
 

 

 
 

 
 
 

INSTRUÇÃO DE USO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
VERIFIQUE NO RÓTULO DO PRODUTO A VERSÃO DA INSTRUÇÃO DE USO 

CORRESPONDENTE. NÃO UTILIZE INSTRUÇÃO DE USO COM VERSÃO DIFERENTE 

ÀQUELA INDICADA NO PRODUTO. 

 

PARA OBTER A INSTRUÇÃO DE USO EM FORMATO IMPRESSO, ENTRE EM CONTATO 

COM A MOVITEK ATRAVÉS DO TELEFONE (SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

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

INSTRUÇÃO DE USO DO PRODUTO NO FORMATO IMPRESSO 
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Instrução de Uso 

MORPHIX - Âncora de Sutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Nome Comercial: MORPHIX® - Âncora de Sutura 

Nome Técnico: Âncora e sutura montadas em dispositivo insersor (2700111) 

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 nestas 

instruções. A não observação destes pontos poderá culminar em 

complicações. 

 

FABRICADO POR:  

  

MEDSHAPE Inc.  

Adress: 1575 Nothside Drive, NW, Suite 440 

Atlanta, GA 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 da 

Família de Material Implantável em Ortopedia MORPHIX® - Âncora de Sutura, 

expostos nas tabelas abaixo. 

 

Modelos Comerciais: Descrição e Referência 
 
 

MORPHIX - Âncora de Sutura 

Referência 

YYYYY 

Modelo 

XXXXXXXXXX 

1000-03-225 MORPHIX Ø 2,5 mm, 2 USP Sutura #2 

1000-03-235 MORPHIX Ø 3,5 mm, 2 USP Sutura #2 

1000-04-125 MORPHIX Ø 2,5 mm, 1 USP Sutura Dupla #0 com Agulhas Cônicas 

1000-04-235 MORPHIX Ø 3,5 mm, 2 USP Sutura Dupla #0 com Agulhas Cônicas 

1000-04-245 MORPHIX Ø 4,5 mm, 2 USP Sutura Dupla #2 com Agulhas Cônicas 

1000-04-255 MORPHIX Ø 5,5 mm, 2 USP Sutura Dupla #2 com Agulhas Cônicas 

 
 

Conteúdo: Contém 01 dispositivo Morphix® 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. 

 

Imagens da Embalagem e Dimensões 

Imagens do produto tal qual é entregue ao usuário 

http://www.movitek.com.br/
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Embalagem primária 

 

 

 

Composição:  

O MORPHIX® - Âncora de Sutura é um produto médico composto 

por diferentes elementos fabricados com materiais biocompatíveis 

reconhecidos e padronizados mundialmente, conforme tabela abaixo: 

 

Componente Material 

Implante  PEEK e PEEK ALTERA® ASTM F2026 

Fios de Sutura  Polipropileno e polietileno de alto peso molecular (UHMWPE)  

Dispositivo Insersor Cabo: Acetal(Delrin®) e ABS( acrilonitrilo butil estireno) 

Cânula e Pino: Aço Inoxidável 304 

Agulha* Aço Inoxidável 420 AISI 

*apenas para os modelos agulhados: 1000-04-125; 1000-04-235; 1000-04-245; 1000-04-255. 

Embalagem secundária 
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Princípio de Funcionamento 

Morphix® é uma âncora de sutura indicada para tratamentos de 

reconstrução de ligamento e tendão (tecidos moles) por meio da ancoragem 

em tecido ósseo.  

Para tanto, trata-se de um implante ortopédico acoplado a fios de 

sutura e montado em um dispositivo de inserção (não implantável e de uso 

transitório). Desta maneira o implante é inserido no tecido ósseo, onde ancora 

o fio de sutura, que, em sua outra extremidade, é suturado no tecido mole e/ou 

enxerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por isso, é empregado em tratamento de instabilidade ligamentar e 

reinserção de tecido mole tais como ligamento, tendão ou cápsula articular, em 

procedimentos cirúrgicos abertos ou artroscópicos.  

 

Descrição detalhada do produto 

O dispositivo Morphix® é um produto médico composto por 

diferentes elementos com finalidade única e que mantém uma relação de 

interdependência entre si para a implantação e obtenção da funcionalidade e 

desempenho a que se destina. 

