
 

 

MODELO DE INSTRUÇÕES USO 
 

FIXADOR EXTERNO 
 

Legendas dos Símbolos Utilizados nas Embalagens 

 Código do Produto 

 

 

Evitar exposição direta à luz 
solar 

 Número de Lote 
 

Manter Protegido de Umidade 

 
Ler as Instruções de Uso 

 
Cuidado - Frágil 

Material 
Ss/Al 

Aço Inox / Alumínio  
 

Não utilizar se a embalagem 
estiver violada 

 
Data de Fabricação 

 
Data de Validade 

 
Não Estéril 

 
Produto de Uso Único 

 
Os Fixadores Externos, de maneira geral foram idealizados para tratar fraturas expostas, com um 

grau de lesão de pele, partes moles que inviabilizam ou contra indicam o uso do gesso ou ainda, a fixação 
interna, pelo risco de infecção ou exposição do implante. Com o decorrer do tempo, suas indicações foram 
estendidas para fraturas instáveis, para transporte ósseo, alongamento e tratamento de pseudoartroses.  

Os Fixadores Externos são oferecidos nos seguintes modelos: 
 

Fixador Externo Linefix 

 

 
 
 
        Barra             Conector      Arruela                   Porca       Parafuso     Haste 
 

 

O Fixador Externo Linefix é um dispositivo composto por conectores, barras fabricados a partir do 
alumínio Liga 6351, os quais são anodizados; haste, porcas, parafusos e arruelas são fabricados a partir do 
aço inoxidável 304, que por sua vez fixam os pinos que serão implantados nos ossos para auxiliar na 
consolidação da fratura. 

Os conectores são giratórios e permitem o ajuste da barra, da haste e dos pinos através de porcas 
e parafusos permitindo a montagem linear para fixação da fratura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Fixador Externo Tubofix 

 
  

O Fixador Externo Tubofix é um dispositivo composto por conectores fabricados a partir da Liga de 
Alumínio 5052, os quais são anodizados; os tubos, porcas, arruelas e parafusos  são compostos pelo aço 
inoxidável 304, que por sua vez fixam os pinos  que serão implantados nos ossos para auxiliar na 
consolidação da fratura.  

São ultilizados anéis de borracha para proteger as pontas dos tubos o que evita que os conectores 
se desprendam da barra, ou caiam desta, mesmo nos casos de afrouxamento. 

Os conectores são giratórios permitindo o ajuste dos tubos e dos pinos através de porcas e 
parafusos permitindo montagem, linear biplanar ou triplanar, possibilitando versatilidade auxiliando até 
mesmo em  correções de desvios acentuados mesmo depois de montado. 

 

  Fixador Externo Minifix                                       
                                        
                                
                                                 

                                     
 

 
O Fixador Externo Minifix é um dispositivo utilizado na falange, fabricado a partir da Liga de  

Alumínio 5052, é composto pelo Corpo Macho e Corpo Fêmea, os quais se unem através do  Parafuso Fixo 
permitindo o movimento de articulação da falange; o Parafuso Ajustável localizado dentro do Corpo Fêmea 
determina a posição ideal da Base Móvel para a fixação do Pino de Schanz através da Base de 
Compressão, pelo corpo macho passa também Pino de Schanz, o qual é fixado pela Base de Compressão. 

O Fixador Externo Minifix apresenta um movimento articulado que beneficia o paciente no 
tratamento de fraturas nesse setor uma vez que evita o enrijecimento da falange por inatividade. 

 

 

 

Parfuso 

ajustável  

Base de Compressão 

Base Móvel 

Corpo Fêmea 
Parafuso Fixo 

Corpo Macho 

Conector 

Tubo 

Parafuso, Porca e Arruela 



 

 

  Fixador Externo tipo Colles 
                                                                               

               
 
 

