
  

Instrução de Uso 
 

Placa Especial para Osteossíntese de Pé 
 

Legendas dos símbolos utilizados nas embalagens 

 
Número no catálogo 

  

 
Código de lote 

 

Data de Fabricação 

 

Consultar instruções de uso 

 

Frágil, manusear com cuidado 

 

Manter ao abrigo do sol 

 
Manter seco 

 

Produto de uso único 

 

Não utilizar se a embalagem estiver danificada 

 

Não estéril 

 

Características e especificações técnicas do produto 
 

Nome Técnico:  Placa Especial Não Absorvível para Osteossíntese 

Nome Comercial: Placa Especial para Osteossíntese de Pé 

Modelos Comerciais: 

 Placa Cunha Aberta 

 Placa Universal 

 Placa de Fusão Articulação MP 

 Placa Universal de Reconstrução 

 Placa Lapidus 

 Placa de Interposição 

 Placa Multi-orifícios 

 Placa USG 

 Placa de Deslocamento Dwyer 

 Placa para Calcâneo 
 

Matéria Prima: Titânio Puro (ASTM F-67) 

Produto Não Estéril  

Método de esterilização: Esterilização por vácuo (autoclave) 

Validade: Indeterminado 

 

Descrição 

A família de Placa Especial para Osteossíntese de Pé é aplicável ao segmento dianteiro e 
posterior do pé, classificada como implante invasivo cirurgicamente é de uso a longo prazo e utilizada 
em procedimentos cirúrgicos de reconstrução e correção de traumas no pé.  

Produzida em titânio, oferece alta biocompatibilidade e possibilita a anodização com uma camada 
de passivação homogênea e contínua oferecendo um sistema de codificação por cor que reduz os 
possíveis erros na seleção e utilização permitindo maior agilidade e exatidão no procedimento. Abaixo 
seguem as imagens ilustrativas das placas e seus respectivos parafusos. Sendo que os parafusos são 
objeto de outro registro, devem ser adquiridos separadamente. 
              

   



  

As placas especiais que compõem a família apresentam-se nas versões para trauma e 
reconstrução, em diversos comprimentos e formatos variados, de modo a propiciar ao cirurgião uma 
gama de possibilidades de aplicações para os casos de sínteses de fraturas no pé, correções de má 
formação óssea e reconstruções do pé. 

As placas são dotadas de roscas em seus orifícios, as quais são utilizadas juntamente aos 
parafusos tipo lock que possui rosca métrica na parte inferior da cabeça que atarraxando-se entre si. 
Essas inovações propiciam à placa melhor estabilidade e uma melhor distribuição da carga, no caso dos 
parafusos convencionais eles podem perfeitamente substituir e/ou serem utilizados em conjunto dos 
parafusos tipo lock quando há descentralização dos furos, impossibilidade da inserção dos guias ou 
ainda quando pertinente de acordo com os critérios de cada cirurgião. 

As placas possuem congruência entre si e são pré-moldadas anatomicamente garantindo rápida 
fixação. A dobragem excessiva da placa não modifica as linhas de força de sua estrutura. A geometria 
unida à cabeça rosqueada unidirecional dos parafusos tipo lock permitem a utilização transversal 
evitando que os parafusos se choquem, ou seja, implantado em dupla direção respeitam a linha de 
centro do osso, proporcionando uma alta estabilidade ao conjunto. 

 

Através de cálculos no CAD da transmissão de cargas e forças sobre os implantes foi reduzida a 
sobrecarga sobre o osso e implante garantindo a máxima capacidade de carga permitindo ótima 
distribuição de forças.  

 
As placas mais comumente utilizadas são as de trauma que, por sua finalidade são menos espessas, 
com ou sem ponte, seus formatos variam entre placas retas e anguladas por diversos comprimentos.  

Abaixo é apresentada toda a gama de placas que compõe a família de Placa Especial para 
Osteossíntese de Pé. 

 

Placas Modulares para Pé Anterior: são placas utilizadas juntamente com parafusos de 2,7 mm 
(modelos tipo lock (cabeça roqueada) e padrão) para cirurgias da porção anterior do pé. 

 

 Placa Cunha Aberta 

 



  

A Placa foi desenvolvida no formato 1/3 tubular pré-moldada anatomicamente com pontes de 
comprimentos variando de 0 a 8 mm para estabilização de osteotomias de base. Apresentando um 
desenho plano e fino garante ótima estabilidade e possibilita uma técnica cirúrgica simplificada.  

As diferentes pontes permitem uma correção precisa do ângulo intermetartasal. A placa sem ponte 
se aplica em osteotomia de cunha fechada e Crescentic em MT 1 (primeiro metatarso). 

 

 Placa Universal FOREFOOT 

 

Placa universal foi projetada com 4 furos, plana e desenho fino permitindo uma multifuncionalidade 
na estabilização de diversos tipos de artrodeses e osteotomias. No formato 1/3 tubular é 
anatomicamente pré-moldada com diferentes dimensões garantindo a estabilidade e uso universal. 

