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CONSUMIDOR) (90XX11) 2629-4344. NÃO HÁ CUSTO ADICIONAL PARA O ENVIO DA 

INSTRUÇÃO DE USO DO PRODUTO NO FORMATO IMPRESSO 
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Nome Comercial: Eclipse™ 

Nome Técnico: Âncora e sutura montadas em dispositivo insersor.  

Registro ANVISA: XXXXXXX 

Responsável Técnico: Marcel Pires - CREFITO/SP: 36313F 

 
 

 
Produto Estéril 

Esterilizado por óxido de etileno 

Proibido Reprocessar 

USO ÚNICO 

 
 

ATENÇÃO: 

Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir 

todas as advertências e precauções mencionadas nesta INSTRUÇÃO DE 

USO. A não observação destes pontos poderá culminar em complicações. 

FABRICADO POR:  

MEDSHAPE INC, 

1575, Nothside Drive 

Suite 440 

Atlanta GA USA 

30318  

Tel.: +1-404-249-9155 

 

IMPORTADO/DISTRIBUÍDO POR: 

MOVITEK Comércio e Serviço de Importação e Exportação de Produtos Médicos 

Hospitalares Ltda. 

Endereço: Rua Manoel Coelho, nº 500, sala 603 CEP :09.510-110. 

                  São Caetano do Sul/SP – Brasil 

Tel./Fax: (0xx 11) 2629-4344 
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Esta Instrução de Uso é compatível com todos os modelos 

comerciais de Eclipse™, expostos na tabela abaixo: 

 

Modelos Comerciais: Descrição e Referência 

 
 

Referência Descrição 

1500-00-0410 
Eclipse 4x 10mm com arma de implantação 

1500-00-0417 Eclipse 4x17mm com arma de implantação 

1500-00-0512 Eclipse 5x 12mm com arma de implantação 

1500-00-0520 Eclipse 5x 20mm com arma de implantação 

1500-00-0612 Eclipse 6x 12mm com arma de implantação 

1500-00-0620 Eclipse 6x 20mm com arma de implantação 

1500-00-0712 
Eclipse 7x 12mm com arma de implantação 

1500-00-0720 Eclipse 7x 20mm com arma de implantação 

1500-00-0812 Eclipse 8x 12mm com arma de implantação 

1500-00-0820 Eclipse 8x 20mm com arma de implantação 

1500-00-0915 Eclipse 9x 15mm com arma de implantação 

1500-00-0920 Eclipse 9x 20mm com arma de implantação 

  

  

Conteúdo: 

Contém 01 dispositivo Eclipse ™ montado em dispositivo insersor 

descartável, acondicionado em embalagem primária moldada em PETG selada 

com Tyvek®, identificada com rótulo adesivo informativo, 06 etiquetas adesivas 

para rastreabilidade e, por fim, embalados em caixa de papel cartão de alta 

gramatura como embalagem final selada e devidamente identificada com rótulo 

adesivo que contém informações sobre o produto. Para obtenção da Instrução 

de Uso impressa entrar em contato com o SAC (0XX11 2629-4344), sem custo 

adicional, ou acessá-la através do site www.movitek.com.br.  

 

 

http://www.movitek.com.br/
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Composição:  

Eclipse™ é fabricado em PEEK (PEEK Altera®), material de grau 

médico biocompatível reconhecido e padronizado mundialmente de acordo 

com a norma ASTM F2026-12.  

 

Princípio de Funcionamento 

Eclipse™ consiste em um produto implantável, de material não 

absorvível de PEEK Altera®. O dispositivo é utilizado para fixação de tecidos 

moles como ligamentos e tendões, em procedimentos cirúrgicos em ossos tais 

quais: ombros, cotovelo, joelho, pé/tornozelo e mão/punho.  

Trata-se de um implante ortopédico, montado em dispositivo de 

inserção (não implantável e de uso transitório). A fixação dar-se-á por forças 

radiais que comprimem o dispositivo contra a parede do túnel ósseo de forma 

que o dispositivo realize um mecanismo de travamento do tecido mole e o 

osso. 

