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Balões para angioplastia
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• Cateter no modelo OTW 0,018”

• Grande variedade de diâmetros: 2 
a 9 mm

• Balão de até 28 cm de 
comprimento

• Balão QuadFlex® de material 
extremamente durável para uso 
em vasos difíceis e muito 
calcificados

• Revestimento de SiLX2 para maior 
navegabilidade

RMS: 10350530036
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• Cateter OTW compatível com 4F, 
fio-guia de 0,014" para tratar as 
lesões infrapoplíteas mais difíceis

• Grande variedade, com diâmetros 
de 1,25 a 5 mm e comprimentos 
de até 22 cm

• Balão QuadFlex® de material 
extremamente durável para uso 
em vasos difíceis e muito 
calcificados

• Design com excelente torque e 
navegabilidade

• Revestimento de SiLX2 para 
melhor navegabilidade

RMS: 10350530036
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• Disponível nas versões de 0,035”, 
0,018” e 0,014” no modelo OTW

• Grande variedade, com diâmetros 
de 2 a 6 mm e comprimentos de 
até 22 cm

• Balão QuadFlex® de material 
extremamente durável para uso 
em vasos difíceis e muito 
calcificados

• Exclusiva tecnologia KrossLock, 
permite que quase 100% da força 
de torque seja transferida do 
conector para a extremidade do 