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EasyHip Cemented Tapered Stems 

 0426  Implantes 

Hastes de aço inoxidável 
E24.1.00.0202 E24.1.00.0208 E24.1.00.0214 E24.1.00.0220 

M46 

E24.1.00.0203 E24.1.00.0209 E24.1.00.0215 E24.1.00.0221 
E24.1.00.0204 E24.1.00.0210 E24.1.00.0216 E24.1.00.0222 
E24.1.00.0205 E24.1.00.0211 E24.1.00.0217 E24.1.00.0223 
E24.1.00.0206 E24.1.00.0212 E24.1.00.0218 E24.1.00.0224 
E24.1.00.0207 E24.1.00.0213 E24.1.00.0219 E24.1.00.0225 

Hastes de CoCrMo 

E24.1.00.0302 E24.1.00.0308 E24.1.00.0314 E24.1.00.0320 

M50 

E24.1.00.0303 E24.1.00.0309 E24.1.00.0315 E24.1.00.0321 
E24.1.00.0304 E24.1.00.0310 E24.1.00.0316 E24.1.00.0322 
E24.1.00.0305 E24.1.00.0311 E24.1.00.0317 E24.1.00.0323 
E24.1.00.0306 E24.1.00.0312 E24.1.00.0318 E24.1.00.0324 
E24.1.00.0307 E24.1.00.0313 E24.1.00.0319 E24.1.00.0325 
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Nota: os instrumentos têm a marcação CE0482 pela MedCert Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH. 

 
EasyHip Cemented Tapered Stems 

 0482  Instrumentos 
Cinzel de caixa 

E18.2.00.0103 
   M10 

M13 
M15 

Dispositivo de abertura do canal femoral 
E18.2.00.0107    M12 

M15 
Guia de ressecção 

E18.2.00.0102    M13 
Guia de posicionamento 

E18.2.00.0106    M15 
Brocha 

E24.2.00.0000 E24.2.00.0004 E24.2.00.0008 E24.2.00.0012 

M15 
E24.2.00.0001 E24.2.00.0005 E24.2.00.0009  
E24.2.00.0002 E24.2.00.0006 E24.2.00.0010  

E24.2.00.0003 E24.2.00.0007 E24.2.00.0011  

Punho de brocha 

E10.2.00.0136 
   M12 

M15 
M1 

Cinzel adaptado a punho de brocha E10.2.00.0136 
E24.2.00.0028    M15 

Colo de prova 
E24.2.00.0013 E24.2.00.0014   M15 

Cabeça de prova 
E23.2.00.0302 E23.2.00.0305 E23.2.00.0308 E23.2.00.0311 

M23 E23.2.00.0303 E23.2.00.0306 E23.2.00.0309 E23.2.00.0312 
E23.2.00.0304 E23.2.00.0307 E23.2.00.0310 E23.2.00.0313 

Posicionador de haste + barra interior 
E18.2.00.0110    M15 

Impactor de haste 

E18.2.00.0111 
   M12 

M15 
M13 

Impactor para cabeças de prótese 

E10.2.00.0148 

   M15 
M10 
M25 
M37 

Tampa cónica 
E18.2.00.0109    M8 

Pinça de inserção 
E10.2.00.0130    M12 

Gabaritos para raio x para hastes cimentadas 
E24.2.00.0031     
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Legenda dos materiais 

 

M1 Liga à base de cobalto, CoCrMo, ISO 5832-12; ASTM F1537 

M8 Polifenilsulfona, PPSU 

M10 Aço inoxidável, X5CrNi18-10, DIN EN 10088-1 

M12 Aço inoxidável, X20Cr13, DIN EN 10088-1 

M13 Aço inoxidável, X10CrNi 18-8, DIN EN 10270-3 

M15 Aço inoxidável, X5CrNiCuNb 16-4/X5CrNiCuNb 17-4, ISO 7153-1 

M23 Homopolímero de polipropileno, PP-H, DIN EN 15860, ASTM D4101 

M25 Politetrafluoretileno. PTFE 

M37 Borracha de silicone, FDA§ 177.2600 

M46 Aço inoxidável, FeCrNiMnMoNbN, ISO 5832-9, ASTM F1586-13 

M50 Liga à base de cobalto, CoCrMo, ISO 5832-12; ASTM F799 
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Legenda dos símbolos do rótulo e descrições 

 
 
 Fabricante 

 

Cuidado: observar as instruções de utilização incluídas 

 

