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DESCRIÇÃO:
A fixação externa é uma técnica que pode ser utilizada no tratamento das mais
diversas patologias ortopédicas e traumáticas, tais como: fraturas, luxações,
deformidades congênitas e adquiridas, encurtamento de membros e diversas
outras alterações do aparelho locomotor.
O dispositivo de fixação externa é conectado ao osso através de pinos, que são
implantados de forma minimamente invasiva. O fixador externo pode ser asso-
ciado a outras cirurgias abertas ou percutâneas e confere a esta técnica, devi-
do à sua versatilidade, um amplo campo de utilização.
A linha de Fixadores Externos Dinâmicos Angulares Rotacionais “Cromus” é consti-
tuída de dispositivos externos desenvolvidos para aplicação em fixação óssea, ten-
do a finalidade de reduzir, alinhar, estabilizar e fixar diversos tipos de fraturas, bem
como nos casos de cirurgias reconstrutoras, de acordo com a indicação de uso.
Um dispositivo de fixação externa dinâmica de uma forma geral, consiste em
uma estrutura metálica, composta por barras, clamps, porcas, parafusos, arru-
elas, plataformas, fusos, extensores, articuladores, conexões e outros compo-
nentes, que têm como objetivo transferir a carga aplicada no osso fraturado
para o aparelho, mantendo o osso sem carga, enquanto se regenera a fratura.
Conectando a estrutura externa do dispositivo ao membro fraturado, existem
pinos ósseos rosqueados, que reduzem, alinham, estabilizam, e fixam a fratu-
ra, para que ocorra a adequada consolidação óssea.
Os Fixadores Externos Dinâmicos Angulares Rotacionais “Cromus” tem a carac-
terística de manter um alto grau de estabilidade rotacional e angular, possibilitan-
do a dinamização e carga no plano axial. Permitem ainda distração e compres-
são durante o tratamento, e possuem clamps com posicionamento multiplanar.
A qualidade e a duração dos resultados estão relacionados à precisão da indi-
cação e da técnica de implantação.
Os fixadores articulados da linha “Cromus” foram desenvolvidos para permitir a
completa visualização da articulação afetada. O mecanismo distrator faz parte
do aparelho e as operações de distração e compressão óssea são feitas de
forma manual, com graduação milimetrada, com mínimo esforço, através de
chaves especialmente projetadas.
Os clamps multiplanares dos Fixadores Externos Dinâmicos Angulares Rotaci-
onais “Cromus” modelos Small – Medium e Large permitem o controle indepen-
dente da redução da fratura em três planos, colocação em qualquer ponto do
aparelho, diferentes angulações, rotação de 360º em relação ao eixo do apare-
lho, colocação de até 4 pinos por clamp, oferecendo ao cirurgião a possibilida-
de de busca  da melhor opção de ancoragem dos mesmos.
O sistema de cores variadas permite fácil visualização das opções que a linha ofe-
rece, de acordo com a indicação, osso no qual será utilizado e o peso do paciente.

A linha de Fixadores Externos Dinâmicos Angulares Rotacionais “Cro-
mus” é composta pelos seguintes aparelhos:
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional - Small
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional - Medium
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional - Large
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional para Punho
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional para Cotovelo
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional para Tornozelo
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional para Quadril
• Fixador Externo Dinâmico Pequeno Não Articulado
• Fixador Externo Dinâmico Mini Não Articulado
• Fixador Externo Dinâmico Mini Articulado

Os pinos são cônicos para um melhor ajuste junto à cortical do osso, autocor-
tantes, e estão disponíveis nas versões com e sem hidroxiapatita (opcional).
No kit dos fixadores estão inclusas todas as chaves para implantação, controle
e manuseio do aparelho.
As matérias-primas utilizadas na fabricação dos Fixadores Externos Dinâmicos
Angulares Rotacionais “Cromus” são:
• Estrutura principal fabricada em Duralumínio de alta resistência, com eletro-
coloração através do processo de anodização;
• Partes da estrutura fabricada em Aço Inoxidável ASTM F-138 ou ISO 5832-1,
com acabamento eletropolido;
• Pinos implantáveis fabricados em Aço Inoxidável ASTM F-138 ou ISO 5832-1,
com acabamento eletropolido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INDICAÇÕES PARTICULARES DE CADA
MODELO DE Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus”:
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional Small:
Código 563.5, tamanho pequeno, cor amarelo, comprimento total 255mm, cur-
so para distração/compressão de 60mm, 4 pinos cônicos autocortantes de Ø2,5
- Ø3,0 x 100mm de comprimento, mecanismo interno de compressão / distra-
ção para ajuste de alongamento e redução de fraturas, plataforma de conexão
transversal (opcional) que permite a colocação de pinos num plano perpendi-
cular ao eixo do aparelho.
Está indicado para tratamento de fraturas, artrodese de articulações, alonga-
mento ósseo e osteotomias.
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional Medium:
Código 563.10, tamanho médio, cor azul, comprimento total 350mm, curso para dis-
tração/compressão de 100mm, 8 pinos cônicos autocortantes de Ø3,5 – Ø4,5 x 180mm
de comprimento, mecanismo interno de compressão / distração para ajuste de alon-
gamento e redução de fraturas, plataforma de conexão transversal (opcional) que
permite a colocação de pinos num plano perpendicular ao eixo do aparelho.
Está indicado para tratamento de fraturas, artrodese de articulações, alonga-
mento ósseo e osteotomias.
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional Large:
Código 563.20, tamanho grande, cor vermelha, comprimento total 470mm, cur-
so para distração/compressão de 150mm, 8 pinos cônicos autocortantes de
Ø5,0 – Ø6,0 x 180mm de comprimento, mecanismo interno de compressão /
distração para ajuste de alongamento e redução de fraturas, plataforma de

