INSTRUÇÕES DE USO

MODELO DE INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

TUREMOS
Endoprótese não convencional para membros inferiores

Identificação do produto
O sistema TUREMOS apresenta diversos modelos dos componentes modulares do sistema.
Na Tabela 1. estão relacionados os modelos e os respectivos códigos que variam em função
das diversas medidas disponíveis, considerando as seguintes siglas:
A = Alongamento em mm
L = Comprimento em mm
HL = Comprimento do tubo mm
Ø = Diâmetro em mm
I = Inclinação em mm
α = ângulo
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Tabela 1. Modelos dos componentes do sistema TUREMOS
Haste Parafusada K3
Figura

Código

Ø

Código do desenho

SR0028-1114/120

11 / 14

19D18/817

SR0028-1316/120

13 / 16

19D18/818

SR0028-1518/120

15 / 18

19D18/819

L = 120mm

α = 1,5°

I = 3mm

Haste Parafusada K6
Figura

Código

Ø

Código do desenho

SR0028-1117/120

11 / 17

19D18/820

SR0028-1319/120

13 / 19

19D18/821

SR0028-1521/120

15 / 21

19D18/822

SR0028-1723/120

17 / 23

19D18/823

SR0028-1925/120

19 / 25

19D18/824

L = 120mm

I = 6mm

α = 3,0°

Haste Parafusada Tibial
Figura

Código

Ø

L

I

Código do
desenho

SR0018-1019/61

10 / 19

61

9

19D16/086

SR0018-1022/79

10 / 22

12

19D16/087

SR0018-1025/97

10 / 25

15

19D16/088

SR0018-1028/115

10 / 28

18

19D16/089

SR0018-1031/133

10 / 31

21

19D16/117

79
97
115
133

α = 9,5°
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Haste Extensora
Figura

Código

Ø

L

HL

Código do desenho

SS0038-14/120

14

120

150

19D19/336

SS0038-16/120

16

120

150

19D19/337

SS0038-18/120

18

120

150

19D19/338

SS0038-19/120

19

120

150

19D19/690

SS0038-20/120

20

120

150

19D19/691

Alongamento até 45mm

Haste Ancorada Cimentada
Figura

Código

Ø

A

HL

Código do desenho

SV0014-1013/55

10 / 13

20

55

19B18/961

SV0014-1013/80

10 / 13

45

80

19B18/962

SV0014-1215/55

12 / 15

20

55

19B18/963

SV0014-1215/80

12 / 15

45

80

19B18/964

SV0014-1417/55

14 / 17

20

55

19B18/965

SV0014-1417/80

14 / 17

45

80

19B18/966

L = 120mm
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Haste Ancorada Não Cimentada
Figura

Código

Ø

A

HL

Código do desenho

SV0018-11/14K

11 / 14

20

55

19D14/055

SV0018-11/14L

11 / 14

45

80

19D13/811

SV0018-11/17K

11 / 17

20

55

19D14/040

SV0018-11/17L

11 / 17

45

80

19D14/041

SV0018-13/16K

13 / 16

20

55

19D13/808

SV0018-13/16L

13 / 16

45

80

19D13/812

SV0018-13/19K

13 / 19

20

55

19D13/809

SV0018-13/19L

13 / 19

45

80

19D13/813

SV0018-15/18K

15 / 18

20

55

19D13/810

SV0018-15/18L

15 / 18

45

80

19D13/988

SV0018-15/21K

15 / 21

20

55

19D14/042

SV0018-15/21L

15 / 21

45

80

19D14/043

SV0018-17/23K

17 / 23

20

55

19D14/044

SV0018-17/23L

17 / 23

45

80

19D14/045

SV0018-19/25K

19 / 25

20

55

19D14/078

SV0018-19/25L

19 / 25

45

80

19D14/079

L = 120mm
Tubo de Conexão
Figura

Código

Ø

L

Código do desenho

SZ0034-29/205

29

205

19D13/933

SZ0034-29/255

29

255

19D13/934

SZ0034-29/305

29

305

19D13/935

Alongamento 45 /45 mm

Módulo de Extensão
Figura

Código

HL

A

Código do desenho

SZ0044-29/65

65

45

19D18/304

Alongamento 20 /20 mm
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Conector D24
Figura

Código

Ø

L

Código do desenho

SZ0054-24/25

24

25

19D19/080

SZ0054-24/50

24

50

19D19/081

SZ0054-24/75

24

75

19D19/082

SZ0054-24/100

24

100

19D19/083

SZ0054-24/125

24

125

19D19/084

SZ0054-24/150

24

150

19D19/085

SZ0054-24/175

24

175

19D19/086

SZ0054-24/200

24

200

19D19/087

Conector D29
Figura

Código

L

A

Código do desenho

SZ0074-29/20

20

45

19D18/827

Tíbia Proximal
Figura

Código

Tamanho

A

Código do desenho

S1018-45

Curto / 45mm

20

19D13/793

S1018-70

Longo / 70mm

45

19D13/794

Fêmur Proximal
Figura

Código

Tamanho

A

L

Código do desenho

S1524-45

Padrão

20

45

19D13/787

S1524-45K

Curto

20

25

19D17/628

S1524-70

Longo

45

45

19D13/788
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Fêmur Distal
Figura

