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Nome Técnico: Membrana Regeneradora 

Nome Comercial: Membrana Biológica Acelular de Origem Bovina  

Modelos: TECHGRAFT 

 

DESCRIÇÃO 

 

TECHGRAFT é uma membrana biológica acelular de origem  bovina 

implantável, reabsorvível projetada para a uso como barreira biológica em 

procedimentos cirúrgicos de regeneração tecidual da área de odontologia. 

TECHGRAFT é fabricada a partir de pericárdio bovino, sendo o produto final 

uma membrana de colágeno natural de alta pureza que atua como barreira 

biológica quando colocada entre o material de enxerto e o tecido mole, 

permitindo também a regeneração guiada de tecido ósseo e conjuntivo.   

Na fabricação de TECHGRAFT, o tecido de origem é submetido a 

processo de produção padronizado e controlado. Uma das particularidades 

desse processo multi passos é a preservação das características do colágeno 

do tipo I presente no tecido nativo. O produto final é biocompatível, com alto 

grau de pureza, livre de metais pesados e de contaminação biológica, acelular, 

não citotóxico, não imunogênico, não pirogênico. Sua porosidade favorece a 

repopulação celular e neovascularização, condições essenciais para os 

processos de remodelagem e reconstrução de tecido ósseo e conjuntivo. 

TECHGRAFT é apresentada na forma de membrana retangular ou 

discos em diversos tamanhos. 

TECHGRAFT é fornecido na forma ESTÉRIL, esterilizado com 

RADIAÇÃO GAMA. 

TECHGRAFT é um PRODUTO DE USO ÚNICO, sendo, portanto 

PROIBIDO REPROCESSAR. 

. 

 

FUNDAMENTOS DO FUNCIONAMENTO E AÇÃO 

 



 

INSTRUÇÃO DE USO Código: 430020012 

Versão / Revisão: 1.000 

Folha: 2 de 14 

MEMBRANA BIOLÓGICA 

ACELULAR DE ORIGEM BOVINA 

 

 

Baumer S.A. 

Cópia impressa somente consulta 

Membrana Biológica Acelular de Origem Bovina (TECHGRAFT) é uma 

membrana reabsorvível fabricada a partir de pericárdio bovino submetido a um 

processamento físico-químico multi passos padronizado e controlado. Esse 

processo permite a obtenção de uma membrana que atua como barreira 

quando aplicada entre o material de enxerto e o tecido mole em procedimentos 

de reconstituição de falhas ósseas realizados na área de odontologia. 

TECHGRAFT é um produto biocompatível e de alta pureza que atua como 

suporte biológico que é substituído por tecido conjuntivo neoformado. 

O uso de barreiras biológicas como TECHGRAFT para o reparo de 

tecido mole representa uma alternativa ao enxerto autógeno de tecido mole, o 

que beneficia tanto os pacientes como os cirurgiões. Este enxerto de tecido 

mole, pronto a ser aplicado elimina a necessidade de remover tecido do 

paciente, reduzindo assim o tempo cirúrgico e a possibilidade de surgirem 

complicações, minimizando dor e morbidade associada ao procedimento. A alta 

pureza de TECHGRAFT permite sua integração de forma natural e harmônica 

ao tecido do próprio paciente, permitindo a cobertura ideal da recessão ou a 

regeneração eficaz de tecido queratinizado. 

 TECHGRAFT funciona também como barreira mecânica na técnica de 

Regeneração Tecidual Guiada (RTG) em associação ou não com enxertos 

ósseos de natureza sintética ou natural, cujo fundamento é o uso de uma 

barreira passiva para impedir a migração do tecido epitelial e tecido conjuntivo 

gengival para o defeito ósseo durante a remodelação.  

A flexibilidade dessa membrana tem importância fundamental na 

adaptação da mesma às estruturas anatômicas onde serão inseridas durante o 

ato cirúrgico. 

Em virtude de suas propriedades, TECHGRAFT pode ser utilizada em 

reconstrução de defeitos com a extensão de até dois alvéolos. 

A velocidade de absorção da membrana pode ser influenciada por 

características locais, como vascularização da região, espessura da mucosa, 

grau de inflamação resultante do próprio ato cirúrgico, modificações do pH do 

tecido envolvido no reparo, infecções locais e exposições parciais ao meio 
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bucal. Os resultados obtidos nos estudos com o produto e da literatura indicam  

tempo de absorção parcial em 30 dias, e completa em 60 dias. 

