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1. Objetivo 

Estabelecer as Instruções de Uso do Produto Enxerto Ósseo Composto. 

 

2. Documento(s) de Referência 

Não Aplicável 

 

3. Documento(s) Complementar (es) 

Não Aplicável 

 

4. Definições 

Não Aplicável 
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NOME TÉCNICO DO PRODUTO: ENXERTO PARA OSSOS E DISPOSITIVOS 

ASSOCIADOS 

NOME COMERCIAL: ENXERTO ÓSSEO COMPOSTO  

MODELO: GenMix 

RESP. TÉCNICO: Lourdes Maria Araújo Quaresma – CRBio/SP: 023907/01-D 

REGISTRO ANVISA nº: 10345500080 

FABRICANTE: BAUMER S.A. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

5. Descrição 

GenMix é um produto médico implantável, reabsorvível, composto pela associação de osso 

bovino desproteinizado liofilizado, osso bovino desmineralizado liofilizado e colágeno bovino 

liofilizado. GenMix foi projetado para ser utilizado como substituto de osso de ação 

osteocondutora por profissionais da área odontológica e médica.  

GenMix é apresentado na forma de grânulos (em frascos de vidros unitários embalados em 

blisteres) ou blocos (embalados de forma unitária, de dois ou quatro blocos por blíster duplo). O 

componente mineral de GenMix é produzido através de processo químicos e físicos de 

descalcificação, enquanto que sua porção orgânica é produzida por processos químicos e físicos 

de desmineralização aplicados a fêmures e tíbias (cortical ou medular) de bovinos jovens. Tais 

processos foram projetados de modo a serem capazes de remover também agentes antigênicos 

e agentes causais de doenças transmissíveis (bacterianas virais ou proteínas infecciosas como 

PRIONS).  

GenMix é um produto de composição mista (mineral e protéica) com alto grau de pureza, livre 

de contaminação com metais pesados. È um produto acelular, não imunogênico, não pirogênico 

e biocompatível.  

GenMix possui micro estrutura e composição química semelhante à do osso humano. Sua porção 

mineral possui composição química comparável à da hidroxiapatita e porosidade que confere às 

células com potencial osteogênico maior facilidade de adesão ao material e, conseqüentemente, 

plenas condições para proliferar, atingir maturação morfológica e produzir matriz óssea.  

GenMix pode ser utilizado isolado ou em combinação com osso autógeno para aumento de 

volume de enxerto ou outros  biomateriais substitutos de osso naturais ou sintéticos.  

GenMix é ESTERILIZADO com RADIAÇÃO GAMA. GenMix é um produto de uso único e não 

deve ser re-esterilizado. 

Para maior conforto do paciente, etiquetas adesivas contendo informações para rastreabilidade 

do produto são disponibilizadas no interior da embalagem final.  
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6. Fundamentos do Funcionamento e Ação do Produto 

O processo de produção de GenMix preserva a arquitetura original e características estruturais 

do osso permitindo que o produto final atue como elemento  osteocondutor  no local de 

implante. Por funcionar como suporte para deposição de osso novo, este produto pode ser 

utilizado de forma isolada ou associado a outros materiais de enxerto que tenham atividade 

osteoindutora ou osteogênica. Devido à sua característica química e estrutural, GenMix é 

lentamente absorvido e integrado durante o processo normal de reparo ósseo.  Tal fenômeno 

ocorre em função da similaridade microestrutural do produto com o osso humano, sendo que 

sua porção mineral apresenta estrutura química comparável à da hidroxiapatita (relação CaP  

2,0), fornecendo para as células com potencial osteogenico superfície de adesão mais favorável 

e condições mais apropriadas para proliferar e finalizar sua maturação morfológica e finalmente 

produzir matriz óssea.  

Estudos morfométricos indicam que os grânulos de GenMix obtidos de osso medular  

apresentam inúmeros poros e cavidades, que são características essenciais para processo de 

adesão celular. A caracterização morfométrica dos grânulos corticais GenMix indicaram estrutura 

mais compacta com área superficial e número de poros menor, porém sua natureza orgânica lhe 

confere tempo de absorção menor que a porção mineral de GenMix.  

