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INSTRUÇÕES DE USO 
 

 
1. Informações para identificação do produto médico e seu conteúdo 

 
a) Nome técnico e cadastro ANVISA: 

 
Nome técnico: Fixadores Externos                     Cadastro ANVISA: 80305080011 
 
b) Nome comercial:  

 

Fixador Externo Mobilitatem 
 

c) Forma de apresentação: 
 
Os produtos que formam a família do Fixador Externo Mobilitatem são fornecidos 
individualmente em embalagem de filme plástico (PEBD) termo-selado com baixa carga 
microbiana. 
Os itens da família são rotulados com etiqueta adesiva que leva o número de lote, a data 
de fabricação, o nº de registro na ANVISA, assim como outras informações pertinentes a 
RDC nº 185/01.  
Os produtos da família Fixador Externo Mobilitatem são fornecidos Não Esterilizados. 
São rotulados conforme ilustra a figura 1.a e 1.b. Para data de fabricação, validade e lote, 
vide rótulo. O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO. 
 

 

 

 

             Figura 1.a. Exemplo de rótulo                         Figura 1.b. Embalagem do produto 
fdfgfd 

 

World Fix – Ind. Com. Produtos Ortopédicos Ltda 
Rua Miguel João Jorge, n° 45 – CEP 13051-172 – Jd. 
São José – Campinas – SP 
CNPJ: 06.256.377-0001/92 – Indústria Brasileira 
IE: 244.979.858.111 
Fone: (19) 3227-9412/3229-0929 
Site: www.worldfix.com.br  
SAC: sac@worldfix.com.br 
Responsável Técnico: Denise Sayuri Tukada 
CRBio-SP n°: 100025/01-D 

http://www.worldfix.com.br/
mailto:sac@worldfix.com.br
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Figura 2 – Imagem que exemplifica o Fixador Externo Mobilitatem 

 

d) Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto: 
 

 O Fixador Externo Mobilitatem é um elemento frequentemente utilizado em 
osteossínteses, principalmente no tratamento de fraturas expostas, em emergências, em 
politraumatizados, etc. É um fixador que possibilita inúmeras configurações e tem como 
função reduzir, comprimir, alongar e estabilizar fraturas de tíbia e fêmur.  
O cirurgião ortopedista tem liberdade suficiente de escolher entre os modelos disponíveis 
como desejar, observando sempre uma boa fixação entre todos os componentes do 
fixador.  
O Fixador Externo Mobilitatem não tem contato nenhum com a pele do paciente, porém 
para desfrutar de uma montagem mais estável o cirurgião deve manter o fixador o mais 
próximo possível da pele e os pinos o mais distante um em relação ao outro.  
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e) Relações de partes que integram o produto: 
 

Referência 
Modelo/ 

Componente 
Matéria Prima Imagem 

Componentes 
Ancilares/Instrumentais1 

0410-10-00 
Fixador World Max 
- Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

 

- Pinos de Schanz entre Ø 5 mm e 
Ø 6,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0411-20-00 
Fixador World Max 
- Médio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 4 mm e 
Ø 5,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0412-30-00 
Fixador World Max 
- Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,5 mm 
e Ø 4,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0413-90-00 
Fixador World 
Tarso - Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

 

- Pinos de Schanz entre Ø 5 mm e 
Ø 6,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0414-90-00 
Fixador World 
Tarso - Médio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 4 mm e 
Ø 5,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0415-90-00 
Fixador World 
Tarso - Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,5 mm 
e Ø 4,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0416-60-00 
Fixador World Hip – 
Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

 

- Pinos de Schanz entre Ø 5 mm e 
Ø 6,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0417-60-00 
Fixador World Hip - 
Médio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 4 mm e 
Ø 5,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0418-60-00 
Fixador World Hip – 
Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,5 mm 
e Ø 4,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 
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0419-10-00 
Fixador World 

Motus - Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

 

- Pinos de Schanz entre Ø 5 mm e Ø 
6,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0420-20-00 
Fixador World 
Motus - Médio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 4 mm e Ø 
5,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0421-30-00 
Fixador World 

Motus - Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,5 mm e 
Ø 4,0 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0422-40-00 
Fixador World 
Motus - Mini 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,0 mm e 
Ø 3,5 mm 
-1905-10-00 Chave em L 3/8” 