Código

Tamanho/
Lado

A

Código do desenho

S2311-45L

Curto
Esquerdo

20

19D13/790

S2311-45R

Curto
Direito

20

19D13/789

S2311-70L

Longo
Esquerdo

45

19D13/791

S2311-70R

Longo
Direito

45

19D13/792

Fêmur Distal com Grelha
Figura

Código

Lado

Código do desenho

S2321-58L

Esquerdo

19D16/094

S2321-58R

Direito

19D16/093

Tampão do Fêmur PE
Figura

Código

Ø

Código do desenho

S2333-13

13

19A13/633

Tampa do Fêmur PE
Figura

Código

Ø

Código do desenho

S2343-20

20

19A19/927

Platô Tibial PE
Figura

Código

Comprimento

Código do desenho

S2434-06

65

19A19/923
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Base de Platô Tibial
Figura

Código

Medida

Lado

Código do desenho

S2514-6946

69 x 46

Universal
(direito/
esquerdo)

19D19/925

Platô Tibial com Grelha Não Cimentada
Figura

Código

Medidas

Lado

Código do desenho

S2534-6946

69 x 46

Universal
(direito/
esquerdo)

19D19/924

Cabeça Femoral D28
Figura

Código

Tamanho

Código do desenho

1411-28/15S

Pequena

11C10/937

1411-28/50M

Média

11C10/938

1411-28/85L

Grande

11C10/939

1411-28/120XL

XGrande

11C10/940

1411-28/155XXL

XXGrande

11C10/941

Cabeça Femoral D32
Figura

Código

Tipo

Código do desenho

1411-32/10S

Pequena

11C10/942

1411-32/50M

Média

11C10/943

1411-32/90L

Grande

11C10/944

1411-32/130XL

XGrande

11C10/945

1411-32/170XXL

XXGrande

11C10/946

As possíveis combinações entre os componentes modulares do sistema TUREMOS estão
relacionadas na Tabela 2.
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Características do sistema
Especificações das matérias primas
O sistema TUREMOS é fabricado com materiais mundialmente aceitos na fabricação de
implantes para uso humano e reconhecidos como biocompatíveis. O sistema é formado por
componentes fabricados nos seguintes materiais:
Descrição

Código1

Material

Norma2

Revestimento3

Haste Parafusada K3

SR0028

Ti6Al4V

ISO 5832/3

Ti-HA

Haste Parafusada K6

SR0028

Ti6Al4V

ISO 5832/3

Ti-HA

Haste Parafusada Tibial

SR0018

Ti6Al4V

ISO 5832/3

Ti-HA

Haste Extensora

SS0038

Ti6Al4V

ISO 5832/3

Ti-HA

Haste Ancorada Cimentada

SV0014

FeCrNiMo

ISO 5832/1

NR

Haste Ancorada Não Cimentada

SV0018

Ti6Al4V

ISO 5832/3

Ti-HA

Tubo de Conexão

SZ0034

Ti6Al4V

ISO 5832/3

NR

Módulo de Extensão

SZ0044

Ti6Al4V

ISO 5832/3

NR

Conector D24

SZ0054

Ti6Al4V

ISO 5832/3

NR

Conector D29

SZ0074

Ti6Al4V

ISO 5832/3

NR

Tíbia Proximal

S1018

Ti6Al4V

ISO 5832/3

NR

Fêmur Proximal

S1524

Ti6Al4V

ISO 5832/3

NR

Fêmur Distal

S2311

Ti6Al4V

ISO 5832/3

TiNbN

Fêmur Distal com Grelha

S2321

Ti6Al4V

ISO 5832/3

TiNbN

Tampão do Fêmur PE

S2333

UHMWPE

ISO 5834/2

NR

Tampa do Fêmur PE

S2343

UHMWPE

ISO 5834/2

NR

Platô Tibial PE

S2434

UHMWPE

ISO 5834/2

NR

Base de Platô Tibial

S2514

Ti6Al4V

ISO 5832/3

TiNbN

Platô Tibial com Grelha Não Cimentado

S2534

Ti6Al4V

ISO 5832/3

Ti-HA/TiNbN

Cabeça Femoral D28

1411-28

CoCrMo

ISO 5832/12

NR

Cabeça Femoral D32

1411-32

CoCrMo

ISO 5832/12

NR

1: Código principal do produto
2: Todas estas normas são ABNT NBR ISO
3: Ti-HA (hidroxiapatita) TiNbN (Nióbio) NR (Não Revestido)

