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DESIGNAÇÃO E MATERIAIS DO PRODUTO 

Estas informações aplicam-se a: 
- Componente femoral sem fixação cimentada 5C® PS (material: CoCrMo em 

conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral slim sem fixação cimentada 5C® PS (material: CoCrMo 
em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral com fixação cimentada 5C® PS (material: CoCrMo em 
conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral slim com fixação cimentada 5C® PS (material: CoCrMo 
em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

 

- Componente femoral sem fixação cimentada 5C® CR (material: CoCrMo em 
conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral slim sem fixação cimentada 5C® CR (material: CoCrMo 
em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral com fixação cimentada 5C® CR (material: CoCrMo em 
conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral slim com fixação cimentada 5C® CR (material: CoCrMo 
em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

 

- Componente femoral sem fixação cimentada 5C® LATic (material: CoCrMo em 
conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral slim sem fixação cimentada 5C® LATic (material:  
CoCrMo em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento 
TiN) 

- Componente femoral com fixação cimentada 5C® LATic (material: CoCrMo em 
conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral slim com fixação cimentada 5C® LATic (material:  
CoCrMo em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento 
TiN) 

 

- Componente femoral sem fixação cimentada 5C® MEDic (material: CoCrMo 
em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral slim sem fixação cimentada 5C® MEDic (material:  
CoCrMo em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento 
TiN) 

- Componente femoral com fixação cimentada 5C® MEDic (material: CoCrMo 
em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente femoral slim com fixação cimentada 5C® MEDic (material:  
CoCrMo em conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento 
TiN) 

 

- Componente tibial com fixação cimentada 5C® (material: CoCrMo em 
conformidade com a norma ISO 5832-4, com e sem revestimento TiN) 

- Componente tibial sem fixação cimentada 5C® (material: TiAl6V4) 

- Componente tibial sem fixação cimentada 5C® (material: CoCrMo em 
conformidade com a norma ISO 5832-4, com revestimento TiN) 

 

- Inserto PE 5C® CR (material: UHMW-PE em conformidade com a norma ISO 
5834-2) 

- Inserto PE 5C® CR implacross® E (material: UHMW-PE reticulado com 
vitamina E) 

- Inserto PE 5C® UC (material: UHMW-PE em conformidade com a norma ISO 
5834-2) 

- Inserto PE 5C® UC implacross® E (material: UHMW-PE reticulado com 
vitamina E) 

- Inserto PE 5C® PS (material: UHMW-PE em conformidade com a norma ISO 
5834-2) 

- Inserto PE 5C® PS implacross® E (material: UHMW-PE reticulado com 
vitamina E) 

- Inserto PE 5C® LATic (material: UHMW-PE em conformidade com a norma 
ISO 5834-2) 

- Inserto PE 5C® LATic implacross® E (material: UHMW-PE reticulado com 
vitamina E) 

- Inserto PE 5C® MEDic (material: UHMW-PE em conformidade com a norma 
ISO 5834-2) 

- Inserto PE 5C® MEDic implacross® E (material: UHMW-PE reticulado com 
vitamina E) 

 

- Rótula 5C® (material: UHMW-PE em conformidade com a norma ISO 5834-2; 
TiAl6V4 em conformidade com a norma ISO 5832-3 (fio de contraste 
radiológico)) 

- Rótula 5C® Pivot (material: UHMW-PE em conformidade com a norma ISO 
5834-2; TiAl6V4 em conformidade com a norma ISO 5832-3 (fio de contraste 
radiológico)) 

 

- Espaçador tibial 5C® (material: TiAl6V4 em conformidade com a norma ISO 
5832-3) 

- Parafuso de espaçador tibial 5C® (material: TiAl6V4 em conformidade com a 
norma ISO 5832-3) 

- Manga de espaçador tibial 5C® (material: TiAl6V4 em conformidade com a 
norma ISO 5832-3) 

 
Os compostos químicos de cada material utilizado estão disponíveis na nossa 
homepage sob o link seguinte: 

https://www.implantcast.de/de/unternehmen/technologie/ 

A marca CE só é aplicavel se também mostrar na etiqueta do produto. 

