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MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO 

  
CIMENTO ORTOPÉDICO COM ANTIBIÓTICO LEADER 

 
CIMENTO ORTOPÉDICO, COM MEDICAMENTO 

 
DESCRIÇÃO DO SISTEMA 
Os Cimentos Ortopédicos com Antibiótico Leader são cimentos acrílicos ortopédicos 
esterilizados e radiopacos, com gentamicina. Uma vez endurecidos permitem uma fixação 
rápida e estável de implantes cirúrgicos no osso durante cirurgias ortopédicas. 

 
INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO MÉDICO, SEGUNDO INDICADO PELO 

FABRICANTE 
Os Cimentos Ortopédicos com Antibiótico Leader são indicados para utilização em 
cimentações e fixações ósseas. Sua aplicação está indicada na Ortopedia e outras 
especialidades cirúrgicas para as quais seja necessária a fixação de elementos protéticos. 
São produtos de uso único e esterilizados por Óxido de Etileno. 
 
COMPOSIÇÃO 
O Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader é composto de dois componentes esterilizados: 
o polímero em pó e o monômero líquido. 
 
PÓ  

Composição 
LEADER GENTA C-

MENT 1 
LEADER GENTA C-

MENT 3 

Polimetacrilato de Metila 86,5% 86,2% 

Peróxido de Benzoíla 2,4% 2,7% 

Sulfato de Bário 9,9% 9,9% 

Sulfato de Gentamicina 1,2% 1,2% 

 
O Componente principal é o Polimetacrilato de Metila. O Peróxido de Benzoíla que inicia a 
polimerização. O Sulfato de bário fornece a radiopacidade. O componente em pó é esterilizado 
Radiação Beta. O Sulfato de Gentamicina é para se obter um efeito antibiótico suplementar 
cuja função é de prevenir, localmente, o desenvolvimento de quadros infecciosos. 
 
LÍQUIDO 

Composição 
LEADER GENTA C-

MENT 1 
LEADER GENTA C-

MENT 3 

Metacrilato de Metila 84,4% 84,4% 

Metacrilato de Butila 13,2% 13,2% 

N.N-dimetil-para-toluidina 2,4% 2,4% 

Hidroquinona 20 ppm 20 ppm 

O líquido é inflamável e possui odor característico. É esterilizado por ultrafiltração. 
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MODELOS 
 

Referência Descrição Viscosidade Quantidade Aplicação 

247112 
Cimento Ortopédico com Antibiótico 

Leader Genta C-Ment 1 
Normal 

14.4g liquido + 
40.8g pó 

Manual 

247109 
Cimento Ortopédico com Antibiótico 

Leader Genta C-Ment 1 (2x20) 
Normal 

14.4g liquido + 
40.8g pó 

Manual 

247113 
Cimento Ortopédico com Antibiótico 

Leader Genta C-Ment 3 
Baixa 

16.4g liquido + 
40.8g pó 

Com 
Seringa 

 
PREPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO 
Para a preparação do cimento utilizar dispositivo de mistura inerte e estéril apropriado, tais 
como vidro, cerâmica ou plástico não reativo.  
 
Para se evitar a formação de monômeros residuais tóxicos, deve misturar-se o conteúdo 
completo. Utilizar os componentes preferencialmente à temperatura ambiente da sala cirúrgica. 
Se o produto for armazenado em outra temperatura, o cimento precisa de 3 a 4 horas até se 
adaptar à nova temperatura. Os cimentos são sensíveis à temperatura. 
Em uma temperatura acima de 23ºC o período de repouso diminui, bem como o tempo de 
preparação e endurecimento. Em temperaturas mais baixas os períodos aumentarão. 
Embora o tempo para preparação ou endurecimento do cimento possa variar em função da 
temperatura, dentro de limites aceitáveis, estes períodos devem ser cumpridos, de modo a 
otimizar a aplicação do cimento. 
 
Modo de Preparo 

1) Abrir a ampola com o líquido e esvaziar todo o conteúdo no recipiente de mistura. 
2) Abrir cuidadosamente a tampa do frasco do pó e adicionar a dose completa ao líquido. 
3) Misturar tudo, evitando a formação de bolhas de ar, que possam afetar o 

comportamento mecânico do cimento. Este processo deve ser realizado lentamente e 
cuidadosamente de 45 segundos a 1 minuto, até a massa obter uma consistência 
pastosa. 