Liga de titânio
A maioria dos componentes do sistema TUREMOS é fabricada em liga conformada de titânio
Ti6Al4V ELI, que atende a ABNT NBR ISO 5832/3 e ASTM F136-08.
Liga de aço inoxidável
A liga conformada de aço inoxidável FeCrNiMo é utilizada na fabricação do único componente
cimentado do sistema TUREMOS: a haste ancorada cimentada. Trata-se da liga de FerroCromo-Níquel-Molibdênio (liga de grau 1.4441), que atende a ABNT NBR ISO 5832/1 e ASTM
F138-03.
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Polietileno de Ultra-Alto Peso Molecular (UHMWPE)
Existem três componentes do sistema TUREMOS fabricados em polietileno de ultra-alto peso
molecular, conhecido pela sigla UHMWPE (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene). São eles:
tampão do fêmur PE, tampa do fêmur PE e platô tibial PE.
Esta matéria prima atende a ABNT NBR ISO 5834/2 (Tipo 1) e ASTM F648.
Liga de cobalto
O componente cabeça femoral do sistema TUREMOS é produzido em liga conformada de
cobalto-cromo-molibdênio (CoCrMo) de baixo carbono (UNS R31537), que atende a ABNT NBR
ISO 5832/12 (Liga 1 - baixo carbono) e ASTM F1537.
Revestimento de hidroxiapatita
O revestimento de hidroxiapatita (HA) tem por objetivo melhorar o crescimento ósseo na
superfície de fixação dos componentes não cimentados do sistema. É realizado com uma
combinação de camada de titânio e hidroxiapatita. O recobrimento utiliza a tecnologia de spray
de plasma e a hidroxiapatita atende os requisitos da ISO 13779.
Revestimento de nióbio
O revestimento com nitreto de titânio e nióbio (TiNbN) é empregado com o objetivo de
minimizar ou evitar o desgaste de superfícies articuladas de componentes metálicos de
próteses de substituição total de estruturas ósseas. A aplicação do revestimento utiliza a
tecnologia de deposição física de vapor (Physical Vapour Deposition - PVD).
Descrição do implante e desempenho previsto para o produto
TUREMOS é um sistema modular de substituição óssea formado por uma variedade de
implantes que combinados individualmente substituem segmentos ósseos específicos e
atendem indicações nas extremidades inferiores, com opções para quadril, fêmur e joelho.
Possui um sistema sofisticado que permite ajuste do comprimento em variações de 5mm,
possibilitando a reconstrução de diferentes problemas ósseos nas extremidades inferiores. Em
reconstrução do joelho é possível extensão superior a 80mm e no caso do fêmur de 80 a
500mm.
Características técnicas
As hastes de ancoramento do sistema TUREMOS apresentam forma cônica para distribuir a
carga de forma eficiente ao longo da seção do canal medular. O formato cônico e não
cimentado permite uma melhor transmissão de força sobre uma área de contato maximizada
na superfície interna do osso. A inclinação dos eixos é de 3, 6 e 9 mm respectivamente. A
estabilidade primária é obtida através do formato da prótese e da haste parafusada fixada no
canal medular.
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A fixação das áreas proximal e/ou distal é alcançada devido ao formato levemente cônico das
hastes e a fixação das áreas opostas se obtém através da expansão das hastes. As hastes
permitem rotação o que favorece a estabilidade primária. O movimento de anti torção e a
correta posição do acetábulo podem ser ajustados de forma livre e segura.
As hastes de ancoragem e a haste de extensão permitem aumento gradativo de 1mm na
estrutura de superfícies e no revestimento graças às ranhuras espiraladas de perfuração. As
hastes de fixação apresentam roscas espirais auto cortantes com expansão por flanges
longitudinais para dar estabilidade rotacional.
As hastes são hexagonais em corte transversal e com baixa incisão na direção do
rosqueamento. As superfícies das bordas longitudinais têm ranhuras que permitem a
incorporação de tecido ósseo durante o rosqueamento do eixo. O contato ósseo é melhorado
pelo revestimento de hidroxiapatita.
A preparação do canal medular é realizada usando grosas bem pequenas. As grosas têm o
mesmo formato e são ligeiramente menores do que os eixos. Por causa da diferença de
dimensão entres as grosas e o eixo, a extremidade do eixo bem ajustada não vai permitir
sobras na inserção no osso. Não há risco de fissuras ósseas. Durante a implantação, a
chamada “transição zero” deve ser evitada e o eixo deve se manter na entrada do canal entre
2 a 10 mm. O posicionamento direto sobre a ressecção não é desejado. Desta forma as forças
podem ser distribuídas ao longo da área de todo eixo e transmitidas de forma ideal na
superfície interna do osso.
Quando houver risco de fissura óssea devido a má qualidade do osso (por exemplo, na
osteoporose), uma cerclagem pode ser colocada aproximadamente 10 mm abaixo da
ressecção.
Hastes que necessitam ser fixadas abaixo da diáfise têm mecanismo de expansão que
aumentam seis flanges de forma controlada. Estes flanges se ajustam à forma de trompete no
interior do córtex das metáfises e garantem a estabilidade primária no canal.
Os eixos expansíveis são impulsionados para baixo no canal medular preparado no nível da
ressecção e são então expandidos.
Conexão dos implantes
A conexão cônica é usada para todos os implantes com ressecção óssea extensa. A parte
cônica da articulação substituída se encaixa no final das conexões (55 + 80 mm). A extensão
desejada da prótese pode ser ajustada e fixada. A rotação e o alinhamento podem ser
ajustados livremente, para em seguida serem fixados usando parafuso de aperto.
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Em caso de revisão futura, todas as conexões podem ser soltas e as partes desconectadas.

