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33..  IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  DDEE  UUSSOO  
3.1. Informações Gerais de Identificação do Produto 

 
Produto de uso único, não estéril, efetuar procedimentos preliminares antes do uso e enviar 
para a esterilização. 
 
3.1.1.a. Nome Técnico: Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados 

3.1.1.b. Nome Comercial: UNI ELBOW - Sistema de Estabilização da Articulação do Cotovelo 

 
3.1.1.c. Informações gráficas que possibilitem visualizar o produto na forma que será entregue 
ao consumo e as respectivas descrições e especificações dimensionais  
 
Tabela 1: Imagens gráficas (fotos ou desenhos) do produto, seus acessórios e partes, com 
seus respectivos códigos de identificação e descrição técnica dos produtos. 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE DIMENSÃO 
INDICAÇÃO DE 

USO 
ESPECÍFICA 

MATÉRIA PRIMA EM 
CONTATO COM O 

PACIENTE 
IMAGEM GRÁFICA 

345-10  UNI ELBOW - ESTABILIZADOR DE 
COTOVELO  2 46,0 x 59,6mm 

Estabilizar a 
articulação do 

cotovelo 

Titânio liga TI-6Al-
4V, conforme 
ASTM F136 

 

345-12-30 PINO DE FIXAÇÃO Ø2,5 x 30,0mm 2  Ø2,5 x 30,0mm 

Fixar o 
estabilizador de 

cotovelo ao 
úmero 

Titânio liga TI-6Al-
4V, conforme 
ASTM F136 

 
 345-12-35 PINO DE FIXAÇÃO Ø2,5 x 35,0mm 2  Ø2,5 x 35,0mm 

345-12-40 PINO DE FIXAÇÃO Ø2,5 x 40,0mm 2  Ø2,5 x 40,0mm 

345-12-45 PINO DE FIXAÇÃO Ø2,5 x 45,0mm 2  Ø2,5 x 45,0mm 

345-12-50 PINO DE FIXAÇÃO Ø2,5 x 50,0mm 2 Ø2,5 x 50,0mm 

345-12-55 PINO DE FIXAÇÃO Ø2,5 x 55,0mm 2 Ø2,5 x 55,0mm 

345-12-60 PINO DE FIXAÇÃO Ø2,5 x 60,0mm 2 Ø2,5 x 60,0mm 

345-12-65 PINO DE FIXAÇÃO Ø2,5 x 65,0mm 2 Ø2,5 x 65,0mm 

345-12-70 PINO DE FIXAÇÃO Ø2,5 x 70,0mm 2 Ø2,5 x 70,0mm 
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345-12-30-C PINO DE FIXAÇÃO CANULADO 
Ø2,5 x 30,0mm 

2  Ø2,5 x 30,0mm 

Fixar o 
estabilizador de 

cotovelo ao 
úmero  

Titânio liga TI-6Al-
4V, conforme 
ASTM F136 

 
 

345-12-35-C PINO DE FIXAÇÃO CANULADO 
Ø2,5 x 35,0mm 

2  Ø2,5 x 35,0mm 

345-12-40-C PINO DE FIXAÇÃO CANULADO 
Ø2,5 x 40,0mm 

2  Ø2,5 x 40,0mm 

345-12-45-C PINO DE FIXAÇÃO CANULADO 
Ø2,5 x 45,0mm 

2  Ø2,5 x 45,0mm 

345-12-50-C PINO DE FIXAÇÃO CANULADO 
Ø2,5 x 50,0mm 

2 Ø2,5 x 50,0mm 

345-12-55-C PINO DE FIXAÇÃO CANULADO 
Ø2,5 x 55,0mm 

2 Ø2,5 x 55,0mm 

345-12-60-C PINO DE FIXAÇÃO CANULADO 
Ø2,5 x 60,0mm 

2 Ø2,5 x 60,0mm 

345-12-65-C  PINO DE FIXAÇÃO CANULADO 
Ø2,5 x 65,0mm 

2 Ø2,5 x 65,0mm 

345-12-70-C PINO DE FIXAÇÃO CANULADO 
Ø2,5 x 70,0mm 

2 Ø2,5 x 70,0mm 
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3.1.1.d.Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia, aplicados para seu 
funcionamento e sua ação  