 

FINALIDADE E DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O sistema para o joelho 5C® é um sistema de substituição total do joelho 
constituído por inúmeros componentes que se destinam à substituição superficial 
das articulações do fémur, tíbia e rótula. 

O sistema para o joelho 5C® CR destina-se apenas a ser utilizado por pacientes 
com o ligamento cruzado posterior intacto. Em combinação com o inserto PE 
5C® UC, o sistema para o joelho 5C® CR também pode ser utilizado em caso de 
perda ou defeito de ambos os ligamentos cruzados. 

O sistema para o joelho 5C® PS destina-se à substituição funcional do ligamento 
cruzado posterior em caso de perda/danificação simultânea de ambos os 
ligamentos cruzados. 

Os sistemas para o joelho 5C® MEDic e 5C® LATic destinam-se a possibilitar a 
preservação do ligamento cruzado posterior. 

O componente tibial 5C® é um componente tibial para ancoragem com ou sem 
fixação cimentada, que se destina à substituição superficial de côndilos tibiais. 

O componente femoral 5C® CR/PS/MEDic/LATic é um componente femoral para 
ancoragem com ou sem fixação cimentada, que se destina à substituição 
superficial de côndilos femorais e cavidade da rótula. 

O inserto PE 5C® CR/UC/PS/MEDic/LATic é um inserto tibial “Fixed-Bearing” que 
se destina à articulação com um componente femoral. 

A rótula 5C® e a rótula 5C® Pivot (rótula 5C® MEDic) são substitutos da rótula 
Vollpoly para ancoragem com fixação cimentada e destinam-se a substituir a 
parte de trás de rótulas naturais. 

O espaçador tibial 5C® é um espaçador tibial para ancoragem com fixação 
cimentada, que se destina a encher e a substituir defeitos ósseos na tíbia 
proximal. 

 

INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
Utilização 

Se todas as medidas terapêuticas conservadoras ou outras disponíveis para o 
tratamento da doença em questão não obtiverem o resultado desejado ou forem 
dadas como esgotadas, existe a possibilidade de aplicar o sistema para o joelho 
5C®. 

A utilização do sistema para o joelho 5C® possibilita o tratamento terapêutico da 
doença subjacente, livrando da dor, restabelecendo, tanto quanto possível, a 
funcionalidade e a mobilidade do membro em questão, assim como a autonomia 
no trabalho e no dia-a-dia. A melhoria da qualidade de vida é, neste caso, a grande 
prioridade. 

Os objetivos de uma cirurgia de revisão, dependendo do diagnóstico, são restaurar 
a estabilidade, tratar as infeções, fazer o seguimento de lesões nervosas e 
vasculares e aliviar as dores ou mesmo suprimi-las, e restaurar a mobilidade. 
Também em foco estão aspetos sociomédicos, como a preservação da 
independência ou reintegração na vida profissional.  

Um sistema para o joelho 5C® só deve ser revisto se for clinicamente necessário, 
ou seja, se for indicado. Se um diagnóstico de revisão não for tratado, o paciente 
corre o risco de sofrer consequências nefastas para a saúde. 

 

Grupo-alvo 
Pacientes que correspondam às indicações especificadas nestas informações de 
utilização e para quem a utilização do sistema para o joelho 5C® represente uma 
alternativa terapêutica. O médico assistente decidirá se o implante é adequado e 
que modelo de implante será adequado a cada paciente. Esta decisão depende 
de vários fatores, tais como a idade e o peso do paciente, a qualidade e a forma 
do osso, e a deformação da articulação.  

 

Indicações 

Uma avaliação fundamentada da patologia deverá anteceder a decisão da 
aplicação de uma prótese artificial. A recomendação da cirurgia apenas deve ser 
feita caso todas as outras alternativas terapêuticas de base conservadora e de 
base cirúrgica se mostrem menos promissoras do que a colocação de uma prótese 
artificial.  

Deve procurar-se minimizar o risco de complicações pós-operatórias, em especial, 
através da avaliação das condições de desgaste anatómicas individuais, do estado 
dos tecidos moles e das particularidades ósseas do local de implantação. 

Regra geral, a colocação do sistema para o joelho 5C® apenas é recomendada a 
pacientes cujo esqueleto já se tenha desenvolvido por completo. 

Antes da intervenção, o médico assistente deverá realizar os exames pré-
operatórios necessários. Estes dependem do histórico clínico do paciente. 