Montagem da prótese
O sistema TUREMOS apresenta componentes não cimentados, o que permite implantação
utilizando fixação mecânica tipo “press-fit” (encaixe sob pressão), sem a utilização de cimento
ósseo e parafusos. Este tipo de encaixe atende mais de 99% dos casos.
Entretanto em alguns poucos casos o uso de cimento ósseo é a última e única opção
disponível. Estes casos normalmente ocorrem quando é necessária extensa ressecção
associada à má qualidade óssea (osso osteoporótico) e idade avançada do paciente, onde não
se recomenda longos períodos de reabilitação em leito. Para esta condição rara e dependente
de critério médico foi desenvolvida uma variação de haste cimentada. Na Europa, onde se
localiza o fabricante da TUREMOS, é hábito utilizar implantes não cimentados em liga de titânio
6Al4V e aço inoxidável para componentes cimentados.
Materiais
A maioria dos componentes do sistema TUREMOS é fabricada em liga de titânio Ti6Al4V.
Apenas a versão cimentada da haste ancorada é fabricada em aço inoxidável FeCrNiMo. A
utilização de componentes em liga de titânio e aço inoxidável em superfícies de contato não
articulares de implantes é aceitável e atende os requisitos da ISO 21534.
Alguns itens que vão ficar em contato com estrutura óssea recebem cobertura de
hidroxiapatita (fosfato de cálcio) com o objetivo de induzir a formação óssea satisfatória e
minimizar a formação de tecido conjuntivo fibroso. A hidroxiapatita (HA) é substância
osteocondutora e, portanto, adequada para uso no revestimento de materiais metálicos como
o titânio e suas ligas.
Componentes metálicos com superfícies de articulação recebem revestimento de nitreto de
titânio e nióbio (TiNbN) com o objetivo de aumentar a resistência destes itens ao desgaste da
prótese. Este revestimento dá coloração dourada a estes componentes do sistema.
Partes da prótese utilizadas como juntas de articulação são produzidas em polietileno de ultraalto peso molecular (UHMWPE) devido à conhecida propriedade deste material de resistir ao
desgaste por longos períodos.
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Aspectos biomecânicos
A biocompatibilidade dos materiais pode ser confirmada depois de vários anos de uso dos
implantes, após o que se observou que os mesmos são tolerados pelo osso e tecido mole.
A osteointegração é bastante satisfatória. A remodelação óssea começa depois de alguns dias
e o apoio regular e total de peso é alcançado em período de 4 a 6 semanas, que varia em
função da indicação e do tamanho do implante.

Figura 1

Figura 2

Na figura 1 destaca-se seção transversal da haste na diáfise do fêmur. Após quatro semanas já
existe densa acumulação de tecido esponjoso ósseo vital ao longo da estrutura metálica,
representado pela superfície recoberta de HA da haste.
Na figura 2 observa-se osteointegração densa na superfície de contato do osso.
A estabilidade é garantida através de estrutura especial de micro e macro superfície, bem
como pelo desenho cônico do implante em diferentes tamanhos e formas.
A carga é distribuída intramedularmente sobre uma extensa área de superfície ao longo da
parede cortical.
Hastes em formato cônico para diáfise e hastes expansíveis para ancoragem metafisária têm
histórico comprovado.
A técnica de parafuso interno é comprovada e a delicada técnica operatória é reprodutível.
A técnica de “transição zero”, ou seja, sem posicionamento na entrada do canal medular, deve
ser evitada e levada em consideração ao selecionar a dimensão do implante.
Não existe necessidade de cimento ósseo e de parafusos na maioria dos casos. O uso de
cimento é indicado apenas na versão cimentada que é utilizada em raras ocasiões.
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A experiência com mais de mil implantações realizadas desde 1996 demonstra que:









Não houve quebra do implante
Não foi observada soltura tardia da prótese
Índice de infecção precoce inferior a 1%
Infecções tardias foram raras e não correu osteítes ou osteomielite. A única infecção
possível de ocorrer afeta apenas a articulação (artrite)
Após a osteointegração do implante, não há espaço para infecção entre o endósteo e o
implante
A osteoporose não é uma contra indicação
A aceitação individual dos pacientes foi superior a 80%
A fragilidade do sistema está nos componentes em PE; no entanto a revisão da prótese
é um procedimento relativamente simples

Inserção de tecidos moles
Anos antes da introdução do sistema TUREMOS já se discutia a reinserção funcional de
músculos e tendões em implantes metálicos. A fixação dos músculos e tendões utilizando
cerclagem com sutura não reabsorvível parece ser suficiente para obter a recuperação da
função motora. O tecido tubular cicatricial recém-formado ao redor do implante assume logo, a
partir de 2 a 3 semanas, uma funcionalidade estável. Após 4 a 6 semanas é possível aplicar
suporte completo de carga.
Componentes ancilares
Não existem componentes ancilares para o sistema TUREMOS. Todos os componentes
implantáveis do sistema de prótese de substituição de articulação estão descritos acima.
O único componente necessário para implantação e não incluído no sistema é o cimento ósseo
quando necessário. Pode ser utilizado qualquer tipo de cimento ósseo disponível no mercado,
desde que devidamente registrado na Anvisa.
Instrumental Específico
A implantação do sistema TUREMOS deve ser realizada apenas com o instrumental específico
fornecido pela Argomedical, apresentados em caixas completas com todas as ferramentas
necessárias para implantar a prótese. Cada caixa é composta por bandejas que contém
conjunto de instrumentos para executar os procedimentos específicos. Por exemplo:





