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3. INSTRUÇÕES DE USO 

                                                                                                                                                                                                                                           

3.1. Informações Gerais de Identificação do Produto  

 

Produto de uso único, não reesterilizável, fornecid o estéril por radiação gama. 

Proibido reprocessar. 

Processo de fabricação por microfundição. 

 

DECLARAÇÃO: 

O produto não tem  acessórios e nem  componentes ancilares. 

 

3.1.1.a.  Nome Técnico:  Próteses de Ombro  

3.1.1.b. Nome Comercial:  AQUARIUS- Prótese de Superfície (Recapeamento) de Úmero 

 

3.1.1.c. Informações gráficas que possibilitem visu alizar o produto na forma que será 

entregue no mercado, especificações dimensionais, t olerâncias e tabela com códigos de 

referência do produto. 

 
3.1.1.c.1. Especificações dimensionais e tabela com  códigos de referência a cada 
componente 
 
 

Tabela 1:  Informações gráficas do produto: especificações dimensionais, tolerâncias e códigos de referência do produto. 

DESENHO DO PRODUTO 

 

PRÓTESES COM RECOBRIMENTO DE POROUS COATING 

Código Nome φφφφA C ±±±± 1,0 D  ±±±± 1,5 

219-01-3615-PC 
Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 36X15 – Porous Coating 36,0 15,0 38,8 

219-01-3618-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 36X18 – Porous Coating 36,0 18,0 38,8 

219-01-3715-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 37X15 – Porous Coating 37,0 15,0 38,8 

219-01-3718-PC 
Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 37X18 – Porous Coating 37,0 18,0 38,8 
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219-01-3815-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 38X15 – Porous Coating 38,0 15,0 38,8 

219-01-3818-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 38X18 – Porous Coating 

38,0 18,0 38,8 

219-01-3915-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 39X15 – Porous Coating 39,0 15,0 38,8 

219-01-3918-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 39X18 – Porous Coating 39,0 18,0 38,8 

219-01-4015-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 40X15 – Porous Coating 40,0 15,0 38,8 

219-01-4018-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 40X18 – Porous Coating 40,0 18,0 38,8 

219-01-4115-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 41X15 – Porous Coating 41,0 15,0 38,8 

219-01-4118-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 41X18 – Porous Coating 41,0 18,0 38,8 

219-01-4215-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 42X15 – Porous Coating 42,0 15,0 38,8 

219-01-4218-PC 
Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 42X18 – Porous Coating 42,0 18,0 38,8 

219-01-4315-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 43X15 – Porous Coating 43,0 15,0 38,8 

219-01-4318-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 43X18 – Porous Coating 43,0 18,0 38,8 

219-01-4415-PC 
Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 44X15 – Porous Coating 44,0 15,0 38,8 

219-01-4418-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 44X18 – Porous Coating 44,0 18,0 38,8 

219-01-4515-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 45X15 – Porous Coating 45,0 15,0 38,8 

219-01-4518-PC 
Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 45X18 – Porous Coating 45,0 18,0 38,8 

219-01-4615-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 46X15 – Porous Coating 46,0 15,0 38,8 

219-01-4618-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 46X18 – Porous Coating 46,0 18,0 38,8 

219-01-4715-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 47X15 – Porous Coating 

47,0 15,0 38,8 

219-01-4718-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 47X18 – Porous Coating 47,0 18,0 38,8 

219-01-4818-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 48X18 – Porous Coating 48,0 18,0 38,8 

219-01-4821-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 48X21 – Porous Coating 

48,0 21,0 38,8 

219-01-4918-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 49X18 – Porous Coating 49,0 18,0 38,8 

219-01-4921-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 49X21 – Porous Coating 49,0 21,0 38,8 

219-01-5018-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 50X18 – Porous Coating 

50,0 18,0 38,8 

219-01-5021-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 50X21 – Porous Coating 50,0 21,0 38,8 

219-01-5118-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 51X18 – Porous Coating 51,0 18,0 38,8 

219-01-5121-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 51X21 – Porous Coating 51,0 21,0 38,8 

219-01-5218-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 52X18 – Porous Coating 52,0 18,0 38,8 

219-01-5221-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 52X21 – Porous Coating 52,0 21,0 38,8 

Código Nome φφφφA C ±±±± 1,0 D  ±±±± 1,5 

219-01-5318-PC 
Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 53X18 – Porous Coating 53,0 18,0 38,8 
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219-01-5321-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 53X21 – Porous Coating 53,0 21,0 38,8 

219-01-5418-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 54x18 – Porous Coating 

54,0 18,0 38,8 

219-01-5421-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 54X21 – Porous Coating 54,0 21,0 38,8 

219-01-5518-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 55x18 – Porous Coating 55,0 18,0 38,8 

219-01-5521-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 55X21 – Porous Coating 55,0 21,0 38,8 

219-01-5618-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 56X18 – Porous Coating 56,0 18,0 38,8 

219-01-5621-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 56X21 – Porous Coating  56,0 21,0 38,8 

219-01-5718-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 57X18 – Porous Coating 57,0 18,0 38,8 

219-01-5721-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 57X21 – Porous Coating  57,0 21,0 38,8 

219-01-5818-PC 
Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 58X18 – Porous Coating 58,0 18,0 38,8 

219-01-5821-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 58X21 – Porous Coating 58,0 21,0 38,8 

219-01-5918-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 59X18 – Porous Coating 59,0 18,0 38,8 

219-01-5921-PC 
Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 59X21 – Porous Coating 59,0 21,0 38,8 

219-01-6021-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 60X21 – Porous Coating 60,0 21,0 38,8 

219-01-6024-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 60X24 – Porous Coating 60,0 24,0 38,8 

219-01-6121-PC 
Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 61X21 – Porous Coating 61,0 21,0 38,8 

219-01-6124-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 61X24 – Porous Coating 61,0 24,0 38,8 

219-01-6221-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 62X21 – Porous Coating 62,0 21,0 38,8 

219-01-6224-PC Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) 
de Úmero de 62X24 – Porous Coating 

62,0 24,0 38,8 

 

PRÓTESES COM RECOBRIMENTO PLASMA SPRAY 

Código Nome φφφφA C ±±±± 1,0 D  ±±±± 1,5 
219-01-
3615-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 36X15 – Plasma Spray 36,0 15,0 38,8 

219-01-
3618-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 36X18 – Plasma Spray 36,0 18,0 38,8 

219-01-
3715-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 37X15 – Plasma Spray 37,0 21,0 38,8 

219-01-
3718-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 37X18 – Plasma Spray 37,0 24,0 38,8 

219-01-
3815-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 38X15 – Plasma Spray 38,0 15,0 38,8 

219-01-
3818-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 38X18 – Plasma Spray 38,0 18,0 38,8 

219-01-
3915-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 39X15 – Plasma Spray 39,0 15,0 38,8 

219-01-
3918-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 39X18 – Plasma Spray 39,0 18,0 38,8 

219-01-
4015-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 40X15 – Plasma Spray 

40,0 15,0 38,8 

219-01-
4018-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 40X18 – Plasma Spray 40,0 18,0 38,8 
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219-01-
4115-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 41X15 – Plasma Spray 41,0 15,0 38,8 

219-01-
4118-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 41X18 – Plasma Spray 

41,0 18,0 38,8 

Código Nome φφφφA C ±±±± 1,0 D  ±±±± 1,5 

219-01-
4215-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 42X15 – Plasma Spray 42,0 15,0 38,8 

219-01-
4218-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 42X18 – Plasma Spray 42,0 18,0 38,8 

219-01-
4315-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 43X15 – Plasma Spray 43,0 15,0 38,8 