Consultar as instruções de utilização 

 

Não reutilizar 

 

Esterilizado por irradiação 

 
Esterilização a vapor 

Qtd. Número de unidades na embalagem 

 
Não estéril 

 
Manter ao abrigo da luz solar 

 

Referência 

 

Número de série 

 

Código do lote 

 

Dispositivo médico 
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Número de encomenda 

 

Material 

 

Data de fabrico (AAAA-MM-DD) 

 

Prazo de validade (AAAA-MM-DD) 

 

Frágil, manusear com cuidado 

 

Manter seco 

 

Não usar se a embalagem estiver danificada 

0426 

0482 

O produto está em conformidade com os requisitos aplicáveis, regulamentados na 
legislação de harmonização da UE para a afixação da marcação CE. 
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1. Aspetos gerais 
Ler atentamente este documento antes de usar o sistema e conservá-lo para consulta futura! 
Este documento não contém todas as informações necessárias para a seleção e a aplicação do 
sistema. Para o manuseamento seguro e correto, consultar outras instruções relacionadas com o 
produto, tais como as da técnica cirúrgica associada ao sistema, as de embalamento e limpeza, bem 
como os rótulos do dispositivo na embalagem. 

2. Grupo de utilizadores 
Os utilizadores aos quais este sistema se destina são cirurgiões, enfermeiros cirúrgicos e pessoal do 
CSSD (CSSD = Central Sterile Supply Department, Departamento Central de Esterilização) 
experientes e formados. 

3. Descrição do sistema 
O sistema é composto por componentes e instrumentos de implante, tal como descrito na lista de 
referências. 
Os componentes do implante destinam-se a ser implantados na articulação da anca. O sistema inclui 
o componente femoral de um implante de artroplastia da anca e pode ser usado juntamente com as 
cabeças femorais e as taças da GO Implants numa artroplastia total da anca. 
 

4. Utilização prevista 
As hastes EasyHip Tapered Stems não-ativas da GO German Orthopedic Implants GmbH, 
implantáveis mediante cirurgia invasiva, destinam-se à substituição a longo prazo do lado femoral de 
uma articulação da anca deteriorada e/ou com defeito no corpo humano. As hastes EasyHip Tapered 
Stems formam uma substituição total da articulação da anca quando combinadas com a cabeça de 
prótese e, se aplicável, com a taça acetabular. As hastes EasyHip Tapered Stems podem ser usadas 
em pacientes adultos anestesiados de qualquer origem étnica e sexo. As hastes EasyHip Tapered 
Stems são implantadas com cimento. Os produtos só podem ser usados e operados em ambiente 
médico assético por pessoas com a formação, os conhecimentos ou a experiência devidos nos 
campos ortopédico e cirúrgico. Os implantes são fornecidos estéreis, em embalagem individual, como 
produtos de uso único. 

 

5. Indicações 
– Destruição extensa primária e secundária da articulação, a ponto de reduzir a eficiência 

funcional do aparelho locomotor; 
– Estado patológico grave que afete a articulação, causado por artrite degenerativa e 

reumatoide; 
– Fratura da articulação ou necrose óssea; 
– Problemas no pós-operatório na sequência de operações anteriores com ou sem uso 

consequente de uma prótese. 
 

6. Contra-indicações 
– Processo inflamatório em curso na região periarticular; 
– Perda grave de tecido ósseo, a ponto de inibir uma estabilização primária da prótese; 
– Alterações degenerativas do estado neurológico do paciente; 
– Instabilidade grave na área do ligamento que não possa ser solucionada; 
– Causas previsíveis de fadiga da articulação implantada devido a obesidade ou atividade física 

excessiva; 
– Osteoporose grave; 
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– Cancro ósseo na área de ancoragem do implante; 
– Abuso de álcool ou de drogas; 
– Alergia aos materiais empregados; 
– Falta de colaboração por parte do paciente 

7. Contraindicações relativas 
– adiposidade 
– incompatibilidade ou previsão de compatibilidade não-assegurada 
– previsão de sobrecarga/sobre-esforço da prótese da articulação 
– osteoporose 

8. Possíveis riscos e efeitos secundários 
– hematomas na região da operação; 
– início tardio de infeções agudas na região da operação; 
– alterações funcionais momentâneas ou persistentes nos nervos da área anatómica afetada; 
– trombose venosa, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva; 
– mudança de posição e/ou desprendimento da prótese; 
– deslocação da articulação; 
– encurtamento ou prolongamento do membro afetado; 
– fratura óssea patológica causada por alterações na carga; 
– reações alérgicas ou metalose na região periférica do implante; 
– ossificação periarticular. 