conexão transversal (opcional) que permite a colocação de pinos num plano
perpendicular ao eixo do aparelho.
Está indicado para tratamento de fraturas, artrodese de articulações, alonga-
mento ósseo e osteotomias.
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional para Punho:
Código 568, tamanho pequeno, cor azul claro, comprimento total 220mm, sistema
bi-articulado, permite visualização da fratura na radiografia em perfil; clamps permi-
tem compressão triplanar nos pinos, curso para distração/compressão de 15mm, 4
pinos cônicos autocortantes de Ø2,5 - Ø3,0 x 100mm de comprimento, mecanismo
externo de compressão / distração para ligamentotaxia e redução de fraturas.
Está indicado para tratamento de fraturas tipo Colles ou outras fraturas do pu-
nho em que a fixação externa está indicada.
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional para Cotovelo:
Código 566, tamanho grande, cor verde, comprimento total 325mm, curso para
distração/compressão de 40 e 80mm, 4 pinos cônicos autocortantes de Ø3,5 –
Ø4,5 x 180mm de comprimento, 4 pinos cônicos autocortantes de Ø5,0 – Ø6,0
x 180mm de comprimento, mecanismo externo de compressão / distração para
ligamentotaxia, sistema de distração passiva.
Está indicado para tratamento de fraturas e luxações do cotovelo e rigidez articular.
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional para Tornozelo:
Código 567, tamanho grande, cor laranja, comprimento total 290mm, curso para
distração/compressão de 40mm, 8 pinos cônicos autocortantes de Ø5,0 – Ø6,0
x 180mm de comprimento, permite a visualização da articulação na radiografia
em perfil, mecanismo externo de compressão / distração para ligamentotaxia.
Está indicado para tratamento de fraturas e luxações do tornozelo, artrodiasta-
se, osteoartrose, e artrodese desta articulação.
• Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional para Quadril:
Código 571, tamanho único, cor roxa, comprimento total 265mm, curso para dis-
tração/compressão de 30mm, 8 pinos cônicos autocortantes de Ø5,0 – Ø6,0 x
180mm de comprimento, mecanismo externo de compressão / distração para
ajuste de alongamento e redução, plataforma proximal anatômica que permite
articulação de 90º para o lado esquerdo e direito e a utilização de 3 pinos cônicos,
plataforma distal que permite a rotação de 360º e utilização de 5 pinos cônicos.
Está indicado para tratamento de rigidez articular, condrólise, doença de Legg-
Calvé-Perthes e outras necroses da cabeça femoral.
• Fixador Externo Dinâmico Pequeno Não Articulado:
Código 575, tamanho pequeno, cor amarelo, comprimento total 100mm, curso
para distração/compressão de 65mm, 8 pinos autocortantes de Ø2,0 x 80mm
de comprimento, mecanismo externo de compressão / distração para ajuste de
alongamento e redução, plataformas porta pinos com fixação independente e
chaves inclusas no kit.
Está indicado para tratamento fraturas, pseudo-artroses infectadas ou assépti-
cas, correção de deformidades (osteotomias), reimplantação, correção de par-
tes moles, artrodese, alongamento ósseo de metatarso e metacarpo. Eventual-
mente, pode ser utilizado em calcâneo e antebraço de criança.
• Fixador Externo Dinâmico Mini Não Articulado:
Código 575.B, tamanho mini, cor amarelo, comprimento total 70mm, curso para
distração/compressão de 45mm, 8 pinos autocortantes de Ø2,0 x 80mm de
comprimento, mecanismo externo de compressão / distração para ajuste de
alongamento e redução, plataformas porta pinos com fixação independente e
chaves inclusas no kit.
Está indicado para tratamento fraturas, pseudo-artroses infectadas ou assépti-
cas, correção de deformidades (osteotomias), reimplantação, correção de par-
tes moles, artrodese, alongamento ósseo de metatarso e metacarpo. Eventual-
mente, pode ser utilizado em calcâneo e antebraço de criança.
• Fixador Externo Dinâmico Mini Articulado:
Código 575.A, tamanho mini, cor amarelo, comprimento total 68mm, curso para
distração/compressão de 15mm, 7 pinos autocortantes de Ø2,0 x 80mm de
comprimento, mecanismo externo de compressão / distração para ajuste de
alongamento e redução, plataformas porta pinos com fixação independente,
permite 210º de articulação e chaves inclusas no kit.
Está indicado para tratamento fraturas, fraturas intra-articulares, pseudo-artroses
infectadas ou assépticas, correção de deformidades (osteotomias), reimplantação,
correção de partes moles, artrodese, alongamento ósseo de metatarso e metacar-
po. Eventualmente, pode ser utilizado em calcâneo e antebraço de criança.

INSTRUÇÕES DE USO:
- Para o uso correto do Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cro-
mus”, é necessário primeiramente um conhecimento anatômico profundo do
membro a ser operado. Em um segundo plano, mas não menos importante, o
entendimento da patologia a ser tratada com o conhecimento, se possível, de
sua etiologia. Cada patologia tem sua peculiaridade e diversidade. Assim sen-
do, não há uma regra geral para utilização desses produtos médicos. É neces-
sário que haja também um conhecimento das diversidades que o sistema ofe-
rece, pois os diferentes tipos e características dos produtos médicos, têm como
finalidade facilitar o ato cirúrgico e oferecer opções ao cirurgião. Atenção espe-
cial deve ser dada na escolha do modelo e dimensões ideais do aparelho;
- Noções de osteossíntese e cirurgia reconstrutora ósteo-articular devem ser
de domínio do cirurgião para que o procedimento cirúrgico seja completo;
- Os pinos cônicos têm a característica de promover a estabilidade axial, po-
dendo ser rosqueados quando acontece algum sinal de frouxidão (soltura) do
mesmo. Apesar de serem auto-rosqueantes, exceto em pacientes osteoporóti-
cos ou em outras situações de diminuição da densidade óssea, sempre se
deve fazer a perfuração (broqueamento) prévia. A porção rosqueada do pino
deve estar presente nas duas corticais ósseas. Nunca retorne o pino após sua
colocação, pois existe o risco de diminuição da estabilidade do aparelho. Em
pacientes osteoporóticos, em alguns locais específicos do corpo humano (ex.:
calcâneo e acetábulo), em casos de uso prolongado do aparelho e alongamen-
to ósseo, sugere-se o uso de pinos revestidos com hidroxiapatita;
- O uso do Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus”, deve ser
feito somente por cirurgiões habilitados e treinados para tal procedimento. É

