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SISTEMA DE FUSÃO INTRA-ÓSSEA ENDO-FUSE®
150843-0

Os seguintes idiomas estão incluídos nesta embalagem:

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文- Chinese (sch) 
Türkçe (tk)

Visite o nosso website, www.wmt.com, para outros idiomas 

Em seguida, clique na opção Prescribing Information
(Informações de prescrição).

Para informações adicionais e traduções contacte o  
fabricante ou o distribuidor local.
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*  A marcação de conformidade CE é aplicada de acordo com o número de catálogo e aparece no rótulo 
exterior, se aplicável.
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À atenção do cirurgião 
INFORMAÇÕES MÉDICAS IMPORTANTES
SISTEMA DE FUSÃO INTRA-ÓSSEA ENDO-FUSE®

(150843-0)

SÍNTESE
 DEFINIÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO
  A. INDICAÇÕES
  B. CONTRA-INDICAÇÕES
  C. POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES
  D. PRECAUÇÕES
  E. EFEITOS ADVERSOS

F. MANUSEAMENTO E ESTERILIZAÇÃO
G. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

DEFINIÇÕES
Podem ser usados símbolos e abreviaturas nos rótulos da embalagem. O quadro seguinte fornece 
as definições destes símbolos e abreviaturas.

Quadro 1. Definições de símbolos e abreviaturas

Símbolo Definição

g Código do lote

h Número de catálogo

D Não reutilizar

Y Atenção, consultar os documentos anexos

i Consultar as instruções de funcionamento

H Prazo de validade

l Limites de temperatura

p Manter seco 

Manter afastado da luz solar

N Data de fabrico

M Fabricante

P Representante CE autorizado na Comunidade Europeia

I Esterilizado por óxido de etileno

K Esterilizado por radiação

STERILE        GAS Esterilizado por plasma de gás
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J Esterilizado por técnicas assépticas de processamento

Apenas para utilização mediante prescrição médica

Abreviatura Material

Ti Titânio

Ti6Al4V Liga de titânio

CoCr Liga de cobalto-crómio

SS Aço inoxidável

UHMWPE Polietileno de peso molecular ultra-alto

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO
Graças aos progressos nos equipamentos de fusão cirúrgica, o cirurgião dispõe de um meio 
para corrigir deformações e reduzir as dores em muitos doentes. Embora os implantes utilizados 
sejam muito bem-sucedidos na concretização destes objectivos, é preciso reconhecer-se que são 
fabricados em metal, não se podendo, portanto, esperar que, após a fusão, qualquer implante 
suporte níveis de actividade e cargas idênticos aos de um osso saudável normal. 

Cada doente tem de ser avaliado pelo cirurgião para determinar a relação de riscos/benefícios.

O sistema de fusão intra-óssea ENDO-FUSE® é composto por hastes de forma triangular e varas em 
forma de haltere, em liga de titânio, que se destinam a implantação cirúrgica dentro de osso para 
criar fixação. As hastes estão disponíveis em vários comprimentos e diâmetros e as varas estão 
disponíveis em várias larguras e comprimentos. Tanto as hastes como as varas estão revestidas de 
titânio CP por plasma spray. 

Ao recorrer a implantes de fusão, o cirurgião deve estar ciente do seguinte:

• A selecção e o dimensionamento correctos do implante são extremamente importantes.
A selecção do tamanho, forma e modelo adequados do implante aumenta o potencial de êxito. 
Os implantes exigem um posicionamento cuidadoso e um suporte ósseo adequado.

• Ao seleccionar doentes para cirurgia, os seguintes factores podem ser fundamentais
para o futuro êxito do procedimento:

1. Profissão ou actividade do doente. Se o doente exercer uma profissão ou actividade
que lhe imponha levantar pesos ou fazer esforços musculares substanciais, as forças 
resultantes podem produzir o insucesso da fixação, do implante ou de ambos. O implante 
não restabelecerá a função ao nível esperado com ossos normais saudáveis e o doente não 
deverá alimentar expectativas irrealistas em relação à sua funcionalidade.

2. Situação de senilidade, doença mental ou alcoolismo. Estas situações, entre outras,
podem fazer com que o doente ignore determinadas limitações e precauções necessárias 
relativas à utilização do implante, levando a falhas ou a outras complicações.

3. Reacção a corpos estranhos. Se houver suspeita de sensibilidade a materiais, devem ser
feitos testes apropriados antes da selecção ou da implantação do material.