Deste modo, é constituído por: 
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1. Implante: implantado no tecido ósseo para promover a ancoragem 

do dispositivo. O implante é constituído de duas partes: as aletas e o orifício. 

 

 

 

 

O orifício é o local onde ocorre a passagem dos fios de sutura. As 

aletas são estruturas em formato de asas que faz interface com o tecido ósseo. 

 

2. Fios de Sutura: interface entre o tecido ósseo e tecido mole. 

 

3. Dispositivo Insersor: dispositivo que auxilia a inserção do implante 

no tecido ósseo (uso transitório, não implantável e de uso único). 

4. Agulhas*: Auxilia a inserção do fio de sutura no tecido mole 

(apenas para os modelos agulhados: 1000-04-125; 1000-04-235; 

1000-04-245; 1000-04-255). 

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 

adequados, além da utilização de instrumentais específicos (Kit Instrumental 

Morphix – vendido separadamente e Registro ANVISA específico).  

 

Pré-implantação 
Implantado 
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Indicação ou Finalidade de Uso 

O dispositivo médico Morphix® é um dispositivo médico a ser 

utilizado em cirurgias ortopédicas para tratamento de processos patológicos 

que acometem o tecido mole tais como ligamento, tendão ou cápsula articular. 

Em vista disto, é indicado em procedimento cirúrgico aberto ou artroscópico, 

como um implante permanente. 

O dispositivo tem características que oferece resistência em longo 

prazo para retenção e ancoragem em osso medular. O uso clínico inclui: 

 Ombro: reparo do manguito rotador, lesão de Bankart, lesão do 

SLAP (lábio superior da glenóide), tendinite no bíceps, reparo da 

separação acrômio-clavicular, reconstrução do deltóide e da 

cápsulolabral. 

 Mão/Punho: reconstrução do ligamento escafolo-lunar, 

reconstrução dos ligamentos colaterais ulnar e radial. 

 Cotovelo: reinserção do tendão do bíceps, reparo-tênis, 

reconstrução dos ligamentos ulnar ou radial. 

 Joelho: reparo dos ligamentos colaterais médio e lateral, reparo do 

tendão patelar, reparo do ligamento posterior oblíquo, tendinite da 

banda íliotibial. 

 Pé e tornozelo: estabilização lateral e medial, reparo do tendão de 

Aquiles, reconstrução Hálux Valgo, reconstrução do meio do pé e 

reparo do ligamento metatarso. 

 

Instrução 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 
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seus colaboradores a aplicação de medidas de biossegurança em todas as 

etapas do processo pré e transcirúrgico. 

∴ A escolha da abordagem do leito cirúrgico e o seu fechamento 

deve considerar a qualidade arquitetônica e mecânica e respeitar o equilíbrio e 

anatomia local. 

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

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

 

Planejamento pré-operatório e preparação 

Antes da cirurgia 

Os pacientes a serem submetidos a procedimentos cirúrgicos devem 

ser previamente avaliados por uma bateria de exames clínicos, laboratoriais, 

radiográficos, ultrassonagráficos ou tomográficos de acordo com a orientação 

do médico cirurgião responsável. O conhecimento das condições psicológicas 

e de saúde do paciente é necessário para a segurança e o sucesso do 

procedimento. 

Dessa forma, o paciente a ser submetido à cirurgia deve realizar 

alguns exames pré-operatórios de acordo com a orientação médica. Ademais, 

os procedimentos de anamnese e orientações pré-cirurgicas são realizadas em 

conformidade com o protocolo médico, de responsabilidade e a critério do 

profissional devidamente capacitado. 

 

Durante a cirurgia 

 Procedimento pré-operatório de acordo com o protocolo; 

 Procedimentos anestésicos; 

 Procedimentos de assepsia e preparação do paciente; 

 Abra com cuidado a embalagem externa do dispositivo; 

 Remova o dispositivo da embalagem primária apenas sob 

condições assépticas e sobre campo estéril; 
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 Manipular em condições assépticas, luvas e instrumentais 

estéreis; 

 Utilizar materiais e instrumental compatíveis com o procedimento 

cirúrgico. 

 

Modo de Uso 

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

modo de uso do dispositivo Morphix® 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. 

 

1. Perfuração 

Para osso cortical: selecione a broca que 

coincide com o diâmetro do implante 

Morphix
®
 a ser inserido. Se necessário, 

utilizar o guia de brocas adequado. 

Posicione a broca no local desejado. 