9. Vantagem clínica 
A vantagem clínica do sistema é definida como: 

– Taxa de sobrevivência em linha com o estado da arte quando usado de acordo com a 
finalidade prevista. 

– Taxa de complicações em linha com o estado da arte. 
– Melhoria da qualidade de vida 

10. Materiais dos implantes 
– Aço inoxidável (M30NW/FeCrNiMnMoNbN) em conformidade com as normas internacionais 

UNI EN ISO 5832-9 e ASTM F1586-13; 
– Liga CoCrMo em conformidade com as normas internacionais UNI EN ISO 5832-12 e 

ASTM F799; 
 
Consultar a lista de referências neste documento, a técnica cirúrgica pertinente associada ao sistema 
e a identificação na embalagem para mais informações sobre os materiais do implante. 
A pedido, o fabricante disponibiliza mais informações sobre a composição do material. 

11. Materiais dos instrumentos 
Consultar a lista de referências neste documento, a técnica cirúrgica pertinente associada ao sistema 
e a identificação na embalagem para mais informações sobre os materiais dos instrumentos 
invasivos. 
A pedido, o fabricante disponibiliza mais informações sobre a composição do material. 

12. Seleção do implante, combinações permitidas 
Para informações de identificação definitivas sobre o produto, como sejam a compatibilidade do 
sistema, a referência, o material e o prazo de validade, consultar a identificação no implante e/ou na 
embalagem. 
Consultar também as secções deste documento que se seguem e a técnica cirúrgica pertinente 
associada ao sistema para mais informações sobre a seleção do implante, a combinação permitida, 
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bem como para informações sobre a atribuição e o manuseamento dos instrumentos a usar na 
implantação. 
As combinações com implantes de outros fabricantes e/ou com implantes da GO Implants que difiram 
das especificações técnicas cirúrgicas não foram testadas e não são permitidas. Dependendo da 
artroplastia da articulação da anca indicada para o paciente em particular, diversos componentes do 
sistema de anca da GO Implants podem ser acoplados com as hastes EasyHip Cemented Tapered 
Stems. 

13. Materiais permitidos para emparelhamentos tribológicos dos 
implantes 

– Liga CoCrMo/cerâmica 
 

14. Amplitude de movimento dos implantes: 
Este implante da anca destina-se à substituição de artroplastia da anca, a amplitude de movimento do 
implante foi avaliada e cumpre a norma internacional pertinente. 
 

15. Cone de implante 
Os cones de implante macho e fêmea das ligações do sistema têm de corresponder. Tem de ficar 
garantido o acoplamento correto do cone. Os cones foram concebidos para corresponder entre si na 
perfeição, não sendo permitida a combinação com dispositivos de outros fabricantes. 

16. Ancoragem dos implantes 
Os componentes dos implantes estão rotulados com a indicação de que têm de ser cimentados. 

17. Vida útil dos implantes 
A vida útil dos nossos implantes é limitada por princípio e é determinada por fatores individuais, como, 
por exemplo, o peso corporal e o nível de atividade do paciente, bem como pela qualidade e pela 
execução profissional da implantação. Partindo destes fatores de influência individuais, a GO German 
Orthopedic Implants GmbH define a vida útil média geral de um implante com base na respetiva taxa 
de sobrevivência (ou seja, a proporção de implantes funcionais depois de determinado período a 
partir do momento da implantação). De acordo com os resultados dos testes realizados, a taxa de 
sobrevivência dos nossos implantes corresponde ao estado geral da arte no momento da aprovação 
dos implantes. 

18. Reprocessamento/Reutilização 
Os implantes são fornecidos como dispositivos de uso único estéreis. Não é permitido o 
reprocessamento ou a reutilização de implantes cuja embalagem de proteção esteja aberta ou 
danificada ou que já tenham sido implantados. 
Podem advir os seguintes riscos da reutilização de implantes: 
 

– Infeções 
– Vida útil reduzida do implante 
– Maior desgaste e complicações com os resíduos decorrentes do desgaste 
– Transmissão de doenças 
– Fixação inadequada do implante 
– Função limitada do implante 
– Resposta e/ou rejeição do implante 
 

Os instrumentos têm de ser desinfetados e esterilizados antes da utilização. 
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Observar ainda as nossas instruções em separado sobre o embalamento e a limpeza dos 
instrumentos. 
 
