
Cateter de Aspiração de Trombos

O poder e a simplicidade para a aspiração de trombos em grandes vasos



O poder e a simplicidade para a aspiração de trombos em grandes vasos

Um sistema completo para a rápida remoção de 

trombos presentes em artérias ou 

veias maiores que 4mm. 

Cateter de Aspiração de Trombos

Ponta Silva Cônica

Suave inserção e navegabilidade pelo vaso

Desenvolvida especialmente para impedir a sucção 
da parede do vaso durante a aspiração de trombo

Shaft Trançado Reforçado

Resistência ao kink ao longo de todo o 
comprimento do cateter

Aumento do controle da ponta

Ponta de 4 cm com angulação de 120º

Melhor dirigibilidade e seleção de vasos

Controle rotacional do lúmen de aspiração em grandes vasos

Fácil Entrega Over-The-Wire

Compatível com fio guia 0.035"

Compatível com introdutor 10F

Aspiração de trombos potencializada e com controle de fluxo

Lúmen de aspiração não obstrutível com controlador de fluxo 

Aumento do Fluxo

Para  aumento da aspiração, rolar o 
controlador de fluxo em direção ao cateter

Lúmen eficaz - 450% maior que o Pronto V3



Cateter de Aspiração de Trombos

O cateter Pronto .035" é indicado para a remoção/ aspiração de materiais 

embólicos (trombos/ fragmentos) presentes em vasos do sistema arterial e venoso 

profundo, além de possibilitar a infusão/ entrega de agentes diagnósticos e/ ou 

terapêuticos.
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Especificações: 

Introdutor compatível:  

Fio guia compatível:   

Comprimento de trabalho:   115 cm

Marca Radiopaca:   Localizada ≈4mm da ponta distal

Seringa:     Seringa de policarbonato de 60 ml                                             
com êmbolo de bloqueio 

≥10F (D.I. min 3.35mm)

≤0.035  "

Cateter Pronto .035"

Extensão com Controlador de Fluxo Seringa de 60ml 

com Êmbolo de Bloqueio

Saída do Fio Guia .035"

Stopcock de 3 Vias 

Consulte as instruções de uso para obter uma lista completa de indicações, 
contraindicações, recomendações e precauções.
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Saída do Fio Guia .035"
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