Eclipse™ foi desenvolvido para se fixar ao tecido mole sem o auxílio 

de fios de sutura, entretanto a critério do cirurgião o dispositivo pode ser 

utilizado juntamente com fios de sutura. Para isto a arma de implantação que 

acompanha o dispositivo possui o suporte para fios de sutura para facilitar a 

escolha desta técnica.  

 

Descrição detalhada do produto 

 

Eclipse™ é um produto cuja finalidade é promover a fixação de 

tecidos moles em tecidos ósseos. O dispositivo é constituído por: 

 

1. Componente implantável, responsável por promover a fixação do 

tecido mole. Este componente de formato “Sheath-Bullet” é dividido em 

envoltório (Sheath) e projétil (Bullet). O projétil irá preencher o espaço do 

envoltório durante a instalação do implante no paciente, tornando as partes 
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únicas.  Ambos são feitos do mesmo material biocompatível, não absorvível, 

PEEK Altera®.  

 

2. Um dispositivo insersor de uso transitório e descartável, que 

auxilia a correta colocação do implante no tecido ósseo. A arma de implantação 

possui uma cânula de aço inoxidável com diâmetro compatível com 

procedimentos artroscópicos e suporte para colocação de fios de sutura, caso 

seja necessário sua utilização.  

 

 Além disso, para garantir a qualidade dos produtos, é imprescindível 

que o procedimento cirúrgico seja realizado por profissional especializado e 

dentro de todos os parâmetros de biossegurança e técnica cirúrgica 
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adequados, além da utilização de instrumentais específicos (Kit de instrumental 

Eclipse™ vendido separadamente e com registro ANVISA específico).  

 

 

Imagens gráficas 

Imagens do produto tal qual é entregue ao usuário 

 

Embalagem secundária  

 

Embalagem primária 
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Indicação ou Finalidade de Uso 

Eclipse™ é indicado para a fixação de tecidos moles nos processos 

cirúrgicos a seguir: 

 

Ombro:  

Reparação do Manguito Rotador; Tenodese de Bíceps, Reparação 

da Separação acrômio-clavicular, reparação de deltoide, Reparação de 

Bankart, Reparação da lesão do lábio superior da glenóide, reconstrução 

capsular ou reconstrução capsulolabral. 

 

Mão/Punho: 

Reconstrução do ligamento escafolunar, reconstrução do ligamento 

colateral ulnar, reconstrução do ligamento colateral radial, reconstrução e 

reparação colateral do ligamento carpal, transferência de tendões na 

mão/punho. 

 

Cotovelo 

Religação do tendão no Bíceps, Reparação do cotovelo de Tênis, 

Reconstrução do ligamento colateral ulnar ou radial. 

 

Joelho 

Reparação do ligamento colateral medial, reparação do ligamento 

colateral lateral, reparação do tendão patelar, reparação do ligamento obliquo 

posterior, tenodese da fáscia iliotibial, Reparação do ligamento cruzado anterior 

e cruzado posterior. 

 

Pé e tornozelo 

Estabilização lateral, estabilização medial, reparação do tendão de 

Aquiles, reconstrução do hálux valgo, reconstrução do meio pé, reparação do 
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ligamento metatarsal, reconstrução do flexor longo hálux para tendão de 

Aquiles, transferência de tendões no pé e tornozelo. 

 

Instruções de Uso 

Recomendações  

Recomendações gerais em relação à técnica: 

∴ O médico especialista responsável pelo procedimento cirúrgico 

deverá ter conhecimento específico da técnica a ser empregada, bem como as 

limitações e as restrições. Além disso, o conhecimento do produto médico 

implantado é imprescindível. Ainda, é de responsabilidade deste profissional e 

seus colaboradores a aplicação de medidas de biossegurança em todas as 

etapas do processo pré e transcirúrgico. 