Os produtos de uso único não podem ser reutilizados. 
 
 
 
 
 

19. Reesterilização 
Os implantes foram concebidos somente para uso único. A reesterilização não é permitida. 
Os implantes e respetivos materiais não são apropriados para serem reesterilizados. 
Pode ocorrer uma degradação imprevisível destes implantes durante a reesterilização. 

20. Armazenamento e transporte de implantes 
Os implantes embalados estéreis têm de ser guardados na embalagem original não danificada, em 
instalações com uma proteção adequada contra danos decorrentes de colisões, geada, humidade, 
calor excessivo e luz solar direta. 
Um armazenamento incorreto devido ao calor excessivo (> 50 °C) por um período alargado 
(> 100 dias) pode provocar resíduos visíveis da embalagem no implante. 
A pedido, o fabricante disponibiliza mais informações. 

21. Informações para orientação do paciente 
Se a implantação deste sistema for considerada a melhor solução para o paciente e caso se 
aplique a ele uma das circunstâncias descritas na secção 22, é necessário informá-lo(a) 
relativamente aos efeitos que se antecipa que estas circunstâncias possam ter no sucesso da 
operação. Recomenda-se ainda que o paciente seja informado sobre as medidas que pode tomar 
para reduzir os efeitos dessas complicações. Todas as informações disponibilizadas ao paciente 
devem ser documentadas por escrito pelo cirurgião. O cirurgião deve entregar ao paciente um 
cartão de implante. 

Os pacientes também devem ser instruídos: 

– detalhadamente sobre as limitações dos implantes, especialmente sobre os efeitos do esforço 
excessivo causado, entre outras coisas, pelo peso corporal e pela atividade física. Devem ser 
incentivados a ajustar as suas atividades em conformidade. 

– sobre a composição do material do implante. 
– relativamente ao facto de os implantes poderem responder a detetores de metal durante 

verificações de segurança (p. ex., em aeroportos), sendo, por isso, recomendado, que se 
façam acompanhar de um cartão de implante como prova. 

– que os implantes podem interagir com técnicas de imagiologia (p. ex., IRM) 
 
 

22. Circunstâncias que podem interferir com o sucesso de uma 
operação 

– Osteoporose grave 
– Deformidades graves 
– Doenças sistémicas 
– Problemas metabólicos 
– Histórico de infeções e quedas 
– Dependência ou abuso de drogas, incluindo álcool em excesso e consumo de nicotina 
– Obesidade 
– Problemas mentais ou doenças neuromusculares 
– Atividades físicas intensas associadas a vibrações fortes 
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– Hipersensibilidades 

23. Avisos/Precauções 
– Os implantes têm de ser manuseados com muito cuidado e não podem ser modificados ou 

alterados, dado que, mesmo os danos e riscos mais pequenos, podem prejudicar 
consideravelmente a sua estabilidade ou desempenho. Não é permitido usar implantes 
danificados. 

– Não são permitidas manipulações nos implantes com elementos de fixação (p. ex., correias) 
para ajuste intraoperatório, como seja dobrá-los com força ou para trás ou vincá-los. 

– As superfícies destinadas à ligação de componentes protéticos modulares (cone, pinos, 
parafusos) não podem ser danificadas e podem precisar de ser limpas com líquido estéril e 
secas antes de serem unidas entre si, isto para que sangue ou outro tipo de película não 
prejudique as ligações, o que poderia comprometer a fiabilidade da união. 

– Não manipule nem utilize inadequadamente os instrumentos. Não assumimos a 
responsabilidade por produtos que tenham sido modificados, sujeitos a utilização diferente 
daquela a que se destinam ou utilizados de forma inadequada. 
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24. Planeamento pré-operatório 
O planeamento pré-operatório disponibiliza informações importantes para identificar o sistema de 
implante apropriado e selecionar os componentes de um sistema. Verificar se todos os componentes 
necessários para a operação estão dispostos e prontos na sala de operações. Testar as próteses 
para verificar se assentam bem (se isso se aplicar) e ter à mão outros implantes para o caso de 
serem necessários outros tamanhos ou de o implante previsto não poder ser usado. Todos os 
instrumentos da GO Implants necessários para a implantação têm de estar à mão e intactos. 
 