219-01-
4318-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 43X18 – Plasma Spray 43,0 18,0 38,8 

219-01-
4415-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 44X15 – Plasma Spray 44,0 15,0 38,8 

219-01-
4418-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 44X18 – Plasma Spray 44,0 18,0 38,8 

219-01-
4515-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 45X15 – Plasma Spray 45,0 15,0 38,8 

219-01-
4518-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 45X18 – Plasma Spray 45,0 18,0 38,8 

219-01-
4615-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 46X15 – Plasma Spray  46,0 15,0 38,8 

219-01-
4618-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 46X18 – Plasma Spray 46,0 18,0 38,8 

219-01-
4715-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 47X15 – Plasma Spray  47,0 15,0 38,8 

219-01-
4718-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 47X18 – Plasma Spray 47,0 18,0 38,8 

219-01-
4818-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 48X18 – Plasma Spray 48,0 18,0 38,8 

219-01-
4821-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 48X21 – Plasma Spray 48,0 21,0 38,8 

219-01-
4918-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 49X18 – Plasma Spray 49,0 18,0 38,8 

219-01-
4921-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 49X21 – Plasma Spray 49,0 21,0 38,8 

219-01-
5018-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 50X18 – Plasma Spray 

50,0 18,0 38,8 

219-01-
5021-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 50X21 – Plasma Spray 50,0 21,0 38,8 

219-01-
5118-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 51X18 – Plasma Spray 51,0 18,0 38,8 

219-01-
5121-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 51X21 – Plasma Spray 

51,0 21,0 38,8 

219-01-
5218-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 52X18 – Plasma Spray 52,0 18,0 38,8 

219-01-
5221-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 52X21 – Plasma Spray 52,0 21,0 38,8 

219-01-
5318-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 53X18 – Plasma Spray 

53,0 18,0 38,8 

219-01-
5321-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 53X21 – Plasma Spray 53,0 21,0 38,8 

219-01-
5418-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 54x18 – Plasma Spray 54,0 18,0 38,8 

219-01-
5421-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 54X21 – Plasma Spray 54,0 21,0 38,8 

219-01-
5518-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 55x18 – Plasma Spray 55,0 18,0 38,8 

219-01-
5521-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 55X21 – Plasma Spray 55,0 21,0 38,8 

219-01-
5618-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 56X18 – Plasma Spray 56,0 18,0 38,8 
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219-01-
5621-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 56X21 – Plasma Spray 56,0 21,0 38,8 

219-01-
5718-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 57X18 – Plasma Spray 

57,0 18,0 38,8 

219-01-
5721-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 57X21 – Plasma Spray 57,0 21,0 38,8 

219-01-
5818-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 58X18 – Plasma Spray 58,0 18,0 38,8 

219-01-
5821-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 58X21 – Plasma Spray 58,0 21,0 38,8 

Código Nome φφφφA C ±±±± 1,0 D  ±±±± 1,5 

219-01-
5918-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 59X18 – Plasma Spray 59,0 18,0 38,8 

219-01-
5921-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 59X21 – Plasma Spray 59,0 21,0 38,8 

219-01-
6021-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 60X21 – Plasma Spray 60,0 21,0 38,8 

219-01-
6024-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 60X24 – Plasma Spray 60,0 24,0 38,8 

219-01-
6121-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 61X21 – Plasma Spray 61,0 21,0 38,8 

219-01-
6124-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 61X24 – Plasma Spray 61,0 24,0 38,8 

219-01-
6221-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 62X21 – Plasma Spray 62,0 21,0 38,8 

219-01-
6224-PS 

Aquarius - Prótese de Superfície (Recapeamento) de 
Úmero de 62X24 – Plasma Spray 62,0 24,0 38,8 

 

3.1.1.d. Especificação Técnica - Composição 

O produto utiliza na sua fabricação a seguinte matéria-prima: 

NBR ISO 5832-4 “Implantes para cirurgia - Materiais metálicos - Parte 4: Liga fundida de cobalto-

cromo-molibdênio” 

O material conforme a norma NBR ISO 5832-4 está na lista de materiais aceitáveis para a 

fabricação de implantes (Anexo A) da norma NBR ISO 21534 “Implantes para cirurgia não-ativos – 

Implantes para substituição de articulações – Requisitos particulares”. 

 

3.1.1.d.1. Tratamento Superficial 

3.1.1.d.1.1. Recobrimento da superfície interna da prótese 

A superfície interna (côncava) do produto possui um tratamento superficial cuja função é aumentar 

a fixação do produto e prover crescimento ósseo nos espaços formados pelos poros do 

recobrimento. 

Para a fabricação do produto, duas tecnologias de recobrimento serão utilizadas: 

- “porous coating”, que consiste de inúmeras microesferas de cobalto-cromo aderidas por 

sinterização na superfície da haste do implante, ou 

- plasma spray, processo no qual partículas de cobalto-cromo de forma irregular recobrem a 

superfície do implante, sendo a que a adesão das partículas ocorre por força mecânica e por 

temperatura. 
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Nos dois casos, o pó de cobalto-cromo segue a mesma norma ASTM F1377 “Standard 

Specification for Cobalt-28 Chromium-6 Molybdenum Powder for Coating of Orthopedic Implants”. 

 

3.1.1.d.2. Tratamento superficial da haste 

A haste da prótese será jateada para aumento de sua rugosidade, o que também tem por 

finalidade aumentar a aderência da prótese no osso. 

3.1.1.d.3. Limitação de Movimento 

A tabela 2 apresenta as limitações de movimento após a implantação da AQUARIUS - Prótese de 

Superfície (Recapeamento) de Úmero, e mostra também a comparação dos valores obtidos para 

a prótese com os valores de limitação dados pela norma ASTM F1378 “Standard Specification for 

Shoulder Prostheses”, e com os valores da limitação de movimento de um indivíduo adulto 

normal, com o ombro sadio. 

 

Tabela 2:  Limitações dos movimentos do ombro – valores da norma, da amplitude normal de 

movimento de um ombro sadio e os valores obtidos nos ensaios com a prótese Aquarius. 

 
Movimento 

Amplitude normal do 
movimento (1) 

Limite da  
Norma ASTM F1378 

Valores obtidos para a 
Aquarius 

(2) 

Flexão 0 -170°/180° ≥ 90º 180º 

Extensão 0 - 50/60° ≥ 45º 50º 

Abdução 0 -170/180° ≥ 90º 120º 

Rotação Interna 0 a 90º ≥ 90º 90º 

Rotação Externa 0 a 90º ≥ 45º 90º 

(1) Limitações de movimento conforme: 2. Magee DJ.. Disfunção Musculoesquelética. 3 ed., São Paulo: Manole; 2002. 

p.185-257. 

(2) O ensaio foi conduzido com a prótese implantada em um modelo de ombro. Os valores de amplitude de movimento 

podem variar conforme as condições de cada paciente e as próprias limitações de movimento recomendadas pelo 

cirurgião no pós-operatório. 

Como observado na tabela 2, a AQUARIUS - Prótese de Superfície (Recapeamento) de Úmero 

atende a norma ASTM F1378 “Standard Specification for Shoulder Prostheses” em termos de 

limitação de movimento após a implantação. 
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3.1.1.e. Marcação 

O produto é marcado a laser, no local indicado pela letra M na figura 1 abaixo, com os números de 

código, lote, tamanho e logo marca GM Reis, CE XXXX, seguido do número do Organismo 

Certificador na Comunidade Européia. 

 
 

 
 
 
 

 

3.1.1.f. Método de esterilização  

O produto é esterilizado por radiação gama conforme norma ISO 11137 – “Sterilization of Health 

Care Products – Requirements for Validation and Routine Control – Radiation Sterilization”. 