0402-10-00 
Fixador Angularis 

- Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

 

- 0423-90-00 Porta Pino em T Médio 

- 0427-90-00 Porta Pino em L 
Grande 
- 0431-90-00 Porta Pino Grande 
- Chave Allen 5.0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0403-20-00 
Fixador Angularis 

- Medio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- 0424-90-00 Porta Pino em T Médio 
- 0428-90-00 Porta Pino em L Médio 
- 0432-90-00 Porta Pino Médio 
- Chave Allen 5.0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0404-30-00 
Fixador Angularis 

- Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- 0425-90-00 Porta Pino em T 
Pequeno 
- 0429-90-00 Porta Pino em L 
Pequeno 
- 0433-90-00 Porta Pino Pequeno 

- Chave Allen 5.0 mm 

0405-40-00 
Fixador Angularis 

- Mini 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - 
ASTM B221 

- 0426-90-00 Porta Pino em T Mini 
- 0430-90-00 Porta Pino em L Mini 
- 0434-90-00 Porta Pino Mini 

- Chave Allen 5.0 mm 

 
1Os instrumentais, Pinos de Shanz e Chaves de Allen, e semi-anéis não fazem parte do produto e devem ser adquiridos 

separadamente 
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0406-10-00 
Fixador 

Extendens - 
Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

 - 0423-90-00 Porta Pino em T Médio 

- 0427-90-00 Porta Pino em L 
Grande 
- 0431-90-00 Porta Pino Grande 
- Chave Allen 5.0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0407-20-00 
Fixador 

Extendens - 
Medio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- 0424-90-00 Porta Pino em T Médio 
- 0428-90-00 Porta Pino em L Médio 
- 0432-90-00 Porta Pino Médio 
- Chave Allen 5.0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0408-30-00 
Fixador 

Extendens - 
Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- 0425-90-00 Porta Pino em T 
Pequeno 
- 0429-90-00 Porta Pino em L 
Pequeno 
- 0433-90-00 Porta Pino Pequeno 

- Chave Allen 5.0 mm 

0409-40-00 
Fixador 

Extendens - Mini 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- 0426-90-00 Porta Pino em T Mini 
- 0430-90-00 Porta Pino em L Mini 
- 0434-90-00 Porta Pino Mini 

- Chave Allen 5.0 mm 

0423-90-00 
Porta Pino em T 

Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

 
- Pinos de Schanz entre Ø 5 mm e Ø 
6,0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0424-90-00 
Porta Pino em T 

Médio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 4 mm e Ø 
5,0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0425-90-00 
Porta Pino em T 

Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,5 mm e 
Ø 4,0 mm 
- Chave Allen 5.0 mm 

0426-90-00 
Porta Pino em T  

Mini 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,0 mm e 
Ø 3,5 mm 
- Chave Allen 5.0 mm 
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0427-90-00 
Porta Pino em L 

Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

 - Pinos de Schanz entre Ø 5 mm e Ø 
6,0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0428-90-00 
Porta Pino em L  

Medio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 4 mm e Ø 
5,0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0429-90-00 
Porta Pino em L 

Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,5 mm e 
Ø 4,0 mm 
- Chave Allen 5.0 mm 

0430-90-00 
Porta Pino em L  

Mini 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,0 mm e 
Ø 3,5 mm 
- Chave Allen 5.0 mm 

0431-90-00 
Porta Pino 

Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

 - Pinos de Schanz entre Ø 5 mm e Ø 
6,0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0432-90-00 Porta Pino Medio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 4 mm e Ø 
5,0 mm 
- Chave Allen 6.0 mm 

0433-90-00 
Porta Pino 
Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,5 mm e 
Ø 4,0 mm 
- Chave Allen 5.0 mm 

0434-90-00 Porta Pino Mini 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Pinos de Schanz entre Ø 3,0 mm e 
Ø 3,5 mm 
- Chave Allen 5.0 mm 

 
 
 
 
 



Fixador Externo Mobilitatem - Revisão 00 Data: 25/10/2016                                                  Página 7 de 14                                                                                         

 

0435-90-00 
Plataforma p/ 
Anel Grande 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

 - Semi-Anel 115º 
- Semi-Anel Grande 
- Semi-Anel Médio 
- Semi-Anel Pequeno 
- Chave para porca sextavada 10 
mm 