 
O Fixador de Colles é um dispositivo utilizado na extremidade distal do rádio, seus componentes 

apresentam flexibilidade em ajustes permitindo maior precisão na fixação do Pino de Schanz; a fixação do 
pino é feita através do Porta Pinos fabricados a partir da Liga de Alumínio 5052, estão situados nas 
extremidades do fixador, mais precisamente rosqueados às porcas que estão presas à cabeça e ao corpo 
ambos componentes foram fabricados a partir do Aço inoxidável 304, para regulagem da extensão do 
fixador solta-se o parafuso  da Arruela Trava, fabricada em Liga de Alumínio 5052 também, e ao girar a  
Arruela Ajustável permite-se o deslocamento da Barra Roscada, alterando-se  comprimento. Os parafusos, 
a Arruela ajustável e a Barra roscada são fabricadas a partir do Aço Inoxidável 304. 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
O Fixador de Ulson é um dispositivo composto por hastes duplas produzidas a partir do Aço 

Inoxidável F-138, as quais são implantadas percutaneamente na porção distal do rádio; apresenta também 
uma Trava Limitadora fabricada a partir do aço inoxidável 304, permitindo o alinhamento das hastes, e 
limitação do comprimento de inserção do fixador .  
 

Composição dos Materiais  
 

Os Fixadores e seus respectivos componentes que apresentam aspecto natural de metal são 
fabricados em Aço Inoxidável 304 (AISI 304); apropriado para esse fim devido sua resistência ao calor, à 
oxidação e ao amolecimento em altas temperaturas. Com exceção do Fixador de Ulson que possui toda 
sua estrutura de aço inoxidável F-138 (ASTM – F138) e apenas a Trava Limitadora é fabricada em aço 304. 

E os Fixadores e respectivos componentes que apresentarem-se anodizados são fabricados a 
partir do Alumínio Liga 5052 (ASTM 5052) ou a partir do Alumínio Liga 6351 (ASTM 6351), ambos com 
resistência mecânica satisfatória, alta resistência à corrosão e boa conformabilidade. 

 

Fixador Externo tipo Ulson 

 

Cabeça (interna) 

Porta Pinos 

Barra roscada 

Porca 

 Arruela ajustável 

 

Arruela Trava 

Parafusos 

Trava Limitadora 

Hastes duplas 
 

Corpo 



 

 

Abaixo é apresentada uma breve avaliação qualitativa em relação aos itens especificados para 
cada tipo de liga de alumínio – indicações de A até E em ordem decrescente de mérito:  

 

Liga 
Resistência à 

Corrosão 
Anodização 
Decorativa 

Anodização 
Protetora 

Solda 
(Mig) 

Solda 
(Tig) 

Usinagem 
Deformidade  

a Frio 
Brasagem Outras 

5052 A A A A A C A B - 
6351 A D A A A C C C - 

 

A escolha dessas ligas deve-se à sua caracterização mecânica e metalúrgica bem definidas, assim 
como aos resultados em serviço – amplamente descritos na literatura mundial – que confirmam que essas 
ligas são biocompatíveis e possuem resistência mecânica adequada aos fins propostos. 

 
Indicações 
 
Fixador externo tipo linear (Linefix): 
Indicado para fraturas diafisárias dos ossos longos, podendo também ser estendida para algumas 

fraturas metafisárias.  É um fixador que necessita que a fratura esteja previamente alinhada antes de ser 
aplicado. É um fixador monolateral idealizado para uso no setor de emergência, com montagem já pré-
definida, em linha:.  

 Montagem femoral 

 Montagem tibial 

 Montagem umeral 

 Montagem rádio 

 Montagem falange 

 Montagem punho 
 

Fixador externo tipo tubular (Tubofix): 
Indicado para uso no setor de emergência, para fraturas expostas diafisárias dos membros 

superiores e inferiores, fraturas do anel pélvico e algumas fraturas metafisárias também. É um fixador muito 
versátil, sendo possível a correção de desvios acentuados mesmo depois de montado. 
 

Fixador Minifix 
Indicado para estabilização de fraturas na Falange é amplamente utilizado em: 

 Fraturas abertas com tecidos desvitalizados; 

 Fraturas complicadas por grande perda de tecidos moles ou perda óssea; 

 Fraturas cominutivas ou aquelas associadas à queimaduras ou infecção; 

 Poli fraturas incluindo múltiplas fraturas metacarpais; 

 Fraturas complexas com lesão de nervos, tendões ou vasos sanguíneos; 

 Em casos de explosão, avulsão, esmagamento ou ferimento por arma de fogo. 
 