 

7. Conteúdo e Formas de Apresentação 

O produto médico GenMix é apresentado estéril, acondicionado de forma unitária. O produto é 

comercializado em embalagem de vidro – primária, no interior de uma embalagem plástica – 

secundária (blister selado em papel grau cirúrgico) acondicionada em caixa de papelão – 

embalagem final. A caixa é rotulada com os dados e informações para identificação imediata do 

produto, sendo plastificada com plástico termo-encolhivel. 

A instrução de uso do produto médico é disponibilizada dentro da própria embalagem final – 

caixa.  

Etiquetas autoadesivas (duas) indicando o número de lote do implante são disponibilizadas na 

embalagem final. Uma deverá ser fixada no protocolo médico e a outra entregue ao paciente. 

É de inteira responsabilidade de a instituição hospitalar assegurar a identificação e a 

rastreabilidade do produto médico no momento do uso através da etiqueta adesiva 

disponibilizada. 

O produto médico GenMix é apresentado para comercialização nas seguintes doses: 0,75cc, 

1,5cc e 3cc com granulomentria de 0,25-1mm (microgranular).  
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Figura 1. Apresentação geral do Produto GenMix . Amostra do produto (granulos de cor 
clara no  primeiro plano da ilustração), frasco de vidro – embalagem primária, contendo 

produto com etiqueta e lacre (direita) e embalagem final  (caixa à esquerda) 
 

8. Material de Apoio 

Os materiais de apoio que acompanham o produto médico são: 

- Instruções de uso do produto 

- Etiqueta de identificação para protocolo e paciente 

 

9. Composição 

GenMix é um produto médico apresentado na forma granular composto pela associação de  osso 

bovino desproteinizado liofilizado, osso bovino desmineralizado liofilizado e colágeno bovino 

liofilizado. Os componentes de GenMix são de origem bovina (fêmures e tíbias de bovinos jovens 

com < 24 meses de idade) de natureza cortical ou medular que são submetidos a 

processamentos químicos e térmicos até a obtenção de grânulos.   

A porção mineral de GenMix é um material de natureza inorgânica produto da desproteinização 

de osso bovino medular por processos químicos e térmicos (GenOx Inorg) até obtenção de 

grânulos compostos principalmente por Cálcio e Fósforo em proporção quimicamente similar a 

hidroxiapatita.  A porção orgânica de GenMix é composta por grânulos originados da 

desmineralização total de osso bovino cortical por processamento químico e térmico (GenOx 

Org)   compostos por proteínas ósseas não colagenosas.  Ainda há na composição de GenMix, o 

produto de ação aglutinante, colágeno do tipo I, que apresenta  alto grau de pureza, sendo 
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obtido  a partir  de osso bovino processado (para remoção de minerais, neutralização e 

liofilização) e granulado, composto por proteínas colagenosas.  

GenMix é um produto livre de metais pesados, não antigênico, não pirogenico, biocompatível e 

absorvível.  
 

10.  Indicações  

GenMix  é indicado para preenchimento de cavidades onde houve perda óssea e que necessita-

se que haja formação de osso novo. Esse produto pode ser utilizado isolado ou associado com 

enxerto autógeno ou autólogo ou outro material sintético substituto de osso. GenMix não é 

indicado especialmente em casos de crescimento celular descontrolado. Pela natureza 

osteocondutora,  

GenMix funciona como suporte biológico para o desenvolvimento e crescimento celular durante 

o processo de regeneração óssea.  GenMix deverá ser hidratado antes do uso, misturado ao 

sangue do paciente ou soro fisiológico estéril de forma a facilitar o manuseio a aplicação do 

produto na área a ser preenchida. 
 

11. Informações Importantes  

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 

Atenção: Na presença de tumores ou infecção GenMix não deve ser usado. 

O cirurgião 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. 
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12. Preparação Técnica e Operacional Para Uso do Produto 

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.  

O cirurgião deverá adotar tratamento profilático clássico descrito na literatura para pré e 

pós-operatório imediato e tardio. 

O cirurgião deverá checar a integridade da embalagem – Não utilizar se a embalagem estiver 

violada. 

O cirurgião deverá checar o prazo de validade do produto – Não utilizar se estiver fora da 

validade 

A equipe cirúrgica deverá se responsabilizar por preparar o paciente e a área para realização 

de procedimento estéril. 

A equipe cirúrgica deverá se responsabilizar por preparar instrumentos e materiais de apoio 

estéreis (inclusive soro fisiológico para hidratação dos produtos). 