0436-90-00 
Plataforma p/ 
Anel Médio 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Semi-Anel 115º 
- Semi-Anel Grande 
- Semi-Anel Médio 
- Semi-Anel Pequeno 
- Chave para porca sextavada 10 
mm 

0437-90-00 
Plataforma p/ 
Anel Pequeno 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Semi-Anel 115º 
- Semi-Anel Grande 
- Semi-Anel Médio 
- Semi-Anel Pequeno 
- Chave para porca sextavada 10 
mm 

0438-90-00 
Plataforma p/ 

Anel Mini 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

- Semi-Anel 115º 
- Semi-Anel Grande 
- Semi-Anel Médio 
- Semi-Anel Pequeno 
- Chave para porca sextavada 10 
mm 

0401-90-00 Porta Pino Tabula 

- Aço Inoxidável - ASTM 
A276  
- Liga de Alumínio - ASTM 
B221 

 

 
 
- Chave Allen 4.0 mm 
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f) Materiais de apoio: 

 
Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de 
Uso são as mesmas disponibilizadas em versão eletrônica no site: 
http://www.worldfix.com.br/instrucao.php  , conforme estabelece a instrução normativa IN nº 
4/2012 ANVISA. As instruções para acesso, consulta da versão, visualização e download são 
disponilizados no rótulo por um QR code, e no próprio endereço eletrônico pelo número do 
Cadastro ANVISA do produto (80305080011). 
 
g) Especificações e características técnicas do produto: 

 
Ver item “e) Relações de partes que integram o produto”. 
 
2. Condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto 
 

a) Armazenamento: 
 

O Fixador Externo Mobilitatem deve ser mantido em sua embalagem original até a utilização, 
sendo responsabilidade dos hospitais e distribuidores em garantir esta sistemática. O 
armazenamento correto dar-se-á na central de materiais do bloco cirúrgico ou ambiente com 
características equivalentes (temperatura ambiente). 
Deverá o responsável pela escolha do produto certificar-se que, o mesmo encontra-se 
preservado. As pessoas que auxiliam na cirurgia (Instrumentadores, enfermeiros, etc) deverão 
estar familiarizados com os procedimentos de abertura das embalagens, diminuindo a 
potencialidade de contaminação microbiana antes da utilização.  
Nota: A Worldfix Produtos Ortopédicos orienta que sempre antes do uso o responsável 
verifique a validade do produto e utilize a filosofia PEPS (primeiro que entra primeiro que sai) 
nos estoques garantindo assim uma maior rotatividade.  
 
Os componentes do produto deverão ser conservados em local arejado, limpo, seco, ao abrigo 
de iluminação, à temperatura ambiente e com a manutenção das embalagens originais. 
  
b) Conservação e/ou manipulação:  
 
Devem ser instalados em ambientes hospitalares, no centro cirúrgico, onde exista condição 
ideal de assepsia.  
Os componentes do produto necessitam de cuidados quanto à conservação e manipulação 
visando que a superfícies não sofra danos ou impregnação de resíduos antes da instalação no 
paciente. Os entalhes ou riscos causados nos pelo atrito demasiado entre as partes podem 
facilitar a ação corrosiva por fluidos corpóreos 
 
c) Transporte:  
 
O transporte do Fixador Externo Mobilitatem dar-se-á em Caixa de Papelão Polionda Liso. 
Para promover maior proteção plástico bolha é utilizado para maior proteção. 
 

http://www.worldfix.com.br/instrucao.php
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d) Rastreabilidade:  
 
A rastreabilidade dos componentes do produto é feita onde aplicável através da marcação da 
logomarca da empresa, do número do lote, do código da matéria-prima (AL para ligas de 
alumínio e SS para aços inoxidáveis Austeníticos), do código de referência do produto, do 
tamanho e do lado de utilização, conforme mostra figura 3. 
 