O sistema consiste de uma base com grampo e uma haste de regulagem que são fornecidos acoplados por 

meio de um bloqueio ajustável, que permite vários graus de liberdade de movimento. Concebido para uma 

aplicação universal, a base com grampo pode ser fixada ao cúbito esquerdo ou direito usando parafusos não 

bloqueantes de 3,5 mm (não objeto desse registro). A haste de regulagem é então fixada no úmero distal, no 

eixo de rotação, utilizando os pinos de fixação de tamanho apropriados. O sistema fornece estabilidade 

subcutânea temporária entre o úmero distal e ulna proximal em pacientes com instabilidade do cotovelo, 

permitindo a mobilização ativa precoce e a função do cotovelo. 

 
3.1.1.e. Especificação técnica da matéria-prima utilizada para a fabricação do produto 

• Titânio Liga conforme a norma a ASTM F136 “Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-

4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications”  

 
3.1.1.f. Marcação  
Os produtos são marcados a laser com as seguintes informações: 

• Lote do produto 

• Código do produto 

• Logotipo da marca GMReis 

• Tamanho (quando aplicável) 

 
3.1.1.g. Procedimento de Rastreabilidade do produto  
A identificação e rastreabilidade do produto são asseguradas através de um conjunto de 05 etiquetas adesivas 

fornecidas na embalagem (ver ilustrações a seguir), junto com a Instrução de Uso e o implante, trazendo 

informações sobre o produto, como: nome, modelo, código, lote, registro do produto e identificação do fabricante.  

Desta forma é possível fazer o caminho reverso e atingir a produção, matéria-prima, fornecedores e demais itens 

de controle de qualidade estabelecidos no Sistema de Qualidade da GMReis. As etiquetas de rastreabilidade 

devem ser afixadas nos seguintes locais: 

- A etiqueta número 1, obrigatoriamente, no prontuário clínico do paciente: 

- A etiqueta número 2, no laudo entregue para o paciente: 

- A etiqueta número 3, na documentação fiscal que gera a cobrança à fonte pagadora; 

- A etiqueta número 4, disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição); 

- A etiqueta número 5, disponibilizada para o controle do cirurgião. 
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Figura: Etiqueta de rastreabilidade. 

 
É de responsabilidade da equipe médica e do hospital (os depositários das informações e prontuários do 

paciente) a fixação da etiqueta na folha de descrição da cirurgia ou seção do prontuário médico. A GMReis 

recomenda que o paciente seja depositário desta informação, recebendo um atestado com a fixação de uma das 

etiquetas adesivas de rastreabilidade. 

 

3.1.1.h. Forma de Apresentação 
Os componentes do sistema são fornecidos não estéreis, devidamente identificados, isto é, marcados a laser 

com seu código, número de lote e logomarca da GMReis. Tem como forma de apresentação comercial, 

embalagem individual, embalados em plástico de polietileno/poliéster e devidamente rotulados. Acompanha o 

produto um manual de como o usuário pode obter as Instruções de Uso do produto, por meio do formato não 

impresso, sem custo adicional, inclusive de envio. Essas informações estão compatibilizadas na rotulagem do 

produto. Especificação técnica da embalagem primária: Embalagem plástica em polietileno/poliéster (estrutura 

tubular ou envelope). Embalagem de transporte: papel branco reciclável ou branco com maculatura, ondas C ou 

BC, gramatura: 425 a 750g. 
 

 
Figura: Manual que acompanha o produto. 
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Os modelos fornecidos estão descritos na Tabela 1. 

O produto deve ser esterilizado conforme item “Método de Esterilização”. 