 

3.1.1.g. Princípio físico  

Trata-se de um produto não cimentado, que possui fixação por “press fit”. O produto é fabricado 

em um único componente cuja composição da matéria-prima é dada pela norma NBR ISO 21534 

“Implantes para cirurgia não-ativos – Implantes para substituição de articulações – Requisitos 

particulares”.  O produto possui uma haste de diversos diâmetros e comprimentos que está 

conectada a uma superfície de recapeamento, que tem a forma da cabeça do úmero, é 

micropolida e está disponível em diversos diâmetros.  

A variedade dos tamanhos foi projetada para acomodar de forma mais precisa os diversos 

tamanhos de cabeças umerais. A haste tem um orifício para viabilizar a formação óssea na região 

e é fenestrada para proporcionar melhor estabilização biomecânica rotacional e axial no úmero. A 

parte interna da superfície de recapeamento recebe um recobrimento poroso de partículas da liga 

de cobalto-cromo-molibdênio conforme a norma ASTM F1377, que tem a finalidade de aumentar a 

integração óssea. Também com a finalidade de aumentar a integração óssea e melhorar a fixação 

do produto, a haste possui superfície rugosa obtida a partir de jateamento. O produto tem a função 

de substituir a cabeça do úmero danificada, reestabelecendo a anatomia original com o mínimo de 

Figura 01: AQUARIUS- Prótese de Superfície (Recapeamento) de Úmero, local de marcação: na haste, 
indicado pela letra M. 
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ressecção óssea, remoção de tecido ósseo e cartilaginoso, sendo mais conservativa que a 

prótese total de ombro. 

 

 3.1.1.h. Procedimento de rastreabilidade do produt o 

A rastreabilidade do produto é assegurada através de um conjunto de 05 etiquetas adesivas 

fornecidas dentro da embalagem, junto com a Instrução de Uso, conforme modelo apresentado 

abaixo (Figura 2). 

A equipe médica e o hospital (os depositários das informações e prontuários do paciente) são os 

responsáveis pela fixação da etiqueta de rastreabilidade na folha de descrição da cirurgia ou 

seção do prontuário médico. A GMReis recomenda também, que o paciente seja depositário desta 

informação, recebendo um atestado com a fixação de uma das etiquetas adesivas de 

rastreabilidade. Desta forma, através destas etiquetas adesivas de rastreabilidade, será possível 

fazer o caminho reverso e atingir a produção, matéria-prima, fornecedores e demais Ítens de 

controle de qualidade estabelecidos no Sistema de Qualidade da GMReis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Etiqueta de Rastreabilidade. 

 

 

3.1.1.i. Forma de apresentação 

O produto é apresentado na forma individual, estéril, de uso único, e acondicionado nos seguintes 

níveis de embalagens:  

O produto é apresentado na forma individual, estéril, de uso único, e acondicionado nos seguintes 

níveis de embalagens:  

- Manta de silicone ou poliuretano, que constitui a embalagem primária, figura 3(a). Além da 

embalagem primária, a ponta da haste do produto é protegida por uma capa de polietileno, 

ilustrada na figura 3(b). 

 

 Próteses de Ombro 

  AQUARIUS – Prótese de Superfície  
  (Recapeamento) de Úmero 
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- Embalagem de duplo blister, em PETG - Polietileno Tereftalato Glicol, termosselada em Tyvek® 

Adesivado PTH 026, que constituem as embalagens secundária (figuras 3(c) e 3(d)) e terciária 

(figura 3(e)), com rótulo e selo indicativo de radiação gama (figura 3(f)).  

- Após a termosselagem, o produto é inserido em caixa de papel externa para embalagem, que 

constitui a embalagem terciária (figura 3(g)), que é devidamente rotulada, lacrada, com lacre de 

segurança (figura 3(h)) e selo indicativo de radiação gama, com instrução de uso e cinco etiquetas 

de rastreabilidade do produto, que são 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. 

Finalmente, a embalagem quaternária é envolvida por filme poliolefínico termoencolhível , que 

constitui a embalagem quinternária (figura 3(i)).  

 

3.1.1.i.1. Apresentação Individual do Produto  

       

 

 

   

 

                                3 (a) 
Figura da embalagem primária 

3 (b) 
Protetor da ponta 

 

3 (c) 
Embalagem secundária 

 blister em PETG termosselado em Tyvek® 

3 (d) 
Peça com protetor, na embalagem primária e 

secundária 
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3 (e) 

Embalagem terciária 

Blister em PETG termosselado em Tyvek® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Manipulação, conservação, armazenamento, tra nsporte e riscos associados 

O produto deve ser manipulado, conservado, armazenado e transportado de forma a impedir 

qualquer dano ou alteração às suas características e embalagem. 

Deve ser mantido em sua embalagem original, até o momento do seu uso, em ambiente limpo, 

seco, arejado, protegido da luz solar, livre de substâncias contaminantes (vapores ácidos e 

orgânicos), em temperatura próxima a ambiente (25ºC) e umidade relativa abaixo de 70%. 

Deve ser manuseado e transportado cuidadosamente evitando-se batidas ou quedas. 

 
3 (i) 

Embalagem Quintenária  
filme poliolefínico termoencolhível 

3 (h) Lacre de Segurança 

3 (g) 

Embalagem quaternária, caixa de papel externa, frente e verso 

 

  
             A                 B 

 

3 (f) 

Selos Indicativos de Radiação.  
(A) Antes e (B) depois da irradiação. 

 

 

AQUARIUS - Prótese de 
Superfície (Recapeamento) 

de Úmero   
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O manuseio e armazenamento do produto devem ser feitos exclusivamente por profissionais da 

área médica-hospitalar, devidamente capacitados, habilitados e familiarizados com a técnica e 

procedimentos envolvidos. 

 

Caso o produto não seja manipulado, conservado, arm azenado e transportado conforme 

descrito acima, o produto poderá gerar riscos ao pr ocedimento cirúrgico e ao paciente, e 

não apresentará o desempenho, a segurança e a eficá cia atribuídos ao produto. 

 

3.1.2.a. Condições específicas de manipulação 

Somente manipular os componentes do produto com luvas cirúrgicas sem talco  e evitar qualquer 

contato que possa por em risco a estrutura da superfície do produto. 

 

3.1.3. Indicação de capacitação e instrução para o uso correto 

3.1.3.1. Indicação de capacitação 

Somente cirurgião ortopedista habilitado e capacitado em membros superiores e especificamente 

em artroplastia de cabeça de úmero poderá implantar este produto. 

 

3.1.3.2. Instrução para o uso correto 

1. Realizar planejamento radiológico pré-operatório; 

2. Utilizar anestesia geral, local ou combinação destas; 

3. Posicionar o paciente: Posição de supino com os quadris flexionados em 30º; 

4. Realizar a abordagem deltopeitoral e dissecção profunda. 

Advertência : Com a cabeça do úmero fora da ferida, retire todos os osteófitos umerais; 

5. Marque o ponto mais superior da margem articular ou do colo anatômico com caneta 

marcadora ou eletrocautério; 

6. Conferir o tamanho da cabeça com o gabarito apropriado; 

7. Identificar o centro da cabeça umeral; 

8. Marcar a superfície da cabeça umeral ao longo dos eixos antero-posteriores e superiores-

inferiores. 

Advertência : É importante nesse momento verificar se o centro do gabarito e as marcas 

realizadas de intersecção na cabeça umeral correspondente identificam o centro da cabeça 

umeral; 

9. Perfure a cabeça umeral com o pino guia roscado através do centro do gabarito. A ponta 

do fio guia deve penetrar no córtex lateral do úmero. 