Basicamente com as mesmas características é a Placa Universal de Reconstrução, disponibilizada 
com 6 furos e comprimentos de 35 e 40 mm. 

Esta placa multifuncional é muito útil para osteotomias de base, ex.: Cunha fechada, Cunha Aberta 
e Crescentric. Por ser uma placa rígida serve para fusões Lisfranc, fusão MPJ ou revisões de não 
consolidações. 

 

 Placa de Fusão Articulação MP 

 

A Placa para estabilizar artrodeses em articulações MP possui uma angulação de 10º de valgo, 
formato 1/3 tubular anatomicamente pré-moldada é utilizada com parafusos fixados transversalmente 
garantindo-lhe alta estabilidade. Seu desenho permite o uso bilateral (direita e esquerda), disponíveis 
nos tamanhos P, M e G. 

Esta placa foi desenvolvida para artrodeses de interposição na articulação MTP e para revisões 
em caso de não consolidação (ex.: Keller-Brandes). O tamanho P utiliza-se nas fusões padrões de 
articulações MP. Tamanhos M/G são utilizados em revisões e/ou fixação com enxerto ósseo após 
procedimento de Keller.  

 

Placas Modulares para Pé posterior: são placas utilizadas com parafusos de 3,5 mm (modelos 
tipo lock (cabeça roqueada), padrão, canulado com rosca parcial e canulado com rosca total) para 
cirurgias da porção posterior do pé.  

 

 Placa Lapidus 

 

As Placas Lapidus são 1/3 tubular pré-moldada com 7 diferentes degraus de 0 a 6 mm que 
garantem uma correção anatômica e através dos parafusos tipo lock implantados transversalmente 
asseguram alta estabilidade e ajuste nas artrodeses. 

As placas “Lapidus” se aplicam especialmente à artrodeses  do TMT 1 assim como para outras 
artrodese como:  Calcâneo-Cubóide (CC), Naviculo-Cuneiforme (NC) em osteotomias de MT1, Charcot e 
instabilidades na área Lisfranc. 



  

 Placa de Interposição  

 
 

Placas para artrodese de inter-posicionamento são comumente recomendadas para ossos 
osteoporóticos; disponíveis com diferentes pontes compreendidas entre 0 e 8 mm para artrodese de 
interposição no pé posterior. As placas apresentam um desenho 1/3 tubular anatomicamente pré-
moldadas. A alta estabilidade é viabilizada pelos parafusos tipo lock implantados transversalmente. 
Estas placas são recomendadas para alargar a coluna medial durante a artrodese intratarsal, como 
talonavicular TN, artrodese CC e NC, assim como osteotomia de Evans e tripla. Varias larguras de 
pontes garantem e facilitam uma artrodese exata. 

 

 Placa Universal REARFOOT 

 

Placa universal foi projetada com 4 furos, plana e desenho fino permitindo uma multifuncionalidade 
na estabilização de diversos tipos de artrodeses e osteotomias. No formato 1/3 tubular é 
anatomicamente pré-moldada com diferentes dimensões garantindo a estabilidade e uso universal. Esta 
placa se aplica especialmente em artrodeses Lisfranc, fusões tarsais como CC, NC e TN,  osteotomias 
de base  como cunha de fechamento/ Abertura (ex.: Evans), Crescentic, artrodese de interposição e 
fusão AMP. 

 

 Placa Multi-orifícios 

 

As placas multi-orifícios são 1/3 tubular e anatomicamente pré-moldadas disponíveis em 3 
modelos diferentes com 6, 8 e 14 furos. Os parafusos tipo lock são implantados transversalmente e 
oferecem às placas alta estabilidade. As placas com multi-furos são desenhadas para estabilização da 
coluna medial e lateral do calcanhar para o metatarso (Ex.: Pé plano, Charcot). 

 

 Placa USG 

 

 

Desenvolvidas para fusões subtalares, artrodeses de CC e Linfranc entre os diferentes 
cuneiformes. Ótima força e estabilidade mediante perfil plano não tubular com espessura de 2 mm 
disponível em três diferentes comprimentos. 

 



  

 Placa de Deslocamento Dwyer 

 

 

Placas em forma de degraus para estabilizar o desprendimento medial do calcâneo. Possui um 
perfil de 2 mm para garantir a estabilidade e 3 degraus diferentes: 6, 8 e 10 mm. O desenho das placas 
permite um posicionamento preciso e uma fixação ótima do fragmento distal em diferentes osteotomias 
do calcâneo. Um parafuso padrão adicional pode ser utilizado junto dos parafusos tipo lock. 

 

 

 Placa para Calcâneo  

 

 

As Placas para Calcâneo são maleáveis com espessuras de 1,3 mm disponíveis em 4 medidas: 
PP, P, M e G para diferentes fraturas calcâneas podendo ser utilizadas do lado direito ou esquerdo na 
transfixação da articulação Calcâneo-Cubóide. A espessura reduzida permite uma modelação e 
adaptação exata da placa e dos fragmentos calcâneos. 

