
Guia Cirúrgico 
Nome Técnico: Dispositivo para fixação maxilar 

Indicação de Uso  
Consiste de um guia cirúrgico, dispositivo temporário indicado como auxiliar ao ato 
cirúrgico, utilizada no transoperatório para o posicionamento estável da maxila e/ou 
mandíbula numa posição previamente definida para sua fixação rígida, comumente 
utilizando-se de placas e parafusos para este fim. 
Modo de Uso  
O cirurgião inicia o ato cirúrgico, realiza a osteotomia do segmento a ser inicialmente 
operado, após a total liberação óssea coloca a guia cirúrgica em contato com as 
superfícies dentárias superiores e inferiores, realiza a fixação rígida do segmento 
operado, remove e descarta a guia cirúrgica. 
Princípio de Funcionamento  
O funcionamento da guia cirúrgica ocorre com a intercuspidação dos dentes dos arcos 
superiores e inferiores, fazendo com que o segmento ósseo submetido a osteotomia, 
portanto, liberado (solto) possa ser posicionado no local previamente definido, têm-se 
como referência para a correta posição o segmento não operado. O contato da guia 
ocorre somente com as superfícies dentárias e por alguns minutos durante o ato 
cirúrgico. 
Composição 
O produto é fabricado em PMMA em acordo com a Norma Técnica ISO 22112/2005.  

PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO 
FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO  

Advertências/Precauções  

 Não utilizar o produto se o mesmo estiver danificado. Não utilizar o produto 

caso a embalagem esteja danificada.   

 O cirurgião deve estar familiarizado e deter conhecimentos suficientes de 

cirurgias de correção e suas limitações, incluindo o pré e pós operatório, 

técnica cirúrgica adotada, precauções e riscos potenciais.  

 Os procedimentos pré-operatórios e cirúrgicos, incluindo o conhecimento da 

técnica cirúrgica, seleção e a colocação apropriada, são considerações 

importantes para a utilização bem sucedida do Guia Cirúrgico. 

 Os produtos podem apresentar distorções se forem submetidos à 

esterilização por Autoclave. 

Contra Indicações  
Paciente alérgico à PMMA. 
NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e referência vide 
rótulo. 

 
FABRICANTE  
CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e 

Odontológicos Ltda-Epp. 
Endereço: SAAN QUADRA 02, PARTE 1, N.º 265 – Brasília/DF          
CEP 70632-240                                            www.cpmh.com.br  
Tel: 61 3028-8855  sac@cpmh.com.br 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476 
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