 
Figura 3 – Codificação utilizada na marcação de identificação dos componentes do produto 

 

3. Instruções para uso do produto 
 
a) Identificação das partes do produto:  
 
Ver item “1 e) Relações de partes que integram o produto”. 
 

b) Procedimento técnico de utilização:  
 

Realizar limpeza cirúrgica, debridamento dos tecidos necróticos e a redução da fratura. Caso 
haja dificuldade para a manutenção da redução, pode-se utilizar Fios de Kirschner em X (deve 
ser adquirido separadamente), transfixando o foco da fratura e mantendo-se durante todo o 
processo de instalação do fixador, retirando-os apenas no final.  
Com bisturi lâmina 15 (não objeto deste cadastramento), fazer uma incisão de 1 cm na pele. 
Após dissecção até o plano ósseo, colocar o protetor de partes moles, perfurar as duas 
corticais com Broca acoplada a motor de baixa rotação ou a perfurador manual (não objeto 
deste cadastramento). Introduzir o Pino manualmente com Mandril c/ Cabo em T (não objeto 
deste cadastramento), atravessando a primeira cortical fixando-o na segunda. Não colocar o 
pino intracortical, porque, nesses casos, a soltura precoce e o aparecimento de infecção nos 
tecidos do trajeto dos Pinos são inevitáveis.  
A utilização de motores de alta rotação causa necrose óssea e dos tecidos moles, infecção 
secundária e soltura precoce dos pinos.  
A distância entre os Pinos de um fragmento deve ser a maior possível, observando uma 
distância mínima de 2 cm do foco da fratura e de 3 cm da articulação.  
O corpo do fixador deve estar mais ou menos 3 cm da pele. Caso seja necessário coloca-la 
muito afastada da pele, deve-se ter o conhecimento que a montagem tornar-se-á instável.  
Após a cicatrização das partes moles e da não-ocorrência de infecção, pode-se tomar dois 
caminhos:  
 
1) Manter o fixador, transmitindo gradualmente forças para o foco de fratura (dinamização);  
2) Converter para outro tipo de osteossíntese, como placas e parafusos, síntese intramedular, 

ou fixadores circulares.  
 

A dinamização estimula a consolidação secundaria das fraturas. O início da marcha com um 
par de muletas, transferindo progressivamente o peso do paciente, a partir da quarta semana 
de fixação, estimula a formação de calo ósseo. Deve-se iniciar a carga parcial com 20% do 
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peso corporal e aumentar progressivamente até a liberação total do peso por volta da 10ª 
semana de fixação.  
Para aumentar a dinamização, pode-se proceder à desmontagem gradual do fixador, 
permitindo o deslizamento axial.  
Outra possibilidade é desestabilizar gradualmente a montagem, afastando progressivamente 
o fixador, aumentando a distância entre ele e a pele do paciente.  
Caso o produto apresentar algum tipo de não-conformidade, durante sua instalação, o mesmo 
deverá ser substituído. Se o problema ocorrer no seguimento do paciente, pode-se realizar 
adaptações ou substituir o aparelho, a partir de uma nova avaliação ortopédica.  
 
c) Indicação do usuário 
 
O Fixador Externo Mobilitatem é indicado no tratamento de politraumatizados ou polifraturados 
na redução, distração e compressão de fraturas, no tratamento de emergência ou definitivo, 
especialmente fraturas expostas que envolvem alta energia cinética, perda óssea e lesões de 
tecidos moles  
 
O Fixador Externo Mobilitatem deverá ser instalado somente por médico cirurgião com 
especialidade ortopédica.  
 
d) Advertências e/ou precauções:  
 
A utilização de produto não estéril pode comprometer o tratamento e consequentemente a 
saúde do paciente  
Os produtos fabricados pela World Fix Produtos Ortopédicos são utilizados pelo cirurgião 
ortopedista nos procedimentos de osteossíntese. Porém não se pode pretender que um 
fixador obtenha o mesmo desempenho do tecido ósseo ou que suporte o estresse mecânico 
intenso e contínuo. Estes materiais são submetidos a tensões cíclicas durante o uso, o que 
pode resultar em uma fratura ou soltura do mesmo. Consequentemente, é importante manter 
uma mobilização controlada do tecido em tratamento (Utilização de apoios externos, auxilio 
para movimentos, aparatos ortopédicos, andadores, musculação, etc), por um período a ser 
definido pelo cirurgião. É indispensável um amplo conhecimento da técnica cirúrgica 
aplicada, bem como dos aspectos mecânicos e metalúrgicos dos fixadores, implantes e dos 
instrumentais utilizados na cirurgia.  
 