A equipe deverá se responsabilizar por observar paramentação do paciente e da equipe para 

procedimento estéril. 

 

13. Instruções Para Uso 

 Antes de abrir a embalagem deverá ser preparado um recipiente para hidratação de 

GenMix e associação com outros materiais de enxerto. O recipiente deverá estar estéril 

bem como o fluido utilizado para hidratação. É sugerido o uso de soro fisiológico estéril 

ou sangue do paciente retirado em condições estéreis no momento da cirurgia.  

- Observar preparo da área e uso de paramentação estéril adequada do médico, 

assessores e paciente para procedimento estéril. 

- Checar a integridade e validade do produto antes de abrir 

- Remover o frasco da embalagem final e secundária.  

- Utilizando luvas estéreis abrir o blíster primário somente na área preparada para o 

procedimento cirúrgico. 

- Remover o lacre e o batoque de borracha. 

o Atenção: Remova o lacre com cuidado, o metal do lacre pode furar as luvas. 

- Adicionar o conteúdo do frasco a uma cuba estéril e misturar com outros substitutos de 

osso sintéticos (como por exemplo, hidroxiapatita pura ou em combinação com trifosfato de 

cálcio) ou naturais como enxerto autógeno, enxerto ósseo autólogo, matriz óssea 

desmineralizada liofilizada (DFDB – humana) ou ainda enxerto xenogênico (como matriz 

óssea bovina desmineralizada, osso bovino desproteinizado), etc. 

- Misturar solução fisiológica estéril ao enxerto com uma espátula estéril, 

- O produto sofrerá um aumento de volume devido a hidratação. 



 

INSTRUÇÃO DE USO Código: 430020003 

Versão / Revisão: 2.001 

Folha: 7 de 11 
ENXERTO ÓSSEO COMPOSTO 

 

Baumer S.A. 
Cópia impressa somente consulta 

o Atenção: Antes de aplicar o produto prepare a área debridando-a de tecido fibroso, 

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 faça toda 

manipulação do sítio antes da colocação do enxerto. 

- Utilizar o produto imediatamente após a reconstituição com solução fisiológica. Com a 

espátula estéril preencher a falha óssea.  

o Atenção: garanta que haja hemóstase adequada para se assegurar-se de que o material 

será retido no local do enxerto.  

- Proceder como de costume para fechamento ou cobertura da área implantada. 

 

Figura 2. Detalhe do produto GenMix na fase de hidratação dos materiais a 

serem enxertados imediatamente antes da aplicação na falha óssea. 

 

14. Instruções e Procedimentos de Descarte do Produto Médico 

O produto GenMix é 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. 121C por 30 minutos ou 

132-134C 18-14 minutos).  

O produto cuja embalagem estiver danificada ou inviolada (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 destruição do frasco de vidro, corte ou 

rasgadura das embalagens primárias, secundárias e finais (caixa) 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 
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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.  

 

15. Cuidados e Precauções  

Para segurança e efetividade no uso do enxerto GenMix as seguintes medidas de precaução e 

cuidado deverão ser observadas: 

- Somente profissionais habilitados e com conhecimentos das técnicas cirúrgicas e 

procedimentos necessários para escolha e aplicação adequada deverão fazer uso do 

produto. 

- O cirurgião médico ou dentista deve estar familiarizado com os procedimentos e 

recomendações para a implantação de GenMix (ver INFORMAÇÕES DE USO). 

- Somente devem ser utilizados instrumentais cirúrgicos específicos esterilizados. 

- O cirurgião deverá observar as condições de preparo e assepsia de área e instrumentos, e 

paramentos da equipe.  

- Como em todos os procedimentos cirúrgicos deverá ser tomado cuidado no tratamento de 

pacientes medicamente comprometidos como pacientes em terapia com esteróides por 

longo tempo, ou pacientes em terapia com anticoagulantes.  

GenMix é um PRODUTO DE USO ÚNICO e não deve ser re-esterilizado. Produtos abertos 

deverão ser descartados.  
 

16. Advertências  

O cirurgião deve inteirar-se completamente não só sobre os aspectos médicos e cirúrgicos do 

produto médico. 

O cirurgião deve tomar cuidado alertar ou testar o paciente quanto a sensibilidade a produtos a 

base de derivados bovinos. 

