


PORTUGU�S 

DESCRlçAo 
O Trusynth Fast é urna sutura cirurgica estéril, absorvivel, 
composta por um copolimero, feito de glicolido a 90% e 
lactato a 10%, poliglactina. 
91 O. O Trusynth Fast é disponivel corno nao tingido. Para 
maior lubrificaçao e suavidade, o Trusynth Fast é revestido 
com urna combinaçao unica de Polyglactin 370 e Esteara
to de Calcio. O Trusynth Fast atende a todos os requisitos 
estabelecidos pela Farmacopeia dos Estados Unidos para 
sutura cirurgica absorvivel (Sintética), exceto pelo diamet
ro. A caracteristica perda rapida de força é alcançada pela 
utilizaçao de um materiai polimérico com menar peso mole
cular do que o Trusynth. 

FINALIDADE PRETENDIDA 
O Trusynth Fast é indicado para uso em aproximaçao de 
tecidos moles em geral, onde apenas o suporte de feridas 
de curto prazo é necessario e onde a absorçao rapida da 
sutura seria benéfica. Devido ao rapido perfil de absorçao, 
o Trusynth Fast é util para o fechamento da pele, particu
larmente em cirurgias pediatricas, episiotomias, circuncisao
e fechamento da mucosa bucai. O Trusynth Fast também
é usado com sucesso em cirurgia oftalmica para suturas
conjuntivas.

APLICAçAo 
As suturas devem ser selecionadas e implantadas de
pendendo da condiçao do paciente, experiéncia cirurgica, 
técnica cirurgica e tamanho da ferida. O Trusynth Fast nor
malmente cai de sete a dez dias apés a cirurgia ou pode 
ser removido com gaze estéril. Normalmente, a remoçao da 
sutura nao é necessaria. 

DESEMPENHO 
A perda progressiva da resisténcia à tracçao e a eventual 
absorçao das suturas Trusynth Fast ocorrem por meio de 
hidrélise, onde o copolimero é degradado em acido glicolico 
e acido lactico, que sao subsequentemente absorvidos e 
metabolizados no corpo. A absorçao começa corno perda 
de resisténcia à traçao, seguida pela perda de massa. Estu
dos de implantaçao subcutànea e intramuscular do Trusyn
th Fast em ratos mostram que 7 dias apés a implantaçao 
restaram aproximadamente 50% da resisténcia originai e 
14 dias apés a implantaçao permanece aproximadamente 
10% da resisténcia originai. A absorçao do Trusynth Fast 
ocorre a partir de entao e é essencialmente completa em 
aproximadamente 42 dias. As suturas Trusynth Fast provo
cam urna reaçao inflamatéria minima a moderada do tecido. 

CONTRA INDICAçAo 
Devido à rapida perda de resisténcia à traçao, a sutura 
Trusynth Fast nao deve ser usada quando lor necessaria 
urna aproximaçao prolongada do tecido sob estresse ou 
quando lor necessario o suporte da ferida apés 7 dias. A 
sutura Trusynth Fast nao é apropriada para uso em tecidos 
de ligaçao, cardiovasculares e neurolégicos. 

ADVERTE�CIAIPRECAUçOESI 
INTERAçOES 
Os usuarios devem estar familiarizados com procedimentos 
cirurgicos e técnicas envolvendo suturas absorviveis antes 
de empregar a sutura Trusynth Fast para fechamento da fe
rida, pois o risco de deiscéncia da ferida pode variar com o 
locai de aplicaçao e a sutura utilizada. Os cirurgiéies devem 
considerar o desempenho in vivo (na seçao PERFORMAN
CE) ao selecionar urna sutura. Como com qualquer corpo 
estranho, o contato prolongado desta sutura ou qualquer 
outra sutura com soluçéies salinas, corno as encontradas 
nos tratos urinario e biliar, pode resultar na formaçao de 
calculos. Como urna sutura absorvivel, eia pode agir tran
sitoriamente corno um corpo estranho. Urna pratica cirurg
ica aceitavel deve ser seguida para o manuseio de feridas 
contaminadas ou infectadas. Como se Irata de urna sutura 
absorvivel, o cirurgiao no fechamento de locais submetidos 
a expansao, alongamento ou distensao, que podem neces
sitar de suporte adicional, deve considerar o uso de sutura 
nao absorvivel suplementar. A sutura da pele, que perma
nece no locai por mais de 7 dias, pode causar irritaçao lo
calizada e deve ser cortada ou removida. Ao manusear a 
sutura Trusynth Fast ou qualquer outro materiai de sutura, 
deve-se ter cuidado para evitar danos causados pelo manu
seio. Evitar danos por esmagamento ou crimpagem devido 

à aplicaçao de instrumentos cirurgicos, corno férceps ou 
porta-agulhas. Remoldando suturas em tecidos com com 
suprimento de sangue deficiente, urna vez que a extrusao 
da sutura e a absorçao retardada podem ocorrer. Suturas 
subcilares devem ser posicionadas tao profundamente 
quanto possivel para minimizar o eritema e induraçao nor
malmente associadas com a absorçao no processo. O uso 
de suturas Trusynth Fast pode ser inadequado em idosos, 
desnutridos e debilitados ou em pacientes que sofrem de 
condiçéies que podem retardar a cicatrizaçao de feridas. 
Para um né devsegurança o Trusynth Fast suturas que é 
revestido para melhorar o carater do manuseio requer urna 
técnica cirurgica aceita de laços planos e quadrados com 
lançamentos adicionais, conforme indicado pelas circun
stàncias cirurgicas e experiéncia do cirurgiao. Descartar as 
agulhas usadas nos recipientes para Afiados. 

REAçOES ADVERSAS 
Efeitos adversos associados ao uso do Trusynth Fast in
cluem resposta alérgica resposta em determinados pacien
tes, irritaçao locai transitoria no locai da ferida, resposta ao 
corpo estranho inflamatéria transitoria, eritema e induraçao 
durante a absorçao no processo de suturas subcuculares. 

ESTERILIDADE 
A sutura Trusynth Fast é esterilizada por 6xido de etilene. 
Nao reutilizar. Nao usar se o pacate estiver aberto ou danifi
cado. Descartar as suturas nao usadas abertas assim corno 
pacotes primarios nao abertos. 

FORNECIMENTO 
O Trusynth Fast esta disponivel em varios tamanhos U.S.P. 
A sutura é fornecida estéril em comprimentos pré-cortados, 
seja sem agulhas que presa a varios tipos, formas e compri
mentos de agulha,. que sao embalados em urna quantidade 
de caixa impressa, conforme indicado no rotulo da caixa. 

ARMAZENAMENTO 
Condiçéies de armazenamento recomendadas: Abaixo de 
30°C longe da umidade e luz solar direta. Nao usar apés a 
expiraçao da validade. 