 

                      
                
Aplicação do Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader Genta C-Ment 1: Manual 

4) Deixar a mistura repousar durante 1 minuto e 30 segundos; 
5) Tirar a massa do recipiente com as mãos, utilizando luvas, e continuar amassando até 

se obter uma bola que não pega às luvas ( em média 1 minuto e 30 segundos). As luvas 
devem estar secas antes de se iniciar a preparação do cimento. 

6) Preencher o osso com pequenas porções de massa (1 minuto e 30 segundos). 
 

                       
 
Aplicação do Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader Genta C-Ment 3: Com Seringa 
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Apenas recomenda a utilização do Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader Genta C-Ment 3 
com a seringa devido à sua baixa viscosidade. 
4) Deixar a mistura repousar durante 30 segundos para deixar escapar possíveis bolhas de ar 
formadas durante a fase de mistura. 
5) Encher a seringa com o cimento ainda líquido (1 minuto). Deixar a seringa cheia repousar 
durante 3 minutos. 
6) Injetar o cimento viscoso lentamente no fémur seco e obturado (1 minuto). 
 

            
 
Colocação da prótese: (1 minuto) 
7) Colocar a prótese no cimento. Remover o cimento excedente. Este procedimento deve ser 

realizado previamente ao endurecimento completo do cimento. A prótese deve ser mantida 
imóvel até ao fim da fase de endurecimento, de modo a garantir um endurecimento correto. 

 
Fase de Endurecimento 
8) O endurecimento final do cimento após início da mistura é alcançado normalmente: 

 

• Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader Genta C-Ment 1 
7,5 – 9,5 minutos a uma temperatura ambiente de 23 °C. 

 
 

• Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader Genta C-Ment 3 
8 – 10 minutos a uma temperatura ambiente de 23 °C. 

 
 
 
CARACTERISTICAS FARMACOLÓGICAS E FARMACOCINÉTICA 

A    Misturar o Cimento 
B    Período de repouso 
C    Amassar o cimento 
D   Colocar o cimento. Inserir a prótese 
E    Pressão Final 

A    Misturar o Cimento 
B    Período de repouso 
C    Encher a Seringa 
D   Período de repouso na seringa 
E   Injetar o cimento. Inserir a prótese. 
F    Pressão Final 
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As características farmacológicas do Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader derivam da 
gentamicina, um antibiótico da família dos aminoglicosídeos com espectro antibacteriano 
especifico. Os seguintes efeitos pode observar-se durante a utilização da gentamicina: 

• Subida repentina e descida do teor de gentamicina no sangue em alguns minutos sem 
efeitos tóxicos; 

• Subida repentina da concentração no osso; 

•  Efeito duradouro; 

• Após 15 dias são excretados pelas vias urinárias cerca de 100 mg da gentamicina; 

• Alguns estudos mostraram que continuam a encontrar-se vestígios de gentamicina no 
osso 24 meses após a administração. 
 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
Deve-se levar em conta os possíveis efeitos secundários da Gentamicina. No entanto devido à 
baixa concentração da gentamicina no soro, <1 g/ml, que ocorre nas primeiras horas pós-
operatórias, é pouco provável que ocorram interações medicamentosas com a gentamicina. 
 
EFEITOS ADVERSOS 
Listados abaixo estão os efeitos adversos que foram relatados na literatura durante a aplicação 
de cimentos ortopédicos acrílicos. Os cirurgiões devem estar conscientes dessas reações e 
preparados para tratá-las quando ocorrerem.  
 

• Parada Cardíaca; 

• Enfarto do miocárdio; 

• Morte súbita; 

• Embolia Pulmonar; 

• Acidente cerebrovascular; 

• Queda transitória da pressão sanguínea; 

• Irregularidade da condução cardíaca de curta duração; 

• Tromboflebite; 

• Hemorragia e hematoma; 

• Infecção superficial ou profunda da lesão; 

• Bursite no trocânter; 

• Separação do trocânter; 

• Novo osso heterotópico. 
 