Partindo destes princípios, aplicam-se ao sistema para o joelho 5C® as seguintes 
indicações:  

- Perturbações articulares degenerativas não-inflamatórias, incluindo artrose e 
necrose avascular;   

- Artrose pós-traumática;  

- Fraturas; 

- Artrite reumatoide; 

- Cirurgias de revisão (prótese de revisão). 

Recomenda-se, em especial, a aplicação de um substituto retropatelar no âmbito 
das indicações seguintes: 

- Rótulas grandes e grossas; 

- Rótulas deformadas não conformes; 

- Dores fortes no pré-operatório. 

ATENÇÃO: Os componentes femorais 5C® só podem ser usados por 
pacientes com estabilidade suficiente da articulação do joelho assegurada 
por ligamentos colaterais! 

Os componentes femorais de ligamento cruzado (CR) 5C® só podem ser 
usados por pacientes com o ligamento cruzado posterior intacto. Constitui, 
aqui, uma exceção a combinação com o inserto PE 5C® UC, que pode ser 
utilizado em caso de perda ou defeito nos ligamentos cruzados. 
Os componentes femorais (PS) 5C® de estabilização posterior são indicados 
para pacientes com perda ou defeito em ambos os ligamentos cruzados. 
 

Contraindicações 
A durabilidade dos implantes poderá ser limitada devido a fatores biológicos, 
fatores específicos do material e fatores biomecânicos. Por esta razão, 
recomenda-se efetuar um estudo específico da indicação no caso de pacientes 
com excesso de peso e no caso de pacientes cuja articulação esteja exposta a 
cargas elevadas decorrentes de grande atividade física, e ainda no caso de 
pacientes com menos de 60 anos. 

A substituição da articulação do joelho está contraindicada nos seguintes casos: 

- Alergia a um dos materiais dos implantes. (A etiqueta na embalagem 
secundária do respetivo componente indica o material utilizado. Recomenda-
se realizar, sem falta, um teste de alergia.); 

- Infeção existente no momento; 

- Condições fisiológicas ou anatómicas que excluam um suporte ósseo 
suficiente do implante ou que, previsivelmente, não o consigam manter ou 
que não permitam a implantação de uma prótese de tamanho suficientemente 
grande;  

- Tumores ósseos na área da fixação do implante;  

- Doenças vasculares não tratadas do membro envolvido;  

- Disfunções metabólicas que possam prejudicar a formação óssea. 

Se a substância óssea se apresentar em quantidade e qualidade 
insuficientes, devem ser consideradas opções alternativas de tratamento 
protésico que garantam uma ancoragem óssea adequada; 

- Fortes desvios do eixo; 

- Instabilidades ligamentares. 

 

Fatores de risco 
Os seguintes fatores de risco podem comprometer o sucesso do sistema para o 
joelho 5C®:  

- Cargas extremas suportadas pela articulação operada resultantes de trabalho 
físico pesado e/ou atividades desportivas inadequadas;  

- Deformidades graves que prejudiquem a ancoragem ou o posicionamento 
exato ou a função do implante; 

- Terapias que prejudiquem a qualidade óssea;  

- Insuficiência muscular;  

- Doenças neuromusculares do membro envolvido; 

- Estados que prejudiquem a capacidade ou a disponibilidade do paciente para 
seguir as instruções médicas, especialmente durante a fase de cicatrização; 

- Obesidade;  

- Abuso de nicotina e/ou drogas;  

- Alcoolismo;  

- Cirurgias anteriores no membro em questão;  

- Diabetes; 

- Psoríase. 

Complicações específicas da cirurgia  
(impacto negativo/efeitos secundários) 

As complicações seguintes podem ocorrer em associação com intervenções 
cirúrgicas ortopédicas: 

- Hematomas de ferida e cicatrização retardada; 

- Perturbações cardiovasculares, tromboses venosas e embolias pulmonares;  

- Complicações renais (rins), urinárias, hepáticas (fígado) ou gastrointestinais 
(estômago-intestino); 

- Doenças respiratórias; 

- Perda de sangue que requeira uma transfusão. 

