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33..  IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  DDEE  UUSSOO    

 

Produto de uso único, descartável, fornecido em for ma de Kit estéril por óxido de 

etileno (ETO) conforme a norma EN 550 “Esterilizaçã o de dispositivos médicos. 

Validação e controle de rotina da esterilização por  óxido de etileno”.  

O Kit oferece todos os componentes que possibilitam  realizar os procedimentos 

percutâneos de: vertebroplastia posterior (transped icular), osteoplastia e liberação 

controlada de biomateriais. 

Não se deve reutilizar e/ou reesterilizar o produto . 

Não tem disponível no produto componente implantáve l. 

 

3.1.1. Informações necessárias para que o usuário p ossa identificar o produto e seu 

conteúdo 

 

a.Nome Técnico: Kit Cirúrgico. 

b.Nome Comercial: Kit BPS - P - Kit Descartável Percutâneo para: Vertebroplastia 

Posterior (transpedicular), Osteoplastia e Liberação Controlada de Biomateriais. 

 

c. Informações gráficas que possibilitem visualizar  a forma em que o produto será 

entregue no mercado, descrição, código de referênci a, composição do material de 

fabricação e local da marcação de cada componente d o Kit BPS - P 

O modelo do Kit BPS - P com os respectivos códigos, descrição, informação gráfica, 

desenhos, projetos, composição do material de fabricação, compatibilidade dimensional 

de cada componente estão a seguir. 
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Descrição: Kit BPS - P - Kit Descartável Percutâneo para: Vertebroplastia Posterior (transpedicular), Osteoplastia e Liberação Controlada de Biomateriais  

Tamanho: Kit BPS P   

Código do produto: 151-50 

 

CÓDIGO  
PROJETO DE CADA COMPONENTE QUE COMPÕE O BPS-

P 

Diâmetro 
Externo 
De 

Diâmetro 
Interno 

Di 

Comprimento 
Total 
L1 

DESCRIÇÃO  
DO COMPONENTE 

COMPOSIÇÃO DO 
MATERIAL DE 
FABRICAÇÃO 

151-01 

 

30.0mm 13.0mm 106.0mm Cabo BPS-P NBR ISO 16061 
(Poliacetal) - Pomalux 

151-50-
01  

3.0mm ------- 268.5mm Fio de BPS-P NBR ISO 16061 – AISI 631 

151-50-
02 

 

12.7mm 3.5mm 190.0mm Cânula Externa de 
BPS-P 

NBR ISO 6834 tipo 6063 

151-50-
04 

 

3.0mm ------- 210.4mm Trocar BPS-P 

NBR ISO 16061 (Poliacetal) - 
Pomalux 

NBR ISO 16061 – AISI 631 

151-50-
03 

 

3.1mm ------- 225.2mm Removedor de 
Biomaterial BPS-P 

NBR ISO 16061 (Poliacetal) - 
Pomalux 
NBR ISO 5832-1 – Inox F-
138 
NBR ISO 5601 – AISI 304  

 151-02 

 
 

 

 
 

------- ------- ------- Seringa 20ml 

Conexão:  
NBR ISO 5914-1  
 
Material de fabricação: 
NBR 11886 
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Segue tabela da relação das Normas citadas na Compo sição do Material de 

Fabricação do Kit BPS - P: 

 

d. Identificação  

Os componentes do Kit BPS - P são marcados a laser com número de lote, código, marca 

GMReis e marcação CE xxxx, seguido do número do Organismo Certificador na 

Comunidade Européia no local indicado pela letra M nas ilustrações abaixo:  

 

Kit BPS-P 

 

 

 

 

 