fundamental que seja traçado um cuidadoso planejamento pré-operatório;
- Antes de fazer uso do Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus”,
certifique-se que a estrutura e condições ósseas do paciente suportam as dimen-
sões estabelecidas nos produtos médicos eleitos para tal procedimento. Esta
medida é especialmente recomendada para uso dos produtos em crianças;
- Estão disponíveis chaves específicas para auxiliarem na implantação cirúrgi-
ca dos aparelhos. É importante que os instrumentais cirúrgicos utilizados se-
jam aqueles especificamente projetados para estes aparelhos. Variação no pro-
jeto e dimensões dos instrumentais cirúrgicos podem comprometer as medidas
críticas requeridas para uma implantação precisa;
- A fim de proteger o médico e seu paciente, em eventuais problemas futuros, o
hospital deve se responsabilizar pela anotação no protocolo do paciente, do
código e do número de lote dos produtos médicos utilizados.  Esses dados são
de fundamental importância para permitir a rastreabilidade de tais produtos;
- O Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus” é classificado como
sendo “Produto de Uso Único”, ou seja, não pode ser reutilizado. Embora, pos-
sa apresentar boas condições, o estresse prévio pode haver criado imperfei-
ções e/ou defeitos que provocarão a falha prematura e a redução da vida útil do
produto médico.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE DESCARTE DO PRODUTO MÉDICO:
Os produtos médicos descritos nessa instrução de uso que forem removidos
de seus pacientes e que não tenham objetivos de estudos e/ou análises poste-
riores, devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar. Os
métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem as-
segurar a completa descaracterização do mesmo, impedindo qualquer possibi-
lidade de sua reutilização. A descaracterização do produto médico é de inteira
responsabilidade da instituição hospitalar, assim como, os métodos e procedi-
mentos de descarte utilizados. Entretanto, a BAUMER recomenda que tais pro-
dutos sejam deformados mecanicamente, através da utilização de prensa de
impacto ou martelo. Em seguida, devem ser identificados de forma clara e visí-
vel, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.

CONTRA-INDICAÇÕES:
As contra-indicações abaixo devem ser fortemente consideradas pelo cirur-
gião. Tais contra-indicações incluem, porém não limitam a utilização dos Fixa-
dores Externos Dinâmicos Angulares Rotacionais “Cromus” nos casos de:
- Doença mental ou qualquer situação psíquica de intolerância ao uso do fixa-
dor externo em curto espaço de tempo ou período prolongado;
- Sensibilidade ou alergia ao metal do produto médico;
- Todas aquelas conhecidas para o uso de sistemas de fixação externa;
- Pacientes sem vontade ou incapazes de seguir os cuidados e as instruções
do pós-operatório;
- Qualquer condição médica ou cirúrgica que poderia comprometer o sucesso
do procedimento cirúrgico;
-Toda e qualquer tipo de fratura que não possa ser apropriadamente fixada
com Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus”;
- Todo paciente deve ser alertado sobre os riscos de deambular sem o auxílio
de muleta ou bengala, antes que ocorra a consolidação da fratura, a completa
recuperação e adaptação aos produtos médicos utilizados.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:
- Para segurança e efetividade no uso do Fixador Externo Dinâmico Angular
Rotacional “Cromus”, o cirurgião deve estar familiarizado com os procedimen-
tos e recomendações para a implantação (ver INFORMAÇÕES DE USO);
- O cirurgião deve ficar atento quanto à introdução do Pino Implantável do Fixa-
dor Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus”. O Pino deve ser introduzi-
do em baixa rotação, preferencialmente mediante refrigeração, com perfura-
ção prévia, com o objetivo de evitar necrose do tecido ósseo, soltura precoce
dos pinos e fratura óssea. Esse procedimento requer extremo cuidado para
não comprometer a estabilidade e sucesso da fixação;
- Os Pinos devem ser limpos, de acordo com a orientação médica, pelo menos
uma vez ao dia;
- Atenção especial deve ser dedicada durante o aperto dos clamps, platafor-
mas, conexões e parafusos. Este procedimento requer cuidado para aplicação
do torque apropriado, garantindo dessa forma um aperto consistente e fixação
efetiva da montagem. Por outro lado deve ser evitado torque excessivo para
não danificar o hexagonal da porca ou quebra do parafuso;
- Em todos os casos, devem ser seguidas práticas cirúrgicas consagradas no pós-
operatório. O paciente deve ser alertado sobre as limitações da redução, alinha-
mento, estabilização e fixação óssea, e do histórico recente do uso dessa prática;
- Em caso de ligamentotaxia excessiva pode ocorrer distrofia simpática reflexa,
principalmente na articulação do punho;
- O Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus” deve ser removido
após a consolidação da fratura. Se o aparelho permanece implantado após a
completa consolidação, ele pode realmente aumentar o risco de refratura em
atividade normal. A remoção do Fixador Externo Dinâmico deve ser seguida
por adequado gerenciamento pós-operatório para evitar a refratura;
- O cirurgião deve evitar também produzir vincos, arranhões ou batidas no Fi-
xador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus”, pois, esses danos e/ou
avarias podem produzir estresse interno que poderá tornar-se foco de sua even-
tual quebra ou então danificar a superfície do mesmo;
- Se o processo de cura ou consolidação óssea é retardado ou não ocorre, o
Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus” pode eventualmente
falhar, dobrar, entortar ou romper devido à fadiga do metal;
- Evite reverter várias vezes o aperto de um clamp, plataforma, conexão e
parafuso, pois as roscas poderão ser danificadas, comprometendo a esta-
bilização da montagem;
- Cuidados no pós-operatório, bem como a capacidade e disposição do pacien-
te em seguir as instruções, são dois dos mais importantes aspectos para o
sucesso da osteossíntese. Um paciente ativo, debilitado ou incapacitado, que

não possa utilizar adequadamente esse produto, poderá estar particularmente
em risco durante a reabilitação pós-operatória;
- Cuidados no pós-operatório são extremamente importantes. O paciente deve
ser alertado que o não atendimento às instruções pós-operatórias podem levar
à quebra ou migração do produto médico, requerendo nova cirurgia para revi-
são ou remoção;
- Todo o esforço deve ser feito no sentido de utilizar materiais biomédicos (me-
tais e suas ligas) compatíveis, quando da utilização de produtos médicos, pois
a mescla de diferentes materiais, no mesmo paciente, e micromovimentos dos
componentes podem causar metalose.