 

Complicações específicas do implante  
(impacto negativo/efeitos secundários) 

Tal como em qualquer outra intervenção médica, também no caso da implantação 
do sistema para o joelho 5C® podem ocorrer efeitos secundários e complicações. 
Apresentamos, a seguir, os efeitos secundários e as complicações mais 
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frequentes, que podem ocorrer como resultado da implantação do sistema para o 
joelho 5C®: 

- Restrições de movimento na articulação do joelho em questão, como 
artrofibrose, rigidez da articulação, contraturas em flexão; 

- Subluxação, luxação ou instabilidades;  

- Deslocação e frouxidão prematura da prótese; 

- Fraturas periprotésicas. Podem ocorrer fraturas ósseas intraoperatoriamente ou 
em resultado de uma frouxidão ou sobrecarga do implante; 

- Ossificações heterotópicas; 

- Lesão dos vasos circundantes, tecidos moles (como artropatia do músculo 
quadríceps, disfunção tibial posterior, rutura do ligamento cruzado posterior) ou 
nervos com disfunção temporária ou permanente; 

- Infeções (p. ex., feridas agudas pós-operatórias e infeções tardias com eventual 
sépsis, celulite (infeções bacterianas da pele e do tecido subcutâneo)); 

- Inflamações, tais como sinovite, bursite, capsulite aderente (aderência); 

- Reação tecidular local indesejável (ALTR) a corpos estranhos ou partículas de 
atrito; 

- Reações alérgicas a materiais do implante; 

- Separação de componentes modulares; 

- Forte desgaste dos componentes articulares; 

- Deformação ou rutura do implante; 

- MRP (metal-related pathology) devido a corrosão e/ou Fretting;  

- Fretting e/ou corrosão das uniões modulares; 

- Erosão da rótula ou artrose progressiva da rótula (sem substituição retropatelar); 

- Prolongamento ou encurtamento do membro operado; 

- Dores. 
 

Vida útil e medidas de seguimento 
Os materiais utilizados para os implantes não são tão resistentes como as 
estruturas e as articulações ósseas naturais. Estes têm uma vida útil limitada. A 
vida útil de um implante depende, geralmente, de vários fatores que podem 
encurtá-la ou alargá-la. Alguns destes fatores constituem o estado de saúde do 
paciente, o grau de atividade e a implantação exata do produto. 

Em condições de utilização normais, são de esperar as taxas de sobrevivência 
(vida útil) das endopróteses de joelho abaixo. Os valores a seguir são dados em 
vários registos nacionais de endopróteses. 
 

ANOS TAXA DE SOBREVIVÊNCIA EM % (95% DE INTERVALO DE 
CONFIANÇA) 

5 96,8 (96,6 – 96,9) 

10 95,2 (94,9 – 95,4) 

 

Subsequentemente, intervenções cirúrgicas invasivas mais pequenas, como é o 
caso da substituição de componentes individuais, podem ser necessárias ou a 
implantação de um implante completamente novo pode ter de ser executada. 
Isso vai depender do motivo para a revisão.  

 
INDICAÇÕES E INFORMAÇÕES 

Cartão de identificação do implante 
A designação do produto, o tamanho, a referência ou número de artigo, o n.º de 
lote e a IUD encontram-se na etiqueta da embalagem exterior (secundária) do 
produto e nas etiquetas do paciente que o acompanham.  

Para fins de rastreabilidade, os números de lote e de artigo e a IUD dos produtos 
têm de ser documentados. Por este motivo, as etiquetas do paciente devem ser 
coladas no cartão de identificação do implante e entregues ao paciente. 
Recomenda-se manter, adicionalmente, as etiquetas do paciente no relatório da 
cirurgia. 

 
Utilizadores e aprendizagens 

O sistema para o joelho 5C® só pode ser aplicado por pessoas que, devido à sua 
formação, aos seus conhecimentos e à sua experiência prática, possam garantir 
um manuseamento correto.  

Antes de aplicar o sistema para o joelho 5C®, é indispensável ler atentamente estas 
instruções de utilização e a respetiva documentação da técnica cirúrgica. A 
implantação, de acordo com a técnica cirúrgica especificada, e a observância das 
informações fornecidas nas informações de utilização são essenciais para um 
sucesso duradouro. No final destas informações de utilização, encontra-se uma 
listagem das respetivas técnicas cirúrgicas. 

