INDICAÇÕES
O Opus Joint é indicado para disfunções articulares, bem como, artroses das articulações
coxa-femural ou cintura pélvica, ombros, gonartroses (joelhos), suplementação viscoelástica das articulações, dentre outras.
Este produto é de uso restrito aos médicos ortopedistas, devidamente capaciAVISO tados para o emprego da técnica.
COMPOSIÇÃO
• Opus Joint:
- Hialuronato de sódio: 30mg/2mL;
- Tampão de fosfato pH 7,2: q.s.p.
MECANISMO DE AÇÃO
O hialuronato de sódio (ácido hialurônico) é
naturalmente integrado ao fluido sinovial, onde
ajuda a restaurar o equilíbrio de hidratação, melhorando sua estrutura e elasticidade. Este e seus
derivados formam uma solução viscoelástica em
água, o que os tornam adequados para preenchimentos. Esta característica exclusiva do gel
ajuda a manter o efeito de lubrificação. A degradação do produto ocorre por meio da enzima
endógena e reação de hidroxilação.
FORMAS DE APRESENTAÇÃO
O Opus Joint é comercializado em caixas com 1,
2, 3, 5, 10, 15 ou 20 unidades de seringas com 2mL.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Manter em local protegido de luz direta, calor e
longe do alcance das crianças. Armazenar o produto em temperatura de 2 a 25°C, evitando o gelo.
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Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do
Usuário dos nossos produtos, a DMC® em
acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida
pela ANVISA, disponibiliza os documentos
para download no endereço eletrônico
www.dmcgroup.com.br, na página “Instruções de Uso”.
Importante: Verifique a revisão do Manual
do Usuário indicada na embalagem e o nº
do registro ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.
Para obter o Manual do Usuário impresso,
sem custo de envio para todo território
nacional, favor entrar em contato com o
nosso Pós-Venda através do telefone 0800
942 8660 ou pelo endereço eletrônico
posvenda@dmcgroup.com.br.
DESCRIÇÃO
O Opus Joint é um gel viscoelástico de ácido
hialurônico, de origem não animal, transparente,
apirogênico, estéril.

PRODUTO ESTÉRIL
O produto é fornecido estéril. A esterilização é
realizada por calor úmido.
O material não pode ser reesterilizado. Caso haja sobra de material após o
AVISO uso, este deverá ser descartado.
INSTRUÇÕES DE USO
• Antes de iniciar o tratamento, informar ao paciente sobre as indicações, contraindicações,
incompatibilidades e sobre os potenciais efeitos
indesejáveis;
• Antes da aplicação, efetuar uma desinfecção
prévia rigorosa da área a ser tratada;
• Se houverem derrames intra-articulares, estes
deverão ser aspirados antes de aplicar o produto;
• Aplicar lentamente nas articulações sinoviais,
com a ajuda da agulha específica para este fim (o
médico ortopedista deverá escolher o calibre e
tamanho da agulha para cada aplicação).
A Empresa não é responsável pelo
envio das agulhas que serão utilizadas
com o produto. A responsabilidade da
AVISO escolha do tamanho e da compra desse material é do médico ortopedista.

CONTRAINDICAÇÕES
• Não injetar nos vasos sanguíneos (intravascular);
• Pacientes apresentando uma hipersensibilidade conhecida ao ácido hialurônico;
• Crianças;
• Todas as patologias inflamatórias articulares
devem ser tratadas antes de iniciar qualquer tratamento por injeção intra-articular;
• Não injetar fora da articulação, nos tecidos sinoviais e/ou na cápsula, pois tal injeção poderá
levar a reações inflamatórias locais e regionais
indesejáveis.
PRECAUÇÕES DE USO
• Em casos de doença auto-imune, caberá ao
médico decidir o tipo de tratamento a ser realizado e o acompanhamento destes pacientes;
• Não existem dados clínicos disponíveis em
termos de tolerância quanto à injeção de hialuronato de sódio em pacientes apresentando
antecedentes de alergias graves múltiplas ou de
choque anafilático. Caberá ao médico ortopedista responder por riscos a este tipo de paciente;
• Realizar teste duplo em pacientes com antecedentes de doença estreptocóccica (anginas
repetitivas, reumatismo articular agudo);
• Antes de usar, verifique se a embalagem estéril
de proteção do produto está íntregra;
• Procedimentos assépticos devem ser seguidos;
• Não injetar outros produtos concomitantemente;
• Sempre aspirar qualquer vazamento de fluido
sinovial antes da injeção;
• As precauções para uso são aquelas exigidas
pelo protocolo para injeções intra-articulares na
reumatologia;
• O médico ortopedista especialista permanece
responsável, entretanto por suas próprias técnicas de indicações;
• Como não há testes em pessoas gestantes,
não é recomendável a aplicação neste tipo de
população;
• Não há estudos clínicos com gestantes ou em
menores de 18 anos de idade.

• Endurecimento ou nódulos no ponto de aplicação;
• Coloração ou descoloração da área de aplicação;
• A persistência de reações inflamatórias para
além de uma semana ou a ocorrência de qualquer outro efeito secundário deverá ser imediatamente assinalada ao médico pelo paciente;
• O médico deverá tratar essas reações com um
tratamento adequado. Qualquer outro efeito secundário indesejável relacionado com a aplicação
deve ser dirigido ao distribuidor e/ou fabricante.
Quando houver qualquer efeito adverso relacionado ao produto não descriAVISO to acima, o órgão sanitário competente deverá ser notificado.
INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
• Utilização restrita do profissional Médico Ortopedista;
• A aplicação deste produto deve estar restrita a
área de tratamento;
• Este produto deve ser manipulado pelo operador com luvas de proteção;
• Verificar a data de validade antes de utilizar o
produto;
• Não reesterilizar;
• Não dobrar a agulha para aplicação.
DOSAGEM
Uma dosagem de 1 a 3 mL, de acordo com a capacidade volumétrica das membranas sinoviais
das articulações, até 5 aplicações.
INSTRUÇÕES DE DESCARTE
O descarte, após sua validade, é de responsabilidade do usuário e deve atender a legislação local.
VALIDADE
O produto possui validade de 2 anos, se a embalagem estiver inviolada.

A Empresa não se responsabiliza
pela técnica utilizada, visto que essa
AVISO é uma prerrogativa do médico ortopedita responsável.
INCOMPATIBILIDADES
Existe uma incompatibilidade conhecida entre o
hialuronato de sódio e os sais de amônio quaternário, tais como o cloreto de benzalcônio. Por
isso, nunca colocar o produto em contacto com
estes sais, nem com material médico-cirúrgico
tratado com estes.
EFEITOS ADVERSOS
O profissional deve informar ao paciente que
existem efeitos secundários relacionados com a
implantação deste produto, os quais poderão aparecer de imediato, ou de forma retardada, como:
• Reações inflamatórias (vermelhidão, edema, eritema, etc) podendo estar associadas a comichão,
dores ao pressionar, surgindo após a aplicação. Estas reações podem persistir durante uma semana;
• Hematomas;
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