 

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 

 

As análises da composição qualitativa e quantitativa de fase indicaram 

que Membrana Biológica Acelular de Origem Bovina (TECHGRAFT) é um 

material biológico composto por colágeno, principalmente do tipo I.  

A composição química do produto e a estrutura semicristalina foram 

determinadas nos estudos de caracterização físico-químicas utilizando-se 

calorimetria exploratória (DSC) e ICP (para a determinação físico-química). Os 

ensaios e critérios de aceitação seguem os padrões da norma American 

Society for Testing and Materials (ASTM) F2212 - 11 Standard Guide for 

Characterization of Type I Collagen as Starting Material for Surgical Implants 

and Substrates for Tissue Engineered Medical Products (TEMPs), 2011. 

Na monitoração das características físico-químicas do produto os 

componentes determinados são apresentados nas seguintes porcentagens:  

pH = 6-8. Metais pesados: As =< 10ppm ; Sb = <10ppm ; Cd = <10ppm; Bi = 

<10ppm ; Hg = <10ppm ; Pb = <30ppm; Sn = <10ppm e metais pesados totais 

na forma de chumbo: <10ppm. 

 

 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO 

 

Membrana Biológica Acelular de Origem Bovina (TECHGRAFT) é 

apresentada ESTÉRIL nas formas quadradas, retangulares e circulares.  

A membrana é comercializada em: blíster de PET Virgem (embalagem 

primaria), e envelope alumínio-polietileno grau médico termicamente selado 

acondicionado em caixa de papelão juntamente com a instrução de uso e 

etiquetas de rastreabilidade. A caixa é lacrada e rotulada com os dados e as 

informações pertinentes ao produto. 
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A instrução de uso do produto médico é disponibilizada dentro da própria 

embalagem final – caixa. 

O total de cinco etiquetas auto-adesivas com informações do produto 

são disponibilizadas na embalagem final. 

É de inteira responsabilidade da instituição hospitalar ou odontológica 

assegurar a identificação e a rastreabilidade do produto médico no momento do 

uso através das etiquetas adesivas disponibilizadas. 

Os códigos do produto TECHGRAF em sua forma retangular estão 

apresentados na tabela a seguir:  
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Código Tamanho Espessura
985.R.1010 1,0 x 1,0 cm 150-250
985.R.1015 1,0 x 1,5 cm 150-250
985.R.1020 1,0 x 2,0 cm 150-250
985.R.1025 1,0 x 2,5 cm 150-250
985.R.1030 1,0 x 3,0 cm 150-250
985.R.1035 1,0 x 3,5 cm 150-250
985.R.1040 1,0 x 4,0 cm 150-250
985.R.1045 1,0 x 4,5 cm 150-250
985.R.1050 1,0 x 5,0 cm 150-250
985.R.1055 1,0 x 5,5 cm 150-250
985.R.1060 1,0 x 6,0 cm 150-250
985.R.1515 1,5 x 1,5 cm 150-250
985.R.1520 1,5 x 2,0 cm 150-250
985.R.1525 1,5 x 2,5 cm 150-250
985.R.1530 1,5 x 3,0 cm 150-250
985.R.1535 1,5 x 3,5 cm 150-250
985.R.1540 1,5 x 4,0 cm 150-250
985.R.1545 1,5 x 4,5 cm 150-250
985.R.1550 1,5 x 5,0 cm 150-250
985.R.1555 1,5 x 5,5 cm 150-250
985.R.1560 1,5 x 6,0 cm 150-250
985.R.2020 2,0 x 2,0 cm 150-250
985.R.2025 2,0 x 2,5 cm 150-250
985.R.2030 2,0 x 3,0 cm 150-250
985.R.2035 2,0 x 3,5 cm 150-250
985.R.2040 2,0 x 4,0 cm 150-250
985.R.2045 2,0 x 4,5 cm 150-250
985.R.2050 2,0 x 5,0 cm 150-250
985.R.2055 2,0 x 5,5 cm 150-250
985.R.2060 2,0 x 6,0 cm 150-250
985.R.3030 3,0 x 3,0 cm 150-250
985.R.3035 3,0 x 3,5 cm 150-250
985.R.3040 3,0 x 4,0 cm 150-250
985.R.3045 3,0 x 4,5 cm 150-250
985.R.3050 3,0 x 5,0 cm 150-250
985.R.3055 3,0 x 5,5 cm 150-250
985.R.3060 3,0 x 6,0 cm 150-250
985.R.4040 4,0 x 4,0 cm 150-250
985.R.4045 4,0 x 4,5 cm 150-250
985.R.4050 4,0 x 5,0 cm 150-250
985.R.4055 4,0 x 5,5 cm 150-250
985.R.4060 4,0 x 6,0 cm 150-250
985.R.5050 5,0 x 5,0 cm 150-250
985.R.5055 5,0 x 5,5 cm 150-250
985.R.5060 5,0 x 6,0 cm 150-250
985.R.6060 6,0 x 6,0 cm 150-250