Se a implantação da prótese for indicada, deve ser tido em conta 
juntamente com as circunstâncias gerais do paciente: 
 

– se foram consideradas todas as alternativas de tratamento cirúrgico e não-cirúrgico para a 
doença da articulação 

– se o desempenho da substituição artificial da articulação é categoricamente inferior ao 
desempenho da articulação natural e se o único objetivo aqui é um melhoramento 
relacionado com a indicação no estado pré-operatório 

– que a seleção, a colocação e a fixação adequadas dos dispositivos são fatores decisivos, que 
irão determinar a vida útil do implante. 

– que uma articulação artificial pode desprender-se devido a tensão, desgaste e infeção ou que 
pode ocorrer luxação ou deslocação 

– que, devido ao desprendimento do implante, pode ser necessária uma cirurgia de revisão, a 
qual, em determinadas circunstâncias, pode excluir a possibilidade de restauração da função 
da articulação 

– que, se for indicada a utilização de cimento ósseo ou a seleção de implantes não-cimentados, 
a idade biológica do paciente, entre outras coisas, tem de ser considerada 

– se o paciente consente ser submetido à operação e aceita os riscos envolvidos 

– que, se o cimento ósseo de transferência de carga e/ou as estruturas ósseas estiverem 
danificadas, não poderão excluir-se o desprendimento dos componentes, fraturas ósseas e 
do implante, bem como outras complicações graves 

– que, caso se suspeite de que o paciente tem alergias e os resultados dos testes aplicáveis 
forem positivos, será preciso examinar a sensibilidade que tenha a corpos estranhos 
(tolerância aos materiais) 

– que infeções agudas e crónicas, locais e sistémicas, podem comprometer o sucesso da 
implantação, pelo que se recomenda uma análise microbiológica pré-operatória 

Normalmente, a falha mecânica ou a fratura de um implante é uma exceção rara. No entanto, isto não 
pode ser excluído com certeza absoluta, não obstante a estrutura sã do implante. 
Isto pode dever-se a tensão sobre o implante e a prótese em resultado de uma queda ou acidente, 
entre outras coisas. 
Se a área do osso na qual o implante está ancorado for alterada de forma a que a prótese deixe de 
conseguir suportar a tensão normal e uma área da prótese fique sujeita a desequilíbrio de tensão, 
isso poderá resultar numa falha mecânica do sistema do implante. Esse tipo de desequilíbrios de 
tensão também podem ocorrer se os elementos de ancoragem dos implantes tiverem de formar uma 
ponte sobre deficiências ósseas maiores sem um reforço ideal do osso. Recomenda-se a utilização 
do implante com os maiores elementos de ancoragem que for possível. De uma boa preparação para 
procedimentos cirúrgicos faz também parte a realização de testes de funcionamento de implantes e 
instrumentos antes da utilização. 
 
Para informações de identificação definitivas sobre o produto, como sejam a compatibilidade do 
sistema, a referência, o material e o prazo de validade, consultar a identificação no implante e/ou na 
embalagem. Deve também tirar-se partido dos cursos de formação para técnicas cirúrgicas e 
manuseamento do sistema de implante, bem como dos materiais informativos impressos 
disponibilizados pela GO German Orthopedic Implants GmbH. Para mais informações, contactar o 
escritório de vendas da GO German Orthopedic Implants GmbH ou o representante local. 
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25. Manuseamento 
Todos os componentes dos implantes são fornecidos em embalagens individuais como dispositivos 
de uso único. Os componentes são esterilizados por radiação gama de, pelo menos, 25 kGy. 
Os implantes devem ser sempre guardados por abrir na respetiva embalagem de proteção. Examinar 
a embalagem quanto a danos antes de usar o implante. Uma embalagem danificada pode ter um 
efeito negativo na esterilidade do dispositivo e no bom desempenho do implante, a ponto de inutilizar 
o dispositivo. 

– Verificar o prazo de validade nos implantes. Não é permitida a implantação de implantes cujo 
prazo de validade tenha expirado! 

– Depois de aberta a embalagem, verificar se o modelo e o tamanho do implante correspondem 
às informações impressas no rótulo da embalagem. 

– A embalagem pode conter componentes de proteção para os implantes. Estes componentes 
não se destinam à implantação. 

– Observar as normas pertinentes para o manuseamento assético de dispositivos durante e 
depois da remoção do implante da embalagem. 

– Ao remover a embalagem, registar o número do lote ou da série indicado no rótulo, dado que 
esta informação é decisiva para o rastreio do lote. Para ser mais prático, os autocolantes com 
estas informações acompanham todas as embalagens. 
 