Tabela: Normas Relacionadas no Item Composição do Material de Fabricação 

Material Designação Título da Norma 

 
Poliacetal e 

Aço Inox AISI 
631 

 
NBR ISO 16061 

 
Instrumentação para uso em associação com 
implantes cirúrgicos não-ativos - Requisitos 

gerais 
 

Aço Inox AISI 
304 

 
NBR ISO 5601 

 
Aços inoxidáveis - Classificação por 

composição química 
 

 
Aço Inox F138 

 
NBR ISO 5832-1 

 
Implantes para cirurgia - Materiais metálicos - 

Parte 1: Aço inoxidável conformado 
 

 
Alumínio 

liga tipo 6063 
e liga tipo 
6351 T6 

 

 
NBR ISO 6834 

 
Alumínio e suas Ligas – Classificação 

 
Conexão Luer 

 
NBR ISO 5914-1 

 
Montagem Cônica com Conicidade de 6%, 

para seringas, agulhas e outros equipamentos 
Médicos. 

 
 
 

Policarbonato 

 
 

NBR 11886 

 
Plástico em Policarbonato para Uso em Artigos  
Médicos, Odontológicos e Hospitalares de Uso 

Único. 
 

 

          Cabo BPS-P  Fio BPS-P 
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e. Descrição do princípio físico e fundamentos da t ecnologia, aplicados para seu 

funcionamento e sua ação 

O Kit BPS - P - Kit Descartável Percutâneo para: Vertebroplastia Posterior 

(transpedicular), Osteoplastia e Liberação Controlada de Biomateriais é composto por 

cânulas, trocar, fio guia, removedor de biomaterial e seringa; com o objetivo de 

proporcionar o cirurgião a realizar procedimento por via percutânea de: vertebroplastia, 

osteoplastia, liberação controlada de biomateriais. 

Através do trocar ou fio guia o cirurgião consegue o acesso percutâneo e após este 

acesso o fio guia é utilizado como guia da cânula que através dela pode-se injetar 

biomateriais em vértebras com tumores ou osteoporose (vertebroplastia percutânea), 

injetar biomateriais em ossos (osteoplastia) e pode também ser usado para liberar de 

forma controlada biomateriais. 

 

f. Materiais de apoio que acompanham o produto para  a sua montagem e proteção 

Todas as informações adicionais referente a forma de uso estão descritas na instrução de 

uso do produto contido dentro da embalagem do produto. 

 

Cânula Externa BPS-P       Trocar BPS-P 

      Removedor de Biomaterial BPS-P 

 
 

 



  INSTRUÇÃO PARA  O USO 
Kit BPS - P - Kit Descartável Percutâneo para: 

Vertebroplastia Posterior (transpedicular), 
Osteoplastia e Liberação Controlada de 

Biomateriais 

 
 Kit BPS - P 

Folha: 5 de 15 

 
 

g. Forma de apresentação 

O modelo do Kit BPS - P é comercializado individualmente em forma de Kit descartável, 

esterilizado por óxido de etileno (ETO) conforme a norma EN 550 “Esterilização de 

dispositivos médicos. Validação e controle de rotina da esterilização por óxido de etileno”. 

Todos os componentes do Kit são marcados a laser com código, lote, logo GM Reis e 

marcação CE xxxx número do Organismo Notificador da Comunidade Européia.  

O modelo do Kit BPS - P é apresentado em cinco níveis de embalagens: 

Os componentes de cada Kit BPS - P são acondicionados em espuma flexível de 

polietileno expandido (embalagem primária), embalado duplamente com papel grau 

cirúrgico (embalagem secundária e terciária) e então acondicionado em caixa de papel 

(embalagem quaternária), que recebe a Instrução de Uso e quatro (04) etiquetas de 

rastreabilidade que são afixadas nos prontuários: do médico, do hospital, do paciente e do 

fornecedor do produto. As embalagens secundária, terciária e quaternária recebem o 

rótulo do produto. Após receber a embalagem quaternária devidamente rotulada e com 

lacre de segurança adesivo, o produto é envolto por uma embalagem quintenária, filme 

plástico multilaminado poliolefínico encolhível. 

