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Descrição 
Enxerto Ósseo Baumer - Integral (OrthoGen) é um produto médico implantável, reabsorvível composto por osso 
bovino mineralizado liofilizado. Enxerto Ósseo Baumer - Integral (OrthoGen) é um substituto de osso de ação 
osteocondutora projetado para ser utilizado no preenchimento de falhas ósseas por profissionais da área 
odontológica e médica. Enxerto Ósseo Baumer - Integral (OrthoGen) é produzido através da aplicação de um 
processo físico-químico de limpeza e remoção de sujidades, sangue, gordura e demais elementos antigênicos 
de osso medular de bovinos jovens. Enxerto Ósseo Baumer - Integral (OrthoGen) é comercializado ESTÉRIL, 
esterilizado com RADIAÇÃO GAMA, sendo um PRODUTO DE USO ÚNICO, e PROIBIDO REPROCESSAR. 
 
Propriedades / Ação 
O processo de produção de Enxerto Ósseo Baumer - Integral (OrthoGen) preserva a arquitetura original e 
características estruturais do osso mantendo íntegra a composição original aproximada de 70% mineral e 30% 
orgânica do mesmo. Tal processo controlado permite a obtenção de um produto final padronizado que atua 
como elemento osteocondutor no local de implante Enxerto Ósseo Baumer - Integral (OrthoGen) é um substituto 
de osso natural, biocompatível, acelular, não citotóxico, não imunogênico, não pirogênico e de alto grau de 
pureza, conforme determinado em estudos in vivo e in vitro. Por sua ação osteocondutora e porosidade, atua 
como suporte para deposição 
de osso novo sendo reabsorvido e deixando osso novo no lugar, permitindo que esse produto possa ser 
utilizado de forma isolada ou associado a outros materiais de enxerto que tenham atividade osteoindutora e /ou 
osteogênica. Devido a suas características químicas (natureza mineral e orgânica) Enxerto Ósseo Baumer - 
Integral (OrthoGen) é reabsorvido mais lentamente do que os enxertos ósseos totalmente desmineralizados. 
 
 
Indicações 
Enxerto Ósseo Baumer - Integral (OrthoGen) é indicado para uso como substituto de osso de ação 
osteocondutora para preenchimento de falhas ósseas por profissionais da área odontológica e médica. 
Esse produto pode ser utilizado isolado ou associado a outros materiais substitutos de osso como enxerto 
autógeno ou autólogo. 
O produto deve ser utilizado em locais que possuam três paredes ósseas permitindo suporte físico ao material e 
manutenção do material no local. 
Esse produto não deve ser utilizado nas áreas de cirurgia plástica e estética como material para preenchimento 
subcutâneo. 
 
 
Recomendações 
Enxerto Ósseo Baumer - Integral (OrthoGen) não possui função de suporte, no entanto em situações de uso 
associado a dispositivos mecânicos de fixação interna ou externa (metálicos, acrílicos, etc.), deverá ser 
aguardada a evidência de formação de osso ou consolidação óssea através de exames imaginológicos. 
Somente profissionais habilitados e com conhecimento das técnicas cirúrgicas e procedimentos necessários 
para escolha, aplicação e utilização adequados do produto deverão fazer uso do mesmo. 
O paciente deverá passar por uma avaliação pré-operatória para que o melhor conjunto de materiais seja 
determinado e as técnicas mais adequadas sejam estabelecidas para uso do produto. 
Uma vez que o produto é comercializado na forma estéril, o profissional deverá se responsabilizar por manuseá-
lo seguindo critérios de assepsia. 
O cirurgião deverá garantir o preparo e manutenção das condições assépticas na área (ambiente) onde será 
realizada a cirurgia e a paramentação da equipe, bem como UTILIZAR SOMENTE INSTRUMENTOS 
CIRURGICOS ADEQUADOS E ESTERILIZADOS. 
O produto deverá ser aplicado como implante direto em tecido ósseo bem vascularizado. 
 
 
Instruções para Uso 
Depositar o conteúdo do frasco a um recipiente (p.ex. cuba) estéril. No caso de uso associado a outros 
materiais . como substitutos de osso sintéticos ou naturais (p.ex. enxerto autógeno, enxerto ósseo autólogo, 
matriz óssea desmineralizada liofilizada (DFDB . humana ou bovina) etc., fazer a mistura de materiais no 
mesmo recipiente estéril. 
Adicionar solução fisiológica estéril ao enxerto com uma espátula estéril. 
O produto sofrerá um aumento de volume devido à hidratação. 
· Atenção: antes de aplicar o produto prepare a área debridando-a de tecido necrótico ou fibroso e, no caso de 
contato direto com osso realizar a decorticação de modo a proporcionar contato direto do enxerto com tecido 
ósseo viável. 
Irrigar o sítio cirúrgico antes de colocar o enxerto. Para melhores resultados fazer toda a manipulação do sítio 
antes da colocação/implante do enxerto. 
Utilizar o produto imediatamente após a reconstituição com solução fisiológica. 
Com uma espátula estéril preencher a falha óssea. 
· Atenção: garanta que haja hemóstase adequada para se assegurar de que o material será retido no local do 
enxerto. 
Proceder como de costume para fechamento ou cobertura da área implantada. 
 
