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Significado dos símbolos e denominações nos 
rótulos

Observar a informação de 
utilização em anexo

Produto de utilização única, não 
reutilizar

Esterilização por irradiação

Esterilizado em óxido de etileno

Referência do produto

Número de série ou de lote

Consultar as instruções de 
funcionamento

Fabricante

Qty. Unidades na embalagem

Data de fabrico/esterilização  
(AAAA-MM ou AAAA-MM-DD)

Utilizar até (AAAA-MM ou 
AAAA-MM-DD)

Cuidado, frágil

Conservar seco

Conservar protegido da luz 
solar

Não utilizar se embalagem 
estiver rasgada ou danificada

0482

O produto está em conformida-
de com os requisitos aplicáveis, 
regulamentados na legislação 
de harmonização da UE para a 
afixação da marcação CE

Número de encomenda
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1. Breve descrição
Os sistemas de implantes não ativos cirurgicamente invasivos da 
empresa GO German Orthopedic Implants GmbH destinam-se à 
substituição parcial ou total de longa duração de uma articulação 
ou uma região óssea doente no corpo humano. São compostos por 
componentes definidos, combináveis entre si no âmbito das respecti-
vas aprovações dos produtos. Os produtos só podem ser utilizados e 
operados num ambiente médico asséptico e por pessoas que tenham a 
necessária formação, conhecimentos ou experiência na área ortopé-
dica e cirúrgica. O folheto informativo dos produtos não contém toda a 
informação necessária para a seleção e aplicação dos produtos. Para 
o manuseamento correto devem ser consultadas outras instruções 
relacionadas com o produto, p. ex., a técnica cirúrgica do respetivo 
sistema, eventuais recomendações especiais de manuseamento e 
etiquetas do produto. As indicações para a identificação clara do 
produto como a atribuição a um sistema, referência do artigo, material 
e prazo de validade devem ser consultadas no rótulo do implante e / ou 
na embalagem. Aproveite para sua informação também as ações de 
formação propostas e a informação por escrito, para tal contacte a 
distribuição e os delegados de vendas da empresa GO German Ortho-
pedic Implants GmbH.
2.  Manuseamento
Os componentes são fornecidos estéreis (esterilização com raios 
gama, pelo menos 25 kGy) como produtos de utilização única em 
embalagens individuais. Excetuam-se aqui componentes de polietileno 
altamente reticulado ou polietileno altamente reticulado com vitamina 
E, esterilizados por óxido de etileno (ETO) e fornecidos como produtos 
de uso único em embalagens individuais. A embalagem pode conter 
peças para a proteção dos implantes. Estas peças não se destinam à 
implantação. Os implantes devem ser sempre guardados em embala-
gens protetoras fechadas. Antes da utilização do implante deve verifi-
car a embalagem quanto a danos. Em caso de embalagem danificada, 
tanto a esterilidade como também o produto podem ficar comprometi-
dos e, deste modo, também o funcionamento em perfeitas condições 
do implante, pelo que este produto não pode ser utilizado. Observe o 
prazo de validade dos implantes. Os implantes cujo prazo de validade 
tenha sido ultrapassado não podem ser utilizados para implantação!
Durante e após a remoção do implante da sua embalagem deve obser-
var as respetivas prescrições de assepsia. Ao retirar a embalagem deve 
guardar o número de lote ou de série da etiqueta, uma vez que este é indis-
pensável para o seguimento do lote. Para facilitar o processo encontram-se 
em cada embalagem autocolantes com os respetivos dados.
Atenção!
•  Os implantes devem ser manuseados com grande cuidado e não 

podem ser deformados nem alterados, já o mais pequeno risco e 
dano podem comprometer consideravelmente a estabilidade ou o 
funcionamento. Os implantes danificados não podem ser utilizados.

•  Nos implantes que apresentam elementos de fixação para a adap-
tação intra-cirúrgica (p. ex., linguetas) não podem ser efetuadas 
manipulações como dobras, quebras ou curvaturas para trás.

