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Fresas para Cirurgia do Pé 
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 PT   INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  

Os instrumentos Novastep foram concebidos para ser usados em procedimentos cirúrgicos em conjunto com os 
implantes e próteses Novastep. 
 
INDICAÇÕES 
Instrumentos cirúrgicos para uso ortopédico. Os modelos de fresas do tipo Shannon são indicados para osteotomias, e 
os modelos de fresa tipo Wedge são indicados para ressecção óssea ou grandes osteotomias. 
 
DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO 
Cada embalagem contém um instrumento pronto a usar. 
INSTRUMENTO DE USO ÚNICO ESTERILIZADO – NÃO REUTILIZAR OU REESTERILIZAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSIÇÃO 
Aço inoxidável em conformidade com a ASTM-F899 

IMAGEM CÓDIGO 

 CRE12008 

 CRE12012 

 CRE12222 

 CRE13020 

 CRE13030 

 CRE12212 

 CRE23113 

 CRE24113 
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LEGENDA DOS SÍMBOLOS E ABREVIATURAS QUE PODEM SER MENCIONADOS NO RÓTULO DO DISPOSITIVO 
 

SÍMBOLO SIGNIFICADO  SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
NÚMERO DE CATÁLOGO  

 PRECAUÇÕES: VER INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 NÚMERO DE LOTE  
 NÃO REUTILIZAR 

 
DATA DE FABRICAÇÃO 

 
 NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA 

 
UTILIZAR ATÉ  

 FABRICANTE 

 
ESTERILIZADO USANDO RADIAÇÃO GAMA  

 VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO 

 

 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:  
• Não altere o design dos instrumentos.  
• Nunca utilize os instrumentos para outro fim diferente daquele para o qual estes foram concebidos.  
• Manuseie sempre os instrumentos com cuidado, de modo a evitar danos que possam torná-los impróprios para o uso 
para o qual estes foram concebidos.  
• Verifique sistematicamente as arestas afiadas das ferramentas de perfuração e corte quanto a danos.  
• No início do procedimento, verifique sistematicamente a interface entre os instrumentos que foram concebidos para 
serem conectados entre si.  
• Antes de usar, certifique-se de que os instrumentos estão numa condição técnica perfeita e de que os em que a 
esterilização foi comprometida não sejam reutilizados.  
• Insira os instrumentos rotativos na peça de mão até atingir a posição de paragem.  
• Antes da cirurgia, certifique-se de que o instrumento está firmemente posicionado.  
• Não utilize os instrumentos para trabalhar em metal (p. ex. implantes) e não permita que entrem em contacto com 
metal durante a utilização já que isto pode causar cortes nas lâminas.  
• Deve-se evitar pressão de contacto excessiva.  
Isto pode causar danos à parte de trabalho dos instrumentos, assim como perda da resistência da lâmina. Ao mesmo 
tempo, é gerado calor extremo o que aumenta o risco de necrose térmica.  
• No pior dos casos, pode ocorrer a quebra do instrumento, se for aplicada uma pressão de contacto excessiva. Deve-se 
evitar a obstrução ou alavancagem do instrumento durante a cirurgia.  
• Durante a utilização de instrumentos rotativos, garanta uma refrigeração suficiente e respeite sempre a velocidade 
máxima de rotação indicada no rótulo. Uma refrigeração insuficiente ou uma velocidade de rotação excessiva levam à 
incrustação das lâminas com fragmentos, o que leva ao aumento da geração de calor e no pior dos casos, a danos 
irreversíveis no osso (necrose térmica). Além disso, a vida útil dos instrumentos será reduzida.  
• Examine os instrumentos quanto à aspereza (desgaste) e danos usando uma lupa. Procure os seguintes sinais:  
- lâminas arredondadas (desgastadas) e cortes  
- danos na haste  
- instrumentos dobrados ou destorcidos  
• Nunca, em qualquer circunstância, reutilize instrumentos desgastados ou danificados. Isto pode causar lesões no 
paciente e no cirurgião.  
 
AVISOS  
• O uso inadequado pode causar danos aos tecidos, desgaste prematuro e deterioração dos instrumentos e pode ser um 
potencial risco para o utilizador, paciente ou terceiro.  
• Os instrumentos são fornecidos esterilizados. Eles apenas devem ser usados por cirurgiões qualificados, em bloco 
operatório e num ambiente esterilizado.  
• Os dispositivos de uso único destinam-se a ser usados apenas uma vez; estes devem ser descartados no fim do 
procedimento cirúrgico e não devem ser reutilizados, mesmo que pareçam intactos. O rótulo no dispositivo indica se é 
para uso único ou múltiplo.  
• Os utilizadores devem verificar se as cavidades do instrumento estão limpas antes, durante e após a utilização, para 
garantir que nenhum detrito ósseo se acumule e assim reduzir qualquer risco de obstrução.  
• Não utilize nenhum componente dos sistemas Novastep com componentes de outros fabricantes, salvo especificado 
em contrário (ver manual de técnica cirúrgica).  
 
 
 



 

REUTILIZAÇÃO / REESTERILIZAÇÃO 
Os produtos destinados a um uso único não devem ser reutilizados (ver símbolos). A reutilização poderá comprometer a 
integridade estrutural do dispositivo e/ou conduzir a uma falha do dispositivo, o que poderá resultar na lesão, doença ou 
morte do paciente. Além disso, a reutilização do dispositivo de uso único pode criar riscos de contaminação de um 
paciente para outro ou para o utilizador. Qualquer implante que tenha sido contaminado com sangue, tecido e/ou 
fluído/matéria nunca deve ser reutilizado. Deve ser manuseado de acordo com o protocolo do hospital. Mesmo que 
pareçam intactos, os implantes poderão ter defeitos e padrões internos de stress que podem causar fadiga material. 
A empresa declina toda a responsabilidade em caso de tal reutilização. 
 
É proibida a reesterilização dos dispositivos vendidos esterilizados. 
 
ESTERILIZAÇÃO  
Os instrumentos foram esterilizados com radiação gama a uma dose entre 25 e 45 kGy.  
A data de validade de um dispositivo esterilizado está indicada no rótulo.  
 
TEMPERATURA PRÉ-OPERATÓRIA E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO  
Armazenar num lugar seco, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz.  
 
RESPONSABILIDADE  
A Novastep declina qualquer responsabilidade em caso de incumprimento das instruções supra mencionadas. 
 

 
MARCAÇÃO CE 
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