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Nome Comercial: Prótese Total de Joelho Cimentada Madison 
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Registro ANVISA: XXXXXXX 

Responsável Técnico: Raquel Soares da Silva - COREN/SP: 285763 

 
 

 
Produto Estéril 

Esterilizado por Radiação Gama 

Proibido Reprocessar 

 
 
 
 

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. 
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IMPLANET - Technopole Bordeaux Montesquieu 

Adress: Allée François Magendie, 

              33650 MARTILLAC - France 
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Fax: +33 (0) 557 995 700 

 
IMPORTADO/DISTRIBUÍDO POR: 
 
TARGMED Comércio e Importação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. 
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Esta instrução de uso é compatível com todos os componentes do SISTEMA ABERTO 

- Prótese Total de Joelho Cimentada MADISON, expostos nas tabelas abaixo. 

 
Modelos Comerciais: Descrição e Referência 
 
 

� COMPONENTE FEMORAL 
 
Referência Descrição 

140000 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T1 Esquerdo 
140001 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T2 Esquerdo 
140002 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T3 Esquerdo 
140003 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T4 Esquerdo 
140004 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T5 Esquerdo 
140005 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T6 Esquerdo 
140006 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T7 Esquerdo 
140007 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T8 Esquerdo 
140008 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T1 Direito 
140009 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T2 Direito 
140010 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T3 Direito 
140011 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T4 Direito 
140012 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T5 Direito 
140013 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T6 Direito 
140014 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T7 Direito 
140015 Componente Femoral Póstero Estabilizado Cimentado T8 Direito 
140048 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T1 Esquerdo 
140049 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T2 Esquerdo 
140050 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T3 Esquerdo 
140051 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T4 Esquerdo 
140052 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T5 Esquerdo 
140053 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T6 Esquerdo 
140054 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T7 Esquerdo 
140055 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T8 Esquerdo 
140056 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T1 Direito 
140057 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T2 Direito 
140058 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T3 Direito 
140059 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T4 Direito 
140060 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T5 Direito 
140061 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T6 Direito 
140062 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T7 Direito 
140063 Componente Femoral de Retenção Cruzada Cimentado T8 Direito 

*T - Tamanho 
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� COMPONENTE TIBIAL  
 
Referência Descrição 

140096 Componente Tibial Fixo Cimentado T1  
140097 Componente Tibial Fixo Cimentado T2  
140098 Componente Tibial Fixo Cimentado T3  
140099 Componente Tibial Fixo Cimentado T4  
140100 Componente Tibial Fixo Cimentado T5  
140101 Componente Tibial Fixo Cimentado T6  
140102 Componente Tibial Fixo Cimentado T7  
140103 Componente Tibial Fixo Cimentado T8  
140104 Componente Tibial Móvel Cimentado T1  
140105 Componente Tibial Móvel Cimentado T2  
140106 Componente Tibial Móvel Cimentado T3  
140107 Componente Tibial Móvel Cimentado T4  
140108 Componente Tibial Móvel Cimentado T5  
140109 Componente Tibial Móvel Cimentado T6  
140110 Componente Tibial Móvel Cimentado T7  
140111 Componente Tibial Móvel Cimentado T8  

*T - Tamanho 

 
 

� INSERTO TIBIAL 
 
Referência Descrição 

140155 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T1 Espessura 10 mm  
140156 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T1 Espessura 12 mm 
140157 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T1 Espessura 14 mm 
140227 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T1 Espessura 16 mm 
140228 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T1 Espessura 18 mm 
140229 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T1 Espessura 20 mm 
140158 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T2 Espessura 10 mm 
140159 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T2 Espessura 12 mm 
140160 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T2 Espessura 14 mm 
140230 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T2 Espessura 16 mm 
140231 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T2 Espessura 18 mm 
140232 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T2 Espessura 20 mm 
140161 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T3 Espessura 10 mm 
140162 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T3 Espessura 12 mm 
140163 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T3 Espessura 14 mm 
140233 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T3 Espessura 16 mm 
140234 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T3 Espessura 18 mm 
140235 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T3 Espessura 20 mm 
140164 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T4 Espessura 10 mm 
140165 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T4 Espessura 12 mm 
140166 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T4 Espessura 14 mm 
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140236 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T4 Espessura 16 mm 
140237 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T4 Espessura 18 mm 
140238 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T4 Espessura 20 mm 
140167 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T5 Espessura 10 mm 
140168 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T5 Espessura 12 mm 
140169 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T5 Espessura 14 mm 
140239 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T5 Espessura 16 mm 
140240 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T5 Espessura 18 mm 
140241 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T5 Espessura 20 mm 
140170 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T6 Espessura 10 mm 
140171 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T6 Espessura 12 mm 
140172 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T6 Espessura 14 mm 
140242 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T6 Espessura 16 mm 
140243 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T6 Espessura 18 mm 
140244 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T6 Espessura 20 mm 
140173 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T7 Espessura 10 mm 
140174 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T7 Espessura 12 mm 
140175 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T7 Espessura 14 mm 
140245 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T7 Espessura 16 mm 
140246 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T7 Espessura 18 mm 
140247 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T7 Espessura 20 mm 
140176 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T8 Espessura 10 mm 
140177 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T8 Espessura 12 mm 
140178 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T8 Espessura 14 mm 
140248 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T8 Espessura 16 mm 
140249 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T8 Espessura 18 mm 
140250 Inserto Tibial Universal Póstero Estabilizado T8 Espessura 20 mm       
140203 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T1 Espessura 10 mm  
140204 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T1 Espessura 12 mm 
140205 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T1 Espessura 14 mm 
140251 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T1 Espessura 16 mm 
140252 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T1 Espessura 18 mm 
140253 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T1 Espessura 20 mm 
140206 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T2 Espessura 10 mm 
140207 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T2 Espessura 12 mm 
140208 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T2 Espessura 14 mm 
140254 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T2 Espessura 16 mm 
140255 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T2 Espessura 18 mm 
140256 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T2 Espessura 20 mm 
140209 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T3 Espessura 10 mm 
140210 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T3 Espessura 12 mm 
140211 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T3 Espessura 14 mm 
140257 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T3 Espessura 16 mm 
140258 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T3 Espessura 18 mm 
140259 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T3 Espessura 20 mm 
140212 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T4 Espessura 10 mm 
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140213 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T4 Espessura 12 mm 
140214 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T4 Espessura 14 mm 
140260 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T4 Espessura 16 mm 
140261 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T4 Espessura 18 mm 
140262 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T4 Espessura 20 mm 
140215 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T5 Espessura 10 mm 
140216 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T5 Espessura 12 mm 
140217 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T5 Espessura 14 mm 
140263 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T5 Espessura 16 mm 
140264 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T5 Espessura 18 mm 
140265 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T5 Espessura 20 mm 
140218 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T6 Espessura 10 mm 
140219 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T6Espessura 12 mm 
140220 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T6Espessura 14 mm 
140266 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T6Espessura 16 mm 
140267 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T6Espessura 18 mm 
140268 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T6Espessura 20 mm 
140221 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T7 Espessura 10 mm 
140222 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T7 Espessura 12 mm 
140223 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T7 Espessura 14 mm 
140269 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T7 Espessura 16 mm 
140270 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T7 Espessura 18 mm 
140271 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T7 Espessura 20 mm 
140224 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T8 Espessura 10 mm 
140225 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T8 Espessura 12 mm 
140226 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T8 Espessura 14 mm 
140272 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T8 Espessura 16 mm 
140273 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T8 Espessura 18 mm 
140274 Inserto Tibial Universal Ultra Congruente T8 Espessura 20 mm 
 