 

Composição 

A Placa Especial para Osteossíntese de Pé, é fabricada em titânio devido à sua propriedade que a 
torna um material ideal para a produção de implantes. O titânio é um material, cujas principais 
propriedades são: a bio-compatibilidade e alta resistência mecânica, deste modo o titânio se apresenta 
como a melhor opção, tanto do ponto de vista da tolerância dos tecidos, como do desencadeamento de 
complicações imunológicas de baixo grau, para a fabricação desses implantes. 

As placas são produzidas a partir do titânio F-67 que apresenta as características de maleabilidade 
necessárias para moldagem das placas pelo cirurgião durante o procedimento cirúrgico e atende aos 
requisitos especificados pela norma ASTM F-67. 

A escolha dessa liga deve-se à sua caracterização mecânica e metalúrgica bem definidas, bem 
como aos resultados em serviço - amplamente descritos na literatura mundial – que confirmam que essa 
liga é biocompatível e possui resistência mecânica adequada aos fins propostos. 

Seguem descritas abaixo as especificações técnicas do material utilizado para a fabricação da 
Placa Especial para Osteossíntese de Pé: 

 

 

Tabela 1 - Composição Química 

Elemento 

Limites de composição% (m/m) 

Grau 1 

Máximo 

Grau 2 

Máximo 

Grau 3 

Máximo 

Graus 4A e 4B 

Máximo 

Nitrogênio (N) 0,03 0,03 0,05 0,05 

Carbono (C) 0,08 0,08 0,08 0,08 

Hidrogênio (H) 0,015 0,015 0,015 0,015 

Ferro (Fe) 0,20 0,30 0,30 0,50 



  

Elemento Limites de composição% (m/m) 

Oxigênio (O) 0,18 0,25 0,35 0,40 

Titânio (Ti) Balanço Balanço Balanço Balanço 

 

Tabela 2 – Tolerância na Análise do Produto 

Elemento Limite máximo especificado Tolerâncias 

Nitrogênio (N) Acima de 0,05 0,02 

Carbono (C) 0,10 0,02 

Hidrogênio (H) Acima de 0,015 0,0020 

Ferro (Fe) Acima de 0,25 0,10 

Ferro (Fe) Abaixo de 0,25 0,15 

Oxigênio (O) Acima de 0,20 0,02 

Oxigênio (O) Abaixo de 0,20 0,03 

 

Tabela 3 – Propriedades Mecânicas 

Grau Condição 
Resistência 

tração
 (1) 

(mín) -  
MPa 

Limite de 
escoamento

 (1) 

(Mín) -  MPa 

Alongamento 

(Mín. %) 

Estricção 
(Somente para 

barras e tarugos)  

(Mín.%) 

Diâmetro do mandril para 
ensaio de dobramento de 

lâminas e tiras 
(2) 

Onde 

t<2mm 

Onde 

2mm<=t<=5mm 

1 Recozido 240 170 24 30 3t 4t 

2 Recozido 345 230 20 30 4t 5t 

3 Recozido 450 300 18 30 4t 5t 

4A Recozido 550 440 15 25 5t 6t 

4B 
Trabalhado a 

frio 
680 520 10 18 6t 7t 

(1) – Requisitos de tração, escoamento e dobramento devem se aplicar ao material da chapa longitudinal e transversalmente à direção de laminação. 

(2) – t= espessura da lâmina ou tira. 

 

Indicação e Finalidade 

As placas da família de Placa para Osteossíntese de Pé são indicadas para os casos de sínteses 
de fraturas no pé, reconstruções parciais ou totais, fixação, estabilização e correção de deformidades 
pré-existentes ou causadas por traumas. 

A seguir são apresentadas as indicações especificas para cada placa especial. 

As placas indicadas para a reconstrução da porção anterior do pé são: 

 Placas Modulares para cirurgias da porção anterior do pé.  

 Placa Cunha Aberta indicada para estabilização de osteotomias de base. As diferentes 
pontes permitem uma correção precisa do ângulo intermetartasal. A placa sem ponte se 
aplica em osteotomia de cunha fechada e Crescentic em MT 1 (primeiro metatarso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       “Cunha Fechada”                              “Crescentic”                                “Cunha Aberta” 

   



  

 Placa Universal indicada para estabilização de diversos tipos de artrodeses e osteotomias de 
base, ex.: Cunha fechada, Cunha Aberta e Crescentric. Por ser uma placa rígida serve para 
fusões Lisfranc, fusão MPJ ou revisões de não consolidações; 

 Placa de Fusão Articulação MP indicada para estabilizar artrodeses em articulações MP. 
Esta placa foi desenvolvida para artrodeses de interposição na articulação MTP e para 
revisões em caso de não consolidação (ex.: Keller-Brandes). O tamanho P utiliza-se nas 
fusões padrões de articulações MP. Tamanhos M/G são utilizados em revisões e/ou fixação 
com enxerto ósseo após procedimento de Keller; 

 

As Placas indicadas para a reconstrução da porção posterior do pé são: 

 Placa “Lapidus” se aplicam especialmente à artrodeses  do TMT 1 assim como para outras 
artrodese como:  Calcâneo-Cubóide (CC), Naviculo-Cuneiforme (NC) em osteotomias de 
MT1, Charcot e instabilidades na área Lisfranc. 