•  As superfícies destinadas à conexão a componentes protésicos 
modulares (cones, pinos, parafusos) não podem ser danificadas e 
devem ser limpas com líquido estéril e secadas antes da montagem, 
para que durante a montagem não possa entrar sangue ou outro tipo 
de película para a respetiva conexão, colocando em risco a seguran-
ça da conexão.

•  Na eventualidade, extremamente rara, de quebra de uma rótula 
cerâmica, pode ser empregue o sistema BIOLOX® OPTION. Por 
princípio, o operador deverá certificar-se, com base nas instruções 
de utilização do BIOLOX® OPTION, de que são toleráveis danos 
visíveis ou tácteis na superfície do cone.

•  Os implantes de cerâmica só podem ser utilizados em combinação com 
implantes novos de fábrica e não utilizados.

•  No caso de um componente de cerâmica partido, as partículas de 
cerâmica devem ser completamente removidas, devendo, caso 
contrário, contar-se com um maior desgaste por abrasão.

•  As embalagens e os implantes a eliminar devem ser manipulados de 
acordo com as disposições legais nacionais e municipais relativas 
ao tratamento de resíduos hospitalares.

3. Armazenamento
Os implantes embalados estéreis devem ser armazenados na emba-
lagem original intacta em edifícios protegidos contra gelo, humidade, 
temperaturas elevadas e luz solar directa, assim como contra danos 
mecânicos.
Um armazenamento incorreto devido a calor excessivo (>50ºC) durante 
um período prolongado (>100 dias) pode dar origem a resíduos visíveis 
da embalagem no implante. 
Para mais informações, consultar o fabricante.
4. Materiais, seleção do implante, combinações possíveis 
Como material de base são utilizados titânio e ligas de titânio, aço para 
implantes, ligas de cobalto-crómio-molibdeno, polietileno de elevado 
peso molecular e cerâmica de óxido de alumínio, assim como cerâmica 
de mistura de alumínio:
–  liga à base de cobalto (CoCrMo) de acordo com as normas ISO 

5832-4 / ASTM F-75 e ISO 5832-12 /  
ASTM F-1537

–  liga de titânio-alumínio (TiAl6V4) de acordo com as normas ISO 
5832-3 / ASTM F-136 e ASTM F-1108

–  titânio (Ti) de acordo com a norma ISO 5832-2 / ASTM F-67
–  aço inoxidável implantável de acordo com as normas ISO 5832-

1 / ASTM F -138 / ASTM F-139
–  liga à base de cobalto (CoCrNiMoFe) de acordo com a norma ISO 

5832-7 / ASTM F-1058
–  cerâmicas de óxido de alumínio “BIOLOX® forte” (Al2O3) de acordo 

com a norma ISO 6474-1 e cerâmica de mistura de óxido de alumínio 
“BIOLOX® delta” ISO 6474-2 da CeramTec AG

–  polietileno de elevado peso molecular (UHMWPE) de acordo com a 
norma ISO 5834-2 / ASTM F-648

–  polietileno altamente reticulado com base em polietileno de elevado 
peso molecular (UHMWPE), de acordo com a norma ISO 5834-
2 / ASTM F-648 / ASTM F-2565

–  polietileno altamente reticulado com base em polietileno de elevado 
peso molecular (UHMWPE) com vitamina E, de acordo com a norma 
ISO 5834-2 / ASTM F-648 / ASTM F-2565 / ASTM F-2695

–  revestimento de cálcio-fosfato de acordo com a norma ASTM F-1609
–  revestimento de titânio comercialmente puro (CpTi) – revestimento 

de spray de plasma de titânio de acordo com a norma ASTM F-1580
–  revestimento duplo de titânio e fosfato de cálcio de acordo com as 

normas ASTM F-1580 e ASTM F-1609
–  revestimentos de nitreto de titânio (TiN: nitreto de titânio, TiNbN: 

nitreto de titânio e nióbio, TiNbON: Oxinitrito de titânio-nióbio, TiNb: 
Titânio nióbio) 