∴ Em todos os casos, a qualidade da implantação (estabilidade, 

posicionamento, limpeza da superfície, etc.), deve ser verificada. 

 

Planejamento pré-operatório e preparação 

∴ É de responsabilidade do cirurgião fornecer ao paciente 

informação adequada antes da cirurgia. O cirurgião deverá discutir com o 

paciente todos os possíveis riscos versus os potenciais benefícios do 

tratamento considerando a condição pré-operatória do paciente e a expectativa 

de melhoras na condição pós-operatória. O paciente não deverá ter 

expectativas irreais além dos resultados que a cirurgia e o implante podem 

fornecer. O paciente deverá entender claramente todas as advertências, 

precauções e complicações intra e pós-operatória e possíveis efeitos adversos 

associados com o procedimento cirúrgico de implantação do dispositivo. 

∴ Nunca tente realizar um procedimento cirúrgico com instrumentais 

ou implantes com defeito ou falha. 

∴ É de responsabilidade do médico determinar o tamanho do 

dispositivo Eclipse™ a ser implantado. No momento da cirurgia aconselha-se 

deixar disponíveis outros implantes do mesmo tamanho escolhido, caso ocorra 

algum dano na hora da implantação. 
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∴ Métodos de fixação alternativos devem também ser 

disponibilizados para uso no caso de Eclipse™ não conseguir ser implantado 

com sucesso. 

∴ O manuseio de Eclipse™ e todos os instrumentais cirúrgicos 

devem ser feitos de acordo com os padrões assépticos para manter a 

esterilidade original do dispositivo. 

 

Pós-operatório 

∴ O paciente deverá receber orientações sobre os cuidados pós-

operatórios e as limitações do dispositivo.  

∴ Cuidados pós-operatórios e fisioterapia deverão ser elaborados 

para prevenir cargas excessivas até que a cicatrização tenha ocorrido por 

completo. O paciente deverá ser informado do não cumprimento das instruções 

pós-operatória poderá levar a perda da fixação ou falha do dispositivo e será 

necessária uma cirurgia de revisão para remoção do dispositivo. 

∴ O paciente deverá relatar ao médico qualquer alteração. 

∴ O cirurgião deverá informar ao paciente as possivéis 

interferências e/ou complicações associadas ao implante durante as consultas 

complementares. 

 

 

Modo de Uso 

OBS: Optou-se por apresentar nesta Instrução de Uso apenas o 

modo de uso de Eclipse™ no procedimento cirúrgico visto a complexidade da 

técnica cirúrgica. Além disso, o profissional capacitado está apto a empregar os 

procedimentos cirúrgicos em conformidade com seu conhecimento 

anatomopatológico e de técnicas cirúrgicas aplicáveis a procedimentos desta 

natureza. Desta maneira, descreve-se como o dispositivo médico em questão 

deve ser instalado em procedimentos ortopédicos como um elemento técnico 

demonstrativo. 
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Antes do Uso: 

Observe a qualidade do osso durante a perfuração do túnel ósseo 

para determinar o tamanho do implante. 

Se a qualidade do osso for insuficiente, recomenda-se utilizar 

implantes que sejam de tamanhos de até 1mm maior que o diâmetro do túnel 

ósseo.( Ver tabela no final da técnica cirúrgica) 

 

1. Preparação 

a) Cuidadosamente determine o diâmetro do tendão, ligamento ou 

enxerto para ser fixado. Utilize o bloco de tamanho de enxerto 

Medshape do kit de instrumental Eclipse™, registro separado na 

ANVISA para maior precisão. 

b) Prepare o túnel ósseo de acordo com o procedimento a ser 

realizado com auxílio de brocas. 

c) Utilizando um instrumental especifico para prender enxertos 

agarre o tecido mole e insira dentro do túnel ósseo. 

d) Alinhe o implante, para isto desengate o botão de bloqueio para 

girar o corpo do implante na orientação adequada. Engate 

novamente o botão para travar. 