 

Fotos de cada nível de embalagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Embalagem primária 

 

 

 

 

 

 

 

 



  INSTRUÇÃO PARA  O USO 
Kit BPS - P - Kit Descartável Percutâneo para: 

Vertebroplastia Posterior (transpedicular), 
Osteoplastia e Liberação Controlada de 

Biomateriais 

 
 Kit BPS - P 

Folha: 6 de 15 

 
 

 

 

 

 

 

                                 Foto Verso     Fot o Frente 

 

Fotos do produto embalado nas embalagens secundária  e terciária, devidamente 

rotulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto Frente        Foto Verso 

 

 

 

 

 Embalagem quintenária 

 

 Embalagem quaternária 

 

  

- P 
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                                                        Lacre de Segurança  

  

 

 

 

 

 

3.1.2. Cuidados especiais de armazenamento, conserv ação, manipulação e/ou 

transporte e riscos associados 

O produto deve ser armazenado, conservado, manipulado e transportado em sua 

embalagem original até o momento do uso em ambiente limpo, seco, livre da ação de 

intempéries e em temperatura ambiente. Durante o transporte deve-se evitar queda, 

batida ou dano mecânico. 

Antes de remover os componentes do Kit BPS - P, deve-se verificar se a embalagem 

original se mantém intacta e o prazo de validade está dentro do período permitido para o 

uso, garantindo a sua esterilidade. Caso a embalagem esteja violada, danificada, 

Etiqueta de Rastreabilidade – Kit BPS P 
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deteriorada ou prazo de validade já estiver expirado, o produto deve ser inutilizado e 

descartado conforme procedimento de inutilização e descarte. 

Os componentes do Kit BPS - P só devem ser retirados da sua embalagem original 

momentos antes da sua utilização, segundo procedimentos médico-hospitalar que 

garantam a assepsia durante o manuseio. 

Caso a embalagem do Kit BPS - P seja aberta ou por qualquer motivo não for utilizado, 

deve-se inutilizar e descartar todos os componentes do Kit BPS - P segundo 

procedimento de inutilização e descarte.  

 

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipul ado e/ou transportado fora 

das condições específicas acima poderá gerar riscos  ao procedimento e ao 

paciente. 

 

3.1.3. Instrução para o uso e indicação de capacita ção 

3.1.3.1. Instrução para o uso 

 

1- Posicionar o paciente conforme a via de acesso a ser utilizado no procedimento 

cirúrgico definido pelo cirurgião responsável; 

2- Realizar o acesso cirúrgico com o fio guia ou com o trocar e cânula juntos de 

acordo com a anatomia do membro e ao procedimento cirúrgico a ser realizado;  

Neste momento realizar controle fluroscópico para garantir com segurança o 

procedimento do fio guia ou do trocar com a cânula; 

3- Após a confirmação do posicionamento correto do fio guia ou do trocar com a 

cânula, no caso de uso do fio guia, deve-se introduzir a cânula através do fio guia. 

Neste momento deve ser monitorado com fluroscopia para garantir com segurança 

a penetração da cânula; 

Obs: A ponteira da cânula é recoberta com ouro, mat erial radiopaco, para 

facilitar a visualização radiológica. 

4- Após a confirmação do posicionamento correto da cânula, retirar o fio guia ou o 

trocar da cânula e conectar a seringa à cânula e injetar o biomaterial no sítio a ser 

tratado, com controle fluroscópico; 
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5- Após a injeção do biomaterial deve-se utilizar o removedor de biomaterial para 

extrair o remanescente de biomaterial dentro da cânula; 

6- Fechar o acesso cirúrgico e 

7- Dar recomendações de pós-operatório ao paciente. 

 

3.1.3.2. Indicação da capacitação 

O uso do Kit BPS - P deve ser feito por profissional capacitado e habilitado em 

procedimentos percutâneo de: vertebroplastia, osteoplastia e liberação controlada de 

biomateriais. 