1 unidade por embalagem

MEMBRANA BIOLÓGICA ACELULAR DE ORIGEM BOVINA
TECHGRAFT (RETANGULAR)

 

 

Os códigos do produto TECHGRAF em sua forma circular (discos) estão 

apresentados na tabela a seguir:  
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MEMBRANA BIOLÓGICA ACELULAR DE ORIGEM 
BOVINA 

TECHGRAFT (DISCOS) 
1 unidade por embalagem 

Código Diametro Espessura 
985.D.10 
985.D.15 
985.D.20 
985.D.25 
985.D.30 
985.D.35 
985.D.40 
985.D.45 
985.D.50 
985.D.55 
985.D.60 
985.D.65 

1,0 cm 
1,5 cm 
2,0 cm 
2,5 cm 
3,0 cm 
3,5 cm 

        4,0 cm 
4,5 cm 
5,0 cm 
5,5 cm 
6,0 cm 
6,0 cm 

150-250 
150-250 
150-250 
150-250 
150-250 
150-250 
150-250 
150-250 
150-250 
150-250 
150-250 
150-250 

 
 

 
 

 

MATERIAL DE APOIO 

Os materiais de apoio que acompanham o produto médico são: 

Instrução de uso do produto e etiquetas de rastreabilidade.  

 

RASTREABILIDADE – orientações ao profissional de saúde quanto ao uso 

e manuseio das etiquetas de rastreabilidade 

Etiquetas autoadesivas (cinco) para rastreabilidade do produto são 

disponibilizadas no interior da embalagem final. Nas etiquetas são encontrados 

as seguintes informações e itens de rastreabilidade:  

modelo, nome técnico e nome comercial do produto 

logotipo e endereço do fabricante,  

descritivo do conteudo  

quantidade e dados de tamanho do produto 

código de referência do produto,  

lote de fabricação,  

data de fabricação,  

validade,  

número de registro do produto, 

responsável técnico  
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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. 

 

INDICAÇÕES  

 

TECHGRAFT é indicado para uso como barreira biológica reabsorvível 

de função mecânica em procedimentos cirúrgicos de regeneração tecidual em 

odontologia .  

TECHGRAFT pode ser usada em associação com enxertos ósseos de 

natureza sintética ou natural, incluíndo o tratamento de doenças periodontais 

com ou sem perdas ósseas.  

O produto é indicado para uso em procedimentos cirúrgicos orais como 

material reabsorvível para: reconstruções bucomaxilofaciais envolvendo a 

retração gengival, aumento de rebordo alveolar (tecidos ósseo e tecido mole), 

reconstruções de rebordo alveolar para tratamento prostético, aumento ao 

redor de implantes com colocação tardia ou imediata após extração, aumento 

de rebordo localizado para implantação tardia, preenchimento de defeitos 
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ósseos após recessão de raízes, cirurgia de remoção de cistos ou remoção de 

dentes retidos, procedimentos de regeneração guiada em defeitos de 

dehiscencias regeneração guiada em defeitos periodontais e na preservação 

de leito de extração. 

Em virtude de suas propriedades, TECHGRAFT pode ser utilizada em 

reconstrução de defeitos com a extensão de até dois alvéolos. 

Membrana Biológica Acelular de Origem Bovina (TECHGRAFT) não foi 

concebido para outros usos diferentes dos indicados. 

 

INFORMAÇÕES DE USO 

 

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 uso do produto com técnicas cirúrgicas e condições não adequadas 

poderão prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios. 