 
3.1.2. Armazenamento, conservação, manipulação e transporte e riscos associados 
O hospital é responsável pelas etapas de manuseio, conservação e armazenamento dos produtos a partir do 

recebimento, devendo garantir que as recomendações do fabricante sejam respeitadas e que o produto 

mantenha as características originais estabelecidas. O produto deve ser conservado, armazenado de forma a 

impedir qualquer dano ou alteração às suas características e embalagem. Deve ser conservado e armazenado 

em sua embalagem original ou em caixas cirúrgicas específicas até o momento do uso, com os devidos cuidados 

da área médico-hospitalar, em ambiente limpo, seco, arejado, protegido da luz solar e livre de substâncias 

contaminantes (vapores ácidos e orgânicos), e com controles, recomendáveis, de temperatura (<40°C) e 

umidade (<70% UR). O manuseio do produto deve ser feito exclusivamente por profissionais da área médico-

hospitalar, devidamente capacitados, habilitados e familiarizados com a técnica e os procedimentos envolvidos. 

O armazenamento fora dessas condições pode gerar riscos ao procedimento, e ao paciente. 

Ao abrir a embalagem, verificar o estado superficial do produto quanto a deformações, manchas, arranhões ou 

qualquer outro tipo de alteração superficial ou defeito; em seguida, encaminhar o produto para a esterilização, 

seguindo as recomendações conforme indicado no item 4.2.7 “Método de Esterilização”.   

A embalagem do produto deve ser descartada segundo procedimento médico-hospitalar e/ou legislação local ou 

ainda conforme instruções da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH. Os instrumentais cirúrgicos 

fora de condições de uso devem ser segregados, descartados e substituídos por outros que tenham as mesmas 

características, função e marca GM Reis. Todos os instrumentais cirúrgicos descartados devem ser inutilizados 

com retorcedores ou moldadores para evitar a utilização futura indevida. 

O manuseio fora dessas condições pode gerar riscos ao procedimento, e ao paciente. 

O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração às suas características e 

embalagem. O produto médico deve ser manipulado com todo cuidado, de maneira a evitar choques bruscos, 

quedas e outros riscos e/ou imperfeições que afetem a qualidade do mesmo e também a segurança do usuário. 

O manuseio do produto deve ser feito exclusivamente por profissionais da área médico-hospitalar, devidamente 

capacitados, habilitados e familiarizados com a técnica e os procedimentos envolvidos. 

Os efeitos de vibração, choques, assentamento defeituoso e empilhamentos inadequados durante o transporte 

devem ser evitados. 

 

O armazenamento, manuseio, conservação e transporte do produto fora das condições especificadas, 
podem gerar riscos ao procedimento e ao paciente. 

 
3.1.3.  Instrução para o uso correto do produto e indicação de capacitação  
Os componentes do sistema devem ser utilizados conforme técnicas cirúrgicas específicas, adotadas por 

profissional devidamente capacitado e habilitado em procedimentos cirúrgicos, que promovam a estabilização da 
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articulação do cotovelo. Os pinos de fixação são variáveis quanto à forma e dimensões, sendo a decisão da sua 

escolha a mais apropriada a etapa do procedimento cirúrgico definido pelo cirurgião médico responsável. 

 
3.1.4. Precauções, restrições, advertências e cuidados especiais e esclarecimento sobre o uso 
do produto, assim como seu armazenamento e transporte 
 
3.1.4.1. Informações gerais 
• Produto de uso único, não reutilizar, mesmo que apresente estar em perfeito estado; 

• Produto fornecido não estéril; 

• Esterilizar antes do uso conforme Método de Esterilização recomendado, e 

• Produto não deve ser reprocessado. 

 
3.1.4.1. Advertências: 
- Deve ser tomado extremo cuidado para assegurar que os produtos permaneçam em boas condições de 

trabalho.  

- Durante o procedimento é extremamente importante a utilização correta dos produtos. 

- Em nenhuma circunstância o dispositivo de fixação deve ser acentuadamente torto, dobrado, entalhado ou 

riscado, levando a redução da vida útil e aumento do risco de flexão ou ruptura. 

- Embora raros, pode ocorrer fraturas intra-operativas ou quebra de instrumentos.  

Instrumentos, que sofreram uso ou força excessiva, são suscetíveis à fratura e devem ser analisados antes da 

cirurgia. 

- O paciente deve ser informado que uma segunda pequena cirurgia para a remoção do sistema de fixação é 

necessária. 

- A má utilização dos produtos pode causar desapertos, curvamentos e/ou fadiga de qualquer uma ou de todas 

as seções do produto, podendo inibir seu funcionamento adequado. 