ADVERTÊNCIAS:
- O uso do Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus” tem ofereci-
do meios de redução, alinhamento, estabilização, osteotomias e fixação das
fraturas e segmentos ósseos. Entretanto, esse produto médico é concebido
unicamente para essa finalidade e não para substituir as estruturas normais do
esqueleto humano;
- Fatores como o peso do paciente, nível de atividade e atenção às instruções
quanto às limitações destes quesitos, tem efeito na carga e número de ciclos
aos quais o produto médico é exposto;
- O cirurgião deve inteirar-se completamente não só sobre os aspectos médi-
cos e cirúrgicos do produto médico, como também estar ciente dos aspectos
mecânicos e metalúrgicos do mesmo;
- A correta seleção do produto médico é extremamente importante;
- O Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus” não pode suportar níveis
de atividade e/ou cargas iguais àquelas suportadas em ossos normais e saudáveis;
- Embora com todo o desenvolvimento científico e tecnológico, os metais e
suas ligas, quando implantados no organismo humano estão sujeitos a cons-
tantes mudanças ambientais (concentração de sais, ácidos e alcalóides) o que
pode causar corrosão. A colocação de metais dissimilares em contato, uns com
outros, pode acelerar o processo de corrosão, que por sua vez acentua a fratu-
ra por fadiga do produto médico;
- O cirurgião deve estar atento quando da realização de exame de ressonância
magnética, caso o paciente já possua produtos médicos fabricados em aço
inoxidável. A presença desses implantes pode distorcer os resultados do exa-
me, prejudicando o correto diagnóstico de doenças;
- O Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus” pode entortar, sol-
tar, quebrar, sofrer corrosão, causar dor, ou ainda, enfraquecer o osso, particu-
larmente, em pacientes jovens e ativos;
- O paciente deve ser alertado quanto às limitações do Fixador Externo Dinâmi-
co Angular Rotacional “Cromus” e que o nível de atividade física, peso e sobre-
carga tem implicado na falha prematura, deformação ou quebra;
- Pacientes fumantes, usuários de drogas, alcoólatras ou desnutridos, devem
ser alertados sobre o aumento da incidência de não-união óssea;
- A atividade física excessiva, e traumatismos que afetem o segmento ósseo
fixado têm implicado em falha prematura na cirurgia de osteossíntese, seja por
perda, fratura ou desgaste dos produtos médicos. O paciente deve ser alertado
para manter as suas atividades de acordo com a sua situação, protegendo a
área operada contra o estresse excessivo.

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS:
- Soltura, migração, curvatura ou fratura do produto médico;
- Infecção superficial ou profunda nos locais de inserção dos pinos;
- Desordens vasculares, incluindo trombose e embolia pulmonar;
- Encurtamento do membro ou segmento ósseo operado em função de reab-
sorção óssea;
- Sensibilidade ao metal ou reação alérgica ao corpo estranho, podendo resul-
tar em reações histológicas envolvendo vários tipos de macrófagos e fibroblas-
tos, inclusive a possibilidade de formação de tumor e metalose;
- Diminuição da densidade óssea devido à “stress shielding”;
- Falha precoce ou tardia do produto médico;
- Dor, desconforto ou sensações anormais em função da presença ou migração
do produto médico, e também em função do procedimento cirúrgico;
- Danos neural ou neurológico em função do trauma cirúrgico (incluindo parali-
sia e lesões de partes moles);
- Pressão na pele devido a produto médico ou partes do produto médico, que
estão com inadequada cobertura de tecidos, incluindo a possibilidade de com-
pleta ou parcial extrusão dos mesmos;
- Não consolidação ou consolidação óssea retardada que poderão levar à que-
bra do produto médico;
- Sensibilidade muscular ou de pele em pacientes que possuem uma inadequa-
da cobertura de tecido no local operado;
- Perda dos graus de correção, altura e / ou redução, obtidos no procedimento
cirúrgico;
- Pseudoartrose (não união);
- Limitação da amplitude de movimento das articulações adjacentes ao osso
imobilizado ou alongado, ou ainda das articulações imobilizadas;
- Incapacidade de executar atividades físicas diárias normais;
- Hemorragia dos vasos sanguíneos e/ou hematomas;
- Escaras;
- Cicatriz no local de inserção dos pinos devido à via de acesso;
- Como em todas as intervenções cirúrgicas há uma incidência de enfermidade
e mortalidade. O paciente deve ser alertado pelo cirurgião sobre essa incidên-
cia e de todos os riscos advindos desse tipo de cirurgia;
- Alergias ou outras reações (incluindo metalose) devido a partículas ou “de-
bris” metálicos liberados pelo produto médico.

EMBALAGEM:
- O Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus” é fornecido na con-
dição estéril, em duplo blíster ou em duplo “steribag”, em uma caixa externa de
papelão rígido, devidamente identificado por etiquetas adesivas, com todas as

informações legais pertinentes ao produto médico, que garantem completa iden-
tificação e rastreabilidade do mesmo;
- A embalagem deverá estar intacta no momento do recebimento (não utilize o
produto médico caso a embalagem esteja violada);
�- Verifique a validade da esterilização (não utilize o produto médico caso esteja
com o prazo de esterilização vencido);
- O hospital deve se responsabilizar para que as etiquetas adesivas que acompa-
nham o produto médico sejam afixadas no prontuário do paciente, com a finalida-
de de manter a identificação e a rastreabilidade dos produtos médicos utilizados;
- Os Instrumentais desse sistema (chaves específicas) são fornecidos na con-
dição estéril, junto com o produto médico. Antes do uso, certifique-se que os
instrumentais cirúrgicos estejam íntegros e completos.

ESTERILIDADE:
- O Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional “Cromus” e o respectivo ins-
trumental (chaves específicas) são fornecidos na condição estéril, sendo que o
método de esterilização empregado é dado através da submissão do produto
médico à presença de óxido de etileno (E.T.O.) em câmara apropriada, previa-
mente validada, seguindo os parâmetros e procedimentos estabelecidos no
protocolo de validação e na EN 550:1994 Sterilization of Medical Devices –
Validation and Routine Control of Ethylene Oxide Sterilization;
- Para manter a esterilidade, o produto médico deverá ser aberto somente no
momento da utilização e manuseado em ambientes estéreis. Antes do uso ve-
rifique a validade da esterilização. Não utilize o produto médico, caso a emba-
lagem esteja violada ou com a validade da esterilização vencida.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE REESTERILIZAÇÃO APLICÁVEIS:
- No caso de reesterilização do Fixador Externo Dinâmico Angular Rotacional
“Cromus” e seu instrumental pela instituição hospitalar, recomenda-se seguir o
método de reesterilização por óxido de etileno (E.T.O.) e, ainda, os parâmetros e
procedimentos estabelecidos no protocolo de validação e na EN 550:1994 Steri-
lization of Medical Devices – Validation and Routine Control of Ethylene Oxide
Sterilization, entretanto, os métodos de limpeza e “bioburden” (biocarga), os mé-
todos de reesterilização, os equipamentos, os controles, e os procedimentos de
reesterilização utilizados são de inteira responsabilidade da instituição hospitalar.