*T - Tamanho 

 
 

� COMPONENTE PATELAR 
 

 
 
 

Referência Descrição 

140144 Componente Patelar Cimentado Ø 30/10 
140145 Componente Patelar Cimentado Ø 33/10 
140146 Componente Patelar Cimentado Ø 36/10 
140147 Componente Patelar Cimentado Ø 39/10 
140148 Componente Patelar Cimentado Ø 30/8 
140149 Componente Patelar Cimentado Ø 33/8 
140150 Componente Patelar Cimentado Ø 36/8 
140151 Componente Patelar Cimentado Ø 39/8 
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� HASTE TIBIAL 

Referência Descrição 

140152 Encaixe da Extensão Tibial  
140153 Haste de Extensão Tibial Ø 11 mm comprimento 35 mm 
140154 Haste de Extensão Tibial Ø 11 mm comprimento 55 mm 
140275 Haste de Extensão Tibial Ø 11 mm comprimento 95 mm 
140276 Haste de Extensão Tibial Ø 9 mm comprimento 35 mm 
140277 Haste de Extensão Tibial Ø 9 mm comprimento 55 mm 
140278 Haste de Extensão Tibial Ø 9 mm comprimento 95 mm 
140279 Haste de Extensão Tibial Ø 13 mm comprimento 35 mm 
140280 Haste de Extensão Tibial Ø 13 mm comprimento 65 mm 
140281 Haste de Extensão Tibial Ø 13 mm comprimento 95 mm 
 

 
Conteúdo: Contém 01 componente do sistema aberto Prótese Total de Joelho 

MADISON (Componente Femoral, Componente Tibial, Inserto Tibial, Componente Patelar ou Haste 

Tibial), acondicionado em embalagem primária tipo envelope duplo de alumínio ou 

blister moldado selado com tyvek identificada com etiqueta adesiva informativa, 01 

catálogo de instrução de uso, 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 etiqueta adesiva que contém informações sobre o 

produto. 

 

Composição:  

Os componentes do sistema de Prótese de Joelho Total MADISON são 

fabricados com materiais biocompatíveis reconhecidos e padronizados mundialmente, 

conforme tabela abaixo: 

Componente Material Norma Técnica 

Femoral  - Liga de Cobalto-Cromo  - ISO 5832-4 

Tibial - Liga de Cobalto-Cromo - ISO 5832-4 

Patelar - UHMWPE 

- Liga de Titânio-Alumínio-Vanádio 

- ISO 5834-2 

- ISO 5832-3 
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Inserto Tibial - UHMWPE - ISO 5834-2 

Haste tibial - Liga de Titânio-Alumínio-Vanádio - ISO 5832-3 

 

ESTÉRIL 

 

Princípio de Funcionamento 

Sabe-se que o joelho é uma articulação intermédia do membro inferior e tem 

um lugar de destaque e de grande importância na locomoção humana, sendo o 

responsável por transmitir cargas, participar no movimento, auxiliar na conservação do 

equilíbrio e promover a amplificação das forças transmitidas à perna. Além disso, o 

joelho sustenta forças e movimentos bastante elevados, por se situar entre dois ossos 

de elevado comprimento (fêmur e tíbia), tornando-se particularmente sujeito a lesões. 

Em vista à grande importância anatomo-funcional desta estrutura para a 

qualidade de vida, o tratamento de lesões que o acometem é um desafio para a 

comunidade médica. Sendo assim, a Artroplastia Total de Joelho (ATJ) é um dos 

métodos aceito e proposto para o tratamento de patologias articulares em qualquer 

das suas formas: degenerativa, traumática, inflamatória ou tumoral.  

A ATJ é o procedimento cirúrgico que visa substituir a articulação do joelho por 

implantes ortopédicos com cujo objetivo de estabelecer uma articulação artificial que 

permita a mesma funcionalidade do joelho, sendo, portanto, as próteses totais de 

joelho coadjuvantes neste processo.  

Isto ocorre porque os componentes da prótese total de joelho, em especial 

neste caso os que compõem a Prótese Total de Joelho Cimentada Madison, são 

implantados como substitutos das estruturas da articulação em questão. Para tanto, a 

prótese é composta por um conjunto de componentes que desempenham funções 
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específicas de acordo com a estrutura substituída e devem ser implantados em 

concordância com a anatomia regional.   

Desta maneira, a interação entre os componentes é o que determina a 

movimentação do joelho de forma similar a natural. Contudo, devido a limitação ou 

perda parcial de alguns movimentos, enquadra-se como uma prótese de 

funcionalidade parcialmente restrita. Por fim, o que caracteriza o princípio de 

funcionamento das próteses totais é a substituição de todas as estruturas anatômicas 

da articulação do joelho com o objetivo de reestruturar a região afetada de forma a 

devolver sua função e anatomia o mais análogo possível ao natural. 

 

Descrição detalhada do produto 

Sabe-se que o implante tem por objetivo sustentar as partes ósseas nas ações 

de carga de forma a respeitar a anatomia em termos de movimentação angular, 

cinemática e dinâmica. 

Ainda, as Próteses Totais de Joelho Madison da IMPLANET são fabricadas a 

partir de materiais de alta qualidade e sob rigoroso processo de controle de qualidade 

a fim de se obter produtos reconhecidos por sua eficácia, segurança e desempenho. 

Para isso embasa-se nas exigências em relação ao design, fabricação e controle de 

qualidade conforme descrito na norma ISO 13485 – “Medical devices -- Quality 

management systems -- Requirements for regulatory purposes”.  

