Através da ativação do ultrassom, o SonicPin Rx® reabsorvível pode penetrar
nas cavidades da estrutura óssea (esquerda) e se fundir com a placa reabsorvível, formando uma unidade (direita).

SonicWeld Rx®

O sistema SonicWeld Rx® está no mercado desde 2005. O
procedimento se estabeleceu e foi comprovado ao longo dos
anos. Os sucessos na prática já foram comprovados por diversos
estudos.

O que o SonicWeld Rx® faz?
O dispositivo utiliza ultrassom para colocar os SonicPins Rx®
reabsorvíveis em vibração, o que faz com que eles alterem seu
estado de agregação e possam penetrar na estrutura óssea.
Além disso, os pinos reabsorvíveis e a placa se fundem para
formar uma unidade. O procedimento é mais rápido e mais
estável do que os métodos convencionais que usam parafusos
reabsorvíveis. O sistema ajuda a economizar tempo na sala
cirúrgica, além de facilitar para o médico manter os ossos na
posição com segurança.
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A solução SonicWeld Rx® da KLS Martin é baseada na tecnologia BoneWelding®1), protegida pelos direitos de propriedade industrial da WoodWelding AG,
Suíça, e licenciada por ela.
1) "BoneWelding®" é uma marca registrada suíça
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Informações para o paciente sobre o SonicWeld Rx®

Ao comparar uma criança com cranioestenose (esquerda) e sem cranioestenose (direita), fica evidente a diferença entre os formatos do crânio.

Antes da implantação, o implante é composto por polímeros (cadeias
moleculares longas).

O processo de degradação começa após a implantação. Os polímeros são
quebrados e ficam cada vez mais curtos, até sobrarem apenas moléculas
individuais.

Um fechamento prematuro das suturas cranianas em recém-nascidos pode causar deformidades no crânio. O diagnóstico de cranioestenose não é raro (afeta aprox. 1:2000 dos recém-nascidos). No
entanto, hoje em dia ele pode ser detectado e tratado em tempo
hábil.

O que é um implante reabsorvível?
As placas e pinos reabsorvíveis da KLS Martin são polímeros que
se degradam completamente e de maneira natural no organismo.

Qual é a vantagem dos implantes reabsorvíveis?
Uma segunda cirurgia para a retirada do metal de implantes
sempre pode oferecer riscos – e isso deve ser evitado, especialmente nos pacientes jovens. Ao utilizar os implantes reabsorvíveis da KLS Martin, esta segunda intervenção cirúrgica torna-se
desnecessária.

Caso ocorra a decisão de realizar uma reconstrução crânio-maxilofacial, geralmente é necessário alterar cirurgicamente a posição e
o formato das estruturas ósseas. Os ossos devem ser mantidos na
posição durante a consolidação nas semanas seguintes à cirurgia.
Para esta finalidade existem os mais diversos métodos de fixação,
seja com placas metálicas, fio de metal, parafusos de polímero ou
suturas reabsorvíveis. Além disso, o seu médico pode optar pelo nosso método de fixação avançado, SonicWeld Rx®.
Neste folheto para o paciente você encontra todas as informações
necessárias e indicações sobre o SonicWeld Rx® e os implantes
reabsorvíveis do Grupo KLS Martin.

Materiais:
• Resorb x®: 100% ácido poli-(D,L-)láctico (PDLLA)
• Resorb xG: 85% ácido poli-L-láctico (PLLA) e 15% ácido poliglicólico (PGA).
O que acontece com o implante reabsorvível após sua implantação?
Ambos os materiais reabsorvíveis retêm a maior parte de sua
resistência durante 8 a 10 semanas. É tempo suficiente para a
consolidação dos ossos.
Desde o início, o implante reabsorvível absorve o teor de água
(moléculas de H2O) dos líquidos corporais circundantes (hidrólise). A água armazenada no implante dá início ao processo de
degradação do polímero. Quebrando continuamente as cadeias
de polímeros, as moléculas de água desintegram as cadeias
de polímeros longas em estruturas cada vez menores, até que
sobrem apenas moléculas de dióxido de carbono (CO2) e de água
(H2O). Então, estas substâncias são eliminadas naturalmente pelo
organismo.

O que deve ser levado em consideração, caso seu filho tenha
recebido um implante reabsorvível?
Durante o processo de degradação, o implante reabsorvível absorve moléculas de água – de forma semelhante a uma esponja.
Por isso, inchaços podem ocorrer de 9 a 12 meses após uma
cirurgia, especialmente nas regiões com pouco tecido mole. Estes inchaços são normais e devem desaparecer novamente após
cerca de oito semanas. No entanto, em caso de alterações da cor
ou da estrutura do inchaço, o seu médico deverá ser consultado.
Embora o processo de degradação varie de um paciente para
outro, o implante deverá ter se degradado completamente após,
no máximo, dois anos.
Para mais informações, visite o nosso website www.klsmartin.
com ou escaneie o código QR ao lado.