- Não use estes produtos para qualquer outra indicação para qual eles não foram especificados.  

- Apenas produtos esterilizados devem ser usados em cirurgia.  

- Os cuidados na distribuição, estocagem, transporte, limpeza, armazenamento, conservação e rastreabilidade 

devem seguir as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos, conforme os requisitos 

da Resolução RDC nº 16 / 2013. 

 

3.1.4.5. Limite de conformação (modelagem) 
Não é permitida a modelagem de nenhum produto do UNI ELBOW - SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DA 

ARTICULAÇÃO DO COTOVELO. 
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3.1.4.2. Precauções 
Os produtos que por alguma razão não foram utilizados durante o ato cirúrgico e tiveram a embalagem aberta, 

ou sofreram danos e/ou quedas não podem ser reutilizados e/ou reprocessados, devendo ser descartados no 

próprio hospital conforme procedimento médico-hospitalar e/ou legislação local ou ainda conforme instruções da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH. Caso o produto apresente qualquer anormalidade no seu 

funcionamento, uma nova unidade deverá ser aberta e colocada em uso. O responsável pelo procedimento 

deverá enviar à GMReis o produto não-conforme, devidamente descontaminado, embalado com lote, código do 

produto e com a declaração da não-conformidade ocorrida. 

 
3.2. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto 
O UNI ELBOW - SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO COTOVELO destina-se a fornecer 

estabilização temporária da articulação do cotovelo após trauma ou luxação crônica do cotovelo. 

 
3.2.a. Contraindicações 
O uso do produto é contraindicado para qualquer procedimento que não seja para promover a estabilização 

temporária da articulação do cotovelo 

 

3.3. Informações detalhadas das características de todas as partes, acessórios e materiais 
destinados a serem utilizados com o produto 
3.3.1. Combinações admissíveis com outros materiais 
O UNI ELBOW - SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO COTOVELO pode ser utilizado em 

conjunto com parafusos não bloqueantes de 3,5mm (não objeto dessa notificação). 

 
3.3.2. Componentes não-implantáveis: instrumentais (NÃO OBJETO DESTE REGISTRO), 
necessários para a implantação do produto 
Tabela 2: Instrumentais do UNI ELBOW - SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO COTOVELO 

(não objetos deste registro) 

 

Tabela 2: LISTA DE INSTRUMENTAIS 

223-323 FIO GUIA Ø1,0 X 150mm 

329-207 BROCA Ø2,5 X 150mm 

345-14 BROCA Ø2,7 CANULADA 

345-15 CHAVE TORXDRIVE T10 FIXA CANULADA COM CABO DE SILICONE 
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169-154 MEDIDOR DE PROFUNDIDADE 10-60mm 

345-16 MEDIDOR DE PROFUNDIDADE PEQUENO 

345-17 CORTADOR  

 
Os instrumentais para a implantação dos produtos não são objeto deste registro, não compõem o 
produto e devem ser adquiridos separadamente. 

 
3.8. Método de esterilização 
Os produtos são fornecidos não estéreis, sendo o hospital responsável pela esterilização antes da cirurgia 

através do método que ele achar mais conveniente e seguro, respeitando as normas técnicas e normas vigentes 

da ANVISA e Ministério da Saúde. Os procedimentos de esterilização bem como a qualidade e o treinamento do 

pessoal envolvido neste processo é de inteira responsabilidade do serviço de saúde.  

A GMReis recomenda que os produtos devem ser esterilizados pelo seguinte método: 

Tipo: calor úmido           Ciclo: gravitacional         

Temperatura: 121ºC (250ºF)        Tempo de Exposição: 60 minutos. 

Informações adicionais referentes à esterilização estão descritas na ABNT NBR ISO 17665-1:2010 “Esterilização 

de Produtos para a Saúde – Vapor. Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina 

nos processos de esterilização de produtos para a saúde”. 

 
3.9. Informações adicionais sobre o procedimento antes da utilização do produto 
Ao abrir a embalagem, verificar o estado superficial do produto quanto a deformações, manchas, arranhões ou 

qualquer outro tipo de alteração superficial ou defeito; em seguida, encaminhar o produto para a esterilização, 

seguindo as recomendações conforme indicado no item “Método de Esterilização”.   