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

procedimento cirúrgico seja realizado dentro de todos os parâmetros de 

biossegurança, além do uso de técnica e instrumentos adequados.  

Em questões de adaptação da prótese ao paciente, há uma adequação da 

dimensão e forma da prótese em relação aos usuários. Para isso há uma variedade de 
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tamanhos (oito tamanhos disponíveis) que permite a abrangência da maior parte da 

população. Não há restrição quanto à associação dos componentes patelares e 

femorais: qualquer tamanho de patela pode ser associado a qualquer tamanho de 

componente femoral 

 

   Componentes da Prótese Total de Joelho Cimentada MADISON 

1. Componente Femoral 

2. Componente Tibial 

3. Componente Patelar 

4. Inserto Tibial  

5. Haste Tibial 

 
 

1. Componente Femoral 

O componente femoral Madison tem um formato que permite a reestruturação 

da superfície do fêmur. Manufaturado em liga de cobalto-cromo que confere 

durabilidade e firmeza e, ainda com características específicas de design que 

minimizam o uso do polietileno. 

 

Características: ∴ 8 tamanhos (T1 a T8) ∴ Retenção cruzada ou póstero-estabilizada ∴ Cimentada  ∴ Tróclea anatômica 
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1.1. Componente femoral póstero-estabilizado cimentado:  ∴ Componente femoral da articulação total de joelho; ∴ Possui uma haste unindo os côndilos a fim de substituir a 

funcionalidade do ligamento posterior cruzado; ∴ Fixado por meio de cimento ortopédico. 

 

 

1.2. Componente femoral de retenção cruzada cimentado: 

 

∴ Componente femoral da articulação total de joelho; ∴ Ausência de uma haste unindo os côndilos devido à presença 

do ligamento cruzado; ∴ Fixado por meio de cimento ortopédico. 
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2. Componente Tibial 
 

O componente tibial Madison tem um formato que permite a reestruturação da 

superfície da tíbia. Seu design em base acomoda o inserto tibial e está disponível na 

versão fixa e móvel. Manufaturado em liga de cobalto-cromo.  

     Características: ∴ 8 tamanhos (T1 a T8) ∴ Simétrico ∴ Fixo ou móvel ∴ Cimentada  ∴ Design de quilha em delta 

 

 

 
 
 

2.1. Componente tibial móvel cimentado (base):  
 

 

∴ Componente tibial da articulação total de joelho; ∴ Fixado por meio de cimento ortopédico. 
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2.2. Componente tibial fixo cimentado:                                       

 ∴ Componente tibial da articulação total de joelho; ∴ Método de fixação por cimento ortopédico.  ∴ O polietileno do inserto tibial localizado entre os componentes 

femoral e tibial é fixado à base tibial metálica 

 
 

 
3. Haste Tibial 

 
A haste ou extensão tibial MADISON são componentes de extensão a serem 

montados na extremidade da quilha tibial em substituição ao encaixe em casos de má 

qualidade óssea. 

Como a haste tibial tem a finalidade de estender o comprimento da porção 

inferior do componente tibial a ser implantado na tíbia, estão disponíveis em diferentes 

comprimentos a serem definidos de acordo com a quantidade e qualidade óssea no 

local da implantação. Manufaturado em liga Titânio-Alumínio-Vanádio. 
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 Características: 

3.1. Encaixe da extensão tibial: 

 
 

3.2. Haste de extensão tibial: 
 ∴ 9, 11 e 13 mm de diâmetro ∴ 35, 55 e 95 mm de comprimento 

 

 

 
 

 
4. Inserto Tibial 

O inserto tibial Madison tem a finalidade de ligação entre o componente tibial e 

o componente femoral, de forma a permitir a interligação entre eles e a mobilidade da 

articulação. Manufaturado em Polietileno de Ultra Peso Molecular (UHMWPE - Ultra 

High Molecular Weight Polyethylene).  

 

     Características: ∴ 8 tamanhos (T1 a T8) 
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∴ Ultra Congruente (UC) ou Póstero-Estabilizada (PS) ∴ 10 a 20 mm de espessura para UC e PS 

 

  

 
 

 
Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 8 

Espessura 
T 

(mm) 

10 10 10 10 10 10 10 10 
12 12 12 12 12 12 12 12 
14 14 14 14 14 14 14 14 
16 16 16 16 16 16 16 16 
18 18 18 18 18 18 18 18 
20 20 20 20 20 20 20 20 

D (mm) 
Apenas para PS 15 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 

 
 
 
 
 
 

4.1. Inserto tibial universal póstero-estabilizado (PS): ∴ Componente de fricção da articulação total do joelho 

localizada entre os componentes femoral e tibial em casos 

de remoção do ligamento cruzado.  
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4.2. Inserto tibial universal ultra congruente (UC):  

 

∴ Componente de fricção da articulação total do joelho 

localizada entre os componentes femoral e tibial em 

casos de manutenção do ligamento cruzado. 

 

5. Componente Patelar 

O componente patelar Madison representa o osso patelar na estrutura do 

sistema de prótese de joelho, e, portanto, recobre o sistema protético. Para tanto, é 

manufaturado Polietileno de Ultra Peso Molecular (UHMWPE - Ultra High Molecular 

Weight Polyethylene) e, no centro, apresenta um pequeno pino em Liga de Titânio-

Alumínio-Vanádio (Ti6Al4V) como identificador radiográfico (marcador de raios X). O 

pino radiopaco permite ratificar a localização do componente quando implantado por 

meio de tomadas radiográficas. 

 

     Características: ∴ 4 diâmetros: 30, 33, 36 e 39 mm ∴ 2 espessuras: 8 e 10 mm ∴ Com recapeamento e cimentado com 3 pinos 
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Intercambialidade dos componentes 

Devido aos raios de curvatura coincidentes dos componentes femoral e inserto 

tibial, qualquer tamanho de componente femoral pode ser usado com qualquer 

tamanho de componente tibial, proporcionando ao cirurgião a liberdade de selecionar 

os componentes na medida ideal para cada paciente, caracterizando uma prótese 

modular.  

