* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Acinetobacter baumannii, Proteus mirabilis, Staphylococcus
aureus mrsa.
AVISO
Este produto é de uso restrito aos cirurgiões dentistas/médicos cirurgiões.

MECANISMO DE AÇÃO

Osteocondutor para Regeneração Óssea

Manual do Usuário

As partículas de Biossilex quando implantadas começam a se dissolver liberando íons sódio, fósforo e cálcio. Em seguida, este sofre uma
série de reações (reações características dos biovidros) resultando
na formação de uma camada superficial feita de hidroxicarbonato
de apatita (HCA) na interface enxerto-osso, o qual será um guia para
a formação do novo osso. Essa camada de HCA é quimicamente e
estruturalmente equivalente à fase mineral presente nos ossos e a
ela são incorporados os fatores de crescimento, diminuindo consideravelmente o tempo necessário para que os macrófagos iniciem
a reparação tecidual, a fixação das células responsáveis pela diferenciação e proliferação celular. O Biossilex possui uma composição
específica que possibilita a formação desta camada de HCA rapidamente, promovendo a ligação com o tecido ósseo.
Após 24-48 horas inicia-se a produção de vários fatores de crescimento
os quais estimulam a divisão celular, mitose e produção de matriz proteica
extracelular, levando em seguida à mineralização da matriz e incorporação
dos osteócitos que iniciarão a regeneração óssea em torno de 6-12 dias.
Inibição do crescimento bacteriano: A dissolução das partículas de Biossilex libera íons de cálcio e sódio, causando aumento do pH e da pressão
osmótica. A liberação dos íons de Si e P também contribuem para o aumento da pressão osmótica. Esses dois mecanismos demonstraram que
o Biossilex é capaz de inibir o crescimento bacteriano.

TEMPO DE ABSORÇÃO E OSTEOINTEGRAÇÃO
21-MAN-244 Revisão: 02
Data de Emissão: 07/12/2018
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/flyer 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
Biossilex é um produto médico/odontológico implantável que é absorvido e metabolizado pelo organismo formando novo tecido ósseo.
É um material sintético, bioativo, osteoindutor, osteocondutor e utilizado como enxerto aloplástico para defeitos ósseos.

Produto disponível em seringa:
4. Remover a ponta da seringa;

5. Por meio de uma seringa com encaixe luer lock deve-se coletar
o líquido que será utilizado em conjunto com o Biossilex, o qual poderá ser: soro fisiológico, água para injetáveis ou próprio sangue do
paciente (esta escolha é feita pelo médico responsável). Em seguida,
deve-se conectar a seringa com o líquido no conector luer lock que
segue acoplado na seringa com o Biossilex;

6. Transferir o líquido para a seringa que contém o Biossilex, empurrando o êmbolo da seringa com o líquido e puxando a haste da
seringa com o pó;

O tempo de absorção e osteointegração do material poderá variar
de 6 meses até 2 anos, isso dependerá da quantidade de material
implantado e das condições de saúde do paciente.

ORIENTAÇÕES PARA USO

7. Remover a seringa que continha o líquido;

A utilização do Biossilex deve seguir as técnicas estabelecidas para
enxertos ósseos já padronizadas. Estas informações tem o intuito de
apresentar orientações quanto ao uso do produto como parte destas
técnicas, não pretendendo substituí-las ou modificá-las.
Para a eficácia da regeneração óssea utilizando o material de enxertia Biossilex, deve ser observado um leve sangramento no osso
receptor no local de enxerto, o que indica a viabilidade do osso ou a
possibilidade de penetração intramedular.

8. Inserir a ponta da seringa no conector luer lock;

Segue abaixo o modo de utilização do produto Biossilex:
1. Abrir a embalagem externa (terciária) e verificar se a embalagem
secundária (blister, encontra-se intacta);
2. Abrir a embalagem secundária (blister) no momento do preparo
da mesa cirúrgica;
3. Abrir a embalagem primária (frasco ou seringa) somente no momento de manipulação e aplicação do produto, conforme abaixo:

9. Remover o travador do êmbolo;

Produto disponível em frasco:
4. Retirar o lacre e a tampa do frasco de vidro;

COMPOSIÇÃO
Dióxido de silício, óxido de sódio, óxido de cálcio e pentóxido de fósforo.

10. Fazer movimentos de vai e vem e de rotação para que todo material sólido se misture com o líquido (até obter um material homogêneo);

FUNÇÃO E INDICAÇÃO
Biossilex é um material sintético para enxertia óssea, seguro e compatível para uso ortopédico, craniofacial, maxilofacial e oral, destinado à utilização por cirurgiões que sejam experientes em técnicas de
enxertia óssea e de fixação interna/externa. O produto possui alta
capacidade de regeneração óssea, podendo ser utilizado sozinho
(apenas misturado ao sangue do paciente), água para injetável ou
solução salina estéril ou misturado com fragmentos autógenos ou
outros materiais de enxertia óssea sintéticos tais como β-TCP, hidroxiapatita, etc.
A bioatividade começa quando ele se mistura ao fluido corporal, solução salina, ou o sangue, por isso é indicado para ser utilizado misturado com estes. Ao ser implantado forma rapidamente uma camada
de hidroxicarbonato de apatita, cuja estrutura e composição é muito
semelhante à hidroxiapatita, fase mineral do osso.