Perfure até o stop pré-determinado e, em 

seguida, remova a broca. 

Para osso medular: selecione o 

perfurador ósseo correspondente ao 

diâmetro do implante Morphix
®
. Posicione-

o no local a ser perfurado e promova o 

impacto com auxílio de instrumental 

apropriado. Retire o perfurador do osso 

suavemente. 
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 2. Preparação do dispositivo 

Sob condições e técnicas assépticas 

remova o dispositivo Morphix
®
 da 

embalagem primária. 

   

Nota: O fio de sutura sai do orifício do 

dispositivo e segue em direção à ranhura 

específica e canais de sutura presente no 

cabo do insersor. 

As aletas do implante Morphix
® 

são 

posicionadas na mesma direção das 

ranhuras em formato de asas presente no 

cabo do insersor. 

Portanto, certifique-se de que o 
dispositivo é inserido de acordo com a 

orientação. 
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Tamanho Morphix® Profundidade Mínima de Inserção 

2,5 mm 1,5 mm 

3,5 mm 1,5 mm 

4,5 mm 2,75 mm 

5,5 mm* 8 mm* 

 
3. Inserção da Âncora 
 
Com o botão do módulo de inserção na 

posição "fechado", insira totalmente o 

implante Morphix
®
 na perfuração óssea. 

Nota: Para evitar possíveis danos ao 

implante, garantir que a trajetória de 

inserção corresponde a trajetória da 

perfuração óssea criada por punção ou 

broca. 

O dispositivo Morphix
®
 não deve ser 

introduzido com movimento rotatório 

ou torção, pois pode ocorrer o 

desengate prematuro do implante do 

insersor. 
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*O modelo de âncora Morphix de 5,5 mm é projetado para ser implantado mais 

profundamente do que os outros modelos (tamanhos de implantes menores), uma vez 

que se destina para uso em situações de osso mole. 

 
 
4. Implantação da âncora 

 

Segurar firmemente o cabo do dispositivo 

insersor girá-lo por um quarto de volta no 

sentido anti-horário para a posição 

"destravado". 

A posição "desbloqueado" é indicada pelo 

símbolo do cadeado aberto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição destravada 

Cadeado 

Posição travada 

Orientação Orientação 

Cadeado 
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5. Inserção da âncora 

Osso muito medularizado (mole): a inserção pode 

ser realizada manualmente. 

Osso corticalizado (mais duro): Poderá ser 

necessário o auxílio de um instrumental apropriado 

(martelo cirúrgico) para a inserção do implante no 

tecido ósseo (como na ilustração).  

A inserção está completa quando o topo do 

dispositivo de inserção estiver nivelado com o cabo 

e o implante ligeiramente abaixo da superfície 

óssea. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. Preparação da Sutura 

 

Retirar cuidadosamente as suturas presas no 

cabo do insersor. 
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7. Remoção do Insersor 

 

Desengatar o insersor com movimento anti-

horário para desconectá-lo do implante. O 

dispositivo insersor será totalmente 

desconectado após quatro rotações 

completas. Com cuidado, puxe-o para trás 

para removê-lo.   
 

 
 
 
8. Implante Instalado 

 

Após a implantação, proceder com a sutura 

do tecido mole ou enxerto, com os fios de 

sutura.  

 
 

 

Pós-operatório 

     Monitoramento 

 

O cirurgião deve aconselhar seus pacientes a cumprirem com as 

normas estabelecidas quanto a higiene e alertá-los sobre qualquer aplicação 

incorreta ou estressante à região operada. 

 

     Cuidados pós-operatórios essenciais 

 

∴ O cirurgião deve informar ao paciente as possíveis interferências 

e/ou complicações/restrições associadas ao implante durante as consultas 

complementares.  
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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 e que pode haver a necessidade de substituição no futuro. 

 

Procure seu médico em caso de: 

∴ Reação alérgica ao material do implante, formação de tumor, cicatriz; 

∴ Infecção; 

∴ Dor, desconforto ou complicações na cicatrização da incisão no local da 

cirurgia. 

∴ Hemorragia, hematoma, inchaço, danos aos vasos sanguíneos, 

sangramento excessivo, necrose da incisão e/ou abertura da incisão. 

 

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 sob faixa de temperatura de 20° a 25°C 

∴ Manipular o dispositivo em condições assépticas e de acordo com as 

normas de biossegurança vigentes em campo e com luvas e instrumentos estéreis. 