Devido à concentração da gentamicina no sangue ser baixa, é pouco provável que a utilização 
do Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader provoque um efeito ototóxico ou nefrotóxico. 
 
CONTRA-INDICAÇÕES 
O Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader é contra-indicado no seguinte caso:   
1. Hipersensibilidade a Gentamicina, Aminoglicosídeos e os constituintes comuns do cimento 

ósseo acrílico; 
2. Na presença de infecções; 
3. Em pacientes com Miastenia. 
 
USO NA GRAVIDEZ E LACTAÇÃO 
Não existem estudos satisfatórios sobre a utilização do cimentos acrílico durante a gestação e 
lactação. Durante a lactação, o cirurgião deve avaliar os benefícios para a mãe em relação ao 
potencial risco para criança. 
 
 
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS 
Para uma utilização segura e eficaz do Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader o cirurgião 
deve ter uma formação específica e uma experiência que lhe permita um conhecimento 
profundo das propriedades, características de manipulação e aplicação do produto.  
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• Antes de aplicar o cimento é importante limpar a cavidade medular com aspiração, lavá-la e 
secá-la para evitar que o sangue e os resíduos se misturem com o cimento, comprometendo 
o comportamento do mesmo. 

• Como o monômero liquido é altamente volátil e inflamável, a sala de operações deve ter 
uma ventilação adequada a fim de eliminar o máximo de vapores do monômero.  

• Não aproximar os vapores de monômero no fogo. 

• A inalação contínua do vapor do líquido pode ter um efeito soporífico ou também causar 
irritação da região respiratória e dos olhos, portanto deve ser evitada.  

• Se o componente líquido tiver contato direto com os olhos, lave-os com água abundante. 

• O componente liquido é um solvente poderoso podendo causar dermatite de contato em 
pessoas sensíveis. A possibilidade de reações hipersensíveis diminui usando um segundo 
par de luvas e seguindo rigorosamente as instruções de preparo. 

• Não existem estudos satisfatórios sobre a utilização do cimento acrílico em crianças. A 
utilização do Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader em crianças em fase de 
crescimento não é recomendada, uma vez que há possibilidade do cimento acrílico possuir 
efeitos adversos no crescimento ósseo. 
 

DESCARTE (de acordo com a RDC 222/2018) 
Este produto é somente para uso único. Os cimentos nunca devem ser reutilizados.  
 
Depois do uso, para objetivos de descarte, é recomendade classificar os produtos como lixo do 
Grupo A4. No entanto a identificação e descarte é de responsabilidade de cada hospital, que 
deve levar em consideração seu plano de gerenciamento de resíduos, obedencendo as 
legislações ambientais estabelecidas pela RDC 306/04 da ANVISA e orientações do comitê 
local de controle de infecções. 
 
RASTREABILIDADE 
A rastreabilidade do implante é assegurada por um conjunto de etiquetas (05) adesivas 
fornecidas na embalagem, junto com o implante, trazendo informações como a nome do 
produto, código, tamanho, quantidade, número de lote, identificação do fabricante, identificação 
do importador e número de registro na ANVISA.  
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 da 
Implamed. 
É responsabilidade da equipe médica e do hospital (os depositários das informações e 
prontuários do paciente) a fixação da etiqueta na folha de descrição da cirurgia ou seção do 
prontuário médico.  
O médico deverá orientar o paciente a guardar o laudo entregue a ele após a cirurgia, 
explicando que o documento possui uma etiqueta de identificação do produto implantado. As 
etiquetas têm como objetivo fornecer rastreabilidade do produto implantado. 
Em caso de ocorrência de efeitos adversos, o médico ou o paciente deverá reportar ao detentor 
do registro do produto no Brasil e ao órgão sanitário competente, Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, através do site www.anvisa.gov.br. 
 

Modelo da Etiqueta de Rastreabilidade 

Fabricante: European Medical Contract Manufacturing BV 
Importador: Inovações Biológicas Comercial Ltda 
Referência: 
Descrição: 
Lote: 
Validade: 
Registro ANVISA: 

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 
Armazenar e Transportar o produto na seguinte faixa de Temperatura: 15 °C a 25 °C. 
 

http://www.anvisa.gov.br/
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Armazenar os implantes em condições limpas, secas e bem ventiladas, afastados do chão, do 
teto e das paredes exteriores. Armazenar e transportar os implantes de forma a manter a 
esterilização e a integridade funcional.  Antes de utilizar o produto, verificar a integridade da 
embalagem e dos rótulos. Se o dispositivo estiver aberto, danificado ou adulterado, não deve 
ser utilizado. 
 