Fixador de Colles 
O Fixador de Colles é indicado para fixação de fratura com deslocamento posterior característico 

do fragmento da extremidade distal do rádio fazendo-se para trás e para o exterior, realizando um aspecto 
típico da mão como um dorso de um garfo, e tendo como causa mais freqüente uma queda sobre a mão 
aberta. 

 
 
 
 
 
 



 

 

As Fraturas de Colles podem ser: 
 
1– Oblíqua: a fratura ocorre de tal maneira, que resulta de duas partes cortantes de osso, que 

podem romper os tecidos e os vasos. 
   

  
 
 
 
 

2– Transversal: A fratura ocorre de tal maneira perpendicular ao segmento ósseo. 

 
Fixador de Ulson 
Indicado para fraturas na porção distal do rádio com a combinação dos métodos de fixação 

percutânea, isto é, combinação de osteossíntese intramedular percutânea e fixação externa. 
Nas fraturas da extremidade distal do rádio com freqüência separam-se fragmentos piramidais 

correspondentes e, mesmo nas fraturas bastante cominutivas, pelo menos os ápices desses fragmentos 
estão sempre presentes. Assim, servirão de apoio para as hastes duplas que, percutaneamente 
introduzidos, vão transfixar os fragmentos da estilóide radial e da região dorsoulnar do rádio 

 
Formas de apresentação 

Os Fixadores Externos são embalados em embalagem plástica. A segunda embalagem é de 
cartonagem, a qual apresenta a indicação de produto “não estéril”, bem como a folha de  instruções para 
manuseio e utilização do produto.  
 
O Fixador Externo Linefix é composto por: 
- 02  Hastes  
- 02  Barras 
- 12 Conectores 
- 12 Parafusos 
- 12 Porcas 
- 12 Arruela 
 
O Fixador Externo Tubofix é composto por: 
- 4 Conectores Barra-Barra 
- 4 Conectores Barra-Pino 
- 1 Conector Aberto 
- 1 Conector Duplo Aberto 
- 1 Barra 
- 10 Anéis de borracha 
 
O Fixadore Externo Minifix é composto por: 
-  2 Bases de Compressão 
-  1 Base Móvel  
-  1 Parafuso Ajustável 
-  1 Parafuso Fixo 
-  1 Corpo Fêmea  
-  1 Corpo Macho 
 
 

 



 

 

O Fixador Externo tipo Colles é composto por: 
-  2 Porta Pinos  
-  2 Porcas 
-  1 Corpo 
-  1 Barra Roscada 
-  1 Arruela Trava  
-  1 Arruela Ajustável  
-  2 Cabeças 
-  6 Parafusos p/ Porta Pinos 
-  1 Parafuso p/ Arruela Trava 
 

O Fixadores Externos tipo Ulson são peças únicas que não necessitam de montagem para 
serem utilizados. A Trava Limitadora é o único acessório que compõe esse fixador. 
 
Descrição e Códigos dos Fixadores Externos: 
 

Fixador Externo LineFix 

7.35.03.00000 Fixador de Fêmur 

 

7.35.04.00000 Fixador de Tíbia 

7.35.05.00000 Fixador de Úmero 

7.35.06.00000 Fixador de Rádio 

7.35.07.00000 Fixador de Punho 

7.35.08.00000 Fixador de Falange 

 
Fixador Externo TuboFix 

7.35.12.00000 Conector barra-barra F/T 

 

7.35.12.00001 Conector barra-barra U/R 

7.35.11.00000 Conector barra-pino F/T 

 

7.35.11.00001 Conector barra-pino U/R 

7.35.15.95100 Fixador Tubofix barra Ø9,5 x 100mm 

 

7.35.15.95150 Fixador Tubofix barra Ø9,5 x 150mm 

7.35.15.95200 Fixador Tubofix barra Ø9,5 x 200mm 

7.35.15.95250 Fixador Tubofix barra Ø9,5 x 250mm 

7.35.15.95300 Fixador Tubofix barra Ø9,5 x 300mm 

7.35.15.95350 Fixador Tubofix barra Ø9,5 x 350mm 

7.35.15.95400 Fixador Tubofix barra Ø9,5 x 400mm 

7.35.13.00000 Conector aberto 

 