Advertência : A penetração total do córtex lateral impedirá que o pino guia migre para o osso 

esponjoso; 



  

 INSTRUÇÕES DE USO 
 

AQUARIUS-  PRÓTESE DE SUPERFÍCIE 
(RECAPEAMENTO) DE ÚMERO 

 

 
 Aquarius 

Folha: 12 de 28 

 

 
 

10.  Remova o gabarito umeral; 

11.  Monte o espaçador apropriado ao punho-guia da fresa/broca, aperte e passe através do 

fio guia sobre a cabeça umeral. 

Advertência : O espaçamento deve parar antes que a borda denteada do espaçador danifique 

a fixação do manguito rotador; 

12.  Provar o implante utilizando a prova para a avaliação do tamanho mais apropriado do 

produto a ser utilizado. 

Advertência:  Verifique se há contato uniforme entre a sub-superfície da prova e o osso; 

13.  Preparar a haste central: utilizar o perfurador da haste cruciforme para criar um caminho 

para a haste do implante no osso esponjoso não-afastado, na base do orifício central, e 

assegurar o assentamento correto da haste do implante. Passe o furador sobre o pino-guia 

inserindo no orifício central da cabeça umeral. Coloque a cânula de centralização na 

posição travada, girando-a em sentido horário, um quarto de volta. Avance o furador no 

orifício central afastado. Gire a cânula em sentido anti-horário, para destravar o furador, e 

então, impacte o furador com um martelo, inserindo no osso esponjoso do úmero. A 

profundidade de penetração é controlada pela cânula de centralização. Retire o pino-guia 

central.  

Advertência : Ao impactar o furador da haste, evite impactar o martelo sobre o orifício do pino 

da broca, para evitar acertar o pino; 

14.  Liberar os tecidos moles; 

15.  Colocar o implante expondo a cabeça umeral de maneira que toda a superfície preparada 

do úmero possa ser vista. Retire a prova umeral. Coloque a haste do implante da cabeça 

umeral no orifício central, com os flanges cruciformes alinhados no caminho adequado do 

cruzado. Utilizar a ferramenta de impactação para assentar completamente o implante com 

um martelo. Verifique se o implante foi completamente assentado. Não deve haver vãos 

entre a periferia do implante e a margem afastada do úmero. Reduza o úmero na fossa 

glenóide; 

16.  Fechar o acesso cirúrgico e advertir o paciente sobre as restrições pós-operatórias. 

 

3.1.3. Precauções, restrições, advertências, cuidad os especiais, esclarecimento sobre o 

uso do produto, armazenamento e transporte 

 

3.1.3.1. Advertência 

Preservar ao máximo a superfície do implante para minimizar o risco potencial de geração de 

debris e sensibilidade do tecido. A limpeza completa do local de implantação (remoção completa 
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de qualquer tipo de fragmentos, como ossos, por exemplo) previne o desgaste precoce das 

superfícies articulares do implante.  

Os resultados clínicos dependem do cirurgião e da técnica, dos cuidados pré e pós-operatórios, 

da seleção adequada do tamanho do implante, da patologia do paciente e do nível de atividade 

diária. É importante que o cirurgião obtenha um consenso apropriado e discuta as complicações 

com cada paciente antes da cirurgia. A discussão com o paciente deve considerar tratamentos 

alternativos (caso haja). 

 

3.1.3.1.a. Advertências gerais  

- Produto de uso único, não se deve reutilizar mesmo que aparente estar em perfeito estado, pois 

imperfeições microscópicas podem existir que podem reduzir o tempo de vida útil, o desempenho, 

a segurança e a eficácia atribuída ao produto; 

- Esterilizado por radiação gama, não se deve reesterilizar; 

- Proibido reprocessar. 

 

Se cargas excessivas não puderem ser evitadas, o im plante não deve ser utilizado. 

 

Cargas excessivas podem ser conseqüência de: 

- instabilidade incorreta; 

- mau dimensionamento do implante; 

- mau posicionamento do implante; 

- falta de suporte muscular; 

- movimentação excessiva; 

- deformidade incorreta ou recorrente; 

- falta de colaboração do paciente no pós-operatório; 

- fixação intra-operatória incorreta. 

Medidas preventivas para minimizar reações adversas e/ou efeitos secundários potenciais devido 

a cargas excessivas incluem: 

- seguir todas as indicações e contra-indicações; 

- identificar a patologia principal, e 

- escolher o implante mais apropriado (dimensionalmente). 

 

3.1.3.1.b. Cuidados com o “press fit” 

A fixação justa do implante no procedimento cirúrgico é crítica para o sucesso da cirurgia. A haste 

intramedular do implante deve encaixar sob pressão (“press fit”) dentro do canal preparado, o que 

necessita técnica cirúrgica precisa e a utilização de instrumentais específicos. Fraturas intra-
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operatórias do canal podem ocorrer durante a colocação sob pressão da haste. A estrutura óssea 

do paciente deve ser adequada para a colocação e suporte do implante. 

 

3.1.3.2. Instruções para o paciente 

O paciente deve ser advertido sobre os limites de suas atividades iniciais e sobre a sua 

reabilitação para proteger a cirurgia realizada pelo cirurgião responsável. 

Atividades excessivas iniciais e trauma poderão afetar o posicionamento do implante, podendo 

implicar em migração, desgaste precoce e/ou fadiga do implante, podendo afetar a estrutura 

óssea de apoio, tornando o procedimento de revisão mais difícil e precoce. 

O paciente deverá ser advertido sobre os riscos da cirurgia e efeitos secundários ou colaterais 

indesejáveis e que a reconstrução realizada com o implante não apresentará as mesmas 

características físicas da articulação natural e que poderá haver falha no implante, resultado de 

atividades físicas anormais ou intensas, traumas ou outras doenças degenerativas, fisioterapia 

inadequada, e falta de cooperação do paciente no pós-operatório. 

É importante o paciente ter ciência que o implante tem uma vida útil e que deve ser substituído no 

momento em que o cirurgião achar necessário. 

O paciente deverá ser instruído a comunicar o seu cirurgião de qualquer anormalidade após o ato 

cirúrgico.  

 

3.1.3.2.a. Recomendações pós-operatórias de reabili tação 

Iniciar os exercícios de pêndulo e uma amplitude de movimentos passiva nas 24 horas após a 

cirurgia. Não há limites para a amplitude passiva realizada, exceto que a rotação externa não deve 

exceder a zona de segurança da rotação observada na cirurgia, após o fechamento do 

subescapular. Pode-se utilizar uma tipóia para conforto e proteção. Uma polia elevada é utilizada 

dentro de quatro a seis semanas. Exercícios passivos de alongamento e fortalecimento do 

manguito rotador, dos músculos deltóide e escapular devem começar em seis semanas, após a 

cirurgia. Esses exercícios são intensificados conforme tolerado, nos próximos três a seis meses. A 

recuperação total da cirurgia ocorre em 9 a 12 meses. As recomendações pós-operatórias de 

reabilitação devem ser feitas pelo cirurgião responsável e acompanhadas por um fisioterapeuta 

com conhecimento na área. 

 

3.1.4.3. Verificação do estado superficial do impla nte 

O implante não deverá apresentar visualmente nenhuma anormalidade na sua superfície, como 

riscos, falhas, sujidade ou outras. 

Os implantes que apresentarem anormalidade na sua superfície deverão ser inutilizados e 

descartados conforme procedimento de descarte. 
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3.1.4.4. Procedimento em caso de queda do produto 

Caso o produto sofra queda, deverá ser inutilizado e descartado conforme procedimento de 

descarte. 