 

Indicação ou Finalidade de Uso 

O sistema de Prótese Total de Joelho Madison tem a finalidade de substituir 

totalmente as estruturas que compõem o joelho. Por isso, os componentes do sistema 

são indicados para ATJ a fim de aliviar a dor e restaurar a função em casos como: 

doença incapacitante articular do joelho resultante de artrite degenerativa, artrite 

reumatóide ou artrite pós-traumática, correção de cirurgias de joelho mal sucedidas, 

ósteo-artrite degenerativa ou artrose pós-traumática, em pacientes com idade, peso, e 

nível de atividade satisfatório com resultado em longo prazo, falha na realização da 

osteotomia, poliartrite reumatóide, procedimento de revisão de artroplastia 

unicompartimental, quando a massa óssea e a estabilidade do ligamento forem 

satisfatórias e outros procedimentos. 
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Instrução de uso 

   Recomendações  

Recomendações gerais em relação à tecnica: ∴ 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. ∴ A escolha da abordagem ao joelho e o seu fechamento deve considerar a 

qualidade arquitetônica e mecânica da reconstrução do joelho e respeitar o 

equilíbrio do músculo e anatomia local. ∴ Em todos os casos, a qualidade do implante (estabilidade, posicionamento, 

limpeza da superfície, etc) deve ser verificada. 

  

    Recomendações específicas: 

Os três principais elementos que constituem a prótese total do joelho 

(componentes femoral, tibial e inserto tibial) estão disponíveis em 8 tamanhos (T1 a 

T8). Diferenças dimensionais são possíveis entre os côndilos femorais (componente 

femoral) e a placa de base tibial (componente tibial) em um paciente. 

Consequentemente, o cirurgião pode escolher um componente tibial e um femoral de 

tamanhos diferentes.  

De modo geral a prótese MADISON tolera diferenças de até dois tamanhos entre 

os componentes, quando os componentes tibiais de base móvel são menores, e uma 

diferente de mais ou menos um tamanho em todas as outras configurações.  
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Importante: A Implanet não recomenda a utilização de componentes com maior 

diferença que as mencionadas anteriormente. 

Desta forma, há dois casos possíveis:  ∴ Componente tibial móvel - Para diferenças de um tamanho, o inserto pode ter o 

tamanho do componente tibial ou do componente femoral. Para diferenças de 

dois tamanhos, o inserto deve ser de tamanho intermediário. Exemplo: Seleção 

de componente tibial de tamanho três (3) e componente femoral de tamanho 

cinco (5) deve-se utilizar o inserto tibial de tamanho quatro (4). ∴ Componente tibial fixo – Seleção de componente e inserto tibiais de mesmo 

tamanho. 
 

MÓVEL 

 

 
Diferença de um tamanho entre componentes 

femoral e tibial 
Diferença de dois tamanhos entre 

componentes femoral e tibial 

 

 

 
 
 

1º caso: Componente 
femoral e inserto de 

mesmo tamanho 

2º caso: 

Inserto e componente 
tibial de mesmo 

tamanho 

- 

Componente 
femoral 

 

0 

 

- - 

Inserto 

0 

0 

Componente 
Tibial Tamanho +1 ou -1 Tamanho 1 
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FIXO 

 
 
 

 
Diferença de um tamanho entre componentes 

femoral e tibial 
 

 
 
 
Não se aplica 
 
 
 

Componente femoral Tamanho +1 ou -1 

Inserto 
0 

Componente tibial 

Além disso, os instrumentos de prova, vendidos separadamente e objetos de 

registro à parte na ANVISA, são indicados para a avaliação prévia à instalação do 

implante, a fim de confirmar os modelos protéticos ideais a serem implantados em 

cada caso. 

 
Planejamento pré-operatório e preparação 

Antes da cirurgia  

Os pacientes a serem sujeitados a procedimentos cirúrgicos devem ser 

submetidos previamente a 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 sucesso do procedimento. 

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

exames pré-operatórios de acordo com a orientação médica. A avaliação pré-

anestésica, além de uma avaliação cardiológica em pacientes mais idosos, podem ser 

necessárias e indicadas pelo profissional responsável. 

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. 
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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; 

∴ Manipular em condições assépticas, luvas e instrumentos estéreis; 

∴ Utilizar materiais e instrumentais compatíveis com o procedimento 

cirúrgico. 

 

O cirurgião deve utilizar prótese de teste para fins de ajuste, porém não devem 

ser montadas com os implantes. Tais dispositivos devem ser usados de acordo com a 

técnica operatória aplicável (vendidos separadamente e objeto de registro ANVISA 

específico). 

 

Técnica cirúrgica 

Fases da intervenção cirúrgica 

1- Com o aparelho de alinhamento extra ou intramedular e uma guia de corte 

(direita ou esquerda) realizar o corte proximal tibial de no mínimo 10 mm e 

angulação posterior de 0° ou 4°. 

2- Realizar o corte femoral distal a 8 mm (10 mm ou 12 mm caso seja necessário) 

por meio da guia de corte distal (em posição esquerda ou direita), dependendo 

do indicado pela guia de alinhamento (ângulo HSK). 
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3- Confirmar a rotação femoral externa com a escala incorporada para medir a 

linha de Whiteside. 

4- Mensurar as dimensões AP/ML femoral e a rotação externa tendo como base a 

medição realizada no passo anterior (3). 

5- Perfurar os orifícios para posicionar a guia de corte femoral “4 em 1”. 

6- Promover o corte do córtex femoral anterior, os côndilos posteriores e o 

chanfro posterior com a guia de corte “4 em 1”. 

7- Cortar a caixa PS (procedimento não efetuado para UC), e perfurar os orifícios 

para pinos do componente femoral. 

8- Testar o componente femoral utilizando componentes compatíveis. 

9- Confirmar o tamanho da tíbia por meio dos instrumentos de testes para 

componente femoral. 

10- Teste total da prótese de joelho com insertor teste de 10 a 20 mm posicionado 

na base tibial selecionada. 

11- Alinhar a perna e confirmar a estabilidade na extensão e flexão do joelho. 

12- Preparar a quilha tibial. 

13- Preparação patelar (em caso de necessidade de recapeamento) com uma das 

duas opções de corte patelar. 

14-  Selecionar o tamanho e a espessura da patela e perfurar os furos para os 

pinos patelares.  

15- A ordem recomendada para o implante é: componente femoral- componente 

tibial- patela. 

 

Incisão e exposição: 
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Realizar incisão interna e vertical na pele (A). Três abordagens cirúrgicas 

podem ser realizadas para a implementação da prótese de joelho Madison: patelar 

interna clássica (B), Mid-vastus (C), Sub-vastus (D). 

 
 

 
 
Preparação tibial 
 

A. Opção extramedular: 

O guia tibial extramedular é uma estrutura rígida que deve ser instalada de 

acordo com as seguintes instruções: 

1. Posicionar os grampos em ambos os maléolos. 

2. Alinhar a haste proximal com a inserção do ponto de comprimento da zona de 

cobertura do ligamento cruzado anterior  

3. Posicionar o V no topo da tíbia para ajustar a rotação. 

OBS.: O correto posicionamento do guia garante a ausência de inclinação e rotação 

tibial. 
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 A escolha da angulação para o corte tibial posterior é realizada de acordo com 

a angulação que o cirurgião deseja obter, podendo ser 0° ou 4° de inclinação. O bloco 

de corte tibial é inserido por meio do eixo proximal do guia extramedular. 