7.35.14.00000 Conector aberto duplo 

 

7.35.15.00000 Anel de borracha  

 
 



 

 

Fixador Externo Minifix 

07.35.09.00000 Fixador Externo Minifix 

 
 

Fixador Externo Tipo Colles 

07.35.10.00000 Fixador Externo tipo Colles 

 
 

 
Fixador Externo tipo Ulson 

07.35.19.00000 Fixador Externo tipo Ulson 

 
 

 Informações e características dos componentes ancilares: 
 

Faz se necessário o uso dO Pino de Schanz, como componente ancilar dos fixadores externos, o 
qual deve ser adquirido separadamente. 
 

 

 
Pino de Schanz 

 
 Lista dos tipos disponíveis de Pinos de Schanz : 
 

Cód. Produto       DESCRIÇÃO                                                       

04.25.08.25080      Pino de Schanz  Ø 2,5x80mm 

04.25.08.25100      Pino de Schanz  Ø 2,5x100mm 

04.25.08.30080      Pino de Schanz  Ø 3,0x80mm 

04.25.08.30100      Pino de Schanz  Ø 3,0 x 100 mm 

04.25.08.35080      Pino de Schanz  Ø 3,5x80mm 

04.25.08.35100      Pino de Schanz  Ø 3,5x100mm 

04.25.08.40090      Pino de Schanz  Ø 4,0x90mm 

04.25.08.40130      Pino de Schanz Ø 4,0x130mm 

04.25.08.40150      Pino de Schanz Ø 4,0x150mm 

04.25.08.40170      Pino de Schanz Ø 4,0x170mm 

04.25.08.48150      Pino de Schanz Ø 4,8x150mm 

04.25.08.48160      Pino de Schanz Ø 4,8x160mm 

04.25.08.48170      Pino de Schanz Ø 4,8x170mm 

04.25.08.48200      Pino de Schanz Ø 4,8 x 200 mm 



 

 

04.25.08.50160      Pino de Schanz Ø 5,0x160mm 

04.25.08.50200      Pino de Schanz Ø 5,0x200mm 

04.25.09.45160      Pino de Schanz Cônico Ø 4,5x160mm 

04.25.09.45200      Pino de Schanz Conico  Ø 4,5 x 200 mm 

04.25.09.48200      Pino de Schanz Conico Ø 4,8 x 200 mm 

04.25.09.50200      Pino de Schanz Cônico Ø 5,0x200mm 

 
Também recebem gravação a laser de: 

 Código do Produto 

 Número de Lote 

 Logotipo da Empresa 
 
           Incorreta seleção, implantação, posicionamento e fixação dos implantes podem gerar resultados 
indesejáveis. O cirurgião deve estar familiarizado com o material, com o método de aplicação e com os 
procedimentos cirúrgicos pré-operatório. 
          O êxito da consolidação está ligado à correta seleção, posicionamento e fixação dos implantes, que é 
de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais materiais deverão ser utilizados, está 
vinculado também ao rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico 
responsável. 
 

          Os Pinos de Schanz, devem ser adquiridos separadamente: 
 
          Os Pinos de Schanz são registrados na Anvisa sob nº __________ 
 
Consulte seu representante para maiores informações sobre os fios e pinos.  
 
          Informações e características dos instrumentais: 
 
          Os Instrumentos para montagem do fixador devem ser adquiridos separadamente, sempre do 
mesmo fabricante do implante. Os instrumentais são fornecidos não esterilizados, porém descontaminados. 
 
          Relação dos Instrumentos para uso com os Fixadores Externos: 
 

Chave para Fixador Colles 
 

 

 
 

 

2.01.16.12916 Chave Combinada ½” x 9/16” 

2.01.31.00003 Chave Allen 3mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chave para Fixador Linefix 
 

Os furos triangulares da chave são utilizados para rosquear o pino de Schanz ao osso. Os furos 
sextavados são para apertar a porca do fixador travando o pino de Schanz. 