A. INDICAÇÕES
As hastes do sistema de fusão intra-óssea ENDO-FUSE® estão geralmente indicadas para redução e 
fixação de fracturas adequadas ao tamanho dos dispositivos. Estão indicadas para a fixação interna 
de fracturas, fusão óssea e não-união. Estão ainda indicadas para procedimentos reconstrutivos 
em que a redução e fixação de fragmentos ósseos sejam necessárias (ex., osteotomias).
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As varas do sistema de fusão intra-óssea ENDO-FUSE® estão indicadas para alongamento de 
coluna lateral e para fusões de qualquer articulação no pé adequadas ao tamanho do dispositivo, 
incluindo a articulação tarsometatársica, metatarso-cuneiforme, calcâneo-cubóide, talo-navicular, 
fractura de Lis Franc, mediotársica, articulação subtalar e do tornozelo.

B. CONTRA-INDICAÇÕES
As contra-indicações absolutas incluem:

1) infecção evidente;

2) focos distantes de infecções (que podem causar uma disseminação hematogénea para o local
do implante);

3) casos em que a reserva óssea seja inadequada ou insuficiente;

4) sensibilidade ao metal ou reacção alérgica a corpos estranhos;

5) presença de anomalias clínicas ou funcionais que poderiam excluir o potencial para obter um
bom resultado para o doente;

6) outras situações que possam pôr o doente em risco, do ponto de vista fisiológico.

Entre as situações que apresentam um risco acrescido de falha incluem-se:

1) doente não cooperante ou doente com perturbações neurológicas, incapaz de seguir
instruções; 

2) perda óssea acentuada ou osteoporose grave;

3) doenças metabólicas susceptíveis de impedir a formação de osso ou de causar perda óssea;

4) osteomalacia; e

5) mau prognóstico de uma boa cicatrização de feridas (por exemplo, úlcera de decúbito, diabetes
em fase final, deficiência proteica grave e/ou desnutrição).

C. POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES
A selecção, colocação, posicionamento ou fixação incorrectos dos implantes podem resultar em 
situações de tensão invulgar e numa subsequente redução do tempo de vida útil do implante. 
O cirurgião tem de estar totalmente familiarizado com os implantes, os instrumentos e o 
procedimento cirúrgico antes da realização da cirurgia. Recomenda-se um seguimento periódico, 
a longo prazo, para monitorizar a posição e o estado dos implantes, bem como o estado dos ossos 
adjacentes. 

As técnicas e os procedimentos cirúrgicos apropriados são da responsabilidade do profissional 
médico. Cada cirurgião tem de avaliar a adequação do procedimento utilizado, com base na sua 
formação e experiência médicas. Embora a Wright Medical Technology, Inc. (Wright) não possa 
recomendar uma técnica cirúrgica em particular para todos os doentes, disponibiliza uma técnica 
cirúrgica pormenorizada para consulta por parte do cirurgião. Os procedimentos médicos para a 
melhor utilização da prótese devem ser determinados pelo médico. Contudo, informa-se o médico 
de que existem provas recentes de que a possibilidade de septicemia profunda pós-cirúrgica pode 
ser reduzida através de: 

1. utilização consistente de antibióticos profilácticos;

2. utilização de um sistema de ar limpo de fluxo laminar;

3. todo o pessoal presente no bloco operatório, incluindo os observadores, deve ter vestuário
adequado;

4. protecção dos instrumentos contra contaminação por via aérea;
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5. panos de campo impermeáveis.

Materiais. O sistema de fusão intra-óssea ENDO-FUSE® é fabricado em titânio puro comercial ou 
liga de titânio em conformidade com as normas ASTM/ISO.

D. PRECAUÇÕES 
1. O doente deve estar ciente das limitações do implante e do facto de a actividade física

e o apoio total do peso antes da união óssea terem sido implicados na falha prematura de 
dispositivos semelhantes. 

2. O doente deve ser advertido dos riscos cirúrgicos e consciencializado dos possíveis efeitos
adversos. O doente deve ser advertido de que o implante não substitui um osso saudável normal 
e que pode partir-se ou ficar danificado devido a determinadas actividades ou traumatismos. O 
doente também deve ser informado de outros riscos que o cirurgião ache por bem revelar. 

3. Estão disponíveis instrumentos especializados, os quais têm de ser utilizados para garantir
a implantação precisa dos implantes. Não misture instrumentos de diferentes fabricantes. 
Embora rara, pode ocorrer a quebra de instrumentos, especialmente em caso de utilização 
extensa ou força excessiva. Por esta razão, os instrumentos devem ser examinados em relação 
a desgaste ou danos antes da intervenção cirúrgica. 

4. É necessário ter muita atenção para escolher o implante de tamanho adequado para o doente.
Deve fazer-se um esforço concertado no pré-operatório para determinar o tamanho e a 
forma correctos dos implantes que vão ser usados nos doentes. É fundamental que estejam 
disponíveis implantes maiores e menores caso se determine que é necessário outro tamanho. 