Informação adicional sobre as composições dos materiais pode ser 
obtida a pedido junto do fabricante. As informações relativas à seleção 
do implante, possíveis combinações admissíveis e materiais dos im-
plantes podem ser consultadas na técnica cirúrgica do respetivo siste-
ma e no rótulo da embalagem. As indicações sobre a classificação e o 
manuseamento dos instrumentos utilizados na implantação podem ser 
igualmente consultadas na respetiva técnica cirúrgica. A combinação 
com implantes de outros fabricantes e / ou combinações de implantes 
GO Implants, que diferem das indicações apresentadas na técnica cir-
úrgica, não foram asseguradas mediante testes e não são permitidas.
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4.1 Combinações de materiais admissíveis:
–  liga de CoCrMo / UHMWPE ou polietileno altamente reticulado, 

polietileno altamente reticulado com vitamina E
–  metais revestidos a TiN e TiNbN da série de normas ISO 5832 e se-

guintes / UHMWPE ou polietileno altamente reticulado ou polietileno 
altamente reticulado com vitamina E

–  Al2O3 / UHMWPE ou polietileno altamente reticulado, polietileno alta-
mente reticulado com vitamina E

–  Al2O3 / cerâmica mista
–  cerâmica mista / UHMWPE ou polietileno altamente reticulado ou polieti-

leno altamente reticulado com vitamina E
–  cerâmica mista / cerâmica mista
Na zona de deslizamento são proibidos os pares “cerâmica com metal” 
e “metal com metal”. O mesmo é válido para os pares BIOLOX® delta 
ou BIOLOX® forte com um componente de cerâmica de outro fabrican-
te.
4.2 Grau de movimento dos implantes da anca:
O grau de movimento das combinações padrão corresponde à DIN EN 
ISO 21535. 
Com o aumento do diâmetro da cabeça da prótese aumenta o grau de 
movimento. Para diminuir o risco de luxação em doentes com aumento 
do potencial para luxação, a empresa GO German Orthopedic Implants 
GmbH propõe componentes inibidores de luxação (com ombro, antilu-
xação, inclinação). Entre eles encontram-se, por exemplo, a cabeça de 
prótese XL-28 de CoCrMo, acetábulos e insertos acetabulares com ombro 
(aumento da margem acetabular). Devido ao comprimento da cabeça e da 
haste e do ombro acetabular, o grau de movimento é diminuído e é mais 
pequeno que numa combinação padrão. Os componentes acetabulares 
com diâmetros internos inferiores a 28 mm (p.ex., com 22 mm de diâmetro 
interno) apresentam uma extensão de movimento inferior à dos componen-
tes normais.
4.3 Cones:
Os cones masculinos e femininos de conexões modulares da haste 
devem corresponder um ao outro, por exemplo, a haste da prótese da 
anca deve corresponder à cabeça da prótese da anca. Deve prestar-se 
atenção à junção correta dos cones. Os cones estão perfeitamente 
afinados entre si e não podem ser combinados com produtos de outros 
fabricantes.
4.4 Diâmetros:
Os diâmetros dos componentes de superfícies deslizantes articuladas 
devem corresponder uns aos outros; p. ex., o diâmetro da cabeça do 
fémur usada deve corresponder ao diâmetro interno da superfície arti-
culada oposta do parceiro de deslizamento (p. ex., acetábulo).
4.5 Fixação dos implantes:
Os componentes do implante, que devem ser cimentados ou não cimenta-
dos, encontram-se devidamente assinalados.
5. Indicações e contraindicações
As indicações e as contraindicações devem ser consultadas na técnica 
cirúrgica do respetivo sistema de implante.
6. Planeamento pré-operatório
O planeamento pré-operatório fornece informações importantes para a 
determinação do sistema de implante adequado e para a seleção dos 
componentes de um sistema. Certifique-se de que todos os compo-
nentes necessários para a intervenção se encontram disponíveis na 
sala de operações. Próteses de ensaio para a verificação do posicio-
namento correto (quando aplicável) e implantes adicionais devem estar 
disponíveis caso sejam necessários outros tamanhos ou o implante 
previsto não possa ser utilizado. Todos os instrumentos GO Implants 
necessários para a implantação devem estar disponíveis e intactos. 
Na indicação de colocação de um implante deve ter em conta, conside-
rando o quadro global do doente,
–  que foram contempladas todas as alternativas para o tratamento não 

cirúrgico e cirúrgico da doença articular

–  que a substituição artificial da articulação é basicamente inferior 
à função da articulação natural e que só se pode aspirar a uma 
melhoria do estado pré-operatório em função da indicação