 

3.1.4. Precauções, restrições, advertências, cuidad os especiais e esclarecimento 

sobre o uso do produto, armazenamento, manuseio e t ransporte 

 

3.1.4.a. Precauções, restrições, advertências e cui dados especiais 

3.1.4.a. Gerais 

-Produto descartável; 

-Produto de uso único; 

-Produto fornecido estéril; 

-Produto não deve ser reutilizado; 

-Produto não deve ser reesterilizado. 

 

3.1.4.b. Restrição de carga ao produto 

O produto não foi projetado para suportar carga, apenas como elemento condutor de 

biomateriais.  

 

3.1.4.c. Limite de conformidade  

Nenhum componente do produto deverá ser conformado. 

 

3.1.4.d. Verificação do estado superficial do produ to que restrinja o uso 

Caso qualquer componente do Kit BPS - P apresentar danos visíveis na sua superfície de 

contato, todos os componentes do Kit BPS - P deverão ser inutilizados e descartados 

conforme procedimento de inutilização e descarte. 
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3.1.4.d. Procedimento em caso de queda do produto 

Caso ocorra queda de qualquer um dos componentes do Kit BPS - P, o Kit deverá ser 

inutilizado e descartado integralmente conforme procedimento de inutilização e descarte. 

 

3.1.4.e. Instruções ao paciente 

O paciente deverá ser instruído quanto às limitações do produto a ser utilizado, devendo 

ser advertido quanto as suas limitações, conforme orientações do médico responsável. O 

paciente deverá seguir a orientação pós-operatória e de reabilitação recomendada pelo 

médico responsável. 

O paciente deve ser aconselhado a relatar qualquer dor, diminuição na amplitude dos 

movimentos, inchaço, febre e incidências incomuns. Ao paciente deve ser recomendado 

tomar cuidado com atividades físicas, proteger o local operado de esforços. O cirurgião 

deve alertar o paciente sobre possíveis riscos cirúrgicos e reações adversas do 

procedimento cirúrgico. 

 

3.2. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto 

 

a. Indicação de uso correto, finalidade ou uso 

 

Procedimentos percutâneos de: 

-Vertebroplastia para acesso posterior (transpedicular); 

-Osteoplastia e 

-Liberação controlada de biomateriais.  

 

b. Contra indicações 

- Infecção; 

- Obesidade; 

- Abuso de drogas e alcoolismo 

- Problema neurológico ou vascular sério; 

- Diabete incontrolável; 

- Febre; 
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- Gravidez; 

-Pacientes sem condições de seguir as recomendações pós-operatórias incluindo aqueles 

que fazem uso abusivo de drogas, tabagismo e/ou álcool; 

- Pacientes com idade incompatível e condições físicas inadequadas para ser submetido 

ao procedimento cirúrgico e, 

- Todos os casos não incluídos as indicações. 

 

b.1. Efeitos secundários colaterais indesejáveis 

- Lesões vasculares e paraplegia devido ao acesso não correto do cirurgião; 

- Migração do biomaterial devido a falta de controle do cirurgião no momento da injeção 

biomaterial; 

- Embolia e outras conseqüências relacionadas ao cimento ósseo e/ou outros biomaterias 

que poderão ser usados, devido a migração do produto liberado; 

- Fadiga ou quebra de qualquer um dos componentes do Kit BPS - P, devido ao erro no 

acesso cirúrgico ou esforço excessivo no material. 

 

3.3. Combinações admissíveis  

Nenhum componente do Kit BPS - P poderá ser usado em conjunto com outro 

componente não-implantável que não seja do Kit BPS - P e nenhum outro componente 

não-implantável poderá ser usado com os componentes do Kit BPS - P; caso ocorra o uso 

indevido, poderá ocorrer riscos: ao paciente, ao procedimento cirúrgico e com pessoal de 

sala, sendo a responsabilidade por tal combinação indevida do cirurgião responsável pelo 

procedimento cirúrgico.  