A empresa implantcast GmbH oferece formação especial ao utilizador para que 
este receba a preparação ideal.  

 

 
Embalagem 

Os implantes são selados individualmente em embalagens de rasgar de três 
camadas ou em embalagens blister de duas camadas dentro de uma caixa 
exterior. A embalagem exterior serve de proteção. Os implantes só devem ser 
aceites por hospitais e médicos se estiverem dentro da embalagem original e com 
a etiqueta original.  

 

Esterilização 

Os implantes são esterilizados pela empresa implantcast GmbH e são fornecidos 
em estado estéril.  

Os componentes do sistema para o joelho 5C®, fabricados em metal (ligas 
metálicas), são esterilizados com radiação gama, com base numa dose mínima de 
25 kGy. Todos os componentes de polietileno são esterilizados com gás de óxido 
de etileno. A etiqueta do produto apresenta a respetiva identificação do tipo de 
esterilização.  

Antes da operação, a embalagem do implante deve ser verificada quanto a danos. 
O produto mantém-se estéril desde que a embalagem não seja aberta ou 
danificada e o prazo de validade não tenha expirado. Os produtos em estado não 
estéril não podem ser utilizados e têm de ser devolvidos à empresa implantcast 
GmbH. 

Os instrumentos da empresa implantcast GmbH não são fornecidos em estado 
estéril e têm de ser desinfetados, limpos e esterilizados antes de serem utilizados 
no paciente. Para o procedimento correto, consulte o documento 
RA_000_ROW_Information a respeito do reprocessamento de instrumentos 
cirúrgicos. Se os instrumentos não forem reprocessados antes da utilização, existe 
o risco de infeção. 

 

Reesterilização 
Os implantes da empresa implantcast GmbH não podem ser reesterilizados! 
O fabricante só se responsabiliza por implantes que tenham sido implantados 
imediatamente depois de retirados da embalagem original. Não é permitida uma 
nova esterilização (reesterilização) e, em nenhuma circunstância, a empresa 
implantcast GmbH se responsabilizará por ela. 

 

Armazenamento 
Os implantes devem ser sempre guardados na respetiva embalagem original não 
aberta, numa divisão indicada para o armazenamento de material estéril e em 
condições ambientais controladas. Devem ser protegidos de temperaturas 
extremas, da humidade e da luz direta do sol. 

 

Utilização única 
Em nenhuma circunstância pode um implante ser reutilizado! Todos os 
implantes só podem ser utilizados uma única vez!  
A segurança mecânica e biológica do implante deixa de poder ser garantida se 
este for reutilizado e a sua reutilização não for admissível. Mesmo que não sejam 
detetados danos visíveis, poderão existir defeitos ou danos que irão comprometer 
a funcionalidade do implante e/ou encurtar a sua vida útil.  

A segurança higiénica do implante não poderá continuar a ser garantida se este 
for reutilizado e a sua reutilização não for admissível. O paciente poderá correr 
risco de infeção. 
 
Para a eliminação segura do produto, é imprescindível considerar as normas 
hospitalares e as disposições legais aplicáveis. No momento de eliminar, deve ter-
se em atenção os riscos microbiológicos e físicos, tais como infeções, explantes 
potencialmente contaminados e/ou arestas afiadas dos produtos. 

 
Combinações possíveis 

Os componentes femorais 5C® CR podem ser combinados exclusivamente com 
insertos PE 5C® CR e UC. 

Os componentes femorais 5C® PS podem ser combinados exclusivamente com 
insertos PE 5C® PS. 

Os componentes femorais 5C® MEDic podem ser combinados exclusivamente com 
insertos PE 5C® MEDic. 

Os componentes femorais 5C® LATic podem ser combinados exclusivamente com 
insertos PE 5C® LATic. 

Os componentes femorais 5C® podem ser combinados exclusivamente com 
insertos PE 5C® do mesmo tamanho. 

Os insertos PE 5C® CR, UC, PS, MEDic e LATic podem ser combinados com 
componentes tibiais 5C® de tamanho imediatamente inferior, de tamanho igual e 
três tamanhos acima. 