 Placa de interposição são recomendadas para alargar a coluna medial durante a artrodese 
intratarsal, como talonavicular TN, artrodese CC e NC, assim como osteotomia de Evans e 
tripla. 

 Placa Universal possui uma multifuncionalidade na estabilização de diversos tipos de 
artrodeses e osteotomias especialmente em artrodeses Lisfranc, fusões tarsais como CC, 
NC e TN, osteotomias de base como cunha de fechamento/ Abertura (ex.: Evans), 
Crescentic, artrodese de interposição e fusão AMP. 

 Placa para reconstrução do pé posterior para estabilização da coluna medial e lateral do 
calcanhar para o metatarso (Ex.: Pé plano,Charcot). 

 Placa USG para artrodeses desenvolvidas para fusões subtalares, artrodeses de CC e 
Linfranc entre os diferentes cuneiformes. 

 Placa de Deslocamento Dwyer são aplicáveis em diferentes osteotomias do calcâneo.  

 Placa para Calcâneo permite uma modelação e adaptação exata dos fragmentos calcâneos 
e Transfixação da articulação Calcâneo-Cubóide 

A aplicação destes implantes deve levar em consideração a carga de forças (tensão e tração) 
musculares sobre a região a ser aplicada, o defeito, a falha e a patologia óssea a ser corrigida. A decisão 
e responsabilidade de sua indicação e uso devem-se exclusivamente à equipe cirúrgica responsável pelo 
tratamento, que deverá ter o conhecimento técnico, treinamento e ambientação do material utilizado. 

 

Contraindicações 

A seguir estão listadas as contraindicações relativas para a utilização do dispositivo, ficando a 
cargo do cirurgião responsável, após um estudo minucioso do caso, a indicação dos procedimentos:  

 Pacientes com existência de infecções ativas gerais ou específicas que possam levar as 
complicações com a fixação; 

 Pacientes com estado geral comprometido e/ou imunodeprimidos impossibilitados de se 
submeter a um procedimento cirúrgico;  

 Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos, nestes casos testes nos pacientes deverão 
ser realizados; 

 Pacientes com osteoporose avançada e/ou outras afecções ósseas que possam 
comprometer a estabilidade da fixação;  

 Pacientes que fazem uso de substâncias entorpecentes, alcoólicas ou fumo. 

 

 

 

Formas de Apresentação 
Os modelos comerciais que compõem a família da Placa Especial para Osteossíntese de Pé são 

embalados unitariamente em embalagem plástica de polietileno (PE). 
A Placa Especial para Osteossíntese de Pé é apresentada nos seguintes modelos comerciais, 

sendo que cada um desses modelos comerciais são disponibilizados para comercialização nas seguintes 
formas de apresentação: 



  

Relação dos modelos comerciais que compõem a família de Placa Especial para Osteossíntese de Pé 

 

Imagem Ilustrativa Código Modelo Comercial Dimensões 
Material de 
Fabricação 

Qtde 
Embalada 

 

28.32.000 Placa Cunha Aberta, sem Cunha 0 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 

 

28.32.003 Placa Cunha Aberta, Cunha 3 mm 3 mm  

28.32.004 Placa Cunha Aberta, Cunha 4 mm 4 mm 

28.32.005 Placa Cunha Aberta, Cunha 5 mm 5 mm 

28.32.006 Placa Cunha Aberta, Cunha 6 mm 6 mm 

 

28.32.007 Placa Cunha Aberta, Cunha 7 mm 7 mm  Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 

28.32.008 Placa Cunha Aberta, Cunha 8 mm 8 mm 

 

28.01.110 Placa Universal 10 mm, FOREFOOT 10 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 

28.01.112 Placa Universal 12 mm, FOREFOOT 12 mm 
28.01.114 Placa Universal 14 mm, FOREFOOT 14 mm 
28.01.116 Placa Universal 16 mm, FOREFOOT 16 mm 
28.01.118 Placa Universal 18 mm, FOREFOOT 18 mm 
28.01.120 Placa Universal 20 mm, FOREFOOT 20 mm 
28.01.122 Placa Universal 22 mm, FOREFOOT 22 mm 
28.01.124 Placa Universal 24 mm, FOREFOOT 24 mm 
28.01.130 Placa Universal 30 mm, FOREFOOT 30 mm 

 
28.05.013 

Placa de Fusão Articulação MP, 5 Furos, 28 mm, 
Pequena 

28 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 

 

28.05.015 Placa de Fusão Articulação MP, 6 Furos, 35 mm, Média 35 mm 

 

28.05.115 
Placa de Fusão Articulação MP, 6 Furos, 45 mm, 
Grande 

45 mm 

 
 
 



  

 

28.01.135 Placa Universal de Reconstrução, 6 Furos, 35 mm 35 mm 

 01 

 

28.01.140 Placa Universal de Reconstrução, 6 Furos, 40 mm 40 mm 

 

28.01.000 Placa Lapidus, sem Degrau 0 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 

 