–  que uma articulação artificial se pode soltar devido a esforço, 
desgaste e infeção ou que pode ocorrer uma luxação ou um 
deslocamento

–  que pode ser necessária uma cirurgia de revisão devido ao 
afrouxamento do implante, que em determinadas circunstâncias 
pode excluir a possibilidade de restabelecimento da função articular

–  que na indicação para a utilização de cimento ósseo ou na seleção 
de implantes sem cimento deve ser tida em consideração, entre 
outros, a idade biológica do doente

–  que o doente deve concordar com a intervenção e aceitar os riscos 
com ela relacionados

–  que em caso de danos das estruturas de cimento ósseo ou de 
estruturas ósseas de transmissão de força não podem ser excluídos 
afrouxamento dos componentes, fraturas ósseas ou dos implantes, 
assim como outras complicações graves

–  que, em caso de suspeita de alergias no doente, a sensibilidade 
a corpos estranhos (tolerância dos materiais) deve ser analisada 
mediante testes adequados

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

Geralmente, a falha mecânica ou a fratura de um implante é uma 
exceção rara. No entanto, tal não pode ser excluído com segurança 
absoluta apesar da boa qualidade do implante. 
O motivo pode ser, entre outros, uma sobrecarga do implante e da 
prótese desencadeada por queda ou acidente. Se o osso se alterar 
tanto na área da fixação do implante que uma carga adequada da 
prótese já não pode ser garantida e por isso resulta numa sobrecarga 
parcial numa zona da prótese, o sistema do implante pode falhar me-
canicamente. Uma sobrecarga parcial desse tipo pode também surgir 
quando os elementos de fixação dos implantes têm de ultrapassar 
défices ósseos maiores sem um apoio perfeito do osso. Recomenda-
se a utilização de implantes com os elementos de fixação maiores 
possíveis. A verificação do funcionamento do implante e dos instru-
mentos antes da sua aplicação também faz parte de um procedimento 
cirúrgico adequado.
7. Possíveis riscos e reacções adversas
Riscos cirúrgicos e reacções adversas:
–  Perda de sangue, transfusão alogénica / autóloga
–  Inchaços / hematomas
–  Tromboses / embolias / enfarto do miocárdio
–  Cicatrização deficiente
–  Infeções
–  Danificações de músculos e nervos
–  Danificações dos vasos sanguíneos
–  Dores na ferida
–  Complicações relacionadas com a anestesia usada
–  Calcificações pós-operatórias
Riscos e reações adversas relacionados com o implante:
–  Fraturas intraoperatórias
–  Infeção periprotética
–  Reações alérgicas a componentes do implante e / ou partículas de 

desgaste
–  Baixa da tensão arterial após o cimento ósseo
–  Ruturas do implante / fraturas na cerâmica
–  Afrouxamento ou afundamento posterior dos implantes
–  Posicionamento / alinhamento defeituoso dos implantes
–  Redução da amplitude de movimentos
–  Luxação de componentes da articulação
–  Diferenças de comprimento das extremidades
–  Desgaste prematuro – nova intervenção
–  Dores pós-operatórias, p.ex., dores no fémur
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–  Protusão do implante / erosão (p.ex., nos componentes acetabulares)
–  Ruídos próprios dos produtos (nas interfaces de fricção 

cerâmica / cerâmica) como, por exemplo, cliques, estalidos, rangido 
ou arrasto

8. Reprocessamento
Os implantes são fornecidos como produtos de utilização única es-
téreis. Os implantes que já tenham sido implantados não podem ser 
reutilizados.
Os instrumentos devem ser preparados e esterilizados antes da sua 
utilização. Para isso consulte igualmente as nossas instruções de 
processamento de instrumentos separadas. 
9. Reesterilização
Os nossos implantes destinam-se a uma utilização única. O utilizador 
não pode reesterilizar implantes que tenham perdido a esterilidade.
A conceção destes produtos, bem como os seus materiais não permi-
tem uma reesterilização. Podem ocorrer alterações imprevisíveis nos 
produtos.
10.  Circunstâncias que podem comprometer o sucesso da cirur-