4. Desempenho previsto nos Requisitos Gerais de Segurança RDC 56/01 
 
a) Indicação a que se destina o produto: 
 

O Fixador Externo Mobilitatem é um fixador multiplanar estático. É indicado no tratamento de 
politraumatizados ou polifraturados, para redução e estabilização de fraturas, no tratamento 
de emergência ou definitivo, especialmente fraturas expostas que envolvem alta energia 
cinética, perda óssea e lesões de tecidos moles. 
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b) Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contraindicações: 
 

O Fixador Externo Mobilitatem não apresenta contraindicações e efeitos adversos. 
Os fatores de riscos associáveis ao produto como a toxidade, flamabilidade, contaminante 
residuais, incompatibilidade com outros materiais, substâncias ou gases, incompatibilidade de 
combinação ou conexão com outros produtos, instabilidade e limitações de características 
físicas e ergonômicas, sensibilidade e condições ambientais, interferência recíproca com 
outros equipamentos, impossibilidade de calibração e manutenção, imprecisão ou 
instabilidade de medida foram considerados no projeto de desenvolvimento do produto e 
atendem as especificações das normas NBR e NBR ISO (Norma Brasileira e Norma Brasileira 
baseada na International Standard Organization) e ASTM (American Society for Testing 
Materials). 
 
5. Informações de outros produtos que podem ser utilizados em conjunto 

 
a) Compatibilidade entre componentes do fixador 
 
Não é recomendada a combinação dos componentes do Fixador Externo Mobilitatem 
fabricados pela World Fix com materiais de outros fabricantes porque podem ocorrer 
diferenciação em matéria-prima, em desenho, em dimensional ou qualidade. 
 
b) Componentes ancilares associados ao fixador 
 
Ver item 1 e) “Relações de partes que integram o produto” 
 

Os produtos da família Fixador Externo Mobilitatem são fabricados em:  
 
- Aço Inóxidavel - ASTM- A276 Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes; 
- Ligas de Alumínio ASTM B221 Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy 
Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes e ASTM B209M Standard Specification for 
Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate (Metric). 
 
c) instrumental para colocação do fixador 
 
Ver item 1 e) “Relações de partes que integram o produto” 
 
6. Avaliação do produto instalado 

 
Associado as outras condutas clínicas, recomenda-se controle radiológico regular que permita 
inspeção evolutiva do tratamento e da estabilidade do fixador instalado. 
Uma imobilização externa auxiliar pode ser indicada como suporte para restauração da 
anatomia macroscópica e manutenção da redução em condições de relativa estabilidade. 
Havendo problemas com o fixador de ordens exógenas ou endógenas, recomenda-se a 
avaliação do quadro podendo, a critério do médico, realizar nova cirurgia. Manter fixadores 
com resultados insatisfatórios pode resultar em lesão de tecidos, dor localizada, afrouxamento 
do Pino de Schanz e outros traumas. 
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Para explantação e manuseio de produto sujeito à análise, aplicar procedimentos previstos na 
Norma NBR ISO 12891 orientado pelo Formulário de Informações Mínimas para os Implantes 
Cirúrgicos Removidos segundo anexo A da Norma NBR ISO 12891-1. As notificações de 
eventos adversos e/ou queixas técnicas associadas ao produto deverão ser enviadas ao 
Sistema Nacional de Notificações para a ANVISA através do endereço 
tecnovigilancia@anvisa.gov.br, informando preferencialmente o número do cadastro do 
produto e o lote para fins de rastreabilidade. 
 
 

7. Riscos de interferência recíproca em investigações ou tratamentos específicos 
 
Não aplicável. 
 
8. Instruções em caso de dano da embalagem protetora da esterilidade 

 
Não aplicável. Produto fornecido na condição NÃO ESTÉRIL. 
 
Porem O Fixador Externo Mobilitatem deve ser mantido em suas embalagens originais até a 
esterilização, sendo responsabilidade dos hospitais e distribuidores em garantir esta 
sistemática. O armazenamento correto dar-se-á na central de materiais do bloco cirúrgico ou 
ambiente com características equivalentes (temperatura ambiente).  
Deverá o responsável pela escolha do produto certificar-se que, o mesmo encontra-se 
preservado. As pessoas que auxiliam na cirurgia (Instrumentadores, enfermeiros, etc) deverão 
estar familiarizados com os procedimentos de abertura das embalagens, diminuindo a 
potencialidade de contaminação microbiana antes do processo de esterilização.  
 