28.01.001N Placa Lapidus, Degrau 1 mm 1 mm 

28.01.002 Placa Lapidus, Degrau 2 mm 2 mm 

28.01.003 Placa Lapidus, Degrau 3 mm 3 mm 

28.01.004 Placa Lapidus, Degrau 4 mm 4 mm 

28.01.005 Placa Lapidus, Degrau 5 mm 5 mm 

28.01.006 Placa Lapidus, Degrau 6 mm 6 mm 

 

28.02.000 Placa de Interposição, sem Cunha 0 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 

 

28.02.002 Placa de Interposição, 2 mm Cunha 2 mm 

28.02.004 Placa de Interposição, 4 mm Cunha 4 mm 

28.02.006 Placa de Interposição, 6 mm Cunha 6 mm 

28.02.008 Placa de Interposição, 8 mm Cunha 8 mm 

 

28.01.010 Placa Universal 10 mm, REARFOOT 10 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 

28.01.012 Placa Universal 12 mm, REARFOOT 12 mm 

28.01.014 Placa Universal 14 mm, REARFOOT 14 mm 

28.01.016 Placa Universal 16 mm, REARFOOT 16 mm 

28.01.018 Placa Universal 18 mm, REARFOOT 18 mm 

28.01.020 Placa Universal 20 mm, REARFOOT 20 mm 

28.01.022 Placa Universal 22 mm, REARFOOT 22 mm 

28.01.024 Placa Universal 24 mm, REARFOOT 24 mm 

28.01.030 Placa Universal 30 mm, REARFOOT 30 mm 

 

 

 

 



  

 

28.03.006 Placa Multi-orifícios, 6 Furos, 37 mm 37 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 

01 

 
 

28.03.008 Placa Multi-orifícios, 8 Furos, 50 mm 50 mm 

 

28.03.014 Placa Multi-orifícios, 14 Furos, 66 mm 66 mm 

 

28.04.004 Placa USG, 12 mm 12 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 28.04.005 Placa USG, 14 mm 14 mm 

28.04.006 Placa USG, 16 mm 16 mm 

 

28.06.106 Placa de Deslocamento Dwyer, 6 mm Degrau 6 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 28.06.108 Placa de Deslocamento Dwyer, 8 mm Degrau 8 mm 

28.06.110 Placa de Deslocamento Dwyer, 10 mm Degrau 10 mm 

 

28.05.001N Placa para Calcâneo, Pequena 58,5 mm 

Titânio Puro 

(ASTM F67) 
01 

 

28.05.002 Placa para Calcâneo, Média 68,5 mm 

 

28.05.003 Placa para Calcâneo, Grande 78,5 mm 

 

28.05.004 Placa para Calcâneo, Extra Pequena 48,5 mm 

 

 



  

Componentes Ancilares 

Os implantes ancilares à Placa Especial para Osteossíntese de Pé são parafusos.  

 Parafuso padrão sem rosca na cabeça Ø 2,7mm; 

 Parafuso com Rosca na Cabeça Ø 3,5 mm; 

 Parafuso Padrão sem rosca na cabeça Ø 3.5 m; 

Os parafusos são utilizados juntamente com as placas modulares para pé anterior e placas modulares para pé posterior. 

Os parafusos são fabricados a partir da liga de titânio F 136 que atende aos requisitos especificados na norma ASTM F-136. Os parafusos quando 
produzidos a partir desse material são obtidos através do processo fabril denominado usinagem (operações de torneamento e fresamento). 

A correta seleção dos modelos e medidas das Placas Especiais para Osteossíntese de Pé, bem como de seus ancilares a serem implantados é 
responsabilidade do cirurgião que também é responsável pela técnica adotada, devendo esse estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o 
procedimento cirúrgico a ser adotado. 

O êxito da consolidação está ligado à correta seleção, posicionamento, seleção e fixação dos implantes, que é de responsabilidade do médico que avalia 
o paciente e decide quais os implantes a serem utilizados, está vinculado também ao rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo 
médico responsável. 

Os implantes ancilares relacionados abaixo não são objetos desse processo de registro, devendo, portanto ser adquiridos separadamente e sempre do 
mesmo fabricante do implante ou por fabricante indicado por esse. 

Seguem abaixo relações com as medidas dos implantes ancilares às Placas Especiais para Osteossíntese de Pé utilizados no pé: 

 

Relação dos componentes ancilares à família de Placas Especiais para Osteossíntese em Pé 

Imagem Ilustrativa Código 
Descrição Componente 

Ancilar 
Dimensões 

(Diâmetro/ Comprimento) 

Material de 
Fabricação 

Qtde 
Embalada 

Combinação c/ os 
modelos comerciais 
(objeto do registro

) 

 

 

 

 

 

 

28.25.0XX 

Parafuso com Rosca na Cabeça 
Ø 2,7 mm 

 

Ø 2.7 mm – 08, 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28 e 30 mm. 

Liga de Titânio 

(Ti-6Al-4V)
 01 

- Placa Cunha Aberta 

- Placa Universal 2,7 mm 

- Placas para fusão “AMP” 

- Placas Total-Fix 

- Placas Tarsalis 

 

 

 

 
 

 

28.25.1XX 
Parafuso padrão sem rosca na 
cabeça Ø 2,7mm 

Ø 2,7 mm – 08, 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28 e 30 mm. 