 

3.7. Integridade da embalagem, restrições e instruç ões sobre os danos da 

embalagem e esterilidade 

Caso a embalagem seja violada ou danificada, todos os componentes do Kit BPS - P 

deverão ser descartados, mesmo que apresentem em perfeitas condições. Não se deve 

reutilizar nenhum dos componentes do Kit BPS - P, pois a reutilização não garante o 

desempenho atribuído pelo produto. 
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Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem 

original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica 

hospitalar.  

 

Procedimento de abertura da embalagem 

 

Procedimento de abertura da caixa 

1- Antes de retirar o produto, verifique se a embalagem não está violada ou 

danificada, pois poderá afetar a esterilidade do produto; 

2- Verifique o prazo de validade e cheque se o modelo selecionado é o 

correspondente à embalagem a ser aberta; 

3- Ao retirar o filme poliolefínico e o lacre de segurança abrir a caixa e 

retirar o produto e, 

4- Cuidados especiais devem ser tomados no momento da abertura para 

assegurar a integridade asséptica durante a remoção do implante de 

suas embalagens; 

 

Procedimento de abertura do papel grau cirúrgico  

1. Usar mãos e luvas secas; 

2. Segure o produto com firmeza; 

3. Segure o papel grau cirúrgico com a outra mão;   

4. Para abrir a embalagem puxe o papel grau cirúrgico com força contínua; 

5. Segure a embalagem interna com firmeza e, 

6. Com a outra mão puxe o produto. 
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Restrições e instruções sobre os danos a embalagem 

- Lacre de segurança da embalagem estiver violado; 

- Qualquer uma das embalagens apresentarem dano físico; 

- O rótulo ou código de identificação estiverem ilegíveis e 

- Data da validade estiver vencida. 

 

Nestas circunstâncias o produto deve ser inutilizado e descartado conforme o 

procedimento de inutilização e descarte. 

 

Inutilização e descarte 

Antes do descarte, todos os componentes do Kit BPS - P, devem ser inutilizados até estar 

claramente identificado que está impróprio para o seu uso, para que não possam ser 

reaproveitados; utilizando moldadores, retorcedores, qualquer outro instrumental ou meio. 

Após a inutilização deverá ser descartado de acordo com procedimento da área 

hospitalar. 

 

Restrições quanto a reesterilização e reutilização 

Produto fornecido estéril de uso único (descartável), não se deve reesterilizar e reutilizar, 

pois o desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja 

reeesterilizado e reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico 

a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável caso reesterilize e 

reutilize o produto. 

Procedimento de abertura da embalagem  
secundária  (papel grau cirúrgico)  

  
Procedimento de abertura da embalagem  

terciária (papel grau cirúrgico)  
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3.9. Exigências preliminares ao uso  

Como o produto é fornecido estéril não há necessidade de qualquer procedimento 

preliminar ao uso como, limpeza, esterilização e descontaminação do produto. 

 

3.15. 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 Laplace, 600 - 

Lote:3-Quadra: F Quarteirão: 9677- TechnoPark - CEP :13069-320 Campinas - São 

Paulo - Brasil ou notificar diretamente no Tel (0xx19)3765-9900 - E-mail: 

sac@gmreis.com.br . 

  

  

ALERTA AO USUARIO 

Estas Instruções de Uso são disponibilizadas em for mato não impresso, através do endereço eletrônico 

do fabricante: http://www.gmreis.com.br/produtos/IFU , e podem ser verificadas no campo de busca pelo 

nome comercial e número de registro na Anvisa, desc ritos no rótulo da embalagem do produto. 

As Instruções de Uso disponibilizadas sempre estarã o de acordo com a última versão vigente. 

Caso haja interesse do usuário, as Instruções de Us o poderão ser disponibilizadas em formato 

impresso, sem custo adicional. Solicite gratuitamen te pelo e-mail: sac@gmreis.com.br . 

 

 

Razão Social / Nome do Fabricante: 

G. M. 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: gmreis@gmreis.com.br 

Tel.: (0XX19) 3765-9900 

Registro Anvisa: 10247700041 – rev.01 
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Geraldo Marins dos Reis Júnior 
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