 

3.1.4.5. Limite de conformação 

O produto não poderá ser em hipótese alguma modelado, dobrado ou ter as suas características 

físicas alteradas. 

 

3.1.4.6. Componentes anciliares associados a implan tação 

Não há componentes anciliares associados à implantação. 

 

3.1.4.7. Instrumentais necessários para a implantaç ão do produto 

Para implantação do produto devem-se utilizar instrumentais específicos da marca GMReis, que 

não  são objeto deste registro e não  integram o produto. 

Os instrumentais GMReis que devem ser utilizados para a implantação do produto estão descritos 

na Tabela 3 a seguir: 

 
Tabela 3: Relação de Instrumentais da Prótese AQUÁRI US – Prótese de Superfície (Recapeament o) de Úmero  

CÓDIGOS DESCRIÇÃO 
219-02-3615 Teste da Prótese AQUÁRIUS 36x15 
219-02-3618 Teste da Prótese AQUÁRIUS 36x18 
219-02-3715 Teste da Prótese AQUÁRIUS 37x15 
219-02-3718 Teste da Prótese AQUÁRIUS 37x18 
219-02-3815 Teste da Prótese AQUÁRIUS 38x15 
219-02-3818 Teste da Prótese AQUÁRIUS 38x18 
219-02-3915 Teste da Prótese AQUÁRIUS 39x15 
219-02-3918 Teste da Prótese AQUÁRIUS 39x18 
219-02-4015 Teste da Prótese AQUÁRIUS 40x15 
219-02-4018 Teste da Prótese AQUÁRIUS 40x18 
219-02-4115 Teste da Prótese AQUÁRIUS 41x15 
219-02-4118 Teste da Prótese AQUÁRIUS 41x18 
219-02-4215 Teste da Prótese AQUÁRIUS 42x15 
219-02-4218 Teste da Prótese AQUÁRIUS 42x18 
219-02-4315 Teste da Prótese AQUÁRIUS 43x15 
219-02-4318 Teste da Prótese AQUÁRIUS 43x18 
219-02-4415 Teste da Prótese AQUÁRIUS 44x15 
219-02-4418 Teste da Prótese AQUÁRIUS 44x18 
219-02-4515 Teste da Prótese AQUÁRIUS 45x15 
219-02-4518 Teste da Prótese AQUÁRIUS 45x18 
219-02-4615 Teste da Prótese AQUÁRIUS 46x15 
219-02-4618 Teste da Prótese AQUÁRIUS 46x18 
219-02-4715 Teste da Prótese AQUÁRIUS 47x15 
219-02-4718 Teste da Prótese AQUÁRIUS 47x18 
219-02-4818 Teste da Prótese AQUÁRIUS 48x15 
219-02-4821 Teste da Prótese AQUÁRIUS 48x18 
219-02-4918 Teste da Prótese AQUÁRIUS 49x15 
219-02-4921 Teste da Prótese AQUÁRIUS 49x18 
219-02-5018 Teste da Prótese AQUÁRIUS 50x18 
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219-02-5021 Teste da Prótese AQUÁRIUS 50x21 
219-02-5118 Teste da Prótese AQUÁRIUS 51x18 
219-02-5121 Teste da Prótese AQUÁRIUS 51x21 
219-02-5218 Teste da Prótese AQUÁRIUS 52x18 
219-02-5221 Teste da Prótese AQUÁRIUS 52x21 
219-02-5318 Teste da Prótese AQUÁRIUS 53x18 
219-02-5321 Teste da Prótese AQUÁRIUS 53x21 
219-02-5418 Teste da Prótese AQUÁRIUS 54x18 
219-02-5421 Teste da Prótese AQUÁRIUS 54x21 
219-02-5518 Teste da Prótese AQUÁRIUS 55x18 
219-02-5521 Teste da Prótese AQUÁRIUS 55x21 
219-02-5618 Teste da Prótese AQUÁRIUS 56x18 
219-02-5621 Teste da Prótese AQUÁRIUS 56x21 
219-02-5718 Teste da Prótese AQUÁRIUS 57x18 
219-02-5721 Teste da Prótese AQUÁRIUS 57x21 
219-02-5818 Teste da Prótese AQUÁRIUS 58x18 
219-02-5821 Teste da Prótese AQUÁRIUS 58x21 
219-02-5918 Teste da Prótese AQUÁRIUS 59x18 
219-02-5921 Teste da Prótese AQUÁRIUS 59x21 
219-02-6021 Teste da Prótese AQUÁRIUS 60x21 
219-02-6024 Teste da Prótese AQUÁRIUS 60x24 
219-02-6121 Teste da Prótese AQUÁRIUS 61x21 
219-02-6124 Teste da Prótese AQUÁRIUS 61x24 
219-02-6221 Teste da Prótese AQUÁRIUS 62x21 
219-02-6224 Teste da Prótese AQUÁRIUS 62x24 

 
219-03-3615 Guia Medidor Aquárius 36x15 
219-03-3715 Guia Medidor Aquárius 37x15 
219-03-3815 Guia Medidor Aquárius 38x15 
219-03-3915 Guia Medidor Aquárius 39x15 
219-03-4015 Guia Medidor Aquárius 40x15 
219-03-4115 Guia Medidor Aquárius 41x15 
219-03-4215 Guia Medidor Aquárius 42x15 
219-03-4315 Guia Medidor Aquárius 43x15 
219-03-4415 Guia Medidor Aquárius 44x15 
219-03-4515 Guia Medidor Aquárius 45x15 
219-03-4615 Guia Medidor Aquárius 46x15 
219-03-4715 Guia Medidor Aquárius 47x15 
219-03-4818 Guia Medidor Aquárius 48x18 
219-03-4918 Guia Medidor Aquárius 49x18 
219-03-5018 Guia Medidor Aquárius 50x18 
219-03-5118 Guia Medidor Aquárius 51x18 
219-03-5218 Guia Medidor Aquárius 52x18 
219-03-5318 Guia Medidor Aquárius 53x18 
219-03-5418 Guia Medidor Aquárius 54x18 
219-03-5518 Guia Medidor Aquárius 55x18 
219-03-5618 Guia Medidor Aquárius 56x18 
219-03-5718 Guia Medidor Aquárius 57x18 
219-03-5818 Guia Medidor Aquárius 58x18 
219-03-5918 Guia Medidor Aquárius 59x18 
219-03-6021 Guia Medidor Aquárius 60x21 
219-03-6121 Guia Medidor Aquárius 61x21 
219-03-6221 Guia Medidor Aquárius 62x21 