 

O ajuste da inclinação posterior é definido tomando como base o paralelismo 

entre o eixo do perfil tibial e o alinhamento do eixo distal, montado sobre um arco 

removível. 

Uma vez esses ajustes tenham sido realizados os picos do suporte estarão 

impactados no platô tibial. 

 
 



 
INSTRUÇÃO DE USO 

 

 
 
 

Prótese Total de Joelho Cimentada MADISON 

 

Prótese Total de Joelho Cimentada MADISON 

VERSION_001 

 
 
 
 
 

O tamanho do corte é determinado utilizando a agulha de 2 mm na região 

danificada ou a de 10 mm na região saudável. 

 

 
 
 
 

Ajustar o nível da agulha com o cilindro de ajuste (A). Travar a posição do 

bloco de corte quando o local de resseção estiver definido (B). Aplicando o mesmo 

procedimento da opção intramedular com agulha de 2 mm ou 10 mm determinar a 

posição do bloco de corte.  A posição é determinada por meio na inserção de 2 (dois) 

pinos no buraco “0”.  

O bloco de corte é aproximado da tíbia anterior e fixado por pinos. 
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B. Opção intramedular 
 

Perfurar a região proximal da tíbia com broca de 6 mm ou 8 mm na parte frontal 

das principais espinhas tibiais no eixo do canal medular. Inserir a haste de 6 mm ou 8 

mm por meio da Alça-T (T-handle) e remover posteriormente. 

Nota: Usar a haste de 6 mm em canal tibial estreito. 

 

 
 

A escolha da angulação (0° ou 4°) do guia de corte é definida de acordo com a 

angulação que o cirurgião deseja obter. O guia de corte tibial é montado sobre o 

suporte intramedular que desliza sobre a haste intramedular. O adaptador de 8 mm é 

montado sobre o suporte conforme escolha da haste. Um pino para fixação alternativa, 

inserido na região frontal do suporte, inibe qualquer rotação deste no plano sagital. 
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O tamanho do corte é determinado usando a agulha de 2 mm na região 

danificada ou a de 10 mm na região saudável. 
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Ajustar a posição do guia de corte por meio da inserção de 2 (dois) pinos no 

buraco “0”. Quando necessário, os furos +2 e +4 podem ser utilizados para permitir 

maior corte tibial. 

  
 

 

Remover a haste e o suporte por meio da Alça-T (T- handle).  

Aproximar o bloco de corte da tíbia anterior e fixar com pinos. 

 

 
 
 
Corte proximal 
 

Após a realização do procedimento de forma intra ou extramedular, promover o 

corte tibial proximal. 
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Nesse momento, é possível estimar o tamanho do componente tibial por meio 

de set de bases tibiais. 

 

Preparação Femoral 

   Corte distal 

Ajustar o grau de valgo (cálculo no pré-operatório) no guia de alinhamento 

femoral distal: direita ou esquerda e 3 a 9 graus (HS angle). 

O bloco de corte distal do fêmur é montado sobre o guia de alinhamento. 

Escolher o tamanho do corte femoral distal, 8 mm ou 10 mm, diretamente quando o 

bloco de corte for fixado no guia de alinhamento.  

Nota: Recomenda-se o tamanho de 8 mm para o corte. 
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Usar broca de 8 mm de diâmetro no sulco intercondilar de forma alinhada ao 

eixo do canal. Inserir a broca de 6 ou 8 mm pela alça-T removível (T-handle) por pelo 

menos 10 cm. Remover a alça-T e inserir o guia de alinhamento femoral distal na 

haste até conseguir o contato com pelo menos 1 (um) côndilo distal.  

Ajustar a posição do guia de corte por inserção de 2 (dois) pinos no buraco “0”. 

Remover a broca com a alça-T e em seguida remover o guia de alinhamento. 

Posicionar o guia junto ao fêmur anterior e fixar com pino de cabeça 

convergente. Por conseguinte, realizar o corte femoral distal.  
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   Opção Espaçador 

O espaçador de extensão (EXT) representa o espaço mínimo requerido para a 

utilização da prótese Madison (18 mm). Esse espaçador será utilizado para confirmar 

o espaço e a extensão total quando o corte tibial proximal e distal femoral for 

realizado. 

O espaçador de flexão (FLEX) representa o espaço mínimo requerido para o 

componente tibial e a primeira espessura de inserção (10 mm). Este espaçador tem 

por objetivo confirmar o espaço entre o corte tibial proximal e os côndilos (sem corte) 

com angulação de flexão de 90°. 

Quando o corte femoral e tibial estiver pronto, o espaçador de extensão (EXT) 

pode ser utilizado na extensão e flexão. Caso seja necessário, um espaçador adicional 

com +2 mm ou +4 mm pode ser inserido no espaçador base (EXT e FLEX).  

  



 
INSTRUÇÃO DE USO 

 

 
 
 

Prótese Total de Joelho Cimentada MADISON 

 

Prótese Total de Joelho Cimentada MADISON 

VERSION_001 

 
 
 

Preparação Femoral 

      Dimensionamento e rotação externa 

Determinar o tamanho femoral por meio do guia de dimensionamento AP-ML. 

O set inclui este guia para cada tamanho de implante. O tamanho é adequadamente 

determinado quando a agulha entra em contato com o córtex anterior e o marcador 

alinhado com o ponto central do suporte.  

O aspecto ML do guia de dimensionamento é idêntico ao da largura do 

implante definitivo. Realizar novamente a verificação. 
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Utilizar o transferidor para determinar a rotação femoral externa com base na 

linha Whiteside e a linha dos côndilos posteriores. 

O ângulo calculado é transferido para o guia de dimensionamento AP-ML e de 

rotação. 

 

 
 
 
Exemplo: 

    Caso 1: Tamanhos observados: ML= 4; AP= 4.  

- Ajustar a agulha no indicativo 4 e inserir juntamente com o suporte no guia de 

tamanho. Se a marca central estiver alinhada com a marca longa, indica que o 

tamanho AP= 4 está determinado. 
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- O tamanho 4 é semelhante para ML e AP, então usa-se a broca de 3,2 mm no 

interior dos furos intermediários como indicado.  

- Após essa etapa, utilizar o guia de corte “4 em 1” tamanho 4. 