∴ Manter em ambiente com umidade entre 30-60% 

∴ Não usar se a embalagem estéril estiver violada, com danos ou de 

alguma forma alterada. 

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

danificado. 
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∴ Somente instrumentos apropriados devem ser empregados na 

manipulação do dispositivo (vendido separadamente, não acompanham esse produto 

e possuem Registro ANVISA específico). 

 

 

Precauções, Restrições e Advertências 

 

USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL – Somente profissionais 

habilitados e com conhecimentos em técnicas cirúrgicas e em procedimentos clínicos 

que necessitem da instalação do produto deverão fazer uso do dispositivo. 

ESTÉRIL (EO).  

PROIBIDO REPROCESSAR 

 

Precauções 

∴ Até a completa cicatrização, é necessário que a fixação do dispositivo 

seja protegida. As condições pós-operatórias prescritas devem ser estritamente 

seguidas para evitar estresses adversos aplicados sobre o implante. 

∴ Instruções detalhadas sobre o uso e limitações do dispositivo devem ser 

dadas ao paciente. 

∴ Pré-operatório e procedimentos operatórios incluindo conhecimento da 

técnica cirúrgica, propriedades de seleção e local de implantação são considerações 

importantes para o sucesso no uso do dispositivo. 

∴ Sensibilidade a corpo estranho. Quando a sensibilidade é 

suspeita, testes apropriados devem ser realizados previamente à implantação. 

∴ USO ÚNICO. 

∴ Para a instalação do implante são requeridos instrumentos 

específicos. Tais instrumentos são obtidos e legalizados (registrados) 

separadamente. Além disso, devem ser devidamente esterilizados previamente 

à utilização. 

∴ É essencial cumprir as condições de assepsia quando a 

embalagem protetiva for aberta a fim de manter a esterilidade do produto. 
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∴ As informações contidas nestas instruções são necessárias, 

porém insuficientes para a utilização do dispositivo. Estas informações não 

substituem, de forma alguma, o conhecimento profissional, o conhecimento 

técnico e a experiência do cirurgião para a análise do paciente, o planejamento 

pré-operatório e a seleção dos implantes, o conhecimento da anatomia e da 

biomecâmica do sítio anatômico, dos materiais e a compreensão das 

características mecânicas dos implantes utilizados. Bem como a formação e o 

conhecimento técnico em cirurgia ortopédica, a utilização de instrumentos 

complementares para a implantação, o compromisso do paciente em seguir um 

plano pós-operatório adequado e realizar os exames pós-operatórios previstos. 

 

Advertências 

∴ Antes do fechamento do sítio operatório, a área cirúrgica deverá 

ser minuciosamente limpa, no sentido de assegurar que nenhuma partícula de 

osso, ou material cirúrgico estejam presentes, bem como quaisquer materiais 

que possam causar complicações pós-operatórias. 

∴ O cirurgião responsável deve instruir os pacientes quanto a 

limitações, complicações e níveis apropriados de atividades no período pós-

operatório. 

∴ Deve-se orientar e instruir o paciente quanto ao uso e limitações 

deste produto. 

∴ No transcirúrgico podem ocorrer hemorragias cirúrgicas similares 

as que ocorrem em outras técnicas para implantação de dispositivos 

ortopédicos.  

∴ 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. 

∴ O dispositivo deve ser utilizado em sua forma original, a menos 

que esteja especificado o contrário. Qualquer alteração necessária é de 

responsabilidade exclusiva do cirurgião.  
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∴ É categoricamente desaconselhada a combinação dos produtos 

fabricados pela MEDSHAPE com dispositivos provenientes de outros 

fabricantes. 

 

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

imediatamente o departamento de atendimento ao consumidor da MOVITEK: 

(90XX11) 2629-4344 ou www.movitek.com.br/contato.php 

 

Efeitos Adversos 

 

∴ Infecções profundas e superficiais 

∴ Reação a corpo estranho 

 

Nota 2: Em caso de queixa técnica ou efeitos adversos deverá ser 

realizada a notificação ao órgão de Vigilância Sanitária do seu estado ou 

município, ou ainda, à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

através do NOTIVISA (Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância 

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

Nota 3: A MOVITEK também deverá ser comunicada sobre qualquer 

problema com o produto atraves de seus canais de atendimento ao cliente – 

SAC: (90XX11) 2629-4344 ou www.movitek.com.br/contato.php 

 

Restrições 

Contraindicação 

As seguintes contraindicações podem prejudicar o sucesso do 

ratamento e devem ser consideradas previamente à cirurgia para implantação 

do dispositivo Morphix® 

∴ Procedimentos cirúrgicos diferentes dos indicados neste 

documento. 