Recomendações relativas a fragmentos do dispositivo

Use os dispositivos médicos de acordo com as indicações constantes da documentação e as 
instruções de utilização da Wright, especialmente durante a inserção e a remoção. 

• Ao abrir a embalagem, examine os dispositivos antes da utilização para detectar danos
que possam ter ocorrido durante o envio ou armazenamento ou quaisquer defeitos que 
possam aumentar a probabilidade de fragmentação durante uma intervenção. 

• Examine os dispositivos imediatamente depois de serem removidos do doente para
detectar quaisquer sinais de quebra ou fragmentação. 

• Se o dispositivo estiver danificado, guarde-o para auxiliar a Wright na análise da
ocorrência. 

• Considere cuidadosamente os riscos e benefícios de recuperar ou deixar o fragmento no
doente e discuta-os com o doente (se possível). 

• Aconselhe o doente acerca da natureza e segurança de fragmentos de dispositivo não
recuperados, incluindo a seguinte informação: 
a. a composição material do fragmento (se conhecida);
b. o tamanho do fragmento (se conhecido); 
c. a localização do fragmento;
d. os potenciais mecanismos conducentes a lesões como, por exemplo, migração ou

infecção;
e. procedimentos ou tratamentos que devem ser evitados, tais como exames de RMN, no

caso de fragmentos metálicos. Isto pode ajudar a reduzir a possibilidade de ocorrência
de uma lesão grave devido ao fragmento.
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Relativamente a ambientes de ressonância magnética

A segurança e a compatibilidade dos dispositivos descritos neste folheto informativo em 
ambiente de RMN não foram avaliadas. Os dispositivos descritos neste folheto informativo não 
foram testados em ambiente de RMN em relação ao seu aquecimento ou migração.

E. EFEITOS ADVERSOS 
A seguir encontram-se efeitos adversos específicos que devem ser compreendidos pelo cirurgião e 
explicados ao doente. Nem todos os efeitos adversos que podem ocorrer com a cirurgia em geral 
estão incluídos, mas são indicadas considerações importantes em particular para dispositivos 
internos metálicos de estabilização. Os riscos cirúrgicos gerais devem explicar-se ao doente antes 
da cirurgia. 

1. Infecção;

2. dor, desconforto ou sensações anormais devido à presença do implante;

3. embora raras, foram observadas reacções de sensibilidade a metais em doentes pós-
implantação. A implantação de material estranho em tecidos pode resultar em reacções
celulares envolvendo linfócitos, macrófagos e fibroblastos;

4. migração do implante, afrouxamento ou fractura do implante;

5. diminuição na densidade óssea devido a desequilíbrio das tensões normalmente exercidas no
osso; 

6. bursite;

7. podem ocorrer reacções alérgicas aos materiais dos implantes. 

F. MANUSEAMENTO E ESTERILIZAÇÃO 
Implantes

Este produto foi esterilizado e deve ser considerado como estando estéril, salvo se a embalagem 
interna tiver sido aberta ou estiver danificada. Se a integridade da embalagem interna tiver sido 
comprometida, contacte o fabricante para obter instruções. Retire da embalagem, recorrendo a 
uma técnica asséptica do bloco operatório, apenas após ter sido determinado o tamanho correcto 
e o local sujeito à intervenção cirúrgica ter sido preparado para a implantação final. Manuseie 
sempre o produto com luvas sem pó e evite o contacto com objectos duros susceptíveis de 
danificar o produto. 

Este produto destina-se a uma única utilização. Um implante nunca deve voltar a ser esterilizado 
após contacto com tecidos ou fluidos corporais.

Os dispositivos identificados como exclusivamente para utilização única nunca deverão ser 
reutilizados. A reutilização destes dispositivos poderá causar lesões graves no doente. Exemplos 
dos perigos relacionados com a reutilização destes dispositivos incluem, entre outros: degradação 
significativa do desempenho do dispositivo, infecção cruzada e contaminação.

ADVERTÊNCIA: Todos os materiais de acondicionamento TÊM de ser retirados do implante antes 
da implantação. 

ADVERTÊNCIA: NUNCA esterilize por vapor/reesterilize os componentes do sistema de fusão 
intra-óssea ENDO-FUSE®.

Instrumentos

Para obter mais informações relativamente aos instrumentos, consulte o documento “Limpeza e 
manuseamento de instrumentos Wright Medical” da Wright.
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G. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
Todos os implantes têm de ser armazenados num ambiente limpo e seco e protegidos da luz solar 
e de temperaturas extremas. 

ATENÇÃO: A lei federal (EUA) limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante a 
prescrição de um médico. 

As marcas comerciais™ e as marcas registadas® são propriedade da Wright Medical Technology, Inc.
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