GERADORES
RF System

Sistema de refrigeração
• Modo especíﬁco para ablação de Mioma e Adenomiose
• Controle de segurança com desligamento automá co
• Autoteste do sistema para segurança do paciente
• Gerador com funcionalidade monopolar e bipolar
• Sistema de ablação avançado com controle de temperatura e impedância
• Projetado para eletrodos STARmed especíﬁcos em uma variedade de indicações

EXCLUSIVO!
Feedback sonoro de aumento de
impedância em tempo real

Vantagens RFA
REGISTRO ANVISA MS.: 10350530222
•
•
•
•
•
•
•

Procedimento minimamente invasivo
Não prejudicial aos ovários
Indolor, feito sob sedação
Menor risco de infecção
Preserva o útero com mínimo dano tecidual ao miométrio e ao endométrio
Rápido, cerca de 30 minutos
Retorno às a vidades normais em 1 ou 2 dias após o procedimento

Líder mundial em RFA

ELETRODOS

Ponta a va ajustável
Possibilidade de múltiplas ablações de diferentes tamanhos u lizando apenas um
eletrodo, personalizando cada área de tratamento com maior agilidade,
segurança e eﬁciência.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ponta ativa ajustável de 0,5 a 3,0 cm
Agulha mais perfurocortante do mercado
Melhor visualização sob USG
35 cm de comprimento
17G
Disposi vo refrigerado internamente
Mais ergonômico
Leve, resistente e eﬁciente

Viva
REGISTRO ANVISA
ANVISAMS.:
MS.: 10350530222
10350530222
REGISTRO
0,5 cm

1,0 cm

2,0 cm

3,0 cm

Código
17-35V05-30

Comprimento

Ponta ativa

Caracterís ca

35 cm

0,5 a 3,0 cm

Ponta ajustável

*Consulte a equipe comercial para veriﬁcar mais modelos e tamanhos disponíveis
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ELETRODOS

Fix
O StarFix possui diferenciais exclusivos que tornam o procedimento ainda mais
seguro e eﬁciente.

•
•
•
•
•
•
•

Agulha mais perfurocortante do mercado
Melhor visualização sob USG
35 cm de comprimento
17G
Disposi vo refrigerado internamente
Mais ergonômico
Leve, resistente e eﬁciente

Star Fix
REGISTROANVISA
ANVISAMS.:
MS.:10350530222
10350530222
REGISTRO

Código

Comprimento

Ponta ativa

Caracterís ca

17-35s10F

35 cm

1,0 cm

Ponta fixa

*Consulte a equipe comercial para veriﬁcar mais modelos e tamanhos disponíveis
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