Abaixo é apresentado o desenho da chave na posição frontal e lateral (perfil). 
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2.01.16.00000 Chave combinada para Pino de Schanz 

 
Instrumental para Fixador Tubofix 

 
    

              
 
 

 

6 2.02.33.30000 Guia de broca e pino de Schanz Ø3,0mm 

6 2.02.33.48000 Guia de broca e pino de Schanz Ø4,8mm 

5 2.02.32.25000 Guia redutor p/ broca Ø2,5mm 

5 2.02.32.30000 Guia redutor p/ broca Ø3,0mm 

5 2.02.32.32000 Guia redutor p/ broca Ø3,2mm 

4 2.30.00.35135 Trocar Ø3,5 x 135mm 

4 2.30.00.40065 Trocar Ø4,0 x 65mm 

7 2.10.01.20150 Broca helicoidal lisa Ø2,0 x 150mm 

7 2.10.01.32190 Broca helicoidal lisa Ø3,2 x 190mm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 

 

2 2.54.03.00000 Anel para Pino de Schanz 

8 2.05.05.00001 Medidor de profundidade pequeno com limitador 

8 2.05.05.00002 Medidor de profundidade grande com limitador 

3 2.01.19.00000 Chave em “T” para Pino de Schanz 

1 2.01.16.00010 Chave combinada 10mm 

– 2.63.03.04001 Caixa em alumínio com tampa para TUBOFIX 

– 2.63.07.04001 Bandeja I em alumínio com alça para TUBOFIX 

– 2.63.07.04002 Bandeja II em alumínio com alça para TUBOFIX 

 
      Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgaste durante a utilização e podem quebrar. Os 
instrumentos cirúrgicos destinam-se apenas a serem utilizados para o fim a que se destinam. Todos os 
instrumentos devem ser inspecionados regularmente para verificar possíveis desgastes e danos. 
       Os instrumentos cirúrgicos devem ser adquiridos separadamente sempre do mesmo fabricante do 
implante.  
       Os instrumentais são fornecidos não esterilizados, porém descontaminados. Recebem gravação de: 

 Código do Produto 

 Número de Lote 

 Logotipo da Empresa 
 
      Contra indicação 
  

 Os Fixadores Externos monoplanares não são projetados para suportar carga axial, principalmente em 
fraturas instáveis, cominutivas ou em casos em que sejam submetido a constantes forças deformantes. 

 Condições particulares do paciente: senilidade, alcoolismo e infecções, entre outras, essas condições 
devem ser cuidadosamente investigadas pelo médico, o qual deve alertar ao paciente sobre os riscos 
advindos dessas particularidades; 

 Pacientes com má qualidade óssea tal como osteoporose que leva à soltura do material (pinos de 
Schanz) até doenças ósseas rapidamente destrutivas como artropatia de Charcot, tumores ósseos, etc. 

 Pacientes com estado geral comprometido, impossibilitados de se submeter a um procedimento 
cirúrgico tais como pacientes desproporcionalmente grandes ou pesados podendo ocasionar falhas ou 
quebras precoces do material, pacientes que apresentam quadros patológicos no sistema circulatório 
local podendo ocasionar insuficiências tanto arteriais como venosas, as quais, predispõem o organismo 
ao aparecimento de deiscências, necroses de pele, infecções e complicações trombo-embólicas assim 
como patologias neurológicas que possam ocasionar alterações na resistência óssea ou na atividade 
neuro-muscular acarretando a sobrecarga do implante. 

 A reutilização de dispositivos é totalmente contra indicada, na medida em que não se garante o correto 
desempenho dos fixadores em caso de reutilização; 

 
      Advertências, precauções e restrições: 
 

 O cirurgião não deverá iniciar a utilização dos Fixadores Externos antes da completa leitura dessas 
instruções de utilização, atentando-se aos produtos utilizados em conjunto com os fixadores (ex: 
instrumentais e fios / pinos implantáveis)  

 É aconselhável o uso de antibioticoterapia profilática em casos onde haja predisposição local ou 
sistêmica a ocorrência de infecções. 

 A profilaxia de ocorrência de complicações tromboembólicas é também recomendável em cirurgia dos 
membros inferiores e pacientes que tenham a predisposição a esses fenômenos já descritos em 
literatura específica como fatores de risco. 