gia
•  Osteoporose grave
•  Deformações graves
•  Tumores ósseos localizados
•  Doenças sistémicas
•  Doenças do metabolismo
•  Indicações provenientes da consulta da anamnese relativamente a 

infeções e quedas
•  Toxicodependência ou consumo de estupefacientes, incluindo con-

sumo excessivo de álcool e nicotina
•  Adipose
•  Perturbações mentais ou doenças neuromusculares
•  Grandes atividades corporais relacionadas com vibrações fortes
•  Hipersensibilidades
11. Pós-operatório
Para além do treino muscular e de movimentos, na fase do pós-opera-
tório deve dar-se uma especial importância a uma instrução minuciosa 
do doente. Recomenda-se a monitorização pós-operatória do processo 
de cicatrização pelo médico. Os doentes devem ser advertidos quanto 
a possíveis limitações de esforço. 
12.  Informações sobre os procedimentos de exame de IRM e TC
Os nossos implantes não foram avaliados em relação à segurança e à 
tolerância para procedimentos de exame de IRM e TC.
Com os nossos implantes e componentes de implantes metálicos, os 
exames de IRM representam riscos potenciais para o paciente devido 
ao possível aquecimento e migração dos implantes ou de componentes 
de implantes.
No caso de exames de IRM e TC, os nossos implantes metálicos e 
componentes de implantes também apresentam um risco potencial de 
formação de artefactos.
A probabilidade de ocorrência e a extensão dos riscos potenciais 
mencionados dependem do tipo de equipamento utilizado, dos seus 
parâmetros e das sequências utilizadas.
Consulte sempre as indicações nas instruções de utilização do fabri-
cante do aparelho utilizado para imagiologia.
A seleção do procedimento de exame de imagiologia e a avaliação 
dos possíveis efeitos colaterais são de responsabilidade do médico 
examinador.
O médico examinador deve levar em consideração a condição indivi-
dual do paciente e outros métodos de diagnóstico.

13. Informações importantes!
•  Se a implantação de um sistema de implante GO Implants for enca-

rada como a melhor solução para o doente e uma das circunstâncias 
descritas no ponto 10 corresponder ao doente, é necessário advertir 
o doente relativamente aos efeitos previsíveis destas circunstâncias 
sobre o sucesso da cirurgia. Recomenda-se ainda que se informe 
o doente sobre as medidas com as quais este poderá diminuir os 
efeitos destas circunstâncias agravantes. Todas as informações 
transmitidas ao doente devem ser documentadas por escrito pelo 
médico cirurgião.

•  Os doentes devem ser informados detalhadamente sobre as limita-
ções dos implantes, entre outros sobre os efeitos de uma sobrecarga 
por peso corporal e atividades. Deve-lhes ser solicitado que adap-
tem as suas atividades convenientemente.

•  A seleção, o posicionamento e a fixação correta dos produtos são 
fatores decisivos que determinam o tempo de vida útil do implante.

•  As instruções de manuseamento dos componentes de cerâmica de 
BIOLOX® forte e BIOLOX® delta durante a cirurgia podem ser consul-
tadas na respetiva técnica cirúrgica do sistema.

•  Todas as dúvidas devem ser colocadas à empresa GO German 
Orthopedic Implants GmbH (ver informação de contacto na capa). O 
mesmo é válido para o pedido de informação adicional dos produtos.

14. Reclamações sobre os nossos produtos
Qualquer reclamação deve ser comunicada à GO German Orthope-
dic Implants GmbH em: complaint@go-implants.com. Na reclamação 
deve constar a designação ou o n.º de ref. do respetivo componente 
juntamente com o n.º de série (SN) ou o n.º de lote (LOT), o seu nome 
e o endereço de contacto. Deve referir brevemente o motivo da recla-
mação.