5. Transferir o material para um recipiente (não é disponibilizado
com o produto Biossilex);
11. Puxar o êmbolo e voltar o travador em seu local inicial;

É um produto de uso médico/odontológico implantável, que é absorvido e metabolizado pelo organismo formando novo tecido ósseo.
Este produto foi desenvolvido para ser utilizado como substituto
ósseo, em cirurgias onde há a necessidade de preenchimento e/ou
reconstituição óssea, tais como (mas não exclusivamente):
• Preenchimento de cavidades e defeitos ósseos orofaciais, intrabucal e no crânio, podendo incluir:
• Defeitos periodontais infra-ósseos;
• Aumento de rebordo (elevação do seio maxilar, osteotomias);
• Locais de extração dental;
• Elevação de seio maxilar;
• Cirurgias crânio-maxilo-facial, incluindo mandíbula;
• Possui propriedade de inibição do crescimento das principais bactérias* encontradas em infecções ósseas;
• Cirurgias ortopédicas e traumatologia:
• Cirurgias de Coluna;
• Osteotomias;
• Preenchimento de defeitos ósseos (após ressecção de tumor,
após retirada do osso ilíaco).
O Biossilex pode ser utilizado isolado ou em combinação com ossos
autógenos, ou ainda, em conjunto com outros biomateriais.
Além da função de preenchimento e/ou reconstituição óssea, o Biossilex inibe o crescimento das principais bactérias* encontradas em
infecções ósseas.

6. Coletar o líquido que será utilizado em conjunto com o Biossilex,
o qual poderá ser: soro fisiológico, água para injetáveis ou o próprio
sangue do paciente (esta escolha é feita pelo médico responsável) e
transferir para o recipiente com o Biossilex;
12. Retirar a ponta da seringa e utilizar o produto.

7. Homogeneizar a mistura por meio de uma espátula. Em seguida,
o produto pode ser utilizado.

260030049

5g

O Biossilex é comercializado estéril, portanto a embalagem deve estar lacrada antes do uso. O processo de esterilização é realizado por
raios gama, e não afeta as propriedades do produto.

260030050

10g

260030051

15g

AVISO
Os produtos são de uso único.

260030053

PRODUTO ESTÉRIL

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
• Produto para uso profissional. O produto dever ser utilizado apenas por cirurgiões-dentistas e médicos cirurgiões com conhecimento sobre técnicas cirúrgicas de enxerto ósseo.
• A aplicação deste produto deve estar restrita à área de tratamento;
• O produto é fornecido estéril;
• A reesterilização do produto não é possível;
• Não utilizar se a embalagem estiver violada;
• Não utilizar fora do prazo de validade;
• O cirurgião deverá adotar tratamento profilático clássico descrito
na literatura para pré e pós operatório imediato ou tardio;
• A equipe cirúrgica deverá se responsabilizar por preparar o paciente e a área para realização de procedimento estéril;
• A equipe cirúrgica deverá se responsabilizar por preparar instrumentos e materiais de apoio estéreis (inclusive água para injetável,
plasma rico em plaquetas, soro fisiológico ou próprio sangue do
paciente para hidratação dos produtos).
• O cirurgião deve tomar cuidado em verificar se o paciente possui
sensibilidade aos componentes do produto.
• Pacientes fumantes, usuários de drogas, alcóolatras ou desnutridos e imunodeprimidos devem ser alertados sobre o aumento da
incidência de não-união óssea.
• O produto não deve ser colocado em contato direto com a mucosa ocular. Dispositivos de proteção adequados são recomendados
quando houver a possibilidade de contato com esses tecidos.
• O produto não dever ser usado em defeitos craniais quando a dura-máter não estiver intacta ou quando estiver danificada.
• O produto não dever ser usado em aplicações onde há a necessidade
de suporte de carga imediata. Devem ser usadas técnicas e instrumentação padronizadas de estabilização interna ou externa para obter uma
estabilização rígida em todos os planos. O produto não deve ser usado
para obtenção de suporte mecânico na colocação de parafusos (o material não endurece imediatamente após implantação). Os parafusos e
outros instrumentos devem obter suporte mecânico no osso receptor.

260030052

Grânulo

0,6 – 0,85 mm

260030054

AVISO
O material não pode ser reesterilizado. Caso haja
sobra de material após o uso, este deverá ser descartado.

VALIDADE
O produto possui validade de 2 anos a partir da data de fabricação.
Após a abertura da embalagem blister (primária e secundária), o
mesmo deverá ser utilizado imediatamente.