 
Precauções 
O uso do produto com técnicas cirúrgicas e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente conduzindo 
a resultados não satisfatórios. 
Idealmente o cirurgião deverá estabelecer um protocolo de controle do pós-operatório e acompanhamento da 
evolução do caso incluindo as medidas tomadas nas situações encontradas juntamente com os resultados 
obtidos. 
O profissional deverá adotar tratamento profilático clássico, descrito na literatura para pré e pós-operatório 
imediato e tardio. 
A etiqueta adesiva que acompanha o produto deverá ser fixada no protocolo do paciente a ser mantido na 
clínica ou hospital. 
 
 
Contra-indicações 
Em pacientes com hipersensibilidade ou reações alérgicas a colágeno e/ou derivados bovino o produto não 
deve ser utilizado. 
Enxerto Ósseo Baumer - Integral (OrthoGen) não deverá ser usado na presença de tumores ou histórico de 
malignidade em uso associado a substitutos de osso de ação osteoindutora ou osteogênica, por exemplo em 
uso associado a matriz óssea bovina ou humana desmineralizada ou a enxertos auto ou alogênicos. 
Devido à ausência de estudos específicos, não é indicado o uso deste produto em pacientes com as seguintes 
situações/condições: 
- Presença ou histórico recente de infecção sistêmica ou localizada. 
- Infecção na área do implante ou local próximo da área que receberá o implante. 
- Distúrbios não controlados do metabolismo. 
- Patologias imunossupressivas. 
- Disfunção renal generalizada ou funcionamento renal limitado. 
- Doença grave do fígado. 
- Imaturidade óssea. 
- Osteopenia ou Osteoporose grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pacientes em altas doses de corticoterapia, quimioterapia e/ou Radioterapia 
- Presença de danos vasculares na área do implante. 
- Osteomelitis no local da cirurgia. 
- Gravidez e lactancia (a critério do médico). 
 
 
Rastreabilidade 
Etiquetas auto-adesivas (cinco) para rastreabilidade do produto são disponibilizadas no interior da embalagem 
final. Nas etiquetas são encontrados os seguintes itens de rastreabilidade: código de referência do produto, lote 
de fabricação, logotipo e endereço do fabricante, data de fabricação, validade, número de registro do produto e 
outras informações.  
Obrigatoriamente o dentista ou médico deverá fixar uma etiqueta (etiqueta Nº1) no prontuário clínico do 
paciente, ou documento equivalente, de modo a atender a legislação sanitária vigente.  
Para dar continuidade ao ciclo de rastreabilidade, o fabricante recomenda que o profissional de saúde destine 
as demais etiquetas disponibilizadas (etiquetas de nº2 a nº5) da seguinte forma: 
Etiqueta Nº2: entregar ao paciente. 
Etiqueta Nº3: fixar na documentação fiscal que gera cobrança (AIH no caso de paciente do SUS, ou nota fiscal 
no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar). 
Etiqueta Nº4: encaminhar para controle do fornecedor . 
Etiqueta Nº5: encaminhar para controle do cirurgião responsável (principal). 
É de inteira responsabilidade da instituição odontológica ou hospitalar assegurar a identificação e a 
rastreabilidade do produto médico no momento do uso, através das etiquetas adesivas disponibilizadas.  
 
Reações adversas 
Não foram relatadas reações adversas ao produto. 
 
Armazenamento 
Armazenar o produto à temperatura ambiente, longe de luz e calor. 
Manter fora do alcance de crianças. 
 
Descarte 
Frascos vazios, produtos fora de validade ou sobras de produto deverão passar por procedimentos de descarte 
de acordo com a legislação local. Os métodos e procedimentos de descarte e descaracterização que assegura 
a completa inutilização do mesmo. De modo que impeça qualquer possibilidade de reutilização. O fabricante 
sugere a aplicação de procedimentos de esterilização a vapor a 121°C/30minutos ou 132-134°C/12-10minutos 
ou outros processos com igual poder letal de acordo com a legislação local. Recomenda-se a descrição 
IMPRÓPIO PARA USO nas embalagens antes do descarte final. 
 
Estabilidade 
Não utilizar se a embalagem estiver violada. Prazo de validade indicado na caixa. Não utilizar o produto após 
vencimento do prazo de validade. 
PRODUTO DE USO ÚNICO. NÃO RE-ESTERILIZÁVEL. PROIBIDO REPROCESSAR. 
 
Esterilização  
Produto comercializado ESTÉRIL. Esterilizado com RADIAÇÃO GAMA. Material NÃO RE-ESTERILIZÁVEL 
 
Apresentação 
 

Granulometria (mm) Volume (cc) Tamanho Bloco (mm)

0,25-0,50mm 0,5 cc (aprox. 0,5g) 5,0x15,0x15,0 mm

0,25-0,50mm 1,0 cc (aprox. 1,0g) 8,0x20,0x20,0 mm

0,50-0,75mm 0,5 cc (aprox. 0,4g) 8,0x20,0x30,0 mm

0,50-0,75mm 1,0 cc (aprox. 0,7g) 10,0x20,0x20,0 mm

0,50-0,75mm 0,5 cc (aprox. 0,4g) 10,0x20,0x30,0 mm

1,0-2,0mm 5,0 cc (aprox. 2,5g)

1,0-2,0mm 10,0 cc (aprox. 5,0g)  
 
 
Nota Importante 
Para informações complementares, consulte o distribuidor autorizado Baumer, ou acesse site: 
www.genius.ind.br. 
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