Os instrumentos têm de ser sempre manuseados com cuidado, sobretudo durante o transporte, a 
limpeza, a manutenção, a esterilização e o armazenamento. A esterilidade dos instrumentos 
depende, entre outras coisas, da embalagem dos artigos estéreis e das condições de 
armazenamento predominantes, devendo estes fatores ser estabelecidos juntamente com o 
funcionário responsável pela higiene em função de cada caso em particular. A luz solar direta é de 
evitar. Uma manutenção e cuidados incorretos, assim como a utilização diferente daquela a que se 
destina pode conduzir a danos ou desgaste prematuro. 
 

26. Utilização intraoperatória 
Para informações sobre a utilização intraoperatória do sistema, consultar a técnica cirúrgica 
pertinente associada ao sistema. 

27. Fase pós-operatória 
Além do treino do movimento e dos músculos, deve dedicar-se especial atenção à instrução exaustiva 
do paciente durante a fase pós-operatória. 
Recomenda-se que a evolução da recuperação na fase pós-operatória seja monitorizada por um 
médico. Caso se aplique, os pacientes devem também ser aconselhados sobre a forma como podem 
evitar esforços excessivos. 

28. Notas sobre procedimentos de exame IRM e TC 
Os nossos implantes não foram avaliados relativamente à segurança e à compatibilidade para 
procedimentos de exame IRM e TC. 
No caso dos nossos implantes e respetivos componentes de metal, os exames IRM representam 
riscos potenciais para o paciente devido à possibilidade de aquecimento e de migração dos implantes 
ou dos respetivos componentes. 
Da mesma forma, existe um risco potencial de formação de artefactos nos exames IRM e TC dos 
nossos implantes e respetivos componentes de metal. 
A probabilidade de ocorrência e a dimensão dos riscos potenciais mencionados depende do tipo de 
dispositivo, dos respetivos parâmetros e das sequências usadas. 
Observar sempre as indicações nas instruções de operação do fabricante do dispositivo usado para 
imagiologia. 
A seleção do procedimento de exame imagiológico e a avaliação de eventuais efeitos secundários é 
da responsabilidade do médico examinador. 
O médico examinador tem de ter em conta o estado individual do paciente e outros métodos de 
diagnóstico. 
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29. Explantação de implantes/Cirurgia de revisão 
Para informações sobre a explantação dos implantes e a cirurgia de revisão, consultar a técnica 
cirúrgica pertinente associada ao sistema. 

30. Eliminação 
Os componentes da embalagem e do sistema a eliminar têm de ser tratados em conformidade com 
os regulamentos nacionais e locais relativos a resíduos hospitalares. 

31. Utilização inicial dos instrumentos 
Antes da utilização inicial, os instrumentos não-estéreis devem ser limpos, desinfetados e 
esterilizados de acordo com a descrição neste documento. Todos os utilizadores nos departamentos 
centrais de esterilização e nas salas de operações devem familiarizar-se com o funcionamento e a 
compatibilidade dos instrumentos antes de os utilizarem. 

32. Teste de desempenho dos instrumentos 
Os instrumentos têm de ser testados quanto à sua aptidão para a operação e eficiência funcional 
antes de cada utilização. Além disso, devem estar desprovidos de resíduos e/ou sujidade visível. Em 
particular, devem ser verificadas as áreas e as funções, como as de medição, e ainda as 
compatibilidades, as formas, as arestas cortantes, as pontas, as ligações, os fechos, os batentes e os 
componentes móveis. Os componentes e os instrumentos de plástico têm de ser verificados quanto a 
desgaste devido a envelhecimento, p. ex., fissuras, partes frágeis ou lascadas, e, se esses danos 
forem evidentes, não podem voltar a ser usados, tendo de ser substituídos por instrumentos novos. 
A vida útil dos instrumentos depende dos materiais, do design, da utilização e do processamento. Por 
isso, não usar instrumentos danificados ou com alterações evidentes nas superfícies. Não proceder a 
reparações por iniciativa própria. Os trabalhos de assistência e as reparações só podem ser 
realizados pelo pessoal devidamente qualificado do fabricante. 

33. Manutenção dos instrumentos 
Depois de cada utilização, os instrumentos devem ser sujeitos a um(a) inspeção/teste de 
desempenho. Depois da limpeza e da desinfeção térmica, as articulações, as roscas de parafusos e 
outras partes móveis têm de ser revestidas com um óleo fisiologicamente inócuo para reduzir a 
fricção e o desgaste. Para cuidar dos instrumentos, recomendamos: "neodisher IP Spray". Em casos 
particulares, observar também as instruções adicionais de limpeza e de cuidados a ter 
especificamente para os instrumentos da GO Implants. 