A rótula 5C® só pode ser combinada com componentes femorais 5C® PS e CR de 
acordo com o seguinte esquema: rótula 5C® de tamanho A ↔ componentes 
femorais 5C® PS e CR de tamanho 1-4, rótula 5C® de tamanho B ↔ componentes 
femorais 5C® PS e CR de tamanho 5-8, rótula 5C® de tamanho C ↔ componentes 
femorais 5C® PS e CR de tamanho 9-12. 

A rótula 5C® Pivot só pode ser combinada com componentes femorais 5C® MEDic 
e LATic de acordo com o seguinte esquema: rótula 5C® Pivot de tamanho A ↔ 
componentes femorais 5C® MEDic e LATic de tamanho 1-4, rótula 5C® Pivot de 
tamanho B ↔ componentes femorais 5C® MEDic e LATic de tamanho 5-8, rótula 
5C® Pivot de tamanho C ↔ componentes femorais 5C® MEDic e LATic de tamanho 
9-12. 

O espaçador tibial 5C® só pode ser combinado com componentes tibiais 5C® com 
fixação cimentada de igual tamanho. O espaçador tibial 5C® e o componente tibial 
5C® têm de ser unidos um ao outro através do parafuso do espaçador tibial 5C® e 
a manga do espaçador tibial 5C®. A altura do parafuso do espaçador tibial 5C® tem 
de corresponder à altura do espaçador tibial 5C®. 

O componente tibial 5C® pode ser combinado de modo independente do tamanho 
com o cone duplo ACS® para hastes MK e com o cone duplo ACS®. 

Todos os tamanhos do componente tibial 5C® podem ser combinados com o cone 
externo da haste de extensão ACS® de tamanho 14. 

Todos os tamanhos do componente tibial 5C® podem ser combinados com a tampa 
de cone para componente tibial FB. 

Os componentes do sistema para o joelho 5C® são específicos uns dos outros, 
portanto, os componentes deste sistema só podem ser combinados uns com os 
outros. Não é permitida uma combinação com componentes de outros fabricantes. 

A empresa implantcast GmbH solicita, adicionalmente, a observação das 
indicações relativas às combinações possíveis, as quais estão disponíveis nas 
respetivas técnicas cirúrgicas. Caso sejam necessárias informações adicionais 
referentes às possibilidades de combinação, estas poderão ser diretamente 
solicitadas à empresa implantcast GmbH.  

É preciso verificar se os blocos de corte e as guias das lâminas de serra coincidem 
exatamente com as lâminas de serra comercializadas pela implantcast GmbH, 
dado que só esta combinação é permitida.  

 
Influência de técnicas de imagem e de procedimentos cirúrgicos invasivos 

ativos 
O sistema para o joelho 5C® não foi avaliado quanto à sua segurança e 
compatibilidade em ambiente RM. O sistema para o joelho 5C® não foi verificado 
quanto ao aquecimento, migração ou artefactos de imagem em ambiente RM. A 
segurança do sistema para o joelho 5C® em ambiente RM é desconhecida. O 
exame por scanner de um paciente com este produto implantado pode provocar 
ferimentos.  

Deve ser impedido qualquer contacto entre instrumentos eletrocirúrgicos de alta 
frequência (por exemplo, medidor de alta frequência) e um implante metálico para 
evitar danos ao implante devido a arco. No caso de cirurgia de revisão, o risco é 
acrescido. 

Evite qualquer contacto com o implante ao executar a cirurgia com jato de água. 

A segurança e o desempenho dos componentes de implante em polietileno são 
desconhecidos após radiação associada a procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos. 

 

Indicações pré-operatórias 
Para alcançar os melhores resultados, deve ser feito um planeamento pré-
operatório. Por este motivo, antes da cirurgia, o cirurgião tem de planear a cirurgia 
tendo em vista o dimensionamento do modelo da prótese e o posicionamento dos 
componentes de implante no osso.  

Para tal, são disponibilizados modelos dos implantes: 

Modelos digitais: os modelos são atualizados nas bases de dados das 
ferramentas de planeamento normais. Se os modelos desejados não fizerem parte 
do software, solicite-os junto do fornecedor da ferramenta de planeamento. 

Modelos radiográficos: em alternativa, disponibilizamos modelos radiográficos 
com várias escalas, que podem ser obtidos a pedido junto do seu distribuidor local. 