Pacientes fumantes, usuários de drogas, alcoólatras ou desnutridos, devem ser alertados sobre 

o aumento da incidência de não união óssea. 

Nota: Todos os substitutos de ossos de origem bovina da linha Genius são fabricados com ossos 

de animais provenientes do rebanho Brasileiro. De acordo com o enquadramento de risco 

geográfico emitido pelo Código Zoosanitario Internacional e pelo Scientific Steering Comitee da 

Comunidade Européia (SSC EC agosto de 2005) o Brasil é livre de Encefalopatia Espongiforme 

Bovina (EEB). Embora através da portaria 516/97, o Brasil se declare livre de Encefalopatia 

Enpongiforme Bovina, embora o processamento a que são submetidos os produtos seja 

reconhecidamente eficaz na inativação do agente causal das EEBS, embora os animais utilizados 

para a produção da linha Genius sejam cadastrados no sistema Brasileiro de rastreabilidade 
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bovina e bubalina – SISBOV, como todo produto de origem bovina, ainda que remoto, há risco 

de transmissão de EEB. Em casos de aparecimento de sintomas da nvCDJ o profissional de 

saúde deverá notificar a autoridade sanitária (tecnovigilancia.@anvisa.gov.br)  

 

17. Possíveis Efeitos Adversos  

Não foram relatadas reações adversas ao produto GenMix. 

Possíveis complicações como inchaço, infecções, dor e complicações associadas a 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.  

Nos estudos clínicos de avaliação do produto GenMix não foram encontrados reações imunes ou 

reações de hipersensibilidade.  

O cirurgião deve inteirar-se completamente sobre os aspectos médicos e cirúrgicos do produto 

médico. 

O cirurgião deve tomar cuidado alertar ou testar o paciente quanto a sensibilidade a produtos a 

base de derivados bovinos. 

Pacientes fumantes, usuários de drogas, alcoólatras ou desnutridos, devem ser alertados sobre 

o aumento da incidência de não união óssea. 
 

18. Cuidados Especiais e Esclarecimentos Sobre o Armazenamento e Transporte do 

Produto Médico  

A embalagem 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; 

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 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, assegurando assim, proteção ao 

produto médico desde a expedição até a entrega ao cliente. 
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19. Contraindicações  

O produto GenMix não foi concebido para outro uso diferente do indicado. Não usar o produto 

na presença de nenhuma das contraindicações abaixo listadas. 

Não é recomendado o uso de GenMix em pacientes com os seguintes quadros clínicos: 

- Distúrbios não controlados do metabolismo 

- Hipersensibilidade ou reações alérgicas a colágeno 

- Hipersensibilidade ou reações alérgicas a derivados bovinos 

- Disfunção renal generalizada 

- Doença grave do fígado 

- Imaturidade óssea; 

- Osteopenia ou Osteoporose grave; 

- Presença ou histórico recente de infecção sistêmica ou localizada (feridas contaminadas na  

área ou próximo ao implante) 

- Alcoolismo ou abuso de drogas; 

- Gravidez e lactancia (a critério do médico); 

- Febre ou leucocitose; 

Não é recomendado o uso de GenMix em situações em que cirurgias periodontais não são 

indicadas 

GenMix não deverá ser usado na presença de tumores ou histórico de malignidade 

isolado ou associado a matriz óssea bovina desproteinizada ou desmineralizada ou a 

enxertos sintéticos ou auto ou alogênicos. 

Não é recomendado o uso de GenMix em qualquer condição médica ou cirúrgica que possa vir a 

comprometer o sucesso do procedimento cirúrgico; 
 

20.  Esterilidade  

O produto médico GenMix é comercializado estéril.  

Não deverão ser re-utilizadas sobras de produto.  

GenMix não pode ser re-esterilizado. 
 

21. 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.  
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22. 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 problema ou suspeita de problemas nos produtos médicos relacionados, deve ser 

imediatamente reportado a BAUMER ou ao distribuidor autorizado BAUMER. 

Algum efeito adverso sério que afete a saúde ou segurança do paciente ou usuário, tal como, 

mau funcionamento ou prejuízos dos produtos médicos, problema grave ou morte causada por, 

ou associada ao uso desses produtos, deve ser reportado a BAUMER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


