixa densidade (PEBD) norma ASTM D1238 – Standard Test Method for Melt Flow Rate of
Thermoplastics by Extrusion Plastometer.
A embalagem possui a logomarca da empresa com slogan, endereço, telefone SAC e web site impressos,
como modelo abaixo:
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Cada embalagem é rotulada para identificação do produto; possui Instruções de Uso conforme este
documento e 3 Etiquetas de Rastreabilidade.

O rótulo contém as seguintes informações:

NOME TÉCNICO: Sistemas Internos de Fixação de Coluna Vertebral
Anterior de Coluna para Fixação Intersomática
NOME COMERCIAL: Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM
Modelo Comercial:
Código:
Quantidade: 1 peça
Data de Fabricação:
Lote:
Matéria Prima: Ti-6Al-4V (NBR ISO 5832-3/ASTM F136)
Validade: Indeterminada
Esterilização: Produto Não Estéril
Registro ANVISA nº 80084250023
Responsável Técnico: Eng° Helton Marçal Macêdo – CREA/SP 5061475600/D

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO
PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR
VER INSTRUÇÕES DE USO: Descrição detalhada, Indicação/Finalidade, Precauções, Contra Indicações.
Restrições, Advertências, Cuidados Especiais, Armazenamento/Transporte e Forma de Apresentação
do Produto.
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FABRICADO POR:

SPINE IMPLANTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RUA 27, Nº 1886 – CEP 13503-140 – JARDIM MIRASSOL – RIO CLARO – SP
CNPJ: 03.591.222/0001-14 – INDÚSTRIA BRASILEIRA
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 800.842-5
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 774 55 12

Exemplo do Modelo do Rótulo

SPINE IMPLANTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

End: Rua 27, Nº1886 - Jd Mirassol - Rio Claro - SP - CEP 13503-140
Autorização de Funcionamento: 800.842-5
SAC: 0800-7745512

Sistema Interno de Fixação de Coluna Vertebral
Produto: Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM
Descrição:
Código:
Lote:
Quantidade: 01
Reg. Anvisa nº:80084250023
Matéria Prima: Liga Ti-6Al-4V (NRB ISO 5832-3/ASTM F136) Data de Fabricação:
Esterilização: Produto NÃO ESTÉRIL
Validade: Indeterminada
VER INSTRUÇÕES DE USO EM WWW.SPINEIMPLANTES.COM.BR/DOWNLOAD : Descrição Detalhada, Indicação,
Finalidade, Precauções, Contra Indicações, Restrições, Advertências, Cuidados Especiais, Armazenamento/Transporte e
Forma de Apresentação do Produto.
PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR
Instrução de Uso Revisão: XX
Resp. Téc. Engº Helton Marçal Macedo – CREA –SP 5061475600/D

Modelo da Etiqueta de Rastreabilidade

Descrição
Código:
Lote:
Reg. Anvisa N:

www.spineimplantes.com.br
Em cada embalagem são fornecidas 3 Etiquetas de Rastreabilidade, sendo 1 para ser afixada ao
prontuário clínico do paciente, 1 para ser colocada juntamente com o documento a ser entregue ao paciente, 1
para ser afixada ao documento fiscal que gera a cobrança.
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Uma das Etiquetas de Rastreabilidade deve ser obrigatoriamente fixada no prontuário do paciente, no
campo a que se destina a identificação do que foi implantado no paciente. Todos os implantes possuem etiquetas
de rastreabilidade em suas embalagens, portanto deve ser fixada no prontuário do paciente uma etiqueta para
cada implante utilizado.
Os produtos pertencentes a este registro, tratam-se de um sistema aberto e são comercializados em
embalagens individuais.
Foto ilustrativa da forma de apresentação do produto médico

Embalagem Secundária
Para ser entregue ao consumidor o produto recebe uma segunda embalagem onde este é protegido em
plásticos bolhas, acondicionados em caixa de papelão ondulado, impresso em sua lateral o nome da empresa,
endereço, telefone e com o aviso “Cuidado Frágil”. A caixa de papelão é lacrada com fita adesiva. Após a caixa
ser devidamente fechada ela recebe a etiqueta com dados do destinatário.
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ALERTA DE INSTRUÇÕES DE USO
Um Alerta de Instruções de Uso é enviado com todos os produtos comercializados pela Spine Implantes, no qual
contém todas as informações de acesso aos arquivos eletrônicos e as informações de envio no formato impresso da
Instrução de Uso sem custo.

ALERTA – INSTRUÇÃO DE USO
De acordo com a Instrução Normativa – IN n° 4 de 15/06/2012, a ANVISA estabelece regras para
disponibilização de Instrução de Uso em formato não impresso de produtos para saúde.
As Instruções de Uso estão indexadas no site por meio do NOME COMERCIAL e o NÚMERO DO
REGISTRO, ao consultar a Instrução de Uso verificar a revisão na qual se encontra, conforme
indicado no rótulo do produto.
Instrução de Uso no formato impresso, pode ser solicitado pelo cliente sem custo algum, até
mesmo pelo o envio, por meio do SAC 0800-774-5512.
A extensão dos arquivos estão em .PDF, utilizar Softwares com recurso necessário para leitura.
Revisão: 00

Emissão: xx/xx/xxxx
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Rastreabilidade
Para garantir a rastreabilidade do produto é recomendado que o cirurgião responsável pelo implante
notifique ao distribuidor os seguintes dados referentes ao produto implantado:


Nome da Unidade Hospitalar;



Nome do Cirurgião;



Data da Cirurgia;



Nome do Paciente que recebeu o implante;



Código do Produto;



Número do lote do produto;



Número do registro do produto na ANVISA.

O Sistema de Placa Cervical Anterior PLATINUM recebe marcação a laser contendo logomarca da
Empresa e o número do lote de fabricação. Caso seja necessária a retirada do implante do paciente, todas estas
informações permanecerão no produto.

Placa Cervical

Parafuso Cervical

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos
sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Spine Implantes, através dos dados
para contato contidos nas instruções de uso e rótulos das embalagens dos produtos.
Para o envio, de dispositivos médicos removidos, ao fabricante, devem ser utilizadas embalagens que
mantenham a integridade física do produto médico. A embalagem deve conter todas as informações necessárias
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para a identificação do produto médico, bem como as condições de manuseio desses produtos, tais como
métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote do produto médico.

EVENTOS ADVERSOS E QUEIXAS TÉCNICAS

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que detectar algum Evento Adverso ou Queixa Técnica
relativa ao produto é recomendado a realização a notificação de tecnovigilância junto ao órgão regulador ANVISA
através do sistema NOTIVISA.

Fabricado por:

SPINE IMPLANTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RUA 27, Nº 1886 – CEP 13506-140 – JARDIM MIRASSOL – RIO CLARO – SP
CNPJ: 03.591.222/0001-14 – INDÚSTRIA BRASILEIRA
FONE: (19) 3522-2260

FAX: (19) 3522-2261

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800-7745512
E-mail: contato@spineimplantes.com.br

Representante Legal
Alfredo Kobylanski Filho
RG. n.º 597.406-9
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Responsável Técnico:
Eng° Helton Marçal Macedo
CREA-SP n.º 506.147.5600/D
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