 

2.Posicionamento do implante: 

Insira o envoltório do implante de modo que fique em torno de 1-

2mm subencaixado no túnel ósseo. Isso irá maximizar o contato (envolvimento) 

do implante com o córtex ósseo. (Figuras 1 e 1a). Se necessário, utilize um 

martelo metálico no botão giratório do dispositivo insersor para empurrar o 

envoltório no túnel ósseo. (Figura 2) 

 



 

   
 INSTRUÇÃO DE USO  

   

 

 
REV_00 

11 
 

Eclipse™ 

 

Figura 1 

 
 
 
         

               
 
 
 
 
 

Figura 1a 
 

 
 

 
 

Figura 2 

 

2.Gire o corpo do dispositivo insersor 

 

Empurre a trava azul do dispositivo insersor. O dispositivo pode 

agora ser girado livremente, sem perturbar o alinhamento do implante e do 

tendão dentro do túnel ósseo. (Figura 3) 
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Figura 3 

 

3.Implantação de Eclipse™ 

Para a instalação do conteúdo implantável dentro do túnel ósseo, 

aplique uma ligeira pressão para frente e ao mesmo tempo, puxe o gatilho do 

dispositivo insersor para assegurar que o implante não volte para fora do túnel 

durante a implantação. Puxe o gatilho até que não exista resistência, indicando 

que todo o dispositivo foi totalmente implantado. (aproximadamente duas 

puxadas do gatilho) (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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4.Liberação do dispositivo insersor 

Gire em sentido anti-horário o botão do dispositivo insersor 

(aproximadamente dez giros) e puxe cuidadosamente para trás soltando o 

dispositivo do implante. (figura 5) 

 

 

Figura 5 

O dispositivo encontra-se devidamente implantado. 

 

 

 

 

5. Descarte 

O dispositivo insersor deverá ser descartado juntamente com os 

demais materiais descartáveis utilizados na cirurgia de acordo com as normas 

de descarte para serviços de saúde. 

 

Implante expandido dentro do túnel 
ósseo 
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Em caso da escolha de abordagem com uso de sutura, antes da 

implantação descrita nas alíneas acima, a Medshape recomenda a técnica a 

seguir: 

 
 

1.Um laço de sutura poderá ser utilizado para puxar uma parte do fio 

através do envoltório do implante. 

 
2. A outra ponta do fio deverá correr do lado de fora do envoltório. 

Ajuste o tendão de forma que ele repouse sobre o perfil comprimido do 

envoltório. 

3.Prenda os fios de sutura na parte de trás da arma de implantação 

4.Insira o implante conforme técnica descrita anteriormente. 
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5.Desprenda as suturas do suporte de fios 

6.Retire o dispositivo insersor e descarte. 

 
 

 
 
 

Guia de tamanho de implantes para perfuração do túnel ósseo 
 

Diâmetro 
do tendão 

Diâmetro 
do túnel 
ósseo 

Diâmetro 
do 

implante 

Comprimento 
do implante 

Profundidade 
do túnel 
ósseo 

3mm 4mm 4mm 
10mm 15mm 

17mm 20mm 

4mm 5mm 5mm 
12mm 15mm 

20mm 25mm 

5mm 6mm 6mm 
12mm 15mm 

20mm 25mm 

6mm 7mm 7mm 20mm 25mm 

7mm 8mm 8mm 20mm 25mm 

8mm 9mm 9mm 20mm 25mm 

 

 
 

Guia de tamanho para artroscopia ou tedonese do bíceps supra 
peitoral 

 

Diâmetro 
do tendão 

Tamanho do 
implante 

Diâmetro 
do túnel 

Profundidade do 
túnel ósseo 

5mm 6mmx20mm 6mm 25mm 

6mm 7mmx20mm 7mm 25mm 

7mm 8mmx20mm 8mm 25mm 

8mm 9mmx20mm 9mm 25mm 
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Guia de tamanho para tedonese de bíceps subpeitoral 
 