 Quando a carga parcial pode ser admitida em situações onde o fixador possa ser usado como banda 
de tensão, para isso é necessário que a fratura, se cominutiva, seja reconstruída anatomicamente, 
embora isto não seja sempre possível. É necessário que se tenha a consciência de que o implante vai 
ser solicitado além de sua capacidade normal e a não consolidação da fratura em um prazo médio de 3 
a 4 meses, pode levar à falência do material, com a ocorrência de  quebras e solturas do material.  



 

 

 Nos casos em que haja instabilidade por falha óssea por cominução ou perda óssea, recomenda-se o 
uso de implantes adequados nos casos graves ou o uso de enxertia autológa para os casos leves e 
moderados. 

 O uso conjunto (em contato direto) de implantes de procedência (fabricantes) diferentes, mesmo que 
com especificações semelhantes, podem levar a problemas na sua aplicação por incompatibilidade. 

 A seleção e escolha inadequada dos implantes a serem utilizados, bem como erros na indicação, 
manipulação e técnica de aplicação podem provocar tensões e trações excessivas sobre o implante, 
podendo acarretar a falência por fadiga, ou fratura, ou soltura dos mesmos. 

 Descartar e NÃO UTILIZAR dispositivos abertos ou danificados. Utilizar apenas dispositivos que se 
encontrem embalados em embalagens fechadas e não danificadas. 

 Estes produtos são usados em pacientes que podem possuir infecções conhecidas ou desconhecidas. 
Para prevenir que essas infecções sejam disseminadas, todos os instrumentos reutilizáveis devem ser 
totalmente limpos e esterilizados após cada uso em pacientes, conforme os procedimentos e as 
técnicas padrões adotadas em seu local de trabalho. 

 Quedas ou esmagamento do produto sobre superfícies duras podem causar danos ao produto.  Ao 
abrir a embalagem, inspecionar integridade do produto. Não utilizar se for observada alguma 
anormalidade.  

 Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para utilização seguindo as precauções acima, de 
modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contra-indicadas ou sem substrato científico 
que suporte o seu uso. 

 Aconselha-se o acompanhamento radiográfico durante o pós-operatório, com a finalidade de 
acompanhar a evolução do tratamento e detecção de possíveis evidências a longo prazo relacionadas 
à mudanças na posição, afrouxamentos ou fissuras dos componentes. 

 

       Efeitos adversos 

 Ausência ou retardo de união que resulte em rompimento do implante; 

 Deformação ou fratura do implante; 

 Afrouxamento ou deslocamento do implante; 

 Reação a corpo estranho; 

 Dores ou desconforto devido ao produto; 

 Danos a nervos provocados pela cirurgia; 

 Necrose óssea ou de tecidos moles; 

 Cura inadequada, e 

 Fratura do osso e dores pós-operatórias. 

 

       Riscos e complicações 

 Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidade de complicações. Alguns riscos comuns a 
todos os procedimentos são: a infecção, sangramentos e risco anestésico, entre outros.  

 A quebra ou deslocamento do material após sua implantação pode ser vista em raras ocasiões, 
geralmente como uma complicação intrínseca do procedimento, via de regra não relacionada a defeito 
estrutural do material. 

 A consolidação óssea pode ser comprometida por patologias como diabetes, tabagismo, infecções, 
osteoporose, e outras, havendo nesses casos risco maior de pseudo-artrose.  

 

         Restrições de uso 

         O produto somente deve ser utilizado por cirurgiões com especialização, portanto, é necessário que o 
médico-cirurgião assuma a responsabilidade pela execução correta da técnica cirúrgica, devendo dominar 
tais técnicas operatórias, geralmente reconhecidas, tanto a nível teórico como prático.  

         Quaisquer complicações devidas a indicações erradas, a uma seleção incorreta da técnica operatória, 
assim como complicações devidas a limites do método de tratamento aplicado, ou à falta de assepsia, não 
são da responsabilidade do fabricante. 

