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INSTRUÇÕES	DE	USO	
Twin	Peaks	TLIF	
	Dispositivo	de	Espaçamento	Intersomático	de	Substituição	Discal	(2700117)	
 
Enquanto dispositivo médico (diretiva europeia 93/42/CEE, modificada pela diretiva europeia 
2007/47/CEE), os implantes ortopédicos devem ser manipulados e/ou implantados por pessoas 
qualificadas que tenham adquirido a técnica cirúrgica, tomado conhecimento das presentes 
instruções e apreendido os limites do dispositivo. Estes documentos podem ser obtidos junto do 
representante comercial ou da empresa Spineway.  
As técnicas normalizadas reconhecidas de fusão ou artrodese vertebral constituem uma parte 
integrante dos conhecimentos necessários ao cirurgião que efetua o implante deste dispositivo.  
 
DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO  
As gaiolas Twin Peaks são inseridas por impactação no espaço discal primeiro por via posterior. 
São constituídas por PEEK e tântalo e destinam-se a serem fixadas entre as vértebras L1 a S1 
no contexto de uma intervenção de artrodese intervertebral e para favorecer a fusão óssea. A 
fusão é efetuada entre as duas placas vertebrais através de enxertos ósseos previamente 
introduzidos no interior e em volta das caixas.  
 
INDICAÇÕES  
Intervenções de artrodese da raiz lombo-sacral incluindo entre outras:  
Discopatia degenerativa, instabilidades; Deformação raquidiana adquirida ou congênita 
(escoliose, cifose, lordose); insucesso de intervenção anterior; traumatismo.  
 
CONTRAINDICAÇÕES  
As contraindicações incluem, mas não estão limitadas a: Infecção local ou geral; Sinais de 
inflamação local; Osteoporose, desordem metabólica do cálcio; Febre; Paciente que não 
necessita de enxerto ósseo e fusão; Paciente não cooperante ou que apresente perturbações 
mentais; Gravidez; Alergia ou intolerância reconhecida aos materiais utilizados; Obesidade 
mórbida; Patologia concomitante adquirida ou congênita com contra indicação da operação.  
 
EFEITOS INDESEJÁVEIS/RISCOS DE COMPLICAÇÕES A MÉDIO E LONGO PRAZO  
As complicações potenciais e efeitos indesejáveis com este dispositivo são idênticos aos 
encontrados com outros implantes da coluna e podem necessitar de uma intervenção adicional. 
Separação dos componentes; ruptura ou arranque dos implantes; Dor persistente; Perda de 
função neurológica; Perturbações de crescimento da parte fusionada; Pseudartrose; Infecção; 
Trombose; Perturbações cardiovasculares; Hematoma; Embolia pulmonar; Alergia devido a 
intolerância do paciente aos materiais utilizados; Fratura óssea; Proeminência ou migração dos 
implantes após enfraquecimento dos componentes ou dos suportes ósseos raquidianos.  
 
PREVENÇÃO DAS COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS  
Durante o período necessário à fusão óssea, recomenda-se vivamente:  
- Evitar as posições extremas forçadas (rotação), evitar qualquer queda, evitar os movimentos 
rápidos, brutais e as vibrações;  
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- Evitar a prática de qualquer desporto, assim como quaisquer atividades físicas intensas;  
- Evitar transportar grandes pesos;  
- Evitar a sobrecarga ponderal;  
- Os contactos entre implantes de vários materiais são vivamente desaconselhados;  
O cirurgião disponibilizará ao paciente instruções pormenorizadas relativamente às respectivas 
atividades após a intervenção, recomendará o cumprimento destas instruções e aconselhará a 
presença a consultas de controlo, incluindo exames radiológicos.  
O cirurgião irá prescrever ao paciente os cuidados de reeducação adequados  
Existe o risco de insucesso dos implantes, persistência das dores e dos sinais neurológicos, caso 
uma fusão vertebral praticada não se efetuar. O cirurgião e o paciente devem estar cientes 
deste risco. Nesse caso, poderá ser necessária uma cirurgia adicional.  
A utilização destes implantes em cirurgia infantil ou pediátrica apresenta riscos específicos 
associados ao crescimento ósseo. Qualquer cirurgia deste tipo deve ser acompanhada de pós-
operatório especialmente meticuloso.  
 
RISCOS DE INTERFERÊNCIA PARA OS EXAMES DE IMAGEM MÉDICA  
RMN/SCANNER: O paciente deverá indicar sistematicamente que é portador de implantes 
(Avisar o paciente quanto a esta recomendação). 
 
LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO  
Os implantes são fornecidos quer “ESTÉREIS” por irradiação por raios gama numa dose mínima 
de 25 kGy, quer limpos e “NÃO ESTÉREIS” e, em qualquer dos casos, “DE UTILIZAÇÃO ÚNICA”. 
Os implantes devem ser retirados das respectivas embalagens de origem, verificados para 
garantir que não foram danificados e no caso dos produtos fornecidos não estéreis, antes da 
respectiva esterilização devem ser sujeitos a operações de limpeza e descontaminação com 
produtos adequados.  
Os dispositivos que tenham estado em contacto com um paciente são considerados como tendo 
sido utilizados e devem ser isolados para evitar qualquer risco de contaminação cruzada e de 
ruptura por fadiga. Um implante não pode em caso algum ser reutilizado, mesmo se parecer 
não ter qualquer problema.  
 