  
219-04-3615 Fresa AQUÁRIUS 36x15 
219-04-3618 Fresa AQUÁRIUS 36x18 
219-04-3715 Fresa AQUÁRIUS 37x15 
219-04-3718 Fresa AQUÁRIUS 37x18 
219-04-3815 Fresa AQUÁRIUS 38x15 
219-04-3818 Fresa AQUÁRIUS 38x18 
219-04-3915 Fresa AQUÁRIUS 39x15 
219-04-3918 Fresa AQUÁRIUS 39x18 
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219-04-4015 Fresa AQUÁRIUS 40x15 
219-04-4018 Fresa AQUÁRIUS 40x18 
219-04-4115 Fresa AQUÁRIUS 41x15 
219-04-4118 Fresa AQUÁRIUS 41x18 
219-04-4215 Fresa AQUÁRIUS 42x15 
219-04-4218 Fresa AQUÁRIUS 42x18 
219-04-4315 Fresa AQUÁRIUS 43x15 
219-04-4318 Fresa AQUÁRIUS 43x18 
219-04-4415 Fresa AQUÁRIUS 44x15 
219-04-4418 Fresa AQUÁRIUS 44x18 
219-04-4515 Fresa AQUÁRIUS 45x15 
219-04-4518 Fresa AQUÁRIUS 45x18 
219-04-4615 Fresa AQUÁRIUS 46x15 
219-04-4618 Fresa AQUÁRIUS 46x18 
219-04-4715 Fresa AQUÁRIUS 47x15 
219-04-4718 Fresa AQUÁRIUS 47x18 
219-04-4818 Fresa AQUÁRIUS 48x15 
219-04-4821 Fresa AQUÁRIUS 48x18 
219-04-4918 Fresa AQUÁRIUS 49x15 
219-04-4921 Fresa AQUÁRIUS 49x18 
219-04-5018 Fresa AQUÁRIUS 50x18 
219-04-5021 Fresa AQUÁRIUS 50x21 
219-04-5118 Fresa AQUÁRIUS 51x18 
219-04-5121 Fresa AQUÁRIUS 51x21 
219-04-5218 Fresa AQUÁRIUS 52x18 
219-04-5221 Fresa AQUÁRIUS 52x21 
219-04-5318 Fresa AQUÁRIUS 53x18 
219-04-5321 Fresa AQUÁRIUS 53x21 
219-04-5418 Fresa AQUÁRIUS 54x18 
219-04-5421 Fresa AQUÁRIUS 54x21 
219-04-5518 Fresa AQUÁRIUS 55x18 
219-04-5521 Fresa AQUÁRIUS 55x21 
219-04-5618 Fresa AQUÁRIUS 56x18 
219-04-5621 Fresa AQUÁRIUS 56x21 
219-04-5718 Fresa AQUÁRIUS 57x18 
219-04-5721 Fresa AQUÁRIUS 57x21 
219-04-5818 Fresa AQUÁRIUS 58x18 
219-04-5821 Fresa AQUÁRIUS 58x21 
219-04-5918 Fresa AQUÁRIUS 59x18 
219-04-5921 Fresa AQUÁRIUS 59x21 
219-04-6021 Fresa AQUÁRIUS 60x21 
219-04-6024 Fresa AQUÁRIUS 60x24 
219-04-6121 Fresa AQUÁRIUS 61x21 
219-04-6124 Fresa AQUÁRIUS 61x24 
219-04-6221 Fresa AQUÁRIUS 62x21 
219-04-6224 Fresa AQUÁRIUS 62x24 

 
219-05 Cabo da Fresa AQUÁRIUS 
219-06 Fresa Guia Canulada AQUÁRIUS 
219-07 Guia da Fresa AQUÁRIUS 
219-08 Impactador AQUÁRIUS 
219-09 Pinça AQUÁRIUS 
219-10 Fio Guia com Rosca 
219-11 Afastador AQUÁRIUS 
219-12 Sacador de Fio Guia 

 
Advertência:  Não é permitida a implantação do produto com instrumentais que não sejam 

exclusivos e específicos do produto, sendo de responsabilidade do cirurgião qualquer ocorrência, 

caso utilize outro instrumental que não seja o específico do produto. 
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3.1.4.8. Critérios para a seleção do componente imp lantável 

É de responsabilidade do cirurgião responsável pelo procedimento a seleção do tamanho do 

componente implantável mais apropriado. 

A escolha correta do implante está associada ao sucesso do procedimento cirúrgico, vida útil do 

produto e aos riscos de ocorrências de efeitos adversos. 

 

3.1.4.9. Restrições de carga ao produto e caracteri zação do limite de peso   

Estes implantes são projetados para suportar cargas distribuídas em sua superfície, quando 

implantados para a estabilização de uma determinada articulação. Sobrecargas e esforços 

mecânicos de manipulação (i.e., torção, flexão, etc) exercidas durante a sua implantação 

comprometem as suas características mecânicas, podendo levar à soltura, luxação, fadiga e/ou 

desgaste precoce do produto. 

Os implantes permitem uma mobilidade precoce dos pacientes, mas limitado a movimentos sem 

carga até que ocorra a total liberação pelo cirurgião. Durante a recuperação, o cirurgião 

especialista juntamente com o fisioterapeuta controla a carga aplicada, aumentando esta carga de 

acordo com o processo de evolução do paciente. O peso do paciente não é fator que limite o uso 

deste tipo de implante, a não ser pacientes obesos que é contra-indicado o uso do produto. 

Não há dados comprobatórios que limitam o uso de implantes em função do peso do paciente; o 

cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o suporte físico 

adequado no pós-operatório a ser utilizado durante o tempo necessário, indicado pelo cirurgião. 

 

3.2. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico, contra – indicações e 

complicações.  

 

3.2.a. Indicações específicas, finalidade ou uso co rreto a que se destina o produto 

O produto é indicado nos casos de: 

- Uma articulação intensamente dolorosa e/ou incapacitada em conseqüência de osteoartrite, 

artrite traumática ou de artrite reumatóide; 

- Fratura-luxação do úmero proximal quando a superfície articular foi sujeita a fratura cominutiva 

grave, separada da irrigação sanguínea ou nos casos em que a experiência do cirurgião indica 

que os métodos alternativos de tratamento são insatisfatórios; 

- Outros problemas críticos difíceis em que não são aceitáveis a artrodese do ombro ou a 

artroplastia por ressecção (ex. revisão de um componente primário mal sucedido); 

- Substituição parcial do ombro em casos de: 

1. Fraturas da cabeça umeral não unidas; 
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2. Necrose avascular da cabeça umeral; 

3. Artroplastia por rotura da coifa dos rotadores, e 

4. Deformidade e/ou movimentos limitados. 

 

3.2.b. Reações Adversas e/ou Efeitos Secundários Es pecíficos 

Em qualquer procedimento cirúrgico há reações adversas e/ou efeitos secundários potenciais. 

Para a utilização do produto, as complicações incluem, mas não estão limitadas a: 

1. Infecção, dor, inchaço, hematomas ou inflamação em regiões próximas ao implante; 

2. Quebra do Implante; 

3. Afrouxamento ou deslocamento da prótese que necessite revisão da cirurgia; 

4. Fratura ou reabsorção óssea que leve á necessidade de outra cirurgia; 

5. Reações alérgicas à presença do metal; 

6. Respostas histológicas indesejáveis envolvendo macrófagos e/ou fibroblastos; 

7. Migração de partículas metálicas resultantes de desgaste, que podem gerar resposta 

fisiológica. 

8. Raro mas pode ocorrer: fadiga do componente do produto devido a fixação imprópria, 

trauma etc. 

9. Retardo da integração óssea, e 

10.  Morte. 

 

O produto é fabricado com materiais de reconhecido uso biomédico, que segue as exigências das 

normas NBR ISO e ASTM. Estes materiais são:  

Prótese: 

NBR ISO 5832-4 “Implantes para cirurgia - Materiais metálicos - Parte 4: Liga fundida de cobalto-

cromo-molibdênio” 

Recobrimento: 

ASTM F1377 “Standard Specification for Cobalt-28 Chromium-6 Molybdenum Powder for Coating 

of Orthopedic Implants”. 

 

Os requisitos químicos, metalográficos e mecânicos das normas são utilizados como critérios para 

assegurar a biocompatibilidade do produto e sua performance biomecânica, caracterizando-o 

como apropriado para ser implantado no corpo humano. Deve-se observar, no entanto, que 

nenhum material para implante cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no 

corpo humano, e que um nível aceitável de resposta biológica pode ser esperado quando o 

material é usado em aplicações apropriadas. 
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3.2.b.1.  Reações Adversas e/ou Efeitos Secundários  de Pós-operatório tardio 

• Dor; 

• Agravamento dos problemas do membro; 

• Fratura e 

• Amplitude dos movimentos inadequada. 