Bandeja
Bandeja
Bandeja
Bandeja

com
com
com
com

brocas para perfuração
brocas para escareamento
chaves para procedimentos
pinças e impactadores

As caixas completas e respectivos instrumentos são disponibilizados prontos para receber o
processo de esterilização.
Os instrumentais são objeto de registro à parte e não fazem deste sistema.
Apresentamos a seguir algumas imagens destas caixas de instrumental da forma como devem
estar disponíveis no ambiente cirúrgico. Cada conjunto de instrumental tem código específico,
assim como cada instrumental isoladamente.
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Bandeja com brocas para perfuração

Bandeja com brocas para escareamento

Bandeja com chaves para procedimentos

Bandeja com pinças e impactadores
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Restrição de carga
Próteses não são projetadas para suportar carga e sobrecarga características dos ossos
saudáveis. São concebidas com o objetivo de substituir estruturas danificadas e não estruturas
normais do esqueleto humano.
Carga excessiva pode danificar ou quebrar o implante. Portanto, restrições relacionadas a
atividades físicas são essenciais para garantir vida útil do implante por períodos prolongados.
Durante o período pós-operatório os pacientes devem ser informados sobre as limitações
relacionadas à aplicação de carga na prótese, incluindo o impacto do estresse excessivo devido
ao peso e atividades intensas. Os pacientes devem também ser aconselhados quanto à forma
de adaptar suas atividades neste período.
Durante a utilização permanente o paciente deve ser alertado sobre estas limitações e
orientado a manter a atividade física, peso corpóreo e sobrecarga sem stress excessivo para
proteger a articulação/estrutura substituída.
Limites de conformação mecânica
Os componentes do sistema TUREMOS foram projetados para suportar cargas distribuídas em
sua superfície. Sobrecargas e esforços mecânicos de torção e flexão no procedimento cirúrgico
podem comprometer as suas características mecânicas e levar à fadiga precoce.
Evitar que os implantes metálicos sejam acentuadamente dobrados, modelados, torcidos ou
sofram modificações na sua conformação original. Qualquer modelagem ou fixação que venha
a ser necessária deve ser conduzida pelo cirurgião, de modo a alterar minimamente o
desempenho do implante.
A ocorrência de danos e deformações na superfície do implante durante o procedimento de
fixação pode desqualificar o produto. Prótese danificada (danos na superfície, orifícios ou
roscas e deformações no formato) não deve ser implantada ou mantida no corpo do paciente.
Qualquer implante que tenha caído ou sido mal manuseado e que seja suspeito de ter sofrido
dano não deve ser utilizado. Entretanto o julgamento final quanto à adequabilidade do
implante é sempre do cirurgião que o utiliza.
Ensaios biomecânicos com o sistema TUREMOS
O sistema TUREMOS foi submetido a ensaio de fadiga mecânica no fêmur proximal, conforme
ISO 7206, aplicada a próteses parciais e totais de articulação de quadril. O conjunto do ensaio
suportou carga de 2.500N aplicada à região do colo do fêmur, por 5 milhões de ciclos sem
16
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ruptura, indicando também a alta confiabilidade e resistência do sistema de travamento do
conjunto fêmur proximal + haste + cabeça do fêmur.
O sistema TUREMOS foi submetido a ensaio de desgaste de prótese total de articulação de
joelho, conforme ISO 14243, com aplicação de forças axiais variando de 166N a 2.600N até 5
milhões de ciclos. O desgaste representado pela redução da espessura do polietileno UHMWPE
e perda de peso de material atenderam os requisitos da norma, com abrasão máxima de
0,15mm/5milhões de ciclos, dez vezes inferior ao valor de referência (1,5mm).

Neste mesmo ensaio, as partes metálicas (componente femoral com revestimento TiNbN e
cabeça femoral CoCrMo) apresentaram ranhuras compatíveis com os movimentos de
flexão/extensão, com aparência regular semelhante às ranhuras e polimento da estrutura
inicial.
O sistema TUREMOS foi submetido a ensaio de fadiga do platô tibial, conforme ISO 14879. O
critério de desgaste foi aplicação de 10 milhões de ciclos, de acordo com as normas ASTM
F1800 e ISO 21536. A carga máxima de 900N foi selecionada de acordo com o critério de
performance sugerido pela norma ISO 21536. Não houve fratura nas cinco amostras de
montagem de próteses testadas. A fratura ocorreu com a aplicação de 2.900N após cerca de
750.000 ciclos, em amostra que havia sido previamente submetida ao ensaio com 900N por 10
milhões de ciclos. Os resultados obtidos indicam atendimento integral à norma de referência.
Carga suportável pelo sistema
Próteses de substituição de articulações são projetadas para transmitir carga, promover
movimentos sob tensão e estabilizar estrutura óssea. São projetadas para suportar carga
padrão relacionadas à mobilidade do paciente e para que tenha melhor qualidade de vida.
Antes de ser implantadas são submetidas a ensaios biomecânicos para avaliar as propriedades
de fadiga e desgaste em condições laboratoriais desenhados de acordo com cargas habituais
aplicadas durante a movimentação e articulação de superfícies. Os ensaios conduzidos com o
sistema TUREMOS demonstraram performance biomecânica compatível com a intenção de uso
do produto.
O sistema não tem por finalidade sustentar permanentemente sobrecarga e esforços
mecânicos excessivos atribuíveis ao movimento de estruturas saudáveis.
Após a implantação e respeitadas as orientações do período pós-cirúrgico o paciente pode
voltar às suas atividades diárias, entretanto algumas condições relacionadas ao seu peso e
excesso de atividades físicas podem comprometer a vida útil do dispositivo.
Normalmente o peso do paciente não é fator que limita completamente o uso de próteses de
substituição total de articulações. Em alguns casos, que dependem da indicação e do local da
implantação, o excesso de peso do paciente pode provocar stress no dispositivo afetando a
prótese ou a substituição a que se propõe. Nestes casos o cirurgião deve avaliar a relação
risco/benefício do uso do dispositivo em pacientes com obesidade intensa e orientar o paciente
sobre os riscos decorrentes do excesso de peso.
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Atividades com exercícios intensos e permanentes podem fragilizar a prótese, provocando falha
prematura por perda, fratura ou desgaste do implante, e o paciente deve ser orientado a
reduzir as atividades com excesso de exercícios.
Durante o período de recuperação da cirurgia o paciente deve ser avaliado periodicamente
para controlar a carga aplicada, aumentando esta carga de acordo com o processo de
cicatrização e com o estado geral do paciente.

