Prezados(as) Senhores(as),
A ABNT, como único Foro Nacional de Normalização, mediante a demanda de
normalização no campo Odonto-Médico-Hospitalar, criou a Comissão de Estudo de
Implantes para Cirurgia (ABNT/CE-026.070.015), para discutir e estabelecer, por
consenso, regras, diretrizes ou características para o referido assunto.
Desta forma, convidamos V.Sa. a participar da 10ª Reunião/2018 da ABNT/CE026.070.015, a ser realizada conforme a programação a seguir.
Data: 13.11.2018
Horário: 09h00 às 12h00
Local: Av. Paulista, 1337, 7º Andar, Conj. 72, São Paulo/SP
Acesso Remoto Individual:
https://abimo.webex.com/abimo-pt
Número da reunião: 731 568 591
Senha da reunião: 2pmtGAw3
Pauta:
1. Eleição de Coordenador – (após a reeleição/eleição, o coordenador deverá fazer a
indicação do secretário);
2. Discussão do PNS para 2019;
3. Aprovação de proposta de agenda para as reuniões de 2019;
4. Análise dos projetos em discussão eletrônica / em desenvolvimento:
a) 026:070.015-001/5, Implantes para ortopedia — Seleção de ensaios,
informações e requisitos para comprovação de segurança e eficácia em
projetos de produto — Parte 5: Prótese para articulação de quadril.
b) 026:070.015-001/6, Implantes para ortopedia — Seleção de ensaios,
informações e requisitos para comprovação de segurança e eficácia em
projetos de produtos — Parte 6: Prótese para articulação de joelho.
c) 026:070.015-003, Implante para cirurgia — Glossário para materiais e
dispositivos médicos.
5. Análise de voto:
a) ABNT NBR 16466, Implantes para cirurgia — Avaliação de resíduos do
processo de limpeza – prazo CN 15/10/18.
b) ABNT ISO/TR 14283, Implantes para cirurgia — Princípios essenciais de
segurança e desempenho – prazo CN 09/10/18.
c) ABNT NBR 16499-3:2016 Em1:2018 2018, Implantes cirúrgicos não ativos —
Efeitos em ambiente de ressonância magnética — Parte 3: Método de ensaio
para avaliação de força de deslocamento magneticamente induzida – prazo CN
24/10/18.

SOLICITAMOS QUE CONFIRME SUA PRESENÇA OU JUSTIFIQUE
RESPONDENDO ESTA MENSAGEM PARA O E-MAIL cb-026@abnt.org.br.

Cordialmente,
Karla D. Martinez
Chefe de Secretaria – ABNT/CB-026

AUSÊNCIA