 

3.2.b.2. Reações Adversas e/ou Efeitos Secundários Posteriores 

A seleção, o posicionamento e a fixação incorreta podem reduzir o tempo de vida útil do produto, 

aumentar as tensões mecânicas e acarretar, subluxação, soltura e fadiga do produto. 

 

3.2.b.3. Reações Adversas e/ou Efeitos Secundários Potenciais 

Todo local onde há a colocação de um implante pode se tornar infectado, inchado, dolorido ou 

inflamado. A condição dos músculos e ossos adjacentes pode ser inadequada para suportar o 

implante ou pode deteriorar com o tempo, podendo resultar em instabilidade e/ou deformidade. 

Juntas com mobilidade excessiva são geralmente menos estáveis e um implante pode não prover 

estabilidade em longo prazo em uma junta com falta de estabilidade funcional. Cirurgias de 

revisão são mais freqüentes em juntas com menor estabilidade. 

 

3.2.c. Precauções 

Todos os procedimentos de artroplastia necessitam a consideração das seguintes indicações 

gerais: 

1. Boas condições de saúde do paciente; 

2. Boa condição neurovascular e muscular; 

3. Quantidade de pele suficiente ao redor do local de implante; 

4. Quantidade adequada de osso para receber o implante; 

5. Paciente cooperativo, com condições de seguir todas as recomendações pós-operatórias. 

 

3.2.c.1. Precauções Gerais 

Complicações potenciais e reações adversas com qualquer implante podem ser minimizadas 

seguindo-se as instruções de uso que acompanham o produto. 

É responsabilidade de cada cirurgião considerar a condição clínica e médica de cada paciente, e é 

também de sua responsabilidade o conhecimento do procedimento cirúrgico e das complicações 

potenciais que podem ocorrer, e também de fazer as recomendações pós-operatórias, 

acompanhamentos, evolução clínica e radiológica do paciente. 
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Os benefícios de uma cirurgia para a colocação de um implante podem não atender todas as 

expectativas do paciente, e os implantes podem sofrer desgaste com o passar do tempo, o que 

torna necessária uma cirurgia de revisão para substituição do implante ou condução de outro 

procedimento.  

Cirurgias de revisão são comuns. As condições psicológicas do paciente também devem ser 

consideradas; boa vontade e habilidade de seguir os procedimentos pós-operatórios devem ser 

consideradas como itens de impacto para o sucesso de um procedimento. 

 

3.2.c.2 Contra-indicações 

3.2.c.2.1. Contra-Indicações Específicas 

As condições seguintes constituem contra-indicações para a utilização do produto: 

- Infecção local ativa ou sistêmica; 

- Massa óssea insuficiente no úmero proximal ou na cavidade glenóide para suportar os 

componentes, e 

- Má qualidade óssea, como por exemplo, osteoporose, em que se poderá produzir uma migração 

considerável da prótese e/ou uma possibilidade de fratura do úmero ou da cavidade glenóide; 

 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

- Os componentes do implante e da prova de outros fabricantes nunca devem ser utilizados com a 

AQUARIUS- Prótese de Superfície (Recapeamento) de Úmero fabricada pela GMReis; 

- Os componentes de uma prótese de ombro nunca devem ser re-implantados. Mesmo que o 

implante pareça estar em perfeito estado, imperfeições microscópicas podem ter se desenvolvido, 

e estas imperfeições podem levar o produto à falha; 

- Utilize sempre uma prótese de prova para fins de verificação. Os componentes de prova nunca 

devem ser montados com nenhum componente destinado a implantação permanente. Os 

componentes de prova devem ter a mesma configuração (isto é, tamanho) dos componentes 

correspondentes que vão ser implantados permanentemente; 

- Nunca altere ou modifique os implantes de modo algum, e 

- A utilização de próteses da glenóide em doentes com artropatia por ruptura da coifa pode 

aumentar o risco de desprendimento do componente glenóide devido a condições de carga não 

anatômica; 

 

3.2.c.2.2. Contra-Indicações Absolutas 

• Infecção e focos de infecção distante; 
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• Avanço patológico rápido evidenciado por imagem radiológica pelas destruições articulares 

ou absorção óssea; 

• Pacientes com esqueleto imaturo; 

• Estados neuromusculares inadequado, má qualidade óssea, pobre cobertura da pele 

envolta do braço; 

• Articulação neropática;  

• Hepatite ou infecção por HIV; 

• Obesidade; 

• Gravidez; 

• Doença neurológica ou muscoesquelética 

• Pacientes que não se enquadram nas indicações específicas. 

 

3.2.c.2.3. Contra-indicações Gerais 

O produto não é indicado para pacientes que apresentem: 

- Infecções; 

- Possibilidade de recorrer a tratamento conservador; 

- Pacientes que não se enquadrem nas indicações de uso do produto; 

- Pacientes com condições fisiológicas e psicológicas inadequados; 

- Pacientes com alto grau de atividade física; 

Todos os pacientes devem ser avaliados pelo cirurgi ão para determinação da relação 

risco/benefício. 

 

3.2.d. Condições que podem apresentar riscos de fal ha 

As seguintes condições, individual ou simultaneamente, tendem a impor uma carga intensa sobre 

a extremidade afetada, aumentando, portanto, o risco de falha do produto: 

- Obesidade ou peso excessivo do paciente; 

- Trabalho manual; 

- Participação ativa em desportos; 

- Pacientes com níveis de atividade física elevado; 

- Probabilidade de quedas; 

- Outras incapacidades físicas. 

As seguintes condições, individuais ou simultaneamente, tendem a afetar adversamente a fixação 

dos implantes: 

- Osteoporose acentuada ou massa óssea insuficiente; 
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- Doenças metabólicas ou tratamentos farmacológicos sistêmicos que causam a deterioração 

progressiva do suporte ósseo sólido para o implante (ex: diabetes mellitus, terapêuticas com 

esteróides, terapêuticas imunossupressoras, etc.); 

- Antecedentes de infecções generalizadas ou localizadas; 

- Deformidades graves que originam uma fixação deficiente ou o posicionamento incorreto do 

implante; 

- Tumores das estruturas de suporte ósseo; 

- Reações alérgicas aos materiais do implante (ou seja, à liga de Cobalto-Cromo-Molibdênio); 

- Reações tecidulares aos resíduos resultantes do desgaste do implante; 

- Incapacidades de outras articulações. 

 

Os cuidados cirúrgicos e pós-operatórios do paciente devem ser efetuados considerando-se todas 

as condições existentes. Atitudes ou doenças mentais que resultam na incapacidade do paciente 

em seguir as recomendações do cirurgião, podem retardar a recuperação pós-operatória e/ou 

aumentar o risco de efeitos adversos incluindo a falha do implante ou de sua fixação. O cirurgião 

deve estabelecer períodos de avaliação do produto após sua implantação. 

 

Notas: 

1: Pacientes tabagistas (fumantes) têm maiores dificuldades em conseguir a consolidação óssea, 

conseqüentemente existem maiores chances de ocorrer deformação, ruptura ou soltura dos 

implantes. 

 2: Uma segunda cirurgia talvez seja necessária para reparar os efeitos secundários. 

 
3.3. Combinações admissíveis com outros materiais 

Não é permitida a combinação do produto com nenhum outro produto. Produtos de diferentes 

metais quando implantados, podem gerar corrosão galvânica, o que pode levar à falha precoce do 

implante e comprometer sua performance. A associação indevida do produto com outros materiais 

é de inteira responsabilidade do cirurgião responsável pelo procedimento. 

