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CATÉTERES ESPECIAIS

Navegabilidade Rápida e Suave
MAIS DO QUE COMPROVADO. REAL!
10 anos de existência - mais de meio milhão de catéteres
utilizados ao redor do mundo.
Nenhuma separação de colar reportada!
Tecnologia half-pipe projetada para minimizar a interação
dispositivo/colar, permitindo a entrada direcionada e suave
dos dispositivos e entrega perfeita com completa segurança.
Usos Clínicos:
Alinhamento coaxial.
Suporte seguro para posicionamento profundo e entrega
distal de dispositivos.
Entrega seletiva de contraste.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Tamanho

D.I. de Cateter Guia
Compatível

D.E. da Haste

Embalagem: contém 1 unidade por caixa
Consulte as instruções de uso para obter uma lista completa de
indicações, recomendações e precauções.

D.I. do Segmento
de Extensão

D.E. da Ponta

Comprimento do Segmento
de Troca Rápida

Comprimento

Quantidade
(por caixa)

Os catéteres GuideLiner destinam-se a serem utilizados em conjunto com catéteres
guia para acessar regiões discretas da vasculatura coronária e/ ou periférica,
facilitando a entrega seletiva de dispositivos de intervenção, bem como a infusão de
agentes diagnósticos e terapêuticos.

CATÉTERES ESPECIAIS

Turnpike Standard

O Poder em Suas Mãos
Cruzabilidade e Navegabilidade em Lesões Complexas e CTO
A combinação ideal entre exibilidade e
Ponta cônica exível para um rastreamento superior.
Turnpike Spiral

A combinação ideal entre exibilidade e
resposta ao torque.

Existem Barreiras que Podem ser Quebradas
+ Lesões complexas
+ Tortuosidades extremas
+ Suporte máximo a guias 0.014"
+ Anterógrado|Retrógrado

Turnpike Gold

Giros consecutivos de 360º ILIMITADOS!
Turnpike LP

Dupla camada de espiral bidirecional para resposta superior
ao torque em sentido horário e anti-horário.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Descrição

Comprimento

D.E. Shaft Proximal

Embalagem: contém 1 unidade por caixa
Consulte as instruções de uso para obter uma lista completa de
indicações, recomendações e precauções.

D.E. Shaft Distal

D.E. Ponta Distal

Fio Guia Compatível

Cateter Guia Compatível

Quantidade
(por caixa)

Os catéteres Turnpike destinam-se a serem utilizados para acessar regiões
discretas da vasculatura coronária e/ ou periférica, com a ﬁnalidade de facilitar a
colocação e troca de ﬁos guia e subseletivar a infusão/entrega de agentes
diagnósticos e terapêuticos. Os catéteres Turnpike Spiral e Turnpike Gold são
contra-indicados para uso em vasos com um diâmetro efetivo menor que 1mm.

CATÉTERES ESPECIAIS

Um Segundo Lúmen,
Quando e Onde For Necessário
A conveniência de um lúmen troca rápida (RX) e um lúmen over-the-wire (OTW) em
um único cateter.
Design exclusivo que permite que um o guia 0.014” seja mantido no vaso principal
através do lúmen RX, enquanto o lúmen OTW é utilizado para avançar um segundo
o guia 0.014” ou entregar contraste e agentes medicamentosos seletivamente.

Projeto Único para Uma
Entregabilidade Superior
Suporte para acesso em bifurcações, ramos laterais e troca de os
Entrega seletiva de contraste ou medicação

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Descrição

Comprimento

Fio Guia Compatível

Angulação
Lúmen OTW

Embalagem: contém 1 unidade por caixa
Consulte as instruções de uso para obter uma lista completa de
indicações, recomendações e precauções.