  

 

 

 

 

 

28.20.0XX 

Parafuso com Rosca na Cabeça 
Ø 3,5 mm 

 

Ø 3,5 mm – 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 32, 
35, 40, 45 e 50 mm. 

- Placa Lapidus 

- Placa de Interposição 

- Placa Universal 3,5 mm 

- Placa Multi-orifícios 

- Placa USG 

- Placa Dwyer para 
desprendimento 

- Placa para Calcâneo 

 

 

 

 

 

 

28.20.1XX 
Parafuso Padrão sem rosca na 
cabeça Ø 3.5 mm 

Ø 3,5mm  - 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 32, 
35, 40, 45 e 50 mm 

 
 



  

Materiais de apoio 

Os materiais de apoio são os instrumentais designados unicamente para implantação do Sistema 
para Osteossíntese de Pé.  

Esses instrumentais são fabricados em aço inoxidável que atende aos requisitos especificados 
pela norma ASTM F899-02 - Especificação Padrão para Aço Inoxidável para Instrumentos Cirúrgicos 
(Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments), que fornecem alta resistência e 
durabilidade. 

Os instrumentais abaixo não são objetos desse processo de registro, devendo, portanto ser 
adquiridos separadamente e sempre do mesmo fabricante do implante ou por fabricante indicado por 
esse. 

Veja relação abaixo dos instrumentais disponibilizados pelo fabricante para realização de cirurgias 
para implantação dos modelos comerciais que compõem a família de Placa Especial para Osteossíntese 
de Pé: 

 Instrumental – Placas e Parafusos Ø 2.7 mm; 

 Instrumental – Placas e Parafusos Ø 3.5 mm; 

Os instrumentais são fornecidos descontaminados, porém devem ser esterilizados, em auto-clave 
no próprio hospital. Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgaste durante a sua utilização normal, 
podendo, portanto quebrar-se.  

Os instrumentais devem ser utilizados somente para os fins a que se destinam, devendo ser 
inspecionados regularmente para verificação de possíveis desgastes e danos. 

 

Advertências e precauções 

Para a utilização do produto a equipe responsável deve considerar as seguintes advertências e 
precauções: 

 A Placa Especial para Osteossíntese de Pé somente deve ser utilizado após uma análise 
detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado e da leitura desta instrução de uso; 

 O produto somente deve ser utilizado por equipes cirúrgicas especializadas, com 
conhecimento e capacitação específica sobre as técnicas de osteossíntese, sendo de 
responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada; 

 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, fratura e até a soltura 
dos mesmos; 

 Os resultados clínicos e a durabilidade dos implantes são extremamente dependentes de 
que haja uma técnica cirúrgica precisa; 

 A utilização em pacientes com predisposição a desobedecer às orientações médicas e 
restrições pós-operatórias, como crianças, idosos, indivíduos com alterações neurológicas 
ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha do implante; 

 Os riscos de falha do implante são maiores em pacientes que exerçam atividades de 
esforços ou que praticam atividades esportivas, durante o período pós-operatório, 
contrariando as restrições médicas; 

 As complicações pós-operatórias representam um risco maior quando da utilização do 
produto em pacientes com obesidade mórbida; 

 A Placa Especial para Osteossíntese de Pé não devem ser utilizados caso não se consiga 
um suporte ósseo adequado que garanta a estabilidade do implante; 

 O paciente deve fazer acompanhamento médico periódico para checar as condições do 
implante, do osso e dos tecidos adjacentes; 

 Ao critério médico pode-se fazer uso de antibioticoterapia profilática pré e perioperatória, 
bem como antibioticoterapia em casos onde haja predisposição local e/ou sistêmica ou onde 
haja ocorrência de infecções; 

 O implante não deve ser utilizado com componentes de outros fabricantes ou finalidade. A 
combinação de implantes de fabricantes ou finalidades distintas pode resultar em 
incongruência entre os componentes; 

 Os cuidados com este material são de responsabilidade de pessoal habilitado, os quais 
devem seguir as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis; 

javascript:onClick=GoHighlight('F899%20AND%20NOT%20(STATUS%20%3cNEAR/1


  

 A abertura da embalagem para utilização cirúrgica somente deverá ser feita por pessoal 
habilitado para este procedimento; 

 Não utilize o produto se estiver com a embalagem violada; 

 Manipule com cuidado; 

 Produto de uso único – Não reutilizar; 

 Os implantes NUNCA devem ser reutilizados, embora possam parecer não estarem 
danificados, as tensões prévias a que os mesmos foram submetidos podem originar 
imperfeições que reduziriam o tempo de vida útil do produto num reimplante; 

 Produto Não Estéril – deve ser esterilizado antes da utilização e manipulado corretamente de 
forma a evitar contaminação; 

 Esterilização inadequada dos implantes pode causar infecção; 

 PROIBIDO REPROCESSAR; 

 Data de fabricação e nº do lote: vide rótulo. 