GARANTIA:
A garantia será aplicada ao produto médico e aos instrumentais cirúrgicos, des-
de que seja utilizado de acordo com o estabelecido nas seções anteriores des-
ta instrução de uso (bula): MATERIAIS DE APOIO, INDICAÇÕES, INFORMA-
ÇÕES DE USO, CONTRA-INDICAÇÕES, CUIDADOS E PRECAUÇÕES, RES-
TRIÇÕES, ADVERTÊNCIA, EMBALAGEM e ESTERILIDADE.

RECLAMAÇÃO:
Todo cliente ou usuário desses produtos médicos que desejar reclamar, caso
não esteja satisfeito com os serviços e/ou produtos oferecidos pela BAUMER,
tais como: Identificação, rastreabilidade, segurança, eficácia, performance,
deverá contatar o distribuidor autorizado BAUMER.
Algum defeito ou suspeita de defeito, ou problemas nos produtos médicos rela-
cionados, deve ser imediatamente reportado a BAUMER ou ao distribuidor au-
torizado BAUMER.
Algum efeito adverso sério que afete a saúde ou segurança do paciente ou
usuário, tal como, malfuncionamento ou prejuízos dos produtos médicos, pro-
blema grave ou morte causada por, ou associada, ao uso desses produtos,
deve ser imediatamente reportado a BAUMER.
Em caso de remoção e envio dos produtos médicos ao fabricante para análise,
este deverá ser previamente limpo e desinfetado pela instituição hospitalar.
Portanto, deverá proceder de acordo com os métodos citados abaixo, ou qual-
quer outro conhecido e/ou validado:

Método de limpeza
Enxágüe intensamente com água, 70% a 80% de etanol aquoso ou isopropa-
nol com tratamento ultra-sônico subseqüente ou, enzima proteolítica ou, solu-
ção 1:100 de hipoclorito de sódio.

Método de desinfecção ou esterilização
Para a esterilização dos produtos médicos metálicos deve ser utilizado o méto-
do por óxido de etileno. 

Para o envio desses produtos médicos removidos ao fabricante, deve-se utilizar
embalagens que mantenham a integridade dos mesmos. Na embalagem devem
constar informações sobre as condições desses produtos, tais como: método de
limpeza e desinfecção utilizado, assim como, a identificação dos mesmos.



INSTRUCTIONS FOR THE USE – “CROMUS” – ROTATIONAL ANGULAR DYNAMIC EXTERNAL FIXATORS

DESCRIPTION:
The external fixation is a technique which may be used in the treatment of
diverse orthopedics and traumatic pathologies such as: fractures, luxation,
congenital and acquired deformities, shortening of limbs and several other
locomotor apparatus alterations.
The external fixation system is connected to the bone through pins, which
are implanted in a minimally invasive way. The external fixator may be asso-
ciated to other open or percutaneous surgeries and due to its versatility this
technique offers a wide area of use.
The Cromus Rotational Angular Dynamic External Fixator line is composed
of external devices for bone fixation use, having as purpose to reduce, align,
stabilize and fixate several types of fractures, as well as in cases of recons-
tructive surgeries according to the indication.
A dynamic external fixation system in general, consists of a metallic structu-
re with bars, clamps, nuts, screws, washers, platforms, buttress threads,
extensors, articulators, connections and other components, which have as
objective to transfer the load applied on the fractured bone to the system,
maintaining the bone from stress, while the fracture regenerates. Connec-
ting the external structure of the system to the fractured limb, there are thre-
aded bone pins, which reduce, align, stabilize and fixate the fracture so that
the adequate bone consolidation occurs.
The Cromus Rotational Angular Dynamic External Fixators have the charac-
teristic of keeping a high level of rotational and angular stability, allowing the
dynamization and stress in the axial plan. They allow distraction and com-
pression during the treatment and have clamps for multiplanar positioning.
Quality and lasting results are related to indication accuracy and implantati-
on technique.
Cromus articulated fixators were developed to allow the complete visualiza-
tion of the affected articulation. The distractor mechanism is part of the sys-
tem and bone distraction and compression surgeries are done manually,
with millimetric grading, with minimum stress through specially designed
wrenches.
The multiplanar clamps from the Cromus Rotational Dynamic External Fixa-
tors, models Small – Medium and Large allow the independent control of the
fracture reduction in three planes, placement in any point of the system, diffe-
rent angles, 360º rotation in relation to the system axis, placement of up to 4
pins per clamp, offering the surgeon the possibility of a better anchorage.
A system of varied colors allows an easy visualization of the options of what
the line offers, according to the indication, bone in which will be used and the
patient’s weight.

The “Cromus” Rotational Angular Dynamic External Fixators line is
made up of the following devices:
• Rotational Angular Dynamic External Fixator - Small
• Rotational Angular Dynamic External Fixator - Medium
• Rotational Angular Dynamic External Fixator - Large
• Rotational Angular Dynamic External Fixator for the Wrist
• Rotational Angular Dynamic External Fixator for the Elbow
• Rotational Angular Dynamic External Fixator for the Ankle
• Rotational Angular Dynamic External Fixator for the Hip
• Non Articulated Dynamic Fixator - Small
• Mini Non Articulated Dynamic Fixator
• Mini Articulated Dynamic External Fixator

The pins are tapered for a better adjustment to the bone cortex, self-tapping,
and are available with or without hydroxyapatite. All the wrenches for the im-
plantation, control and handling of the device are included in the fixator kit.
The raw materials used in the manufacturing of the “Cromus” Rotational
Angular Dynamic External Fixators are:
• Main frame manufactured with high resistant Duralumin, with electro colo-
ring through anodizing process;
• Parts of the structure manufactured in ASTM F-138 Stainless Steel or ISO
5832-1, with electropolished finish;
• Implantable pins manufactured in ASTM F-138 Stainless Steel or ISO 5832-
1 with electropolished finish.