    
 

 
   Caso 2: Tamanhos observados: ML=4; AP=5 

- Quando a marca central estiver alinhada com a marca longa, determinou-se o 

tamanho AP=5.  

- Nesse caso, utilizar o guia de dimensionamento 5, ajustar a agulha anterior no 

suporte para 5 e usar a broca de tamanho 3,2 no interior dos furos intermediários do 

guia de dimensionamento tamanho 5.  

- Após essa etapa, utilizar o guia de corte “4 em 1” tamanho 5. 
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Guia de corte “4 em 1” 

Posicionar o guia de corte femoral “4 em 1” do tamanho selecionado nos furos 

previamente preparados. Em seguida, alinhar o guia ao corte distal do fêmur. 

Verificar por meio da introdução da agulha osteófito no cortex anterior. Utilizar 2 

(dois) pinos de cabeça convergente para fixar a posição do guia. 

 
 
 
 
 
Corte anterior, posterior e do chanfro 

Realizar o corte com serra de lâmina 1,27 mm de espessura e idealmente 25 

mm de largura e 90 mm de comprimento. 

A seguinte ordem é sugerida: 

A. Corte anterior 

B. Corte posterior 

C. Chanfro anterior 

D. Chanfro posterior 
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Remova os pinos e o guia usando o extrator. 
 

 
 
 
 
 
Fêmur 

     Posicionamento UC – exclusivo para UC. 

A seleção do implante femoral CR é realizada em procedimento UC e 

cuidadosamente impactada com o impactador femoral. 
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Os dois furos para os pinos finais do implante femoral são realizados por meio 

de broca específica através dos orifícios do componente de teste femoral quando 

corretamente posicionado ML. 

 

 
 
 
 
      Caixa PS e posicionamento do Implante 

Defenir o bloco de corte para a ranhura PS de acordo com o tamanho do 

implante femoral selecionado (a dimensão ML corresponde exatamente a do implante 

femoral selecionado). Esse passo fixa a posição final do implante femoral por meio da 

inserção de 3 (três) pinos no guia. 

Iniciar por meio do corte da cortical com serra de lâmina (máximo 4 mm (1)). 

Inserir o entalhador de ranhura PS na abertura apropriada e impactar para 

finalizar. 

Realizar dois furos para os pinos finais do implante femoral com broca 

específica através do guia com o limitador de profundidade femoral específico. 
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Testes 
 

Fixar provisoriamente a base tibial selecionada ao corte tibial e confirmar a 

rotação com a haste externa inserida na alça. 

Impactar cuidadosamente o componente de teste femoral com o impactador do 

componente femoral (conforme descrito no “posicionamento UC”). 

Nota: É importante lembrar que a versão femoral CR deve ser utilizada para procedimento de 

UC. Por sua vez, a versão PS deve ser utilizada em procedimento PS.  
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A figura acima representa o inserto de teste tibial sendo fixado na base (PS).  

Para UC o inserto de teste é geralmente mais fino (10 mm) e o cirurgião pode 

aumentar essa espessura (12 a 20 mm para UC e PS) em conformidade com o nível 

de estabilidade requerido. 

 Realizar testes de flexão e extensão a fim de confirmar a estabilidade da 

artroplastia de joelho. Analisar a extensão completa da perna e o equilíbrio do 

ligamento. 

Com bisturi elétrico, marcar no córtex anterior a posição definitiva da base de 

teste.  

 
Tíbia 
 
   Preparação do encaixe da extensão 

Posicionar a base tibial selecionada no corte tibial de frente aos dois pontos de 

referências. 
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Igualmente, posicionar o perfurador tibial aos dois orifícios da base de teste. 

Selecionar a versão apropriada do perfurador (cimentada e não cimentada), 

inseri-lo e impacta-lo até a fixação. Em seguida, remover o perfurador com o auxílio de 

extrator. 

 
 
 
 

 

Opção de Implante tibial (haste de extensão) 

Se houver necessidade de utilização do implante tibial, posicionar a broca 

específica fixada sobre o componente tibial com a haste de comprimento definido 

(35,55 ou 95 mm). 

Utilizar a broca com stop longa no diâmetro selecionado (9,11, ou 13) para 

preparar o canal tibial.   
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Corte Patelar 

A. Primeira Opção 

A decisão sobre o recobrimento patelar é exclusiva do cirurgião responsável. O 

grampo patelar é posicionado no nível da ressecção e fixado à 8 ou 10 mm, de acordo 

com a espessura do implante selecionado. 

Realizar o corte patelar com serra de lâmina 1,27 mm, idealmente de 25 mm 

largura e 90 mm de comprimento. 
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B. Segunda Opção 

 
A decisão sobre o recobrimento patelar é exclusiva do cirurgião responsável. 

Posicionar o grampo patelar e definir a espessura da patela por meio do calibrador. 

A definição da espessura patelar depende da espessura da patela que o 

cirurgião deseja preservar. Desta forma, a espessura que será preservada é indicada 

na parte superior do instrumento e a face anterior da patela deve estar em contato 

com a base. 

Em seguida, fixar o grampo é fixado e cortar a patela com uma serra de lâmina 

1,27mm de espessura e 90 mm de comprimento. 

 

 
 
 
 
Dimensionamento e perfuração de orificios 
 

A escolha do diâmetro do implante patelar é realizada utilizando um dos quatro 

instrumentos de teste de diâmetro. Para tanto, perfurar três orifícios no bloco com uma 

broca  patelar com stop.   

O objetivo dos instrumentos de testes patelares é  testar a movimentação total 

do joelho e conferir a faixa patelar.  
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Componentes Protéticos 

A ordem recomendada para a inserção dos componentes da prótese 

MADISON é: 

1. Tíbia 

2. Fêmur 

3. Insertor 

4. Patela 

 

Por fim o joelho é posicionado em sua completa extensão, o que mantém a 

pressão femoral e promove a compactação. 
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Pós-operatório  

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 articulação com a prótese. É essencial informar aos pacientes que o seu 

peso e nível de atividade física podem influenciar na longevidade da prótese. 

Fatores passíveis de comprometer o sucesso da cirurgia:  ∴ Não prevenção de infecções locais ou generalizadas; ∴ Vício em drogas ou hábito de abuso no uso de drogas, álcool e medicamentos; ∴ Peso excessivo; ∴ Atividade física intensa ou movimentos repetitivos que exponham a prótese à 

cargas excessivas (exercícios físicos pesados, corridas, etc.); ∴ Riscos de conflito com outras próteses; ∴ Incapacidade intelectual do paciente em compreender e seguir as orientações 

médicas. ∴ O cirurgião deve informar o paciente que com o passar do tempo há 

possibilidade de desgaste de certos componentes protéticos e possíveis 

mudanças nos ossos que estão em contato com a prótese. Por isso, o 

monitoramento regular da região por um cirurgião ortopédico é essencial. 