 

3.4. Avaliação do produto implantado   

Avaliação radiológica após a implantação é recomendada para comparações das condições pós-

operatórias iniciais com a evolução da implantação, com objetivo de detectar alterações de longo 

período referentes a: posicionamento, migração, afrouxamento, fadiga entre outras reações 

relacionadas ao implante e região de implantação. O cirurgião deverá efetuar a uma determinada 

freqüência, definida por ele, avaliações radiológicas e clínicas de acompanhamento. Se 
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constatado desgaste precoce por mau posicionamento ou posicionamento impróprio do implante 

ou qualquer falha, o cirurgião é o responsável em decidir qual ação corretiva a ser tomada. 

 

3.5. Procedimento de descarte  

Os implantes 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 re-utilizados e/ou re-

esterilizados, 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.  

Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico devem assegurar a completa 

descaracterização do mesmo, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização. A 

descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim 

como, os métodos e procedimentos de descarte utilizados. 

Recomenda-se que sejam deformados com moldadores ou retorcedores até estar claramente 

identificado que o produto está impróprio para o seu uso, assegurando que o produto não possa 

ser utilizado ou indevidamente reaproveitado. 

 

3.6. Esterilidade 

Produto fornecido estéril por radiação gama, conforme ISO 11137 - "Sterilization of health care 

products - requirements for validation and routine control - radiation sterilization”, deve ser mantido 

em sua embalagem original até o momento do seu uso, seguindo os procedimentos de assepsia 

médica hospitalar. 

Para garantir a máxima integridade do produto e a sua esterilidade, o processo de selagem do 

blister utiliza selagem de grande resistência e conseqüentemente, no momento da abertura do 

blister exige uma força um pouco superior que o usuário está acostumado.  

 

3.8. Procedimento de abertura da embalagem 

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

danificada, pois poderão afetar a esterilidade do produto; 

2- Verifique o prazo de validade e cheque se o tamanho selecionado é o correspondente à 

embalagem a ser aberta; 

3- Ao retirar o filme poliolefínico e abrir a caixa de papel, retirar o rótulo interno de 

rastreabilidade simplificado e afixar no prontuário do paciente; 

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

integridade asséptica durante a remoção do implante de suas embalagens. 

5- A abertura do blister deve seguir as indicações da figura 4.   
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6. Mãos e luvas secas – só utilizar luvas livres de pós; 

7.  Checar os dados do rótulo afixado no blister e verificar se o selo de identificação de 

radiação. Apresenta-se na cor VERMELHA indicando que o produto está estéril. 

8.  Segure o blister com firmeza; 

9. Segure a lingüeta com a outra mão e  

10. Para abrir a embalagem puxe a lingüeta com força contínua. 

11. Segure o canto do blister com firmeza  

12. Com a outra mão puxe a lingüeta do blister  

13. Após abrir o blister externo, repetir o procedimento descrito acima para abrir o segundo 

blister. 

 

3.9. Instruções e restrições sobre os danos a embal agem  

Caso a embalagem seja violada ou danificada, o produto deverá ser inutilizado e descartado 

conforme Procedimento de Descarte, mesmo que se apresente em perfeitas condições. 

 

3.10. Restrições quanto à reesterilização e reutili zação 

Não é permitida a reutilização e a reesterilização do produto, mesmo que estes aparentem estar 

em perfeito estado. A reesterilização e a reutilização do produto não garantem o desempenho, a 

segurança e a eficácia atribuídos pela GM Reis ao produto, sendo de responsabilidade do 

cirurgião responsável, os riscos referentes a reesterilização e reutilização do produto. 

 

 

 

 

Rótulo 

Selo identificação de radiação 

Figura 4  
Abertura do Blister. 
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3.11. Remoção e manuseio de implantes removidos de pacientes para análise de falhas 

Quando o implante for explantado do paciente e tiver que ser submetido à análise de falhas deve-

se proceder de acordo com a NBR ISO 12891-1 “Remoção e Análise de Implante Cirúrgico – 

Parte 1 – Remoção e Manuseio”. 

Recomenda-se que os implantes, e em casos aplicáveis, amostras de tecido adjacentes, sejam 

removidos de uma maneira que cause dano mínimo em ambos, tecido e implante. É 

especialmente importante que superfícies funcionais, tais como superfícies de articulações de 

próteses e superfícies de implantes fraturados sejam protegidas. 

É também de extrema importância relacionar as partes fraturadas do implante e demais 

componentes removidos, deixando claro o seu posicionamento no local de implantação. 

A mais importante parte da remoção do implante cirúrgico é a prevenção de danos que possam 

conduzir a um exame científico inútil. Para um exame científico apropriado, o implante tem que ser 

preservado no estado mais próximo possível daquele no qual existia no momento da remoção do 

paciente. Conseqüentemente, é importante que seja tomado cuidado durante o manuseio, 

estocagem e transporte dos implantes removidos de forma a assegurar que não ocorram danos 

ou alterações nas superfícies que serão analisadas. 

Os implantes removidos devem passar por processo de limpeza e desinfecção. Posteriormente, 

devem ser embalados separadamente em sacos plásticos ou recipientes de plástico / vidro e 

rotulados. A embalagem deve minimizar a possibilidade de quebra, dano de superfície e possível 

contaminação do implante pelo ambiente. A rotulagem dos produtos que serão encaminhados 

para análise deve assegurar sua identificação precisa, sendo que a norma NBR ISO 12891-1 

recomenda que sejam utilizados rótulos não-removíveis (que rasgam no caso de tentativa de 

remoção). 

É extremamente importante, para uma avaliação precisa da causa da falha do produto, que os 

Raios-X pré, pós-operatório e da verificação da falha do implante sejam enviados juntamente com 

o material enviado para a análise. 

 

 

3.12. Orientações específicas ao médico referente a o relato de eventos adversos 

Caso o produto apresente eventos adversos não relatados nesta 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 GMReis, 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/ 
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apresenta.htm). Para assegurar a rastreabilidade do produto, o médico deverá prosseguir 

conforme o “procedimento de rastreabilidade do produto”. 

 
 
3.13. Reclamação do cliente 

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico, esteja fora de suas 

especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente o Serviço 

de Atendimento ao Cliente (SAC) da GM Reis, envie o produto limpo e embalado em saco 

plástico, devidamente identificado com a descrição da não conformidade, para o seguinte 

endereço: Avenida Pierre Simon de La Place, 600, Lote 3, Quad ra F, Quarteirão 9677 

– TechnoPark – CEP: 13069-320, Campinas – SP, Brasi l, ou notificar diretamente no 

Tel.: (0XX19) 3765-9900 / Fax.: (0XX19) 3765-9111 /  E-mail: sac@gmreis.com.br . 

 
 

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 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, 

descritos no rótulo da embalagem do produto. 

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

vigente. 

SÍMBOLOS DESCRIÇÕES SÍMBOLOS DESCRIÇÕES 

        

Data de fabricação 

 

Produto de Uso único 
“Não re-utilizar” 

          

Válido até 

    

Não reesterilizar 

    

Não utilizar se a embalagem estiver 
danificada. 

  

Cuidado, consultar documentos 
acompanhantes 

“Atenção Veja as Instruções de Uso” 

 
Esterilizado por irradiação 

  

Manter ao abrigo do Sol 
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Caso haja interesse do usuário, as Instruções de Us o poderão ser disponibilizadas em 

formato impresso, sem custo adicional. Solicite gra tuitamente pelo e-mail: 

sac@gmreis.com.br . 
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