34. Limpeza e cuidados a ter com os instrumentos 
Depois de cada utilização, os instrumentos têm de ser limpos, desinfetados e inspecionados por 
pessoal qualificado (p. ex., competência da DGSV, no caso da Alemanha). Para o efeito, devem ser 
desmontados tanto quanto possível. Recomendamos a eliminação da sujidade maior dos 
instrumentos com um pano que não largue pelos, logo a seguir à utilização. Depois, os instrumentos 
têm de voltar a ser limpos para não permitir que fluidos corporais, restos de tecido ou outros resíduos 
sequem neles. Por isso, logo a seguir à operação, devem ser enviados ao departamento central de 
esterilização. 

35. Limpeza manual dos instrumentos 
Usar a solução de limpeza enzimática de pH neutro preparada de acordo com as instruções do 
fabricante. O produto que recomendamos é o MediClean da Dr. WEIGERT, Hamburg. 
Deixar o instrumento (ou as respetivas peças individuais) completamente imerso(as) na solução 
enzimática durante 20 minutos. Limpar o instrumento cuidadosamente com uma escova de cerdas 
macias de plástico (prestando especial atenção a cavidades e a outras áreas de difícil acesso) até 
que toda a sujidade visível tenha sido eliminada. Os lúmenes devem ser limpos com uma escova 
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longa e estreita com cerdas macias (p. ex., um limpa-tubos). Nota: a solução enzimática deve ser 
substituída se ficar muito contaminada (com sangue e/ou ficar turva). 
Não usar escovas de metal ou palha-de-aço para a limpeza. 
Retirar o instrumento da solução enzimática e enxaguá-lo durante, pelo menos, 3 minutos em água 
purificada obtida por ultrafiltração, OI (osmose inversa), DI (desionização) e/ou destilação ou uma 
combinação destas. Enxaguar bem os lúmenes, as aberturas e outras áreas de difícil acesso. 
Preparar a solução de limpeza de pH neutro e deitá-la numa máquina de limpeza ultrassónica. 
Deixar o instrumento completamente imerso na solução de limpeza e limpar por ultrassons durante 
10 minutos, de preferência a 45–50 kHz. 
Enxaguar bem o instrumento com água purificada obtida por ultrafiltração, OI, DI e/ou destilação ou 
uma combinação destas, durante, pelo menos, 3 minutos ou até a água do enxaguamento deixar de 
apresentar sinais de sangue ou sujidade. 
Repetir os passos (d) e (e) com uma solução de limpeza acabada de preparar. 
Secar o instrumento com um pano descartável limpo e absorvente que não largue pelos. 

36. Limpeza do instrumento numa máquina de limpeza e desinfeção 
Antes de limpar e desinfetar numa máquina de limpeza e desinfeção (WD) validada e operada por 
pessoal qualificado (p. ex., competência da DGSV, no caso da Alemanha), recomendamos: 

a) Eliminação a seco na sala de operações. 

b) Desmontagem completa dos componentes destacáveis 

c) Eliminação manual e mecânica da sujidade maior, de preferência sob água corrente. 

d) Limpeza ultrassónica em cestos adequados, p. ex., num BANDELIN RM 40/UH, com 400 ml 
de SEPTO PRE CLEAN por cada 40 l de água da torneira à temperatura ambiente e 40 kHz 
durante 15 minutos. 

e) Colocar os instrumentos, desmontados ou abertos, em cestos de lavagem adequados. 
Verificar se o líquido pode circular bem à volta dos instrumentos e se todas as superfícies têm 
contacto com ele. Observar as instruções do fabricante da máquina de limpeza e desinfeção. 
No caso de instrumentos ocos, esta operação de lavagem tem de ser igualmente eficaz por 
dentro e por fora; sempre que necessário, usar adaptadores específicos para a máquina de 
limpeza e desinfeção. 

f) A limpeza e desinfeção automática à máquina devem ser realizadas utilizando uma máquina 
de lavar/desinfetar validada, p. ex., BELIMED WD 290. Para a limpeza automática validada 
(incluindo desinfeção térmica a 93 °C durante 5 min), recomendamos os seguintes 
parâmetros de programa com um agente de limpeza alcalino, depois de concluídos os passos 
(a) a (e): 
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Etapa do 
programa 