Também se houver algum sintoma que pareça anormal o médico deverá ser 

consultado. 

O sucesso clínico depende da indicação, da seleção de implantes, de tamanho 

adequado, do procedimento cirúrgico preciso, do respeito às condições recomendadas 

de uso e da boa fixação do implante. 
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Informações ao paciente 

     Cuidados pós-operatórios essenciais 

 ∴ Cuidado com os movimentos pós-operatórios, pois atividades físicas 

prematuras e esforços de suporte total de peso/carga são considerados 

causadores de soltura prematura, danos e/ou fratura das próteses de joelho. ∴ Para evitar perda óssea devido à reabsorção ou proteção de esforço, 

mantenha os exercícios de reabilitação indicados pelo profissional 

especializado. ∴ O cirurgião deve informar ao paciente as possíveis interferências e/ou 

complicações associadas ao implante durante as consultas complementares. 

 
 
 

Procure seu médico em caso de: ∴ Reação alérgica ao material do implante, formação de tumor, cicatriz; ∴ Ruptura da pele, penetração, dor, irritação e/ou complicações na incisão; ∴ Infecção; ∴ Fratura; ∴ Perda de sensibilidade, surgimento de dor irradiada no membro, sensação de 

formigamentos ou de dormência, perda de força e paralisia (completa ou 

incompleta). ∴ 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. 
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Desalinhamento das estruturas anatômicas e/ou alteração de peso. 

 

Importante: 

No relatório do paciente deverão ser registrados os componentes do implante 

utilizados, 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;  ∴ Evitar exposição à luminosidade intensa;  ∴ Não utilizar se o prazo de validade estiver expirado;  ∴ Não pisar ou apoiar objetos sobre as embalagens;  ∴ Não prensar as embalagens lateralmente;  ∴ Evitar exposição a calor excessivo;  ∴ Manter sob faixa de temperatura de -20°C a 50°C;  ∴ Manipular o dispositivo em condições assépticas e de acordo com as normas de 

biossegurança vigentes ∴ Após aberto, manipular com luvas e instrumentos estéreis;  



 
INSTRUÇÃO DE USO 

 

 
 
 

Prótese Total de Joelho Cimentada MADISON 

 

Prótese Total de Joelho Cimentada MADISON 

VERSION_001 

∴ Manter em ambiente livre de umidade (máx. 50%);  ∴ Não devem ser expostos a fontes de radiação ionizante.  ∴ NÃO REPROCESSAR. ∴ 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. ∴ As superfícies dos componentes da Prótese Total de Joelho Madison são 

fabricadas com exatidão dos padrões de acabamento. Por isso, deve-se ter 

muito cuidado durante o procedimento cirúrgico a fim de evitar quaisquer danos 

à superfície pelo instrumental cirúrgico e/ou outros equipamentos. Somente 

instrumentos apropriados devem ser empregados, como é ressaltado nas 

técnicas operatórias. 

 
A correta manipulação do implante é extremamente importante. Deve-se evitar 

contorcer ou modificar as peças. Em todo caso, se a torção for absolutamente 

necessária, o dispositivo não deverá ser drasticamente vergado ou torcido, em 

contrário, nunca deve ser chanfrado, arranhado ou esfolado. Todas estas operações 

podem lesar a superfície e o acabamento da peça, bem como iniciar pontos de danos 

internos que poderão se tornar focos localizados de corrosão. 

 

Precauções, Restrições e Advertências 

 
Precauções ∴ Os implantes destinam-se a um único paciente e nunca devem ser reutilizados. 

Assim como qualquer outro implante ortopédico, os componentes da Prótese 

Total de Joelho MADISON nunca devem ser reimplantados. 
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∴ Recomenda-se não combinar componentes de diferentes fabricantes por motivos 

de incompatibilidades mecânicas e funcionais. Componentes não similares em 

contato uns com os outros podem acelerar o processo de corrosão devido aos 

efeitos de desgaste. ∴ Os implantes podem se soltar ou quebrar caso sejam sujeitos a aumento de 

carga, fatores como peso do paciente, nível de sensibilidade e adesão às 

instruções de suporte de peso e suporte de carga o que pode afetar a longevidade 

do implante. Danos ao cimento ósseo e/ou às estruturas ósseas causadas por 

infecção podem fazer com que os componentes se soltem e/ou podem 

desencadear fratura óssea. ∴ Antes de proceder à implantação da prótese, o cirurgião deve levar em 

consideração o estado clínico geral do paciente. ∴ Todos os tratamentos possíveis (cirúrgicos e não cirúrgicos) dos distúrbios 

articulares devem ser considerados. O cirurgião também deve considerar qualquer 

cirurgia anterior a que o paciente tenha se submetido. ∴ Mesmo a articulação artificial sendo implantada de maneira correta, apresenta 

funcionamento inferior ao da articulação natural saudável. ∴ Nenhum dispositivo com a finalidade de suportar ou não algum peso poderá 

resistir às insuportáveis pressões geradas pelo peso total do corpo do paciente. 

Por isso, até que seja alcançada a recuperação da cirurgia, o paciente deve 

utilizar algum suporte externo adequado e restringir as atividades físicas que 

possam colocar pressão adicional sobre o implante ou permitir qualquer 

movimento na área de fixação, que possa causar o retardamento do processo de 

consolidação. 
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Restrições 

Contra-indicações ∴ Limitação na irrigação sanguínea e infecções prévias locais podem retardar o 

processo de cicatrização e cura. ∴ Sensibilidade a corpos estranhos. Em casos em que se suspeite de sensibilidade 

ao material, deve-se realizar testes de sensibilidade pertinentes antes da 

instalação do implante. ∴ Qualidade inadequada ou baixa do suporte ósseo. ∴ Doença vascular severa. ∴ Deformidade do recurvado proveniente de deficiência muscular.                                                           ∴ Deformidade do flexor que não possibilite a correção. ∴ Fatores incompatíveis com resultados em longo prazo: idade, peso, atividade 

física. ∴ Sucesso na Artrodese do joelho. ∴ Condições neurológicas e psiquicas do paciente incompatíveis com 

determinações pós-operatórias. ∴ Contraindicação médica á anestesia. ∴ História de osteomielite do joelho. ∴ Junção neuropática. ∴ Presença inadequada de tecido ou músculo no sítio cirúrgico. ∴ Obesidade. ∴ Dano nos ligamentos laterais e problemas no aparelho extensor. ∴ Sepse do joelho e infecção local. 
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OBS1: Nestes casos o cirurgião é responsável por avaliar o risco benefício na decisão de usar 

ou não a prótese dentro do contexto dessa etiologia 

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.   