“CROMUS” ROTATIONAL ANGULAR DYNAMIC EXTERNAL FIXATORS
PARTICULAR INDICATIONS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

• Rotational Angular Dynamic External Fixator - Small:
Code 563.5, size: small, color: yellow, total length: 255mm, distraction/com-
pression course: 60mm, 4 self-tapping, tapered pins of Ø2,5 - Ø3,0 x 100mm
long, compression/distraction internal mechanism for the adjustment of leng-
thening and reduction of fractures, transversal connection platform (optio-
nal) which allows the placement of pin in a perpendicular plane to the axis of
the device.
It is indicated for fracture, arthrodesis of articulation, bone elongation and
osteotomies.
• Rotational Angular Dynamic External Fixator - Medium:
Code 563.10, size: medium, color: blue, total length: 350mm, distraction/
compression course: 100mm, 8 self-tapping, tapered pins of Ø3,5 – Ø4,5 x
180mm long, compression/distraction internal mechanism for the adjustment
of lengthening and reduction of fractures, transversal connection platform
(optional) which allows the placement of pin in a perpendicular plane to the
axis of the device.
Indicated for the treatment of fractures, arthrodesis of articulation, bone leng-

thening and osteotomies
• Rotational Angular Dynamic External Fixator - Large:
Code 563.20, size: large, color: red, total length: 470mm, distraction/com-
pression course:150mm, 8 self-tapping, tapered pins of Ø5,0 – Ø6,0 x 180mm
long,  compression/distraction internal mechanism for the adjustment of leng-
thening and reduction of fractures, transversal connection platform (optio-
nal) which allows the placement of pin in a perpendicular plane to the axis of
the device.
Indicated for the treatment of fractures, arthrodesis of articulation, bone leng-
thening and osteotomies
• Rotational Angular Dynamic External Fixator for the Wrist:
Code 568, size: small, color: light blue, total length 220mm, bi-articulated
system, allows visualization of the fracture in profile radiography, clamps
allow triplanar compression on the pins, distraction/compression of 15mm,
4 self-tapping, tapered pins of Ø2,5 - Ø3,0 x 100mm long, compression/
distraction external mechanism for ligamentotaxy and fracture reduction.
Indicated for the treatment of Colles’ fractures or other wrist fractures where
external fixation is indicated.
• Rotational Angular Dynamic External Fixator for the Elbow:
Code 566, size: large, color: green, total length: 325mm, distraction/com-
pression course: 40 and 80mm, 4 self-tapping, tapered pins of Ø3,5 – Ø4,5
x 180mm long, 4 self-tapping, tapered pins of Ø5,0 – Ø6,0 x 180mm long,
compression/distraction external mechanism for ligamentotaxy, passive dis-
traction system.
Indicated for the treatment of elbow fractures and luxation and articular stiffness.
• Rotational Angular Dynamic External Fixator for the Ankle:
Code 567, size: large, color: orange, total length: 290mm, distraction/com-
pression course: 40mm, 8 self-tapping, tapered pins of Ø5,0 – Ø6,0 x 180mm
long, allows the visualization of the articulation in profile radiography, com-
pression/distraction external mechanism for ligamentotaxy.
Indicated for the treatment of ankle fractures and luxation, arthrodiastasis,
osteorathrosis, and arthrodesis of this articulation
• Rotational Angular Dynamic External Fixator for the Hip:
Code 571, one size fits all, color: purple, total length 265mm, distraction/
compression course: 30mm, 8 self-tapping, tapered pins of Ø5,0 – Ø6,0 x
180mm long, compression/distraction external mechanism for elongation and
reduction adjustment, anatomic proximal platform which allows a 90º de-
gree articulation to the left and right sides and the use of 5 tapered pins.
Indicated for the treatment of articular stiffness, chondrolysis, Legg-Calvé-
Perthes disease and other femoral head necrosis
• Non-Articulated Dynamic External Fixator – Small:
Code 575, size: small, color: yellow, total length 100mm, distraction/compres-
sion course: 65mm, 8 self-tapping pins of Ø2,0 x 80mm long, compression/
distraction external mechanism for elongation and reduction adjustment, pin
holder platforms with independent fixation and wrenches included in the kit.
Indicated for the treatment of fractures, infected or aseptic pseudarthrosis,
correction of deformities (osteotomies), reimplantation, correction of the soft
parts, arthrodesis, metatarsus and metacarpus bone elongation. Eventually,
may be used in pediatric calcaneus and forearm.
• Mini Non-Articulated Dynamic External Fixator:
Code 575.B, size: mini, color: yellow, total length: 70mm, distraction/compres-
sion course: 45mm, 8 self-tapping pins of Ø2,0 x 80mm long, compression/
distraction external mechanism for elongation and reduction adjustment, pin
holder platforms with independent fixation. Wrenches are included in the kit.
Indicated for treatment of fractures, infected or aseptic pseudarthrosis, cor-
rection of deformities (osteotomies), reimplantation, correction of the soft
parts, arthrodesis, metatarsus and metacarpus bone elongation
Eventually, may be used in pediatric calcaneus and forearm
• Mini Articulated Dynamic External Fixator:
Code 575.A, size: mini, color: yellow, total length: 68mm, distraction/com-
pression course: 15mm, 7 self-tapping pins of Ø2,0 x 80mm long, compres-
sion/distraction external mechanism for elongation and reduction adjustment,
pin holder platforms with independent fixation, allows 210º of articulation.
Wrenches are included in the kit.
Indicated for treatment of fractures, intra-articular fractures, infected or aseptic
pseudarthrosis, correction of deformities (osteotomies), reimplantation, cor-
rection of the soft parts, arthrodesis, metatarsus and metacarpus bone elon-
gation; Eventually, may be used in pediatric calcaneus and forearm.