Cateter Guia Compatível

D.E. Duplo Lúmen

D.E. Ponta Distal

Comprimento
Ponta Distal

Quantidade
(por caixa)

Os catéteres Twin-Pass e Twin-Pass Torque destinam-se a serem utilizados em
conjunto com ﬁos guia para acessar regiões discretas da vasculatura coronária e/
ou periférica, com a ﬁnalidade de facilitar a colocação e troca de ﬁos guia e de outros
dispositivos de intervenção, além de uso em procedimentos que necessitem de dois
ﬁos guia simultaneamente. Também podem ser utilizados para subseletivar a
infusão/entrega de agentes diagnósticos e terapêuticos.

Cruzabilidade Superior em Anatomias Tortuosas

CATÉTERES ESPECIAIS

Pontas Anguladas
Construção do Shaft com Design em Espiral
Fornece excelente resposta ao torque,

45°

exibilidade, pushability e resistência ao kink
Camada Internda de PTFE
Permite uma excelente navegabilidade e
entrega do o guia

90°

Revestimento Hidrofílico nos 80 cm Distais
Permite uma rastreabilidade excepcional em
anatomias estreitas, anguladas e tortuosas.

90° XT
XT = 90º Ponta Extendidal

Espiral Embutido de Platina/ Tungstênio
Oferece visibilidade aprimorada ao longo
de toda a ponta

120°

Ponta Reta (Straight) e Ponta Flexível (FT)
Versão de Ponta Reta (Straight)
Ponta mais rígida oferecendo maior suporte
para entrega e maior pushability para acessar
anatomias complexas

Straight | FT

Versão Ponta Flexível (FT)
Para maior rastreabilidade em
anatomias tortuosas

Trança de Aço Inoxidável
Para Flexibilidade, pushability e resistência ao kink

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Tipo

Fio Guia
Compatível

Angulação
Construção
Comprimento
Ponta Distal
do Shaft

Embalagem: contém 1 unidade por caixa
Consulte as instruções de uso para obter uma lista completa de
indicações, recomendações e precauções.

D.E. Distal

D.E. Proximal

D.I. Distal

D.I. Proximal

Revestimento
Hidrofílico

Quantidade
(por caixa)

Os microcatéteres SuperCross destinam-se a serem usados em conjunto com ﬁos
guia para acessar regiões discretas da vasculatura coronária e/ ou periférica.
Podem ser usados para facilitar a colocação e troca de ﬁos guia e de outros
dispositivos de intervenção, bem como para infundir/ entregar seletivamente,
agentes diagnósticos e terapêuticos.

CATÉTERES ESPECIAIS

Ponta Deectível para Excelente Dirigibilidade
Posicionamento Preciso
A angulação da ponta do cateter Venture® pode ser personalizada em
até 90º direcionando com precisão guias 0.014" em curvas
e tortuosidades durante casos complexos.
Excelente Visibilidade
Sob Fluoroscopia
Ponta de platina de 8
mm para excelente
radiopacidade

Excelente transmissão de torque e
suporte ao o guia
Design do eixo em espiral e com
múltiplas camadas para uma alta
resistência ao kink e perfeita transmissão
do torque por toda a extensão do
cateter

Entregabilidade Excepcional
Revestimento hidrofílico
distal - 24 cm (RX) ou 45 cm
(OTW) - fornecendo uma
excelente lubricidade para
a entrega
Controle de Angulação da Ponta Deectível
Rotacione o botão presente na manopla proximal utilizando a ponta do dedo polegar e
do dedo indicador para controlar precisamente o ângulo de deexão da ponta

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

D.E. Máximo do Shaft

144.5cm

139.5cm

Embalagem: contém 1 unidade por caixa
Consulte as instruções de uso para obter uma lista completa de
indicações, recomendações e precauções.
Atenção: o diâmetro do vaso deve ser de no mínimo 1.5 mm.

0.0295"
(0.75 mm)
0.0295"
(0.75 mm)

D.E. Colar de Transição

D.E. Proximal

0.015"
(0.38 mm)
0.015"
(0.38 mm)

Os catéteres Venture são indicados para dirigir, orientar e controlar ﬁos guia,
permitindo também a troca dos mesmos, em regiões discretas da vasculatura
coronária e/ ou periférica. A versão OTW também pode ser utilizada para infundir/
entregar seletivamente solução salina, agentes diagnósticos e terapêuticos.