A embalagem do produto deve ser descartada segundo procedimento médico-hospitalar e/ou legislação local ou 

ainda conforme instruções da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH. 

 
3.13. Reclamação do Cliente 
Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico, esteja fora de suas especificações ou esteja 

gerando qualquer insatisfação, notificar diretamente o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da GM Reis. O 

produto deverá ser encaminhado limpo e embalado em saco plástico, devidamente identificado e com a 

descrição da não-conformidade para o seguinte endereço: Avenida Pierre Simon de La Place, 600, Lote 3, 
Quadra F, Quarteirão 9677 – TechnoPark – CEP: 13069-320, Campinas – SP, Brasil, ou notificar diretamente 

no Tel.: (0XX19) 3765-9900 / Fax.: (0XX19) 3765-9111 / E-mail: sac@gmreis.com.br. 

 

 

mailto:sac@gmreis.com.br
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3.14. Orientações específicas ao médico referente ao relato de eventos adversos 
Caso o produto apresente eventos adversos não relatados na instrução de uso ou tenha queixas técnicas sobre 

o produto, o médico deverá entrar imediatamente em contato com o fabricante através do Serviço de 

Atendimento ao Cliente (SAC) da GM Reis, além de notificar a autoridade sanitária competente, ANVISA, através 

do E-mail: tecnovigilancia@anvisa.gov.br. Maiores informações podem ser encontrados no Sistema Nacional 

de Notificações para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA (web: 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/apresenta.htm). Para assegurar a rastreabilidade do produto, o 

médico deverá prosseguir conforme o “procedimento de rastreabilidade do produto”. A rastreabilidade do produto 

é assegurada através das 05 etiquetas de rastreabilidade, fornecidas dentro da embalagem, juntamente com a 

Instrução de Uso, conforme descrito no item “Procedimento de Rastreabilidade do Produto”. 

 
Simbologia da Rotulagem 

Os símbolos gráficos utilizados na rotulagem estão de acordo com a Norma NBR ISO 15223 conforme segue: 

 

 

ALERTA AO USUARIO: 

Estas Instruções de Uso estão disponibilizadas em formato não impresso, através do endereço 
eletrônico do fabricante: http://www.gmreis.com.br/produtos/IFU, podendo ser verificadas no site, no 

campo de busca, pelo nome comercial ou número de registro na Anvisa, descritos no rótulo da 
embalagem do produto. As Instruções de Uso disponibilizadas sempre estarão de acordo com a última 

versão vigente, aprovada pela Anvisa. Caso haja interesse do usuário, as Instruções de Uso poderão ser 
disponibilizadas em formato impresso, sem custo adicional, inclusive de envio. 

Solicite gratuitamente pelo e-mail:  sac@gmreis.com.br ou telefone disponível na rotulagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS DESCRIÇÕES 
SÍMBOLO
S 

DESCRIÇÕES 

        
Data de fabricação 

 

Produto de Uso único 

“Não reutilize” 

          
Prazo de Validade 

 

Informações adicionais  

“Ver instruções de uso” 

 
Manter seco 

 
Manter ao abrigo da luz 

http://www.gmreis.com.br/produtos/IFU
mailto:sac@gmreis.com.br
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GM dos Reis Indústria e Comércio Ltda. 

Avenida Pierre Simon de Laplace, n° 600 - Lote 3 - Quadra F - Quarteirão 9677 

Bairro TECHNOPARK - CEP: 13069-320 – Campinas – SP - BRASIL 

Autorização de Funcionamento – AFE n° 1.02.477 - 0 

C.N.P.J/M.F: 60.040.599/0001-19 / I.E: 244.342.283.119 

E-mail: sac@gmreis.com.br 

Tel.: (0XX19) 3765-9900 / Fax.: (0XX19) 3303-9111 

 

Registro Anvisa: 10247709006 – Rev.00 

Data de emissão: 19/08/2021 

 

Responsável Técnico e Legal Habilitado: 
Geraldo Marins dos Reis Júnior 

CREA – SP n° 0682127536  

 

 

Histórico de Revisões  

Rev. 00 de 19/08/2021 - Inicial 
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