  



 

 

        Efeitos Adversos 
        Em adição ao fato de que riscos óbvios poderem acontecer na presença de implantes ortopédicos, 
como a falha, afrouxamento e fratura, os riscos de respostas tissulares adversas e possíveis complicações 
devem ser apresentados e discutidos com o paciente: 
 

      O paciente deverá ser informado sobre: 

 O paciente deve ser orientado adequadamente quanto aos cuidados no pós-operatório. A capacidade e 
a vontade do paciente na hora de seguir as instruções constituem em um dos aspectos mais 
importantes em um procedimento cirúrgico ortopédico; 

 Nas crianças, pacientes idosos, com problemas mentais, dependentes químicos, podem representar 
um risco maior para o aparelho falhar, pois estes pacientes podem ignorar as instruções e restrições; 

 Deve-se instruir o paciente, a critério médico, para que utilize suportes externos, auxilio para 
perambular e aparelhos ortopédicos projetados para limitar a carga; 

 Deve-se fazer compreender completamente e alertar ao paciente que o produto não substitui e não 
possui o mesmo desempenho do osso normal e que, portanto pode quebrar-se, deformar-se ou soltar-
se em decorrência de esforços ou atividades excessivos, de carga precoce, etc; 

 As informações listadas nos tópicos: Indicações, Contra-Indicações, Advertências, Precauções. 

 
Instrução de Uso 
As técnicas de aplicação variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo ao cirurgião a 

escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de 
avaliação dos resultados da cirurgia. 

O critério de seleção do tipo e tamanho de pino e também dos fixadores externos a serem utilizados vai 
depender do tipo e local da fratura, do estado do osso e do tratamento a ser feito.  Estas condições são de 
responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais materiais deverão ser utilizados. 

Os cirurgiões que supervisionam o uso dos produtos necessitam conhecer perfeitamente os processos 
de implante de pinos e colocação de fixadores externos, bem como o manuseio dos instrumentos e 
componentes para implantes ortopédicos. 

Os fixadores devem ser usados em conjunto com peças e instrumental adequado do mesmo 
fabricante.  
 
De maneira geral para aplicação dos Fixadores Externos segue-se o mesmo princípio. 
A descrição abaixo corresponde ao Fixador Externo Linefix: 
 
1. Redução da Fratura 
2. Introduzir os pinos com rosca final o mais proximal e distal (verifique a ancoragem bicortical) 
3. Faça a montagem na barra de 4 conjuntos de conectores. Iniciar o alinhamento da fratura e apertar as 
porcas dos conectores proximal e distal 
4. Usando o furo do parafuso como guia introduza o terceiro pino 
5. Após a redução final da fratura introduza o quarto pino e aperte o sistema.  
6. Em casos que exigem grandes solicitações e estabilizações. Para esses casos, recomendamos uma 
montagem abaixo. 
 
 



 

 

 
 

Conectores 
 

Porca/ Parafuso  
 

Barra 
 
 

Hastes 
 
 

Pino de Schanz 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Demonstração de Algumas das Possíveis Montagens: 
 

  
Montagem Antero-Lateral de Fêmur 

 

 
Montagem Bi-Lateral de Tibia 

 

 
Úmero  

 
 
 
 
 



 

 

Manutenção, Limpeza e Esterilização 
 

Nota:  O procedimento descrito abaixo também se aplica à instrumentação. 
 

Limpeza 
Quando os produtos são usados pela primeira vez, eles devem ser removidos de suas embalagens 

e limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. 
Após a limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril e secos com pano 

de limpeza que não libere fibras. 
 

Importante 
Detergentes com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.  

 
Esterilização 
Antes do uso cirúrgico, os produtos devem ser limpos como descrito acima e esterilizados por 

autoclave seguindo um procedimento de esterilização validado  
 

O ciclo de esterilização recomendado é: 
 

Método Ciclo Temperatura Tempo de exposição 

Vapor Pré-vácuo 
132 - 135 C 

[ 270 - 275 F] 

Mínimo 
10 minutos 

 
  A abertura da embalagem para utilização cirúrgica deverá ser feita pelo pessoal de enfermagem, 
habilitado para este procedimento; 
 

PRODUTO FORNECIDO NÃO ESTÉRIL  
Produto de Uso Único – Não Reutilizar 
PROIBIDO RE-PROCESSAR 

 
Risco de Contaminação 
Os fixadores externos não entram em contato com o paciente, mas considerando que o pino ou fio 

implantável é invasivo e entra em contato com tecido e fluidos corporais , existe o risco de contaminação 
biológica e transmissão de doenças virais tais como hepatite e HIV etc.    Portanto, os pinos ou fios 
explantados devem ser tratados como materiais potencialmente contaminantes . 
 