Além disso, antes da operação, é preciso assegurar e garantir o seguinte: 

- Todos os componentes de implante necessários estão disponíveis. Para cada 
operação, deve estar disponível uma variedade suficiente de tamanhos de 
implante. Tem de ser decidido se a fixação deve ser realizada com ou sem 
cimento.  

- Os instrumentos de implantação estão completos e disponíveis. Os 
instrumentos de inserção têm de ser os indicados para o implante. Os implantes 

só podem ser utilizados com o respetivo instrumental da empresa implantcast 
GmbH. A única exceção engloba os instrumentos normalizados para operações.  

- O cirurgião tem de garantir que são utilizados na operação os instrumentos 
cirúrgicos de tamanho correto para evitar danos no implante. 

 

Indicações intraoperatórias 
Ao retirar o implante da embalagem, deve verificar-se se o implante corresponde 
ao indicado na embalagem (REF, n.º do LOTE e tamanho).  

Ao retirar o implante da embalagem, têm de ser observadas as respetivas regras 
de higiene. Essa responsabilidade cabe ao utilizador. Os implantes devem ser 
imediatamente implantados logo a seguir à remoção da sua embalagem original. 

A superfície dos implantes é extremamente sensível. Os implantes não podem 
entrar em contacto com objetos que possam danificar a sua superfície. 

Antes da implantação, o implante deve ser inspecionado visualmente para se 
detetar eventuais danos. Os implantes danificados não podem ser utilizados. 

Os implantes não podem, de modo algum, sofrer alterações nem 
manipulações! Isso leva à redução do seu desempenho e pode implicar uma falha 
da prótese. Em caso de manipulação, a responsabilidade regulamentar pelo 
produto passa a ser do manipulador. O fabricante deixa de se responsabilizar pelo 
produto. 

Ao utilizar cimento ósseo, devem ser observadas as instruções de manuseamento 
do respetivo fabricante. 

Durante a e depois da operação, é imprescindível impedir que o cimento ósseo 
entre em contacto com a superfície sensível de deslizamento (superfície de 
articulação) do implante ou que lá permaneça.   

Devem ser retirados os restos de cimento ósseo, que se vão separando com o 
passar do tempo e que podem ficar entre as superfícies da articulação. Estes 
podem levar a um grande desgaste ou à destruição de componentes individuais 
do implante. 

Em caso de inserção de um implante com fixação não cimentada, a fixação segura 
no momento da intervenção é decisiva para o sucesso da implantação. Os 
componentes de fixação não cimentada têm de ser fixados ao osso preparado 
através de encaixe forçado, o que exige uma operação precisa e o emprego dos 
instrumentos previstos para o efeito. 

Só é possível um assentamento fiável das ligações dos cones se as superfícies 
dos cones estiverem totalmente intactas. O cone da haste tem de estar limpo e 
seco antes de colocar a cabeça femoral. É impreterível que ambos os cones 
correspondam em tamanho. 

Antes do fecho da ferida, deve realizar-se uma limpeza a fundo do campo 
operatório, incluindo a limpeza das superfícies da articulação do implante, para 
remover quaisquer corpos estranhos, tais como fragmentos ósseos, restos de 
cimento ósseo, assim como eventuais fragmentos residuais de um componente 
anteriormente submetido a revisão ou de um instrumento.  

Adicionalmente, recomenda-se realizar um controlo radiográfico 
intraoperatoriamente e examinar a existência de partículas residuais, e removê-las 
antes de fechar a ferida. 

 

Indicações pós-operatórias 

Os cuidados pós-operatórios prestados ao paciente, as indicações sobre o 
comportamento a adotar e os avisos por parte do médico assistente são de grande 
importância. É recomendado o suporte externo do membro operado, durante um 
período restrito, para ajudar à cicatrização. 

Os movimentos ativos e passivos do membro em questão do paciente têm de ser 
feitos com muito cuidado. 

A terapia pós-operatória deve estar estruturada de forma que seja evitada uma 
carga excessiva do membro operado e que se estimule o processo de cicatrização. 

Recomenda-se um controlo regular da posição e do estado dos componentes da 
prótese, bem como do osso envolvente.   