EMBALAGEM 
Inspecionar a embalagem, bem como o estado do produto, para verificar a integridade 
estrutural antes de utilizar. Queda ou qualquer tipo de dano ao produto e/ou a embalagem, 
mesmo que superficial, inviabilizam o uso destes componentes. Estes danos podem ser 
oriundos de acidentes durante o transporte e ou manuseio, desta forma, estes devem ser 
realizados com atenção e cuidado. 
 
O Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader é composto de dois componentes o polímero em 
pó (frasco de vidro) e o monômero líquido (ampola de vidro). Os produtos são embalados em 
uma bandeja de PETG e bolsa de Tyvek e são acondicionados em cartuchos de papel 
cartonado. 
 
ESTERILIDADE 
O pó é esterilizado individualmente por Radiação Beta. O líquido é esterilizado individualmente 
por Ultrafilltração. 
 
Os produtos são embalados em uma bandeja de PETG e bolsa de Tyvek e são acondicionados 
em cartuchos de papel cartonado esterilizado por Óxido de Etileno (ETO). Não Reesterilize. O 
prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização. 
 
NOTIFICAÇÃO DE EFEITOS ADVERSOS 
Recomenda-se que na eventualidade de um efeito adverso, tanto os profissionais de saúde, a 
instituição/entidade e/ou cidadãos utilizem o sistema de Notificação da ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). 
A ANVISA disponibiliza um sistema de notificação denominado NOTIVISA - Sistema Nacional 
de Notificações para a Vigilância Sanitária para receber as notificações de eventos adversos 
(EA- qualquer efeito não desejado, em humanos, decorrente do uso de produtos) e queixas 
técnicas (QT - qualquer notificação de suspeita de alteração/irregularidade de um 
produto/empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais, e que poderá ou não causar dano 
à saúde individual e coletiva). 
 
SÍMBOLOS 
A simbologia está em conformidade com a ABNT NBR ISO 15223-1. As informações 
essenciais para a utilização apropriada são indicadas nestas Instruções de Uso. Os rótulos 
contém todas as informações necessárias por escrito, são afixados no produto e relacionam-se 
à sua identificação, descrição técnica e utilização do produto para a saúde. 
 
 

 
Fabricante 

 
Prazo de Validade 

 
Não reutilizar. 

 
Não reesterilizar. 

 
Produto Estéril – Esterilização por Óxido de Etileno 

 
Produto Estéril - Esterilização por Radiação 



 

  

Cimento Ortopédico com Antibiótico Leader 
Instrução de Uso 
LB-IFU008-002 PT RevA  

Página 7 
 

 

 
Produto Estéril – Esterilizado utilizando técnicas assépticas de 
processamento 

 
Código do lote 

 
Número de Catálogo 

 

Limite de Temperatura 

 

Produto inflamável 

 
Consultar as instruções para utilização. 

 
Não usar se a embalagem estiver danificada. 

 

O produto obedece aos requisitos da diretiva sobre dispositivos 
médicos da Comunidade Europeia. 

 
Fabricado por:  
European Medical Contract Manufacturing BV 
Middenkampweg, 17 – Nijmegen, 6545 CH 
Holanda 
 
Distribuído por: 
Leader Biomedical Group Company 
Hessenbergweg 109, 1101 BS - Amsterdam - Zuidoost 
Holanda 
 
Importado por : 
INOVAÇÕES BIOLÓGICAS COMERCIAL LTDA. 
Rua Itapeva, 202 – 1º andar – Sala 13 – Bela Vista – São Paulo/SP 
CNPJ/MF: 22.514.263/0001-51 
Atendimento ao Cliente: c.goncalves@leaderbiomedical.com 
Resp. Técnica: Laura Priscilla Moraes Baroni – CRF/SP 60236 
Registro ANVISA nº: 81407590001 
 
 
 
 
 

 

mailto:c.goncalves@leaderbiomedical.com