Descarte do Produto 
Quedas ou esmagamento do produto sobre superfícies duras podem causar danos ao produto.  Ao 

abrir a embalagem, inspecionar integridade do produto. Não utilizar se for observada alguma anormalidade. 
Após terem sido removidos do paciente, todos os componentes do fixador devem ser descartados, 

portanto não podem ser reusados. 
Os implantes explantados ou que por acidente estejam defeituosos devem ser inutilizados para uso 

antes do descarte.  Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua 
inutilização. 

Para descartar os pinos explantados, seguir os procedimentos legais locais do país para descarte 
de produtos potencialmente contaminantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rastreabilidade 
Para garantir a rastreabilidade do produto implantado, e cumprir com os requisitos de vigilância 

sanitária, recomendamos que o cirurgião responsável pelo implante notifique o distribuidor os seguintes 
dados referentes ao produto utilizado, paciente e cirurgia:  
- Nome do Cirurgião 
- Data da Cirurgia 
- Nome do Paciente que recebeu o implante 
- Código do Produto 
- Número de Lote 
 
 
 
O fixador tem gravado,  as seguintes informações:  
- Logotipo da Empresa    - Lote de Fabricação 

 
 Armazenamento:  
 Recomenda-se local seco e arejado, longe da incidência de raio solar direto. 

Não podem ser armazenados diretamente no chão (altura mínima = 20cm). Não podem ficar em 
prateleiras altas, próximas de lâmpadas (para não ressecar a embalagem ou apagar o rótulo). Não pode 
ser armazenado em áreas onde sejam utilizadas substâncias contaminantes como inseticidas, pesticidas 
ou materiais de limpeza. 
 
 Transporte:  
 Transportar com cuidado evitando queda e atrito de forma que não provoque defeitos no 
acabamento da superfície nem produza concentração de tensão interna.  
Sempre observar a integridade da embalagem  
 
 Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide rótulo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 

 
 
 
 
Outras Informações 
 

  Fabricado e distribuído por: 

 

MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA 

Endereço: Av. Brasil, nº. 2983 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP – Brasil 

CEP: 13.505-600 

Fone/Fax: (55-19) 2111-6500 

CNPJ: 01.025.974/0001-92 

Responsável Técnico: José Antonio Maximo – CREASP: 0601114153 

  

Registro ANVISA nº.: 10417940178 

Revisão: 00 

Emissão: 14/01/2018 

 
 



 

 

 

 

ALERTA  

INSTRUÇÃO DE USO 

 

Estas INSTRUÇÕES DE USO são disponibilizadas em formato não impresso, através do endereço 
eletrônico do fabricante www.mdt.com.br. 

As INSTRUÇÕES DE USO estão indexadas no site através do NÚMERO REGISTRO/ CADASTRO 
ANVISA e respectivo NOME COMERCIAL do produto, informados no rótulo do produto adquirido.  

Todas AS INSTRUÇÕES DE USO disponibilizadas no website possuem a identificação da revisão e 
data de emissão do documento. Sendo que o usuário deve atentar-se para a correta versão (revisão e data 
de emissão) do documento em relação à DATA DE FABRICAÇÃO informada no rótulo do produto 
adquirido. 

Caso seja de interesse do usuário, as INSTRUÇÕES DE USO poderão ser fornecidas em formato 
impresso, sem custo adicional. Sendo que a solicitação das mesmas deverá ser realizada junto ao CAP 
(Canal de Atendimento ao Público) do fabricante, informado a seguir: 

 

Canal de Atendimento ao Público – CAP: 

Telefone: +55 19 2111.6500 

FAX: +55 19 2111.6500 

http://www.mdt.com.br/contato 

Avenida Brasil, 2983 – Distrito Industrial CEP: 13505-600 | Rio Claro – São Paulo – Brasil 

 
Horário de atendimento: 8hs às 17hs, de segunda à sexta-feira, exceto feriados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdt.com.br/
http://www.mdt.com.br/contato