 

INFORMAÇÕES DO PACIENTE 

Anteriormente à cirurgia, o médico assistente tem de informar o paciente 
sobre as alternativas de tratamento existentes e sobre todos os aspetos da 
cirurgia e do implante, incluindo as complicações e os efeitos secundários 
conhecidos, bem como as suas consequências. 
O médico assistente também tem de informar o paciente, em especial, sobre as 
limitações pós-operatórias. O paciente tem de ser esclarecido pelo cirurgião sobre 
o facto de o sucesso e a durabilidade do implante dependerem da capacidade de 
colaboração por parte do paciente (comportamento em conformidade), do peso e 
da atividade física do paciente.  

Neste contexto, o paciente tem de ser informado das restrições pós-operatórias, 
incluindo as consequências de sobrecargas exercidas sobre a articulação devido 
a excesso de peso, fortes cargas mecânicas do membro em questão, alta atividade 



física e de que deve adaptar o seu estilo de vida a essas restrições. O paciente 
deve ser instruído sobre a forma como deve ajustar as atividades em 
conformidade.  

O paciente tem de ser informado de que deve evitar sobrecarregar a articulação 
operada devido a qualquer tipo de desporto que requeira grande esforço e de que 
o implante se pode partir ou fracassar devido a essa sobrecarga. 

Dependendo da situação (por exemplo, queda), o uso de um dispositivo com 
acionamento elétrico, por exemplo, uma e-scooter, pode causar grande esforço 
mecânico/sobrecarga do membro em questão, tal como acima descrito. 

O paciente deve ser avisado de que as instruções médicas para o período pós-
operatório têm de ser rigorosamente seguidas.  

O paciente deve ser instruído no sentido de comunicar imediatamente ao seu 
médico assistente eventuais alterações indesejáveis na região operada. 

Todas as informações dadas ao paciente devem ser documentadas por escrito 
pelo médico-cirurgião responsável. 

As informações disponíveis para os pacientes que possuem um produto 
implantado podem ser acedidas pelo seguinte link para a nossa homepage: 

https://www.implantcast.de/fuer-patienten/ 

 

DEVER DE COMUNICAÇÃO 
Agradecemos que nos sejam imediatamente comunicadas eventuais 
complicações relacionadas com os implantes e os instrumentos utilizados.  

Complicações ou outras consequências negativas que possam resultar de 
indicações inadequadas, de uma inadequada técnica cirúrgica ou de um 
planeamento cirúrgico inadequado, bem como da seleção inadequada do paciente 
ou do implante, de comorbidades existentes e da não observação das regras de 
higiene são da responsabilidade do cirurgião e não podem ser atribuídas ao 
fabricante nem ao distribuidor. 

O incidente de gravidade pode ser comunicado pelo utilizador e/ou pelo paciente. 

Todos os incidentes graves ocorridos em associação com o produto devem 
ser comunicados à implantcast GmbH (endereço de e-mail: 
MDVS@implantcast.de) e à autoridade nacional competente do estado-
membro em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido. 
 

VISÃO GERAL DA(S) RESPETIVA(S) TÉCNICA(S) CIRÚRGICA(S) 

REF - NÚMERO DESIGNAÇÃO 

5CCP4OPE 5C® Knee System CR – PS 4in1 surgical technique 

5CLA4OPE 5C® Knee System LATic 4in1 surgical technique 

5CME4OPE 5C® Knee System MEDic 4in1 surgical technique 

Data: 18/02/2021 

Número de artigo: 09300229PT 

 

 

SÍMBOLOS 

 
 

 “Data de fabrico” 

 
 

 “Prazo de validade” 

 
 

 “Designação do lote” 

 
 

 “Número de artigo” 

 
“Número de série” 

 
“Distribuidor” 

 
 

 “Esterilizado com óxido de etileno” 

 
 

 “Esterilizado por radiação” 

 
 

 “Não voltar a esterilizar” 

 
 

 “Não utilizar se a embalagem estiver danificada, e 
observar as instruções de utilização” 

 “Sistema de barreira estéril dupla” 

 
 

 “Não reutilizar” 

 
 

 “Observar as instruções de utilização ou observar 
as instruções eletrónicas de utilização” 

 
 

 “Atenção” 

 “Contém uma substância medicinal” 

 
“Produto médico” 

 “Identificador único de um produto médico” 

 “Quantidade de produtos na embalagem” 

Mat. “Material” 
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