 
Possíveis Efeitos Adversos 

 ∴ Trombose venosa profunda e embolia pulmonar  ∴ Reação de hipersensibilidade a um dos componentes do implante. ∴ Fraturas ósseas (incluindo fratura da patela). ∴ Reações nos ossos em contato com o implante, osteólise. ∴ Calcificações Peri-articulares ou articulares.  ∴ Falha da junção: falha do aparelho extensor, instabilidade e/ou limitação de 

mobilidade articular associada ao posicionamento inadequado do implante, 

flexo ou recurvado, alinhamento defeituoso ou deformidades em valgo, rotação 

excessiva, rigidez, luxação ou subluxação. ∴ Comprimento desigual dos membros. ∴ Crostas ou atraso na cicatrização. ∴ Hematoma, lesões vasculares e/ou acidentes tromboembólicos. ∴ Neuropatias periféricas. ∴ Infecção profunda ou superficial ∴ Dor ∴ Afrouxamento que pode causar migração, deformidade, rachaduras ou fraturas 

de um dos componentes.  
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∴ Desgaste nas superfícies articulares, onde ocorre fricção, reação tecidual local 

ou remoto causada por detritos de desgaste inerente ao funcionamento da 

prótese de joelho (que podem se espalhar dentro do corpo e iniciar uma reação 

no tecido). ∴ Utilização de cimento apresenta suas próprias complicações. ∴ Má cicatrização devido a pobre suprimento sanguíneo na área da intervenção 

cirúrgica. 

 

Advertências ∴ Antes do fechamento do sítio operatório, a área em questão deverá ser 

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

ou adesivo/cimento para osso estejam presentes, bem como quaisquer materiais 

que possam causar complicações pós-operatórias, por exemplo: desgaste nas 

superfícies de articulação, deslocamento de componente e restrição ao 

movimento.  ∴ Quando é usado cimento ósseo no procedimento cirúrgico é imperativo que as 

instruções do fabricante sejam seguidas, com respeito à preparação e aplicação a 

fim de evitar potencial perda de assepsia e outras complicações pós-operatórias. ∴ PROIBIDO REPROCESSAR.  ∴ O cirurgião responsável deve instruir o paciente quanto a limitações, complicações 

e níveis apropriados de atividades no período pós-operatório. ∴ O cirurgião deve certificar-se de que serão usados os instrumentos apropriados, 

no sentido de evitar danos ao dispositivo. 
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∴ Deve-se considerar a fixação como temporária e esta não deve tolerar nenhum 

tipo de estresse sem suporte até o término da recuperação e consolidação da 

prótese.  ∴ 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. ∴ 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. ∴ Todos os implantes devem ser utilizados em sua forma original, a menos que 

esteja especificado o contrario. Qualquer alteração necessaria é de 

responsabilidade exclusiva do cirurgiao. O implante deve ser manuseado com 

cuidado. Atividades como cortes, torções ou riscos na superficie podem acarretar 

na diminuição da vida útil do implante. ∴ Há uma versão direita e uma esquerda do componente femoral – Instalar de 

acordo com as indicações para o lado apropriado. ∴ O tamanho do implante permanente pode ser determinado através de 

planejamento pré-operatório e uso de implantes experimentais (produtos 

comercializados e registrados separadamente). ∴ Somente devem ser utilizados os instrumentais comercializados pela Implanet e 

específico para o implante de joelho, garantindo assim o posicionamento 
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satisfatório do implante. Além disso, devem ser esterilizados e em perfeita 

condição de uso. ∴ Os resíduos resultantes da operação (embalagem, explante, etc) devem ser 

tratados da mesma forma que qualquer outro lixo hospitalar de acordo com o 

previsto nas orientações de biossegurança dos hospitais. ∴ É categoricamente desaconselhada a combinação dos produtos Implanet com 

elementos provenientes de outros fabricantes. 

 

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

departamento de atendimento ao consumidor da IMPORTEK Implantes : (90XX11) 2629-

4344 ou www.importek.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). 

 

   
Descarte do produto  

Este produto é de reprocessamento proibido. 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 e previsto na RDC 306 de 07/12/2004. 

Os componentes não são contaminantes ambientais. 

 
Esterilização ∴ ESTÉRIL - Esterilizado por Radiação Gama. ∴ Prazo de validade: 5 (cinco) anos a partir da data de esterilização.  
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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. 

Os implantes são marcados com laser contendo dados do fabricante, números 

de lote, códigos e tamanhos. Além disso, etiquetas com informações pertinentes 

acompanham o produto devem ser afixadas na documentação pertinente. 

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 

importador/distribuidor, número de registro na ANVISA, nome comercial do produto, 

nome técnico do produto, número de lote, referência e data de validade. 

Por determinação legal são fornecidas, na embalagem final do produto, 6  

etiquetas de rastreabilidade e identificação. Nestas etiquetas há informações para a 

identificação de cada material ou componente (parte) do sistema implantável:  ∴ Nome ou modelo comercial do produto implantado. ∴ Identificação do fabricante e importador. ∴ Código do produto ou do componente do sistema. ∴ Número de lote. ∴ Número de registro na ANVISA.  

 

E devem ser afixadas nos seguintes documentos: ∴ Etiqueta número 1: obrigatoriamente, no prontuário clínico do paciente; ∴ Etiqueta número 2: no laudo entregue para o paciente; 
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∴ 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: ∴ Informar ao Gerente de Risco do Hospital sobre os eventos observados; ∴ Informar os dados de Identificação do produto transcritos no prontuário do 

paciente e contidos na etiqueta de rastreabilidade; ∴ Solicitar ao Gerente de Risco que faça a devida notificação do evento adverso 

na ANVISA (órgão sanitário competente), através do endereço eletrônico 

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

 

PRODUTO ESTÉRIL 

PROIBIDO REPROCESSAR 

 
 

Símbolos normatizados  

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

 Conformidade Européia 

 Esterilização por Radiação Gama 

 
Não usar se a embalagem estiver violada ou danificada 
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Responsável Legal 
Álvaro Tadeu dos Santos Júnior 

CPF: 26704818847 
 

Responsável Técnica 
Raquel Soares da Silva                                     

COREN/SP: 285763 
 

 

 
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 