20g
25g
35g

260030055

50g

260030056

100g

260030057

5g

260030058

10g

260030059

15g

260030060
260030061

Grânulo

0,85 – 1,7 mm

20g
25g

MODELOS E FORMAS DE APRESENTAÇÃO

260030062

Biossilex será comercializado nas seguintes versões:

260030063

50g

260030064

100g

Modelo

Forma de
Apresentação

Granulometria

Frasco de

35g

260030065

5g

260030001

1g

260030066

10g

260030002

3g

260030067

15g

260030003

5g

260030068

260030004

10g

260030069

260030005

15g

260030070

20g

260030071

50g

260030007

25g

260030072

100g

260030008

35g

260030009

50g

260030010

100g

260030011

5g

Possíveis complicações como edema, desordens vasculares, cicatrizes devido à via de acesso, dor e complicações associadas à anestesia poderão ocorrer por serem comuns a cirurgias de implante. Como
em qualquer tipo de cirurgia de implante, o paciente poderá sentir
desconforto nos primeiros dias do pós-operatório. Poderá ser observada/ocorrer alguma pressão na pele ou gengiva devido a material
de enxerto com inadequada cobertura com tecido mole, incluindo a
possibilidade de completa ou parcial extrusão.

260030012

10g

260030013

15g

260030016

35g

Além das citadas, reações normais em cirurgias periodontais poderão ocorrer, tais como: edema do tecido intraoral, sensibilidade térmica, recessão da gengiva, pode haver retração óssea em casos de
preenchimento de grande extensão.

260030017

50g

260030018

100g

EFEITOS COLATERAIS

CONTRAINDICAÇÕES
• Não é recomendado o uso como material para preenchimento subcutâneo, em cirurgias plástica e estética;
• Não é recomendado o uso em pacientes com os seguintes quadros
clínicos:
• Distúrbios não controlados do metabolismo;
• Patologias imunossupressivas;
• Hipersensibilidade ou reações alérgicas aos componentes;
• Disfunção renal generalizada;
• Doença grave do fígado;
• Osteopenia ou osteoporose graves;
• Alcoolismo ou abuso de drogas;
• Gravidez e lactância;
• Febre ou leucocitose;
• Pacientes que precisem de terapia crônica de anticoagulação;
• Pacientes que sejam diabéticos dependentes de insulina e não
tem um controle rigoroso de sua medicação;
• Pacientes que usem medicamentos que, comprovadamente,
afetam a estrutura óssea (por ex.: o uso crônico de glicocorticóide > 10 mg/dia durante os últimos 3 meses);
• Pacientes que possuam qualquer condição médica ou doença que
possa interferir com a regeneração dos tecidos ósseos e moles;
• Pacientes que tenham recebido ou estejam recebendo tratamento radioterápicos.

LIMITAÇÕES
• Não é recomendado o uso do produto em situações em que cirurgias periodontais não são indicadas;
• Não é recomendado o uso em situações onde há ausência de tecido mole para recobrimento adequado do enxerto utilizado (da área
enxertada);
• Não é recomendado o uso do produto em pacientes incapacitados
de seguir os cuidados e as instruções pós-operatórias.

INSTRUÇÕES DE DESCARTE
O descarte do produto, após sua validade, é de responsabilidade do
usuário e deve atender à legislação local.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
• Manter em local protegido da luz direta e calor. Armazenar o produto em temperatura ambiente;
• A embalagem deve estar intacta no momento da utilização;
• Manter longe do alcance das crianças.

260030006

Pó

260030014

≤ 150 µm

0,6 – 0,85 mm

260030015

20g
25g

260030019

5g

260030020

10g

260030021

15g

260030022
260030023

Grânulo

0,85 – 1,7 mm

35g
50g

260030026

100g

260030027

5g

260030028

10g

260030029

15g
2,0 – 3,0 mm

35g
50g

260030034

100g
Granulometria

1g

260030040

3g

260030041

5g

260030042

10g

260030044

Pó

A) Pó: Tamanho dos grânulos ≤ 150 µm . Para misturar com água
para injetável estéril, soro fisiológico ou o próprio sangue do paciente.
O produto é comercializado em fracos com 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25,
35, 50 e 100 g.
B) Grânulos: Com granulometrias médias de: 0,6 – 0,85 mm; 0,85 –
1,7 mm; 2,0 – 3,0 mm. Para misturar com água para injetável estéril,
soro fisiológico ou o próprio sangue do paciente. O produto é comercializado em fracos com 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50 e 100 g.
AVISO
É de responsabilidade do cirurgião dentista/médico cirurgião a escolha do modelo a ser utilizado
em cada caso particular.
AVISO
Este produto não possui função estrutural.

Seringa
de

260030039

260030043

35g

25g

260030033

Forma de
Apresentação

25g

20g

260030032

Modelo

20g

25g

260030025

260030031

2,0 – 3,0 mm

20g

260030024

260030030

Grânulo

≤ 150 µm

15g
20g

260030045

25g

260030046

35g

260030047

50g

260030048

100g

ANVISA: 80030810167
Nome Técnico: Enxerto ósseo
Resp. Téc.: Renaldo Massini Jr. – CREA SP 170.681/D
Químico Resp.: Marcos Aurélio Napolitano – CRQ IV 04155410
SAC (16) 2107-2323 | Fax (16) 2107-2320
DMC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Sebastião de Moraes, 831 - Jardim Alvorada | São Carlos/SP
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