
  
  PARAFUSOS 

  
 
Descrição do Produto 

A família de parafusos cirúrgicos têm por finalidade fornecer ao cirurgião os parafusos ideais e               
necessários para execução de cirurgias e de implantação de próteses e placas, garantindo boa              
fixação destes. Estes foram desenvolvidos de forma a evitar que seu uso não comprometa o               
estado clínico dos pacientes, bem como a segurança e a saúde dos operadores e quaisquer               
outras pessoas que tenham contato com o mesmo. O procedimento deve ser necessariamente             
conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos            
mecânicos do produto.  
 
Características e especificações técnicas do produto 
Apresentação: Os parafusos são comercializados individualmente ou em conjunto, embalados em           
envelope plástico de polietileno (PEBD). São identificados por cor de acordo com seu diâmetro. 
Matéria Prima: são fabricados em Titânio 6Al 4V Li ASTM F136 e ISO 5832-3. 
 

PRODUTO ESTÉRIL 
NÃO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO 

 
Indicação de Uso  
Uso em procedimento cirúrgico para fixação de implantes médicos ou uso isolado, o qual deve ser                
necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos            
aspectos mecânicos do produto. 
 
Advertências/Precauções  

● O uso do produto sem conhecimento das técnicas adequadas e/ou procedimentos e            
condições inadequadas, incluindo o ambiente cirúrgico, poderá prejudicar o paciente conduzindo a            
resultados não satisfatórios. 

● Não utilize o produto se estiver com a validade da esterilização vencida ou com a               
embalagem violada. 

● Produto de uso único, sendo proibido seu reprocessamento. Caso seja removido, deverá            
ser descartado de acordo com as recomendações. 

● Produtos com a embalagem violada ou fora do seu aspecto original não devem ser              
utilizados.  

● O titânio é um metal DIAMAGNÉTICO, e, portanto, permite que o paciente seja             
submetido à Ressonância Magnética, Tomografia ou Raios-X, sem riscos de deslocamento dos            
parafusos. 

● Para a aplicação de torque, deve-se observar a qualidade do osso e a habilidade e               
experiência do profissional. 

● A responsabilidade de realizar procedimentos em pacientes contraindicados ou com          
algum tipo de risco é do médico executor do procedimento. 

 
Armazenamento, Transporte e Manuseio 

● O produto deve ser armazenado em sua embalagem original mantido em temperatura            
ambiente, e locais livres de incidência de raios solares e umidade. 
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● Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a          
movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento,        
devem ser evitados. 

● Não podem ficar em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar              
ressecamento da embalagem ou dano no rótulo.  

● O manuseio do produto fora da embalagem deve ser em ambiente próprio. 
 

Efeitos adversos: 
Denomina-se efeito adverso como um efeito nocivo, não intencional e indesejado daquele            
considerado como principal. O procedimento de instalação dos Parafusos Estéreis, bem como            
outros procedimentos cirúrgicos, pode provocar desconforto e edema localizado, incluindo          
algumas complicações: 

● Cicatriz no local da incisão, de tamanho compatível com a necessidade cirúrgica para a              
utilização do dispositivo; 

● Não união ou união retardada; 
● Perda ou insucesso da fixação; 
● Insucesso da reconstrução; 
● Migração ou mobilização do dispositivo; 
● Enfermidade e morte: em todos os procedimentos cirúrgicos existe uma incidência de            

enfermidade e morte e o paciente deve ser comunicado pelo cirurgião antes de sofrer a cirurgia                
ficando advertido quanto a essa incidência. 

 
Descarte 
Recomenda-se que os produtos sejam deformados mecanicamente. Em seguida, devem ser           
identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso. Devem                
ser descartados em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e               
demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de            
produtos potencialmente contaminantes. 
 
Elogios, Sugestões ou Reclamações 
Elogios, Sugestões ou Reclamações podem ser realizados diretamente à CPMH pelo telefone (61)             
3028-8858, ou pelo e-mail: sac@cpmh.com.br, ou em nosso sítio eletrônico preenchendo o            
formulário de atendimento do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no endereço            
eletrônico: https://www.cpmh.com.br/sac/ . 
 

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. 
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CEP 71200-260 www.cpmh.com.br  
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