
Fastmold

Nome Técnico: Placas para Confecção de Moldeiras
 Indicação de Uso  
O produto é indicado para  ser utilizado  como  molde  do  formato do  cimento 
ósseo aplicado durante a cirurgia para a confecção do implante.  
Modo de Uso  
O  template  é  utilizado  para  confecção  do  molde, para  modelar  no  centro 
cirúrgico  o  cimento  ósseo  acrílico   de  escolha   do  cirurgião, o TEMPLATE 
PARA CALOTA CRANIANA FASTMOLD é fabricado  em alumínio  maleável 
e o molde fabricado em Resina biocompatível. Após a impressão das bordas o 
template é transferido para a forma de modelagem onde o cimento ósseo será 
manipulado. Conforme instruções abaixo: 
1. Identificada a deformidade do crânio.
2. Proceder a moldagem do template maleável NO PACIENTE ajustando as
bordas de acordo com as bordas da fratura. 
3. Transferir  o  template para a molde onde será impresso o formato obtido
através template.  
4. No centro  cirúrgico  o  cimento  ósseo será aplicado no molde onde será
prensado para adquirir do formato da calota que será aplicada no paciente.  
Obs.: Para auxílio na  confecção  da calota craniana  são  utilizados  tanto o 
template moldado no paciente quando exames de imagem. 
Princípio de Funcionamento  
O template para calota craniana fastmold  auxilia na  impressão  da forma 
de modelagem do implante.  
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 Smartmold.
NOTA: Informações referentes à data de fabricação, validade, lote e 
referência vide rótulo.
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