Nota 1: A eficiência do procedimento de esterilização deve ser devidamente comprovada. Os 
parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados 
e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, 
assegurando a completa eficiência desse procedimento”.  
 
Nota 2: A World Fix Produtos Ortopédicos orienta que se utilize a filosofia PEPS (primeiro que 
entra primeiro que sai) nos estoques garantindo assim uma maior rotatividade.  
 
9. Informações sobre o procedimento de utilização e reutilização do produto 

 
a) Produto não esterilizado 
 
Embora o fabricante recomende uso único, os componentes são passiveis de inúmeras 
reesterilizações. Todavia a World Fix não garante o desempenho de produtos já usados e 
reinstalados. Os componentes do fixador são fornecidos sem esterilização e devem ser 
esterilizados para uso no estabelecimento de saúde. 
 
b) Verificação do produto antes da esterilização 
 
O produto é originalmente fornecido limpo para esterilização. Após abertura da embalagem 
devem ser verificadas as características superficiais do produto e as informações de 
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identificação. Sob qualquer condição ou frequência de manuseio, o estado superficial deve 
estar livre de danos ou sinais de reação corrosiva. Se for constatada qualquer alteração nas 
características superficiais do produto ou qualquer outro fato inadvertido, deve-se desqualificar 
o produto para uso. Havendo necessidade de preparo desses materiais preliminarmente à 
esterilização, deve-se observar as recomendações seguintes dessas instruções. 
 
c) Limpeza, enxágue e secagem 
 
Executar seguindo as orientações da RDC 15/2012 da ANVISA/MS. Estas orientações são 
válidas também para a reesterilização. 
  
d) Métodos e procedimentos de esterilização 
 
Todos os componentes não estéreis devem ser removidos das embalagens originais antes da 
esterilização. A esterilização recomendada é por meio de autoclave a vapor regularmente 
utilizada nos hospitais respeitando as normas do Ministério da Saúde (Manual de 
Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos para a Saúde do Ministério da 
Saúde) e norma NBR ISO 17665 - Esterilização de produtos para saúde — Vapor. Os 
procedimentos de esterilização bem como a qualidade e o treinamento do pessoal envolvido 
neste processo é de inteira responsabilidade do serviço de saúde. Os parâmetros 
recomendados para esterilização são abaixo descritos. 
 

Temperatura Pressão Tempo de exposição 

121 C (250 F) 1,0 ± 0,1 kgf/cm2 
30 min após atingir a 

temperatura e pressão 
indicados  

 
Outro método para esterilização que pode ser utilizado é por ETO, conforme parâmetros 
abaixo: 
 
- Gás: ETO 30 (30% óxido de etileno / 70% CO2) 
- Vácuo a ser atingido para iniciar o ciclo de esterilização: -0,2 a -0,4 kgf/cm2 
- Temperatura de exposição a gás: 40 °C à 50 °C 
- Pressão: 0,5 ± 0,1 kgf/cm2 
- Tempo de exposição ao gás ETO: 4 h 
- Umidade relativa no interior da autoclave: 40% - 70% 
- Vácuo a ser atingido para iniciar o processo de aeração mecânica no interior da autoclave: -
0,2 a -0,4 kgf/cm2 
- Recuperação com ar filtrado (03 lavagens). 
 
É extremamente importante por parte da instituição hospitalar a validação dos parâmetros de 
processo de esterilização para o tipo específico de equipamento disponível. 
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10. Métodos e procedimentos de descarte e eliminação do produto 
 

Após a explantação/desinstalação do fixador dever-se-á: 
 

 Eliminar os riscos biológicos submetendo os componentes a tratamento que consiste 
na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos 
riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de 
acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente; 

 Como meio eficaz para descarte e descaracterização seguros, recomenda-se classificar 
e identificar os componentes como resíduo metálico e envia-los para incineração e 
esmagamento; 

 Seguir demais orientações e diretrizes estabelecidas na RDC ANVISA 15/2012 e RDC 
ANVISA 306/04. 