Formas de apresentação do produto
Todos os componentes do sistema TUREMOS são embalados em três bolsas estéreis
constituídas por película transparente de poliamida/polietileno OPA-PE (peelbag - embalagem
primária).

O acondicionamento do produto nas bolsas é realizado em sala limpa e com aplicação de
vácuo.
Na aplicação da primeira bolsa de peelbag a embalagem recebe o primeiro disco de
identificação de esterilização.

Embalagem vazia (frente)

Embalagem primária (verso)

Componente na embalagem primária

Em seguida o produto é transferido para caixas de papelão revestidas internamente com
lâminas de espuma de proteção (embalagem secundária).
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A embalagem secundária é caixa de papelão resistente na cor branca padrão da Argomedical,
onde são incluídos um exemplar de instrução de uso e seis unidades de etiqueta de
rastreabilidade.
Esta caixa é fechada e recebe etiqueta de identificação completa e o segundo disco indicador
de esterilização, conforme figura abaixo:

ESTÉRIL
USO ÚNICO
PROIBIDO REPROCESSAR
Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.
Na imagem ilustrativa a seguir enviamos exemplo de etiqueta do produto.

19

www.globomedical.com.br
(11) 3862-44427 - vendas@globomedical.com.br

INSTRUÇÕES DE USO

Indicação e finalidade de uso
O sistema TUREMOS é indicado para uso em substituição de articulações segmentadas e/ou
substituição total de ossos longos, especialmente nas seguintes condições:
 Após ressecção primária ou secundária de tumores ósseos, como por exemplo:
osteosarcoma, condrossarcoma e metástases malignas;
 Re-revisão ou falha de revisão de implantes onde houve perda óssea ou não existe
estoque ósseo suficiente;
 Fraturas irreparáveis de articulação com perda significativa de material ósseo;
 Salvamento/recuperação de membro

Eventos adversos
Os seguintes itens são considerados os mais típicos e frequentes efeitos adversos e
complicações:







Mudança da posição e soltura do implante
Deslocamento da prótese
Infecção
Trombose venosa e embolia pulmonar
Disfunção cardiovascular
Hematoma

Na ocorrência de efeitos adversos, o médico deverá contatar o distribuidor do produto para
que a notificação seja feita ao órgão sanitário competente. No caso do Brasil a comunicação
deve ser realizada através do NOTIVISA, na área de Tecnovigilância.
O distribuidor é o responsável por enviar ao fabricante no exterior os relatos de eventos
adversos ocorridos no território brasileiro.

Contra indicações
O sistema TUREMOS não deve ser utilizado nos seguintes casos:






Infecções agudas ou crônicas, locais ou sistêmicas
Deficiências musculares, neurológicas ou vasculares severas, com comprometimento da
extremidade afetada
Destruição do osso ou má qualidade óssea que possa afetar a estabilidade do implante
Qualquer doença concomitante que possa comprometer a função do implante
Outra patologia que necessite de tratamento prioritário

Combinações admissíveis com outros materiais
Todos os componentes do sistema TUREMOS são fabricados em materiais biocompatíveis. A
lista completa com todos os componentes e respectivos materiais/normas está descrita no item
“Especificações das matérias primas”.
A embalagem de cada componente do sistema identifica claramente o material utilizado na
fabricação.
Todos os requisitos gerais exigidos para implantes cirúrgicos não ativos foram cumpridos, em
especial os critérios da ABNT NBR ISO 14630.
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Todos os requisitos particulares exigidos para implantes cirúrgicos não ativos foram cumpridos,
em especial os critérios da ABNT NBR ISO 21534.
A maioria dos componentes metálicos do sistema TUREMOS é fabricada em liga de titânio
(Ti6Al4V). A combinação entre este metal e o polietileno (UHMWPE) é considerada aceitável
para superfícies de articulação de próteses (ABNT NBR ISO 21534, Anexo B).
Da mesma forma a combinação da liga de titânio com o aço inoxidável ou com a liga de
cobalto é considerada adequada para superfícies de contato não articulares de implantes
(ABNT NBR ISO 21534, Anexo C).
A construção e montagem da prótese TUREMOS deve ser realizada exclusivamente com os
componentes que compõem o sistema. Cada componente tem medida e encaixe específicos
que foram projetados para uso concomitante.
A implantação da prótese e sua eventual remoção devem ser realizadas com a utilização de
instrumentais específicos do fabricante.