Diâmetro 
do tendão 

Tamanho do 
implante 

Diâmetro 
do túnel 

Profundidade do 
túnel ósseo 

5mm 5mmx20mm 6mm 25mm 

6mm 6mmx20mm 7mm 25mm 

7mm 7mmx20mm 8mm 25mm 

8mm 8mmx20mm 9mm 25mm 

 
 
 

Informações ao paciente 

O paciente deve ser informado sobre os riscos cirúrgicos e os 

potenciais efeitos indesejados. Deverá estar consciente de que o procedimento 

e o implante não reproduzirão a flexibilidade, a resistência e a durabilidade do 

tecido saudável. Ainda, é importante ressaltar que poderá se romper por 

atividade intensa principalmente no pós-operatório podendo causar danos ao 

implante, sendo necessária uma cirurgia de revisão. 

O cirurgião é responsável por entender a indicação e 

contraindicação apropriada associada com o dispositivo e a escolha da melhor 

procedimento cirúrgico para cada paciente. Cada cirurgia deve ser baseada 

nas características do indivíduo e da experiência do cirurgião. 

O cirurgião deve determinar se o dispositivo é apropriado para 

pacientes que tem alguma das seguintes condições físicas ou emocionais: 

∴ Drogas e/ou álcool e/ou fumantes 

∴ Doença infecciosa 

∴ Malignidade 

∴ Tumores nos ossos 

∴ Doenças metabólicas ou sistêmicas 

∴ Cicatrização/ coagulação comprometida 

∴ Obesidade 

∴ Instabilidade psicológica ou atitude inapropriada 
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∴ Dificuldade em aceitar a possibilidade de múltiplas cirurgias de 

revisão 

∴ Carência de entendimento que sua capacidade pré-operatória 

pode não ser recuperada totalmente mesmo após uma 

implantação de sucesso.  

 

 

Importante: 

No relatório do paciente deverá ser registrado implante(s) 

utilizado(s), com o respectivo número de referência, a designação do implante, 

bem como número de lote e, se necessário, de série, bem como número de 

registro na ANVISA. O médico deverá orientar o paciente sobre a necessidade 

de manutenção desses registros para a rastreabilidade em caso de efeito 

adverso ao implante. 

Além disso, etiquetas de rastreabilidade com as informações 

pertinentes e que acompanham o produto devem ser incluídas no prontuário, 

garantindo assim que as informações específicas referentes ao produto fiquem 

disponíveis em caso de necessidade de rastreamento.  

 
 

Condições especiais de transporte, armazenamento, 

conservação e/ou manipulação 

∴ Manter na embalagem original até o momento da utilização.  

∴ Não danificar ou abrir a embalagem antes de sua utilização.  

∴ Não utilizar se o prazo de validade estiver expirado. 

∴ Não pisar ou apoiar objetos sobre as embalagens. 

∴ Não prensar as embalagens lateralmente. 

∴ Manter em temperatura de 20-25°C. 

∴ Manipular o dispositivo em condições assépticas e de acordo com 

as normas de biossegurança vigentes em campo e 

com luvas e instrumentais estéreis. 
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∴ Manter em ambiente com umidade de 30-60% 

∴ Durante o transporte evitar impactos para que o produto não seja 

danificado. 

 

Precauções, Restrições e Advertências 

 

Precauções 

∴ Eclipse™ deverá ser utilizado somente por pessoal treinado e 

especializado em procedimentos. O conhecimento das técnicas cirúrgicas 

apropriadas, propriedade dos instrumentais, seleção apropriada dos implantes 

bem como posição opertatória do paciente são essenciais para o sucesso do 

procedimento. 

∴ A seleção correta de Eclipse™ é extremamente importante. A 

seleção apropriada e cuidadosa do dispositivo também é baseada nas 

necessidades individuais de cada paciente. 