Entrada de água Tempo da etapa Tempo de 
medição 

Pré-limpeza Água fria 4 min — 

Limpeza Água desmineralizada (DIW) 7 min 80 s a 40 °C 

Agente 
neutralizante 

(DIW) 1 min 20 s 

Enxaguamento 
final 

(DIW) 5 min 10 s a 50 °C 

1.ª fase de 
secagem 

— 5 min — 

2.ª fase de 
secagem 

— 10 min — 

 

Etapa do 
programa 

Temperatura Produto químico 

Pré-limpeza 25 °C — 

Limpeza 60 °C Neodisher Mediclean forte 

Agente 
neutralizante 

— Neodisher N 

Enxaguamento 
final 

93 °C Neodisher Mediklar 

1.ª fase de 
secagem 

120 °C — 

2.ª fase de 
secagem 

120 °C — 
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37. Esterilização de instrumentos 
Os nossos instrumentos foram concebidos para esterilização com calor húmido (esterilização a vapor) 
pelo método de pré-vácuo fracionado (134 °C e um tempo de espera mínimo de 5 minutos), p. ex., 
num WEBECO EC 2120, operado por pessoal qualificado (p. ex., competência da DGSV, no caso da 
Alemanha). 

A esterilização a vapor pode ser realizada numa embalagem de papel estéril normalizada (p. ex., DIN 
EN ISO 10993-12, 7405 e/ou ANSI AAMI ISO 11607, 11737-2) ou num tabuleiro específico num 
recipiente de esterilização em conformidade com, p. ex., a norma DIN EN 868-8, DIN EN ISO 11607-
1. 

O método de esterilização tem de ser validado pelo utilizador. A temperatura não deve ultrapassar os 
137 °C para não danificar punhos, isolamentos ou outros componentes não-metálicos. 

Antes da esterilização dos instrumentos, verificar sempre se voltaram a ser montados e se estão 
abertos. No que se refere à manipulação e à carga, observe as instruções fornecidas pelo fabricante 
do seu esterilizador. 

Os componentes de plástico ou revestidos a plástico não podem ser esterilizados em esterilizadores 
de ar quente. Recomendação: ao usar recipientes de esterilização com tabuleiros, depois de cheios, 
também estes devem ser envolvidos em panos ou tecido não-tecido. O peso total de cada recipiente 
não pode exceder os 10 kg. 

Se houver alguma suspeita de contaminação por priões, observar as recomendações emitidas pelo 
Robert Koch Institute (www.rki.de), bem como um tempo de espera mínimo de 18 minutos a 134 °C 
para a esterilização a vapor. 

Para mais informações sobre o processamento correto de dispositivos médicos, consultar "Instrument 
Processing Working Group" em www.a-k-i.org. 

38. Assistência técnica a instrumentos 
Os instrumentos enviados para assistência técnica têm de ser previamente processados, de forma a 
que não possam constituir um risco para terceiros. Teremos todo o gosto em fornecer-lhe mais 
informação sobre conjuntos especiais de instrumentos, as suas aplicações, desmontagem, limpeza e 
cuidados. 

39. Link para o resumo de segurança e o desempenho clínico 
No momento da elaboração deste documento, a base de dados EUDAMED ainda não estava ativa, 
pelo que não pode ser aqui indicado o link para o resumo de segurança e o desempenho clínico. 

40. Pedidos 
Todos os pedidos devem ser encaminhados para a GO German Orthopedic Implants GmbH (ver os 
dados de contacto neste documento). 

41. Reclamações sobre os nossos produtos 
Todas as reclamações devem ser enviadas para: 
complaint@go-implants.com 
 
Em caso de reclamação, deve ser especificado o nome ou a referência do componente em questão, 
juntamente com o número de série (SN) ou de lote (LOT), o seu nome e o seu endereço de contacto. 
O motivo da reclamação deve ser apresentado de forma sucinta. 
 

A GO German Orthopedic Implants GmbH e/ou outras entidades afiliadas da empresa possuem ou usam as seguintes marcas 
registadas ou requereram o seu registo em muitas jurisdições: GO Implants, EasyHip. 
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Podem usar-se outras marcas registadas e nomes comerciais neste documento para indicar as entidades que reivindiquem as 
marcas e/ou os nomes ou os respetivos produtos e que sejam propriedade dos respetivos proprietários. 