O paciente deverá passar por avaliação pré-operatória para que o 

melhor conjunto de matérias seja determinado e as técnicas mais adequadas 

sejam estabelecidas para uso do produto.  

Idealmente o cirurgião deverá estabelecer um protocolo de controle do 

pós operatório incluindo as medidas tomadas nas situações encontradas.  

É recomendado também que o cirurgião mantenha um relatório de 

acompanhamento da evolução do caso juntamente com os resultados. 

O cirurgião deverá adotar tratamento profilático clássico descrito na 

literatura para pré e pós-operatório imediato e tardio. 

O produto só deve ser utilizado para os fins a que se destina. A  

membrana pode ser cortada para melhor adaptação ao defeito. Essa etapa de 

adaptação do TECHGRAFT aos contornos do defeito pode ser feita antes ou 

após a hidratação em salina.  

Antes da implantação a membrana deve ser hidratada em  solução 

salina estéril. Após essa etapa a membrana apresenta aspecto mais 
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transparente, porém mantendo sua coloração branca, e se torna flexível. A 

hidratação favorece o manuseio e não interfere nas catacteristicas físico 

químicas ou mecânicas da membrana.  

 

INSTRUÇÕES PARA USO 

 

a – Em temperatura ambiente colocar aproximadamente 50 ml de 

solução salina estéril em recipiente estéril;  

b – Verificar se a embalagem está intacta (cetificar-se que a embalagem 

não tenha sido violada e que o produto esteja dentro do prazo de validade)  

c – Retirar o produto da embalagem primária com auxílio de uma pinça 

estéril, de preferência com ponta chata e colocar no recipiente com salina;  

d – Com auxílio da pinça manter o produto submerso na solução salina. 

Uma vez que o produto se mantiver submerso sem a pressão da pinça, deixar 

na solução até obtenção de aspecto mais transparente homogeneo e flexível 

(de 5 a 20 minutos);  

e – Cortar o produto na forma desejada e adaptar na falha. 

TECHGRAFT tem bom desempenho em relação à sutura e modelagem. 

  

 

 

CONTRA INDICAÇÕES  

 

Devido à falta de estudos específicos, a utilização deste produto é contra 

indicado em pacientes com os seguintes quadros / sinais clínicos: 

- Diabetes Descontrolado; 

- Disfunção renal geral; 

 - Doença vascular ou neurológica grave 

 - Doença grave do fígado; 

 - Pacientes em corticoterapia em alta dose; 

 - Dano vascular na área do implante; 

 - Osteomielite na área de cirurgia; 
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 - Pacientes com infecção generalizada; 

 - Mulheres grávidas e lactantes (a critério médico); 

 - Pacientes não cooperativos que não podem ou não são capazes de 

seguir as instruções pós-operatórias, incluindo os que abusam de drogas e / ou 

álcool.  

Na presença de tumores, o uso do produto associado à biomateriais de 

natureza orgânica é contra indicado. 

O tabagismo é um fator agravante principal da doença periodontal, no 

entanto, não é um fator isolado. Fumantes têm baixo controle de placa 

bacteriana. 

 

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS 

Possíveis complicações como inchaço, infecções, 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. 

Além das citadas, reações normais em cirurgias periodontais poderão 

ser encontradas como: inchaço do tecido intraoral, sensibilidade térmica, 

recessão da gengiva, alguma perda de altura de osso cristal, etc. Esfoliação 

espontânea poderá ocorrer caso o produto não tiver sido corretamente coberto 

com tecido gengival.  

Nos estudos clínicos de avaliação do produto não foram encontrados 

reações imunes ou reações de hipersensibilidade.  

 

CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O 
ARMAZANAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO 

 

A embalagem do produto deve estar intacta no momento do 

recebimento.  

Não devem ser utilizadas embalagens abertas (não utilize o produto 

médico caso a embalagem esteja violada); 

O produto deve ser transportado e estocado a temperatura ambiente. 
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Evitar umidade e calor excessivo. 

O local de armazenamento do produto médico deve estar limpo, seco e 

iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento e 

transporte, assim como, a identificação, a sua integridade física e química; 

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo da 

entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na 

embalagem (conforme tabela 1), assegurando assim, proteção ao produto 

médico desde a expedição até a entrega ao cliente. 