 

Efeitos adversos 

Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidades de complicações, sendo que alguns 
riscos comuns são as infecções, sangramentos, reações alérgicas medicamentosas e riscos 
anestésicos, entre outros, podendo ser ainda associadas à implantação do produto, as seguintes 
complicações e 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. 

 

Instruções de Uso 

Para a correta utilização do produto, as seguintes instruções devem ser adotadas: 

 Os cuidados com este material é de responsabilidade do pessoal habilitado, os quais devem 
seguir as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis; 

 O produto deve ser manipulado com os devidos cuidados em locais adequados (centro de 
materiais e salas cirúrgicas); 

 O produto somente deve ser utilizado por equipes cirúrgicas especializadas, com 
conhecimento e capacitação específica sobre as técnicas de estabilização em osteossíntese, 
sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada;  

 O torque a ser aplicado no parafuso durante a inserção no osso depende do estado e 
característica do mesmo, e somente o cirurgião responsável deve decidir o torque a ser 
aplicado; 

 A vida útil do implante é caracterizada pelo tempo necessário para efetivação da 
osseointegração, limitando-se ao prazo máximo de 01 (um) ano. Após esse período, em 
caso de ausência ou problemas com a consolidação óssea, estas podem representar um 
risco de falha do implante por excesso de solicitação mecânica; 

 Poderá ser necessária a realização da cirurgia de revisão, no caso acima citado ou caso seja 
observada a soltura de componentes; 

 Para a aplicação da Placa Especial para Osteossíntese de Pé é necessário o uso de 
instrumental específico, indicado no tópico “Material de Apoio”, não devendo, devido a 
possibilidade de incompatibilidade dimensional, ser utilizado com outros instrumentos que 
não os indicados pelo fabricante; 

 

 



  

Informações ao Paciente e/ou Representante Legal 

A equipe responsável deve orientar o paciente ou seu representante legal sobre: 

 Os cuidados adequados e as restrições durante o período pós-operatório. A capacidade e a 
vontade do paciente em seguir essas orientações constituem um dos aspectos mais 
importantes em um procedimento cirúrgico ortopédico; 

 O fato de que os riscos são maiores quando da utilização em pacientes com predisposição a 
desobedecer às orientações médicas, cuidados e restrições pós-operatórias, como crianças, 
idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos; 

 O fato 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 excessivas, de carga precoce e outras situações; 

 A necessidade da restrição da realização de atividades de esforço ou práticas esportivas 
durante o período pós-operatório, cuja extensão é definida pelo cirurgião responsável; 

 O aumento do risco de complicações pós-operatórias em pacientes com obesidade mórbida; 

 A necessidade da utilização, exclusivamente a critério médico, de suportes externos, auxílio 
para deambular e aparelhos ortopédicos, projetados para limitar movimentos e/ou a carga; 

 A necessidade de acompanhamento médico periódico para checar as condições do 
implante, do osso e dos tecidos adjacentes; 

 O fato de que a não realização da cirurgia da revisão em prazo superior a 01 (um) ano, nos 
casos em que não ocorreu a consolidação óssea pode levar o implante a falência mecânica; 

 A necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura ou falha dos componentes; 

 O fato de que os implantes podem interferir nos resultados dos exames por imagens. Desta 
forma, portadores de implantes devem informar esse fato quando da realização de tais 
exames. 

As informações listadas neste tópico “Orientações ao Paciente e/ou ao Representante Legal” e 
no tópico “Efeitos Adversos”. 

 

Esterilização 

Os modelos comerciais que compõem a família de Placa Especial para Osteossíntese de Pé são 
fornecidos na condição de produto não estéril, devendo ser retirados de sua embalagem original e 
acondicionados em recipiente apropriado para esterilização (fornecido pelo fabricante) antes da sua 
utilização.  

O método de esterilização indicado para a esterilização das placas e seus respectivos 
componentes ancilares é a esterilização por calor úmido (autoclave). 

Os implantes são fornecidos descontaminados pelo fabricante, porém devem ser manipulados e 
esterilizados adequadamente, conforme instruções abaixo, de forma a evitar a contaminação do implante 
e consequente infecção ao paciente. 

 

Parâmetros de esterilização 

A esterilização das placas e seus respectivos componentes ancilares deve ser realizada conforme 
parâmetros descritos na tabela abaixo:  

 

Método Ciclo Temperatura Tempo de Exposição 

Vácuo (autoclave) 

Pré-Vácuo 

Esterilização (Vácuo) 

Secagem 

134º à 137º 10 minutos 

 

O processo de esterilização deve atender a probabilidade teórica da presença de micro-
organismos vitais de no máximo 1 sobre 10

-6
 (SAL [Sterility Assurance Level] nível de garantia de 

esterilidade = 10
-6

).  

As condições do equipamento (autoclave) utilizado durante o processo de esterilização (programa 
de calibração, manutenção, etc), bem como a garantia da utilização de um processo de esterilização 
adequado e a comprovação da esterilidade do produto é responsabilidade do pessoal habilitado (central 
de material) do serviço de saúde. 