INSTRUCTIONS FOR USE:
- For the adequate use of the Cromus Rotational Angular External Fixator a
deep anatomic knowledge of the limb to be operated on is necessary. A
second, although no less important plan, is the understanding of the patho-
logy to be treated with the knowledge of its etiology.  Pathology has its pecu-
liarity and diversity.   Thus, there is no general rule for the use of these
medical devices. It is essential to have knowledge of the diversity that the
system offers, since the different types and characteristics of the medical
devices, have as purpose to facilitate the surgical act and to offer options to
the surgeon. Special care must be given when choosing the model and the
ideal dimensions of the device;
- Notions of osteosynthesis and osteoarticular reconstructive surgery must
be the surgeon’s skill so that the surgical procedure is complete;
- The tapered pins have the characteristic of promoting axial stability, and
may be tightened if there is any sign of becoming loose. Although they are
self-threading, except in osteoporotic patients or in situations of bone densi-
ty reduction, a previous perforation (boring). The threaded part of the pin
must be present in the two bone cortexes. Do not return the pin after its

placement since there is the risk of reducing the system stability. For osteo-
porotic patients, in specific places of the human body (ex. calcaneus and
acetabulum), in cases of prolonged use of the system and bone elongation,
the use of pins coated with hydroxyapatite is suggested.
- The use of the Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator must be done
only by skilled surgeons and trained for such procedure. It is of vital impor-
tance to have a thorough preoperative planning;
- Before using the Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator make sure
that the patient’s bone structure and conditions withstand the dimensions
established in the medical devices selected for such procedure. This mea-
sure is specially recommended for the use in children;
- Specific wrenches are available to help in the surgical implantation of devi-
ces. It is of extreme importance that the surgical instruments used be the
ones specifically projected for these devices. Variation in project and dimen-
sions of the surgical instruments may compromise the critical measurement
required for a precise implantation;
- In order to protect the surgeon and his patient, in eventual future problems,
the hospital must be responsible for recording in the patient’s chart, the code
and lot number of the surgical devices used. These data are extremely im-
portant to allow the traceability of such devices;
- The Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator is classified as a “Single
Use Product”, that is, it may not be reused. Even if presenting good conditi-
ons, the previous stress may have caused imperfections and/or flaws that
will cause its premature failure and useful life reduction.

METHODS AND PROCEDURES FOR THE DISPOSAL OF THE MEDICAL
DEVICE:
The medical devices described in this instruction for use which are removed
from the patients and do not have study and/or later analyses objectives
must be adequately disposed by the hospital. The disposal methods of the
device must ensure the complete decharacterization of the same, preven-
ting its reuse. The decharacterization of the device is the hospital’s respon-
sibility, as well as the disposal methods and procedures used. However Bau-
mer S.A. recommends that such products be mechanically deformed, by
using pneumatic impact press or hammer. Next, they must be identified in a
clear and visible way, indicating they are unsuitable for use.

CONTRAINDICATIONS:
The contraindications below must be strongly considered by the surgeon.
Such contraindications include, but do not limit the use of the Cromus Rota-
tional Angular Dynamic Fixator in cases of:
- Mental disease or any psychic intolerance condition to the use of the exter-
nal fixator in a short time or for a long period;
- Sensitiveness or allergy to the medical device metal;
- All the ones known for use of the external fixation systems;
- Patients who are unwilling or unable to follow the cares and instructions of
the postoperative;
- Any medical or surgical condition which may compromise the success of
the surgical procedure;
- Every type of fracture which may not be adequately stabilized with the
Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator;
- Patients must be warned about the risks of walking without the help of
crutches or walking stick before the consolidation of the fracture, the com-
plete recovery and adaptation to the medical devices.

CARE AND PRECAUTIONS:
- For the safety and effectiveness in the use of the Cromus Rotational Angu-
lar Dynamic Fixator, the surgeon must be familiarized with the procedures
and recommendations for the implantation (see USAGE INFORMATION);
- The surgeon must pay close attention to the insertion of the Cromus Rota-
tional Angular Dynamic Fixator Pin. The Pin must be inserted with low rota-
tion, preferably upon refrigeration, with previous drilling, with the objective of
avoiding bone tissue necrosis, precocious loosening of the pins and bone
fracture. This procedure requires extreme care so as not to compromise the
stability and the fixation success;
- The Pins must be cleaned, according to medical orientation, at least once a day;
- Special attention must be given during the tightening of the clamps, platfor-
ms, connections and screws. This procedure requires adequate torque gua-
ranteeing a consistent tightening and effective fixation of the assembly. On
the other hand, an excessive torque must be avoided so as not to damage
the nut or break the screw;
- In all the cases, renowned surgical practices must be followed in the posto-
perative. The patient must be advised of the limitations of the bone reduction,
alignment, stabilization and fixation and of the recent history of this practice;
- In case of excessive ligamentotaxy, reflex sympathetic dystrophy, particu-
larly in the wrist joint;
- The Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator must be removed after
the consolidation of the fracture. If the system remains implanted after the
complete consolidation, it may really increase the risk of re-fracture in nor-
mal activity. The removal of the External Fixator must be followed by ade-
quate postoperative management to avoid re-fracture;
- The surgeon must also avoid producing dents, scratches or hitting the
Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator since these damages may cau-
se internal stress which may be the focus for an eventual break or its surfa-
ce damage;
- If bone healing or consolidation is delayed or does not occur, the Cromus

Rotational Angular Dynamic Fixator may eventually fail, bend or break due
to the metal fatigue;
- Avoid tightening the clamp, platform, connection and screw several times,
since the threads may be damaged, compromising the stabilization of the
assembly;
- Care in the postoperative as well as with the patient’s capacity and disposi-
tion in following the instructions are two of the most important aspects for the
success of the osteosynthesis. An active, impaired or incapacitated patient
that may not be able to use this product adequately may be particularly in
risk during the postoperative rehabilitation;
- Care in the postoperative is extremely important. The patient must be advi-
sed that the non-fulfillment of the postoperative instructions may cause bre-
ak or migration of the medical device requiring a new surgery for revision or
removal;
- Efforts must be done in using compatible biomedical materials (metals and
their alloys) since the mixing of different materials on the same patient and
micromovements of the components may cause metalosis.