∴ Infecção ativa 

http://www.movitek.com.br/contato.php
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm
http://www.movitek.com.br/contato.php
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∴ Pobre suplemento sanguíneo, uma vez que podem prejudicar o 

processo cicatricial. 

∴ Condições que podem comprometer a fixação da ancoragem 

óssea, tais como severa osteopenia, superficie óssea cominutiva, situações 

patológicas no tecido mole de reinserção. 

∴ Condições neuromusculares inadequadas (paralisia, resistência 

muscular inadequada, entre outras). 

∴ Condições que podem limitar a capacidade ou a boa vontade do 

paciente em cooperar ou seguir as instruções para o pós-operatório e período 

de cicatrização (como deficiência mental, senilidade, alcoolismo). 

 

OBS1: Nestes casos o cirurgião é responsável por avaliar o risco 

benefício na decisão de usar ou não o dispositivo dentro do contexto dessa 

etiologia risco/benefício. 

OBS2: Quando o implante é considerado a melhor opção para o 

paciente, e este apresenta uma ou mais contraindicações, o cirurgião é o 

responsável por informar a ele possíveis riscos cirúrgicos e instruir sobre 

medidas que possam reduzir essas contraindicações.  

 

Informações sobre a eficácia e segurança segundo a RDC 56/01 

O dispositivo Morphix®, 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 caracteristicas mecânicas do 

dispositivo Morphix® foram analisados e obtendo resultado de acordo com as 

normas internacionais ISO e ASTM. 

 

 

Descarte do produto  
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Os dispositivos 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 

e previsto na RDC 306 de 07/12/2004. 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, determina-se o descarte do produto. 

O dispositivo não é contaminante ambiental. No entanto, deverá ser 

descartado de forma descaracterizada, ou seja, que impossibilite qualquer 

reutilização (quebrar e amassar o dispositivo) e identificá-lo como: "Impróprio 

para o uso". A descaracterização poderá ser realizada por prensas ou 

instrumento de amassamento. 

Esterilização 

∴ ESTÉRIL - Esterilizado por Óxido de Etileno método de validação 

na ISO 11135-1: 2007 “Sterilization of health care products – Ethylene Oxide” 

 

∴ Prazo de validade: 3 (três) anos a partir da data de esterilização. 

 

 

Informações sobre a eficácia e segurança segundo a RDC 56/01 

Morphix® - âncora de sutura é fabricado em PEEK Altera® 

destinam-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 do 

dispositivo Morphix® foram analisadas e obtendo resultado de acordo com as 

normas internacionais ISO e ASTM. 

 

 

 



 
INSTRUÇÃO DE USO 

 

 

 

 

 

MORPHIX - Âncora de Sutura 

REV_00 
21 

 

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. 

Para tanto, os dispositivos são fornecidos juntamente com etiquetas 

de rastreabilidade que contém informações pertinentes e devem ser afixadas 

na documentação pertinente, conforme previsto legalmente. 

Por determinação legal são fornecidas, na embalagem final do 

produto, etiquetas de rastreabilidade e identificação. Nestas etiquetas há 

informações para a identificação de cada material ou componente (parte) do 

dispositivo 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. 

 

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. 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm
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PRODUTO ESTÉRIL 

PROIBIDO REPROCESSAR 

 

 

 
Simbologia utilizada na rotulagem e instrução de uso: 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Responsável Legal 

Frederico Alves Domenegueti 

 

Responsável Técnico 

Marcel Pires 

  CREFITO/SP: 36313F 

Símbolos normatizados  

(símbolos indicados na norma técnica ABNT NBR ISO 15223:2004) 

 
Conformidade Européia 

 
Esterilização por Óxido de Etileno 

 
Não usar se a embalagem estiver violada ou danificada 

 
Número de Lote 

 
Número de catálogo (Referência) 

 
Atenção! Consultar e observar instruções de uso 

 
Manter protegido de luz solar 

 
Produto de uso único 

 
Valido até 

 
Manter em local seco e protegido de umidade 
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