ESTERILIZAÇÃO  
A duração da esterilização dos produtos fornecidos estéreis é conforme a indicada nas etiquetas 
desde que o acondicionamento em embalagem dupla permaneça intacto.  
 
ARMAZENAGEM E TRANSPORTE 
Os implantes devem ser armazenados e transportados com cuidado, em local limpo, em 
condições de temperatura ambiente e protegido de umidade. Não utilizar em casos de violação 
da embalagem ou descaracterização do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem 
estiver danificada ou deteriorada. 
 
UTILIZAÇÃO  
O cirurgião deve estar informado, graças a variada literatura sobre as patologias e terapêuticas 
raquidianas, assim como a documentação disponibilizada, das técnicas de implantação em geral 
e dos sistemas Spineway em especial. O sistema Twin Peaks deve ser manipulado e implantado 
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apenas com os instrumentos Spineway previstos para o efeito e conforme a técnica operatória 
prevista.  
O sucesso da intervenção está estreitamente associado à execução da fusão óssea, que 
representa um risco aceite da intervenção. A seleção correta do implante (tamanho, forma) é 
extremamente importante. A coluna vertebral apresenta limitações quanto ao tamanho e à 
resistência dos implantes. Indicações especiais estão incluídas na documentação relativa à 
técnica cirúrgica, fornecida mediante simples pedido.  
A seleção correta dos pacientes e o cumprimento por parte destes das instruções pré e pós-
operatórias constituem também condições essenciais para o sucesso da intervenção. Uma ou 
várias intervenções posteriores podem ser consideradas em função da evolução do paciente.  
Todos os pacientes, para quem a implantação do sistema Twin Peaks é considerada, devem ser 
informados dos riscos associados a esta técnica, assim como a limitação relativa às respectivas 
atividades após a intervenção cirúrgica.  
 
Precauções pré-operatórias:  
- O utilizador deve ser portador de conhecimentos profundos do dispositivo, dos instrumentos 
e, sobretudo da técnica operatória; 
- Para os produtos entregues não estéreis, verificar antes da esterilização que um leque 
adequado de implantes (modelos, tamanhos) está disponível;  
- Verificar que os implantes não foram danificados (riscos, embate, etc.);  
- Verificar antes da esterilização que os instrumentos de colocação estão completos e em bom 
estado de funcionamento;  
- Verificar a validade da esterilização.  
 
Precauções pré-operatórias:  
- Proceder conforme a técnica operatória prevista pelo fabricante;  
- Quando de uma repetição, substituir sempre todos os componentes existentes, mesmo que 
não apresentem sinais aparentes de fadiga;  
- É pedido ao cirurgião um cuidado extremo na colocação dos implantes respeitando 
especialmente os elementos neurológicos;  
- Apenas devem ser utilizados durante a intervenção cirúrgica implantes ESTÉREIS e NOVOS;  
- Durante a manipulação, verificar que a superfície dos implantes apresentem bom aspeto e 
evitar qualquer contacto que possa alterar o respectivo estado (risco, embate, etc.);  
- Um implante pode ser retirado graças à instrumentação normal;  
- Em caso algum um implante pode ser alterado ou retocado pelo utilizador;  
- Sem um suporte biológico sólido garantido pela fusão raquidiana, os implantes não podem 
suportar indefinidamente as restrições aplicadas a coluna e apresentariam várias insuficiências. 
Estas podem ser representadas por um defeito na interface osso-implante, uma ruptura dos 
componentes ou uma fratura óssea. 
 
RASTREABILIDADE 
A rastreabilidade do produto é assegurada pela marcação do implante, trazendo informações 
sobre a fabricante, lote, nº de código do produto. Desta forma é possível fazer o caminho 
reverso e atingir a produção, matéria prima, fornecedor e demais itens de controle de qualidade 
estabelecidos no plano geral de qualidade do fabricante. 
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DESCARTE 
O descarte dos implantes será efetuado de acordo com os preceitos estabelecidos pela 
Resolução RDC no. 306/2004 de 07 de dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União 
de 10 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde, bem como em conformidade com as Legislações 
complementares que foram publicadas a partir da referida data. 
 
PRODUTO MÉDICO PARA USO ÚNICO. 
PROIBIDO REPROCESSAR. 
 
FABRICADO POR: 
SPINEWAY 
7. Allés Moulin Berger 
69130 Ecully 
França 
 
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: 
Ortospine Comércio Importação e Exportação de Material Hospitalar Ltda. 
Av. Yojiro Takaoka, nº 4.384 - 10º andar - Sala 1.012 – Alphaville - 06541-038 
CNPJ: 08.832.121/0001-01 
Responsável Técnica: Cristina Cícero 
COREN/SP: 140092280 
Registro ANVISA nº: 
 
 
 
________________________ 
Regina Aparecida Cícero 
Representante Legal 
 
 
 
_________________________ 
Cristina Cícero 
Responsável Técnica COREN/SP: 140092280 
 