 

 



  

Limpeza 

Os procedimentos de limpeza descritos a seguir se aplicam aos implantes e aos seus respectivos 
instrumentais cirúrgicos. 

Quando da utilização das placas e de seus respectivos ancilares, esses devem ser removidos de 
suas embalagens e lavados 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. 

Se o processo de limpeza for realizado em equipamentos termodesinfectores com o auxilio de 
substâncias desincrustantes, as orientações do fabricante destes devem ser adotadas. 

 

Risco de Contaminação 

Por tratar-se de um produto implantável, nos casos em que haja a necessidade da explantação 
das placas e de seus respectivos componentes ancilares, existem riscos de contaminação biológica e 
transmissão de doenças virais. 

De modo a minimizar esses riscos, os componentes explantados devem ser tratados como 
material potencialmente contaminante, devendo-se adotar as normalizações e/ou demais regulamentos 
locais aplicáveis. 

 

Descarte do Produto 

As placas e seus respectivos componentes ancilares explantados ou considerados inadequados 
para o uso devem ser descartados. Recomenda-se que, antes do descarte, o produto seja 
descaracterizado, para tal as peças podem ser cortadas, entortadas ou limadas. 

Os implantes devem ser descartados em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do 
meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para 
descarte de produtos potencialmente contaminantes. 

Produto de uso único – não reutilizar. 

 

Rastreabilidade 

Para garantir a rastreabilidade do produto implantado, e cumprir com os requisitos de vigilância 
sanitária, o cirurgião ou sua equipe deve registrar no prontuário do paciente as informações acerca do 
produto implantado. Além disso, essas informações devem ser também repassadas ao distribuidor do 
produto e ao paciente, de modo a completar o ciclo de rastreabilidade acerca do produto implantado. As 
informações necessárias para rastreabilidade são as relativas ao produto utilizado, cirurgia e paciente, 
conforme abaixo: 

 Nome do paciente que recebeu o implante; 

 Nome do cirurgião; 

 Nome do Hospital; 

 Nome do Fabricante; 

 Nome do Fornecedor; 

 Data da cirurgia; 

 Código do produto; 

 Número de lote do produto; 

 Quantidades utilizadas; 

 Nº de registro do produto na ANVISA; 

 

As informações necessárias para a rastreabilidade do produto, a seguir, encontram-se gravadas 
na peça ou podem ser obtidas através do rótulo contido na embalagem do mesmo: 

 Logotipo da empresa; 

 Lote de fabricação; 

 Código da peça. 

 



  

As informações de rastreabilidade são necessárias para notificação pelo serviço de saúde e/ou 
pelo próprio paciente à Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA e ao fabricante, quando da ocorrência 
de eventos adversos graves, para a condução das investigações cabíveis. 

 

Armazenamento e Transporte 

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

Os implantes não podem ser armazenados diretamente no chão (altura mínima = 20 cm), não 
podem ficar em prateleiras altas, próximas de lâmpadas (para não ressecar a embalagem ou apagar o 
rótulo), não podem ser armazenados em áreas onde sejam utilizadas substâncias contaminantes como 
inseticidas, pesticidas ou materiais de limpeza. 

O implante deve ser transportado com cuidado, evitando-se quedas e atritos para que se evitem 
defeitos no acabamento da superfície da peça.  

Manter o implante sempre nas embalagens originais, até o momento de sua utilização, sob a 
responsabilidade da equipe médico/hospitalar designada para este fim, lembrando-se que essa deve 
sempre se atentar para a integridade da embalagem. 

Data de fabricação, prazo de validade e nº. do lote: vide rótulo. 

 

Outras informações 

 

Fabricado por: 

Zimmer GmbH  

Sulzerallee 8, 3 

8404 Winterthur 

Suíça 

 

Importado e Distribuído por: 

MDT Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA 
Endereço: Av. Brasil, nº. 2983 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP 
CEP: 13.505-600 
Fone/Fax: (55-19) 2111-6500 
CNPJ: 01.025.974/0001-92 
Responsável Técnico: José Antonio Maximo – CREA: 0601114153 

 

Registro Anvisa nº:10417940225 

Revisão: 00 

Emissão: 14/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

ALERTA  

INSTRUÇÃO DE USO 

 

Em atendimento a Instrução Normativa IN nº 04 de 2015, que estabelece regras para 
disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste 
alerta os procedimentos para a obtenção das INSTRUÇÕES DE USO em formato eletrônico no site do 
fabricante do produto. 

As INSTRUÇÕES DE USO apresentam informações claras e detalhadas sobre as características 
do produto, precauções e advertências, instruções para o uso seguro, obrigatoriedade de uso por médico 
cirurgião habilitado, bem como sobre os tamanhos disponíveis para comercialização, a fim de evitar 
manipulações errôneas. As restrições para combinações de modelos de outras marcas ou fabricantes 
também se encontram indicadas nas INSTRUÇÕES DE USO do produto. 

O documento contendo as INSTRUÇÕES DE USO para a correta utilização e manuseio do 
produto encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.mdt.com.br 

As INSTRUÇÕES DE USO estão indexadas no website 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 site 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