Não usar o produto após a data de validade. 
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Tabela 1 - As informações relativas a uso, segurança, manuseio, transporte, 

armazenamento e rastreabilidade do produto Membrana de Pericárdio Bovino foram 

colocados na forma de símbolos. 

 

SÍMBOLO 
 

SIGNIFICADO 

 

 
 

Produto de uso único. 

 

 

 

Cuidado, consultar documentos acompanhantes. 

 

 
 

Frágil, manusear com cuidado. 

 

 
 

Limite máximo de temperatura. 

 
 

Manter seco. 
 

 

 

Data de fabricação. 

 

 

 

Fabricante 

 

 
 

Válido até. 

LOT  
Código do Lote. 

 

REF 
 

Número do catálogo. 
 

 
 

Esterilizado por Raio Gama. 
 

 

 
Não utilizar se a embalagem estiver danificada. 

 

Fonte: ISO 15223-1:2012 M edical devices - symbols to be used with medical device 

labels, labelling and information to be supplied - part 1: general requirements; ISO 15223-

2:2010 / Medical devices - symbols to be used with medical device labels, labelling, and 

information to be supplied - part 2: symbol development, selection and validation. 
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INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DE DESCARTE DO PRODUTO MÉDICO 

 

O Os produtos médicos descritos nessa instrução de uso são de USO 

ÚNICO, portanto o que não for utilizado (sobras) deverá ser adequadamente 

descaracterizado e descartado pela instituição hospitalar ou odontológica 

usuária. Deve-se proceder a autoclavagem das sobras antes da 

descaracterização final aplicando-se um ciclo de descarte ou com letalidade 

equivalente (ex. 121°C por 30 minutos ou 132-134°C 12-10 minutos). 

O produto cuja embalagem estiver danificada ou violada 

(comprometendo a esterilidade do produto) ou com prazo de validade vencida 

NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO. Deverão ser seguidos os mesmos 

procedimentos empregados para descarte de sobras de produto. 

A BAUMER recomenda que produtos nas situações acima descritas 

sejam deformados mecanicamente, através da inutilização dos restos por corte 

ou rasgadura sendo que em seguida, devem ser identificados de forma clara e 

visível, indicando a sua situação, ou seja, IMPRÓPRIO AO USO. 

Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado 

devem assegurar a completa descaracterização do mesmo, impedindo 

qualquer possibilidade de sua reutilização. A descaracterização do produto 

médico é de inteira responsabilidade do cirurgião médico ou dentista que 

estiver utilizando o produto assim como, os métodos e procedimentos de 

descarte utilizados. 

 

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIA 

 

A utilização do produto sem técnicas cirúrgicas e/ou procedimentos e/ou 

condições de assepsia adequadas, pode prejudicar o paciente conduzindo a 

resultados insatisfatórios. 

Para não ocorrer exposição da membrana e evitar resposta inflamatória 

pós-operatória, é necessário aproximadamente 1,5 milímetros de espessura do 

retalho para cobrir a membrana. Além disso, se existir tensão no local onde o 
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retalho cobre a membrana, o suprimento sanguíneo poderá ser impedido no 

caso de retalhos muito delgados.   

O cirurgião deve inteirar-se completamente dos aspectos médicos e 

cirúrgicos do produto médico. 

Pacientes fumantes, usuários de drogas, alcoólatras ou desnutridos, 

devem ser alertados sobre o aumento da incidência de não união óssea. 

 

GARANTIA 

 

A garantia será aplicada aos produtos médicos desde que seja utilizado 

de acordo com o estabelecido nas seções anteriores desta instrução de uso: 

MATERIAIS DE APOIO, INDICAÇÕES, INFORMAÇÕES DE USO, CONTRA-

INDICAÇÕES, CUIDADOS E PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIA, CUIDADOS 

ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O ARMAZENAMENTO E 

TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO 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 relacionados, deve ser imediatamente reportado a BAUMER ou ao 

distribuidor autorizado BAUMER. 

Na ocorrência de algum efeito adverso relacionado ao produto que afete 

a saúde ou a segurança do paciente ou usuário, o profissional dentista ou 

médico deverá notificar a autoridade sanitária competente (ANVISA através do 

site http://portal.anvisa.gov.br e reportar o ocorrido à BAUMER ou ao 

distribuidor autorizado BAUMER. 

 