Danos na embalagem do produto
Os componentes do sistema modular TUREMOS são fornecidos na condição ESTÉRIL, portanto
cabem aqui os cuidados referentes à violação da embalagem externa estéril.
A embalagem de implantes pré-esterilizados deve permanecer intacta até o momento do uso.
A embalagem deve ser inspecionada com relação a danos. Se for encontrado algum dano,
convém que o implante seja considerado não estéril. Recomenda-se, então, que o implante
retorne ao fornecedor.
Antes de separar o produto remessa para o centro cirúrgico no estabelecimento de saúde deve
ser verificado o estado da embalagem externa do produto. A prótese não deve ser utilizada
quando for observada descaracterização do produto, mesmo dentro da embalagem do
fabricante.
Embalagens danificadas ou com sinais de deterioração/violação não devem ser
utilizadas.
A embalagem primária do produto permite que seja aberta manualmente de modo fácil e de
tal forma que os produtos possam ser entregues estéreis e prontos para uso.
A embalagem secundária foi projetada de modo que, uma vez aberta, não seja possível selála; contudo, se a embalagem foi aberta indevidamente é possível voltar a selar, mas será
claramente visível que foi aberto. Neste caso é imprescindível que seja mantida a etiqueta de
identificação completa do produto. Deve ser preservada também a embalagem externa (caixa
de papelão) contendo a instrução de uso e as etiquetas de rastreabilidade.
O estabelecimento de saúde deve ter procedimentos escritos prevendo tais situações. A
abertura da embalagem secundária não compromete a esterilização do produto, desde que a
embalagem primária esteja íntegra.
Contudo, o fabricante recomenda que este procedimento não seja usual dentro do
estabelecimento de saúde, e que, caso ocorra, seja totalmente documentado.
Em todos os casos deve-se sempre proceder a verificação do disco de identificação da
esterilização que deve estar na cor vermelha.
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Cuidados com o manuseio da embalagem
Os implantes estéreis devem ser sempre armazenados fechados na embalagem protetora e
resistente.
Antes da utilização a embalagem deve ser inspecionada para verificar se não há danos que
possam comprometer a esterilidade da prótese.
Quando for abrir a embalagem do implante, a descrição correspondente ao produto (código do
produto e tamanho) deve ser conferida.
O implante deve ser protegido do contato com objetos que podem danificar sua superfície ou
acabamento. Antes da implantação a prótese deve ser inspecionada em relação a danos
visíveis.
A retirada do implante da embalagem deve estar de acordo com os procedimentos assépticos,
conforme ilustrações a seguir.
Instruções de abertura da embalagem
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Esterilização
O sistema TUREMOS é fornecido ESTÉRIL.
Todos os componentes são embalados individualmente em caixas resistentes e esterilizadas
por radiação gama (mínimo de 25kGy).

Advertências e Precauções antes do uso
Advertências
Cada componente é parte de um sistema e deve ser usado apenas em combinação
com outro componente original deste sistema.
O cumprimento das respectivas especificações técnicas de cada implante é cuidadosamente
checado durante a fabricação
O cirurgião é responsável por planejar e verificar a modularidade dos componentes antes da
implantação.
A fixação da prótese na estrutura anatômica do osso é possível apenas com o uso dos
instrumentos desenhados para esta finalidade.
Embora raras, fraturas intra operatórias ou quebra de instrumentos podem ocorrem durante a
implantação. Instrumentos extensivamente utilizados ou que tenham sido submetidos a forças
extensivas são mais suscetíveis a quebras, dependendo das precauções no procedimento
cirúrgico, número de procedimentos e cuidados com o desgaste. Instrumentais devem ser
examinados em relação ao uso e a danos antes da cirurgia.
O tipo de material de cada componente do implante está marcado na rotulagem do produto
bem como na marcação a laser ou gravada que garante a rastreabilidade de cada item.
Precauções
A prótese é projetada para uso único. Não reutilizar componentes previamente
implantados.
Um implante usado não pode ser reimplantado, mesmo que a aparência externa não aparente
qualquer dano. Um implante que teve contato com os tecidos e fluidos corporais de outro
paciente não deve ser utilizado. O ambiente do organismo humano favorece a ocorrência de
corrosão por pontos, corrosão em frestas, corrosão sob atrito, corrosão por fadiga, que
contribuem para acelerar o mecanismo de danos do implante, que pode se manifestar por
quebra ou deformações no formato.
A ocorrência de danos e deformações na superfície da prótese durante o procedimento de
implantação pode desqualificar o produto. Implante danificado não pode ser implantado ou
mantido no corpo do paciente.
Nos casos de remoção do corpo do paciente o implante deve ser destruído de acordo com
procedimentos hospitalares adequados.
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Esclarecimentos sobre o uso
Técnica cirúrgica
Técnicas cirúrgicas para implantação de próteses de substituição de articulação em
extremidades inferiores são conhecidas e todo cirurgião tem autonomia para escolher a melhor
técnica para utilizar no seu paciente.
A implantação deve ser realizada somente por cirurgiões especializados e treinados no uso do
sistema modular TUREMOS e com a orientação baseada em literatura apropriada.
O cirurgião deve estar apto a analisar a extensão da intervenção e determinar o procedimento
terapêutico e os implantes apropriados.
É importante saber se o paciente apresenta outros sintomas, se a osteoporose está presente,
se existem infecções concomitantes, dificuldade de cicatrização, epilepsia, senilidade,
sobrepeso ou se o paciente abusa de álcool e drogas.
As técnicas cirúrgicas e orientações sobre uso de instrumentais nos procedimentos cirúrgicos
estão disponíveis no distribuidor e correspondem às orientações do fabricante Argomedical.
O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do distribuidor no Brasil oferece treinamento e
informações sobre o uso do sistema modular TUREMOS e disponibiliza pessoa treinada para
acompanhar a cirurgia.
Suporte ósseo
Ossos demasiadamente enfraquecidos e infecções podem não ser capazes de fornecer suporte
ósseo suficiente para a implantação da prótese.
O cirurgião é o responsável pela avaliação do suporte ósseo do paciente, especialmente nos
casos onde a pouca qualidade do osso indica a necessidade de uso de enxerto ósseo.
A implantação da prótese não deve ser realizada nos casos onde o cirurgião avalie que o
suporte ósseo é inadequado.
Condições que podem afetar o sucesso da prótese