∴ Sempre manuseie cuidadosamente o dispositivo. A superfície dos 

implantes sempre deverá ser protegida de danos durante o manuseio. Evite 

contato direto do implante com outras ferramentas ou materiais que podem 

entalhar arranhar ou de algum modo danificar superfície do implante. 

∴ Nunca tente reutilizar. Uma vez que o dispositivo foi removido da 

embalagem o dispositivo deverá ser usado ou descartado. Nunca tente 

reutilizar o implante mesmo que aparente não estar danificado. 

∴ O cirurgião deve tomar a decisão final sobre a remoção do 

implante. 

∴ Na ausência de dor, a cirurgia de revisão ou remoção do implante 

de pacientes idosos ou debilitados não é recomendada. 

∴ Os dispositivos fabricados pela Medshape Inc não devem ser 

usados em conjunto com outros dispositivos de qualquer outro fabricante bem 

como as partes podem não ser compatíveis. 

 

Restrições/Contraindicações 
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∴ Quaisquer outros procedimentos cirúrgicos além dos citados 

nesta instrução em Uso/Finalidade 

∴ Pacientes com infecção local ou sistêmica 

∴ Pacientes esqueleticamente imaturos onde o dispositivo 

implantado quebraria as placas epifisárias 

∴ Qualidade ou quantidade insuficiente de osso, superfície de osso 

diminuída, ou condições patológicas ou osteopenia severa que impactaria na 

habilidade de fixação de Eclipse™ no osso. 

∴ Estado neuromuscular inadequado (exemplo paralisia, rigidez 

inadequada do musculo). 

∴ Condições as quais tendem a retardar a cicatrização bem como 

limitações no suprimento sanguíneo ou infecção prévia. 

∴ Pacientes com condições como doença mental, senilidade ou 

alcoolismo que tendem a restringir a habilidade ou boa vontade de seguir as 

instruções pós operatoria durante o processo de cicatrização. 

∴ Pacientes com sensibilidade, suspeito ou documentado que 

possua alergia ou intolerância ao material. Deverão ser conduzidos testes de 

sensibilidade no local onde for suspeito para que seja excluída a possibilidade 

de reação antes da implantação. 

 

Possíveis Efeitos Adversos 

Os efeitos adversos resultante do uso de Eclipse™ incluídos, mas 

não estão limitados, a seguir: 

∴ Perca da fixação óssea 

∴ Perda quebra ou fratura dos componentes do implante 

∴ Infecção superfical ou profunda 

∴ Lesão ou irritação do tecido mole 

∴ Sensibilidade, alergia, ou outras reações do material do 

dispositivo 
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∴ Reações dos tecidos, incluindo macofragia ou reações a corpos 

estranhos adjacentes ao implante. 

∴ Dor, desconforto ou sensação anormal depois da presença do 

implante. 

∴ Hematomas ou trombose 

Os efeitos adversos podem ocasionar uma nova opereação, revisão 

ou cirurgia de remoção. A remoção do implante deverá ser seguida de 

supervisão adequada do pós-operatório. 

 

Advertências 

∴ Eclipse™ é fornecido ESTÉRIL e é de USO ÚNICO. 

∴ Não tente REESTERILIZAR. A Reesterilização pode resultar em 

perda da propriedade mecânica do dispositivo resultando em lesão ao 

paciente. 

∴ Inspecione a embalagem do produto cuidadosamente e todos os 

componentes do dispositivo para verificar se há defeitos ou danos antes de 

usá-lo. 

∴ Eclipse™ NÃO é aprovado para o uso de fixações de elementos 

posteriores (pedículos) da cervical, torácia ou coluna lombar. O uso do implante 

para este propósito poderá resultar em lesão ao paciente. 

∴ Não modifique o implante. Modificações do dispositivo podem não 

funcionar como pretendido e poderá resultar em lesão ao paciente. 