WARNING:
- The Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator has offered means of
reduction, alignment, stabilization, osteotomies and fixation of fractures and
bone segments. However, this medical device is conceived only for this pur-
pose and not to substitute the normal structures of the human skeleton;
- Factors such as the patient’s weight, level of activity and attention to the
instructions as to the limitations of these questions have effect on the load
and number of cycles to which the medical device is exposed;
- The surgeon must be acquainted with not only the medical and surgical
aspects of the medical device, as well as to be aware of the mechanical and
metallurgical aspects;
- The correct selection of the medical device is extremely important;
- The Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator does not withstand levels of
activities and/or loads equal to the ones endured in normal and healthy bones;
- Even with all the scientific and technological development, metals and their
alloys when implanted in the human body are subject to constant environ-
mental changes (salt, acids and alkaloids concentration) which may cause
corrosion. The placement of dissimilar metals in contact with one another
may accelerate the corrosion process, which in turn accentuates the medi-
cal device’s fracture by fatigue;
- The surgeon must pay close attention as to the performance of magnetic
resonance exam if the patient has medical devices manufactured in stain-
less steel. The presence of these implants may distort the exam results,
altering the diagnosis of diseases;
- The Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator may bend, loosen, break,
suffer corrosion, cause pain or still weaken the bone, particularly in active
and young people;
- The patient must be advised as to the limitations of the Cromus Rotational
Angular Dynamic Fixator and that the level of physical activity, weight and
overload has implied in premature failure, deformation or break;
- Smoking patients, drug users, alcoholics or under nourished must be advi-
sed about the increase of bone nonunion incidence;
- Excessive physical activity and traumatisms which affect the fixed bone
segment have implied in premature failure in osteosynthesis surgeries, ei-
ther for loss, fracture or wear out of the medical device.  The patient must be
advised to maintain his/her activities according to his/her condition, protec-
ting the operated area against excessive stress.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS:
- Loosening, migration, curvature or fracture of the medical device;
- Superficial or deep infection in the pins insertion site;
- Vascular disorders, including thrombosis and pulmonary embolism;
- Shortening of the limb or bone segment operated due to bone resorption;
- Sensitivity to the metal or allergic reaction to the foreign body resulting in
histological reactions involving several types of macrophages and fibroblasts
including the likelihood of tumor and metallosis formation;
- Reduction of bone density due to stress shielding;
- Early or delayed failure of the medical device;
- Pain, discomfort or abnormal sensations due to the presence or migration
of the medical device, and also due to the surgical procedure;
- Neural or neurological damages due to surgical trauma (including paraly-
sis and lesions of the soft parts);
- Pressure in the skin due to the medical device or parts of the medical
device which are inadequately tissue covered, including the complete or
partial extrusion;
- Non consolidation or delayed bone consolidation which may cause the
break of the medical device;
- Muscular or skin sensitiveness in patients who have inadequate tissue
coverage in the operative site;
- Loss of correction, height and/or reduction levels obtained in the surgical
procedure;
- Pseudoarthrosis (nonunion);
- Limitation of joint movement adjacent to the immobilized or elongated bone
or still of the immobilized articulations;
- Inability to perform normal daily physical activities;
- Hemorrhage of blood vessels and/or bruises;
- Eschars;
- Scar in the pin insertion site due to the way of access;
- As in all surgeries there is a disease and mortality incidence. The patient
must be advised by the surgeon about these incidences and all the risks

from this kind of surgery;
- Allergies or other reactions (including metallosis) due to metallic particles
or debris release by the medical device.

PACKAGING:
- The Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator is supplied in sterile con-
dition, with double steribag blisters, in a hard cardboard box duly identified
by adhesive labels, with all the legal information concerning the medical
device which guarantee the complete its identification and traceability;
- The packaging must be intact (do not use the medical device if the packa-
ging is damaged);
- Check sterilization expiry date (do not use the medical device after expiry date);
- The hospital must be responsible for the labels accompanying the medical
device to be attached to the patient’s chart with the purpose of maintaining
the identification and traceability of the medical devices;
- The instruments of this system (specific wrenches) are supplied in sterile
condition along with the medical device. Before the use, check that the sur-
gical instruments are intact and complete.

STERILITY:
- The Cromus Rotational Angular Dynamic Fixator and the respective instru-
ments (specific wrenches) are supplied in sterile condition through E.T.O
(Ethylene Oxide Sterilization) sterilization process, in adequate chamber,
previously validated, according to the parameters and procedures establi-
shed in the validation protocol and EN 550:1994 Sterilization of Medical
Devices – Validation and Routine Control of Ethylene Oxide Sterilization;
- To maintain the sterility, the packaging of the medical device must be opened
only at the moment of use and handled in sterile places. Check expiry date. Do
not use the medical product after the expiry date or if packaging is damaged.

APPLICABLE METHODS AND PROCEDURES OF RE-STERILIZATION:
- In case of re-sterilization of the Cromus Rotational Angular Dynamic Fixa-
tor and its instruments by the hospital institution, it is recommended to follow
sterilization by E.T.O. and still the parameters and procedures established in
the validation protocol and EN 550:1994 Sterilization of Medical Devices –
Validation and Routine Control of Ethylene Oxide Sterilization, however, cle-
aning and bioburden methods, re-sterilization methods, equipment, controls,
and the re-sterilization procedures are of entirely responsibility of the hospi-
tal institution.

WARRANTY:
Warranty is applied to the medical device and the surgical instruments once
used according to the established in the previous sections of this instruction
for use: SUPPORT MATERIALS, INDICATIONS, USAGE INFORMATION,
CONTRAINDICATIONS, CARE AND PRECAUTIONS, RESTRICITONS,
WARNINGS, PACKAGING and STERILITY;

CLAIM:
Customers who wish to complain about the products and/or services offered
by Baumer S.A. such as: identification, traceability, safety, effectiveness,
performance, must contact the Baumer authorized distributor.
Any defect or suspicion of defect, or problem related to the medical devices must
immediately report to Baumer S.A. or to the Baumer authorized distributor.
Any serious adverse effect which affects the patient’s or user’s health or
safety such as: malfunctioning or damages from the medical devices, se-
rious problem or death caused or associated with the use of these products
must be immediately reported to Baumer S.A.
In case of removal and dispatch of the medical devices to the manufacturer
for analysis, these should be previously cleaned and disinfected by the hos-
pital. Therefore proceed according to the methods mentioned below, or any
other known or validated:

Cleaning method
Rinse thoroughly with water, 70% to 80% of liquid ethanol or isopropanol
with subsequent ultra-sonic treatment or proteolytic enzyme or 1:100 of so-
dium hypochlorite solution.

Disinfection or sterilization method
For the sterilization of metallic medical devices, the ethylene oxide method
must be used.

To send the removed medical devices to the manufacturer, packaging which
maintain the integrity of the devices must be used. The packaging should
contain information about the cleaning and disinfection methods as well as
the devices identification.
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