Osteoporose severa
Deformidades severas, luxação congênita
Reações alérgicas a algum dos materiais utilizados
Tumores ósseos locais
Distúrbios sistêmicos e metabólicos
Histórico de doenças infecciosas ou quedas
Dependência e/ou abuso de drogas
Obesidade
Atividade física intensa envolvendo choque e movimentação, onde a prótese fica exposta a
contusões e/ou excessivos deslocamentos, como por exemplo, trabalho físico pesado,
esporte competitivo, maratonas, entre outros.

Quando o uso da prótese de articulação for a melhor opção para o paciente e o paciente exibir
uma ou mais das condições acima descritas, é importante que o paciente seja informado do
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efeito destas condições no sucesso de sua cirurgia. É aconselhável orientar o paciente sobre
estas condições com o objetivo de reduzir os possíveis efeitos indesejáveis.
Instruções para o paciente devem ser documentadas pelo cirurgião. Antes da cirurgia uma
checagem deve ser feita levando-se em consideração se o paciente apresenta algum tipo de
sensibilidade que possa resultar em reações alérgicas ao material do implante.
Este implante deve ser implantado somente por cirurgiões com treinamento e experiência
adequados.
Pacientes que recebem substitutos da articulação de quadril devem ser informados de que a
longevidade do implante pode depender de seu peso e nível de atividade.
Recomendações pré-operatórias
A escolha da abordagem cirúrgica adequada para um paciente específico é de responsabilidade
do cirurgião.
Antes de decidir sobre a implantação, o cirurgião deve informar ao paciente sobre as
indicações e contra indicações do procedimento e a possibilidade de complicações pósoperatórias.
O paciente deve ser informado do propósito e forma do procedimento e dos efeitos funcionais e
estéticos do tratamento.
O diagnóstico adequado, com planejamento detalhado da operação e a perfeição em sua
realização são decisivos no resultado final do tratamento.
O cirurgião deve saber se o paciente desenvolve reação alérgica ao material do implante (teor
de liga do material é apresentado na seção de descrição do produto, especificações da matéria
prima).
O procedimento cirúrgico deve ser planejado cuidadosamente, especialmente na seleção do
implante (tamanho, diâmetro e largura apropriados) e o local de implantação no osso.
Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, o cirurgião ou pessoa por ele designada deve
assegurar que todos os implantes selecionados estejam na sala de cirurgia, e que todos os
instrumentais estejam presentes e funcionando.
O cirurgião ou pessoa por ele designada deve averiguar se os implantes e instrumentais estão
esterilizados e se correspondem aos componentes escolhidos.
Recomendações pós-operatórias
Profilaxia com antibióticos ou antitrombóticos deve ser introduzida de acordo com orientação
médica.
O cirurgião deve informar o paciente sobre a necessidade de seguir estritamente as regras
específicas do período pós-operatório, inclusive os riscos e complicações que podem ocorrer
devido a um comportamento inadequado durante a recuperação.
O implante não pode suportar toda a carga a que está exposto um osso saudável – um peso
excessivo pode danificar ou quebrar o implante. Por este motivo as atividades físicas devem
ser moderadas.
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O paciente deve ser alertado do risco em que o mesmo corre se não seguir as regras acima ou
se não fizer os exames de controle periódicos.
O cirurgião deve informar o paciente sobre a necessidade de monitorar o implante em períodos
determinados por ele; por outro lado é necessário avisar o paciente para entrar em contato
com o médico caso ocorra qualquer sintoma anormal.
O paciente também deve ser informado sobre o tipo de material que foi implantado,
especialmente nos casos onde houve implantação de componente em aço inoxidável. Esta
informação pode ser útil caso precise se submeter a exame por ressonância magnética.
Imagens diversas:
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