FIO GUIA ESPECIAL

Núcleo de Nitinol de 350 cm para Externalização
A R350™ combina um comprimento de 350 cm para externalização com um núcleo de nitinol
exível e resistente ao kink, proporcionando uma excelente navegabilidade durante o avanço
através de vasos tortuosos.

D.E. de 0.013" para suporte resistente
durante a sua navegabilidade.
Núcleo de nitinol para exibilidade e
resistência ao kink.
Ponta espiralada de tungstênio de 5 cm
e banhada a ouro para uma excelente
radiopacidade.
Revestimento hidrofílico nos 200 cm distais
para alta lubricidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Comprimento

Diâmetro

Núcleo

Ponta
-

Embalagem: contém 1 unidade por caixa
Consulte as instruções de uso para obter uma lista completa de
indicações, recomendações e precauções.

O ﬁo guia R350 está indicado para uso em procedimentos percutâneos com a
ﬁnalidade de introduzir e posicionar catéteres e outros dispositivos de
intervação dentro da vasculatura coronária e/ ou periférica.

Cateter Balão para CTO
CTO CATHETER

CATETER BALÃO ESPECIAL

As oclusões totais crônicas são o maior desao enfrentado pelos intervencionistas atualmente,
visto que os vasos severamente estenosados necessitam de tratamento e produtos especícos.
O Cateter Balão CTO SUMMIT para angioplastias complexas e de CTO
é a melhor opção para o tratamento de CTO.
A suprema tecnologia do balão garante o cruzamento da lesão com total conança.

TABELA DE COMPLACÊNCIA DO CATETER BALÃO
ø 1.1
(mm)

ø 1.25
(mm)

ø 1.5
(mm)

4 NP

1.10

1.25

1.50

5

1.14

1.28

1.52

6

1.18

1.33

1.57

7

1.22

1.36

1.60

8

1.27

1.40

1.63

9

1.30

1.43

1.66

10

1.33

1.46

1.68

11

1.35

1.48

1.70

Pressão
(bar)∗

12

1.37

1.50

1.72

13

1.40

1.52

1.73

14

1.42

1.54

1.75

15 RBP

1.45

1.56

1.77

16

1.49

1.59

1.79

17

1.53

1.62

1.81

18

1.57

1.65

1.83

19

1.61

1.68

1.85

20

1.64

1.71

1.87

NP: Pressão Nominal

Tracking Ideal
Pushability Insuperável
- Revestimento hidrofílico em todo o comprimento
até a ponta, incluindo a área do balão
Cruzabilidade
- Ponta estreita e de baixo perl
- Perl de entrada da ponta: 0.016" (0.40 mm)
- Perl distal do balão: 0.024" (0.62 mm)

RBP: Pressão de Ruptura Nominal.
Não exceder

Insuação e Desinsuação Completamente Seguras

1 bar = 100kPa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro (mm)

L

4 bar
15 bar
Poliamida de seda semi-complacente
5F (D.I. min 0.056”/ 1.42 mm)
Máx 0.014” (0.36 mm)
Troca rápida
1.9F (0.64 mm)
2.6F (0.86 mm)
0.016” (0.40 mm)
154 cm
3 mm

2.6F/0.86 mm

1.9F/0.64 mm

Ø

1.10

1.25

1.50

10

Sum1110

Sum1210

Sum1510

15

Sum1115

Sum1215

Sum1515

20

Sum1120

Sum1220

Sum1520

L
Comprimento (mm)

Pressão nominal:
Pressão de ruptura nominal:
Material do balão:
Cateter guia compatível:
Fio guia compatível:
Sistema:
Shaft proximal:
Shaft distal:
Perﬁl de entrada na lesão:
Comprimento útil do cateter:
Ponta cônica:

Descrição – Informações para Pedido: SUM DDLL (D=Diâmetro, L=Comprimento)
25 cm
154 cm
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