∴ PRODUTO DE USO ÚNICO 

∴ PROIBIDO REPROCESSAR 

∴ Os componentes danificados deverão ser descartados junto com 

o restante do material contaminado do centro cirúrgico, de acordo com o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde segundo a Resolução-

RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004. Não utilize dispositivos com defeitos 

ou que aparentem estar danificados. 
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∴ Os procedimentos pré-cirúrgicos e cirúrgicos, inclusive o 

conhecimento das técnicas, a seleção e instalação apropriada do implante são 

de grande importância para utilização com êxito deste mecanismo. 

∴ Nunca reesterilize o dispositivo implantável. 

∴ Nunca reutilize o dispositivo implantável. 

∴ Deve ser utilizado apenas por profissionais habilitados e com 

conhecimento das técnicas específicas. 

∴ Seguir rigorosamente condições assépticas a fim de evitar riscos 

da contaminação ou infecção. 

∴ Utilizar instrumental estéril, em perfeita condição de uso e 

compatíveis com a técnica cirúrgica aplicada. 

∴ Abrir o produto apenas no momento da utilização, em sala de 

operação sob condições assépticas e depositá-lo em campo estéril, quando 

necessário. 

∴ Todos os implantes devem ser utilizados em sua forma original. 

Qualquer alteração necessaria é de responsabilidade exclusiva do cirurgião. O 

implante deve ser manuseado com cuidado. Atividades como cortes, torções 

ou riscos na superfície podem acarretar na diminuição da vida útil do implante. 

∴ É categoricamente desaconselhada a combinação dos produtos 

Medshape com elementos provenientes de outros fabricantes. 

 

ATENÇÃO: Eclipse™é fornecido estéril e não deve ser reesterilizado em 

qualquer circunstância. 

  

Nota 1: Ao detectar qualquer problema com o produto, contate imediatamente o 

departamento de atendimento ao consumidor da MOVITEK: (11) 2629-4344 ou 

www.movitek.com.br/contato.php 

Nota 2: Em caso de efeitos adversos deverá ser realizada a notificação ao òrgão 

de Vigilância Sanitária do seu estado ou município, ou ainda, à ANVISA, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária ( www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm). 

 

http://www.movitek.com.br/contato.php
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm
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Informações sobre a eficácia e segurança  

Eclipse™, fabricado em PEEK Altera®, destina-se especialmente 

para facilitar e possibilitar a reinserção de tecido mole em ossos através da sua 

capacidade de fixação durante o momento da sua inserção no osso. 

Para tanto os fatores de riscos associáveis ao produto tais como 

toxicidade, inflamabilidade, biocompatibilidade e características mecânicas de 

Eclipse™ foram analisadas apresentando resultados de acordo com as normas 

internacionais e a literatura científica. 

 

   

Descarte do produto  

Este produto é de Uso Único e não deve ser reutilizado. Implantes 

que por alguma razão não forem utilizados durante o ato cirúrgico e tiverem a 

embalagem aberta, não podem ser reesterilizados. Devem ser descartados 

conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do 

hospital, em concordância com orientação da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar.  

Ao mesmo tempo em que pode parecer não danificado, um implante 

utilizado pode ter adquirido marcas ou comprometimento latente de sua 

integridade, o que reduziria sua vida útil. Portanto, recomenda-se o descarte do 

produto avariado. 

Os componentes não são contaminantes ambientais. 

 

Esterilização 

∴ ESTÉRIL - Esterilizado por Óxido de Etileno, cujos parâmetros 

aplicados foram estabelecidos em conformidade com ISO 11135-1: 2007 

“Sterilization of health care products – Ethylene Oxide” 

∴ Prazo de validade: 4 anos a partir da data de esterilização.  
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CUIDADO: A reesterilização e o reuso deste implante é proibida 

categoricamente. Deixando a MEDSHAPE livre de qualquer responsabilidade 

caso essa ação seja tomada. 

 

 

Identificação e rastreabilidade 

A rastreabilidade e a identificação do produto são fundamentais para 

garantir a correção de possíveis eventos inesperados para o usuário e permitir 

que as informações referentes a esses eventos retornem ao fabricante e ao 

distribuidor. 

Todas as âncoras possuem em suas embalagens etiquetas com 

informações pertinentes acompanham o produto devem ser afixadas na 

documentação pertinente. 

Ademais as embalagens dos produtos são rotuladas individualmente 

contendo código de barra que permite a identificação por infravermelho. 

Ademais, as informações apresentadas nos rótulos identificam a peça através 

do nome do fabricante, nome do distribuidor, número de registro na ANVISA, 

nome comercial do produto, nome técnico do produto, número de lote, 

referência e data de validade. 

Para a solicitação do material para cirurgia é necessário fornecer os 

seguintes dados: 

∴ Nome completo do cirurgião; 

∴ Registro do Conselho de Classe do profissional; 

∴ Nome completo do paciente; 

∴ Data do procedimento cirúrgico; 

∴ Nome do Hospital onde será realizada a cirurgia; 

∴ Peças necessárias para cirurgia. 

 

OBS: Após o procedimento cirúrgico, é necessário que o hospital 

comunique ao distribuidor quais peças não foram implantadas. 
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 No prontuário do paciente é imprescindível a afixação de etiqueta 

de identificação que acompanha o produto. Nela estão contidas as seguintes 

informações:  

∴ Nome ou modelo comercial do produto implantado. 

∴ Identificação do fabricante ou importador. 

∴ Código do produto ou do componente do sistema. 

∴ Número de lote. 

∴ Número de registro na ANVISA.  

 

Por determinação legal são fornecidas, na embalagem final do 

produto, 6  etiquetas de rastreabilidade e identificação, numeradas de 1 a 6. 

Nestas etiquetas há informações para a identificação de cada material 

implantável para afixação nos seguintes documentos: 

∴ Etiqueta número 1: obrigatoriamente, no prontuário clínico do 

paciente; 

∴ Etiqueta número 2: no laudo entregue para o paciente; 

∴ Etiqueta número 3: na documentação fiscal que gera a cobrança, 

na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal 

de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde 

complementar; 

∴ Etiqueta número 4, disponibilizada para o controle do fornecedor 

(registro histórico de distribuição – RHD); 

∴ Etiqueta número 5, disponibilizada para o controle do cirurgião 

responsável (principal); 

∴ Etiqueta número 6, etiqueta extra. 

 

   

Instruções ao paciente: 
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∴ Disponibilizar ao paciente as informações de identificação do 

hospital e do cirurgião (nome completo e registro no conselho de classe), 

número de registro do produto na ANVISA, nome comercial do produto, 

material de fabricação, data de fabricação, data do procedimento cirúrgico e 

uma etiqueta de identificação de rastreabilidade do produto implantável. 

∴ Orientar o paciente a guardar devidamente a informação referente 

ao implante, pois com ela é possível investigar todo histórico do produto. 

∴ Informar ao paciente que caso observe algum evento inesperado 

deverá comunicar ao médico. 

 

Procedimento na observação de Eventos Adversos: 

∴ Realizar a devida notificação do evento adverso na ANVISA 

(órgão sanitário competente), através do endereço eletrônico 

www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm e; 

∴ Informar os dados de Identificação do produto transcritos no 

prontuário do paciente e contidos na etiqueta de rastreabilidade. 

 

 

 

PRODUTO ESTÉRIL 

PRODUTO DE USO ÚNICO 

PROIBIDO REPROCESSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm
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SIMBOLOGIA UTILIZADA NA ROTULAGEM E INSTRUÇÃO DE 

USO 

Símbolo Referência 

 

Atenção consulte documentação incluída 

 

Não reutilizar 

 
Não utilizar se a embalagem estiver modificada 

 
Esterilizado por óxido de etileno 

 
Número de catálogo 

 
Valido até 

 

Número de lote 

 
Fabricante 

 

Marcação CE 

 

Declaramos que as informações aqui prestadas são verdadeiras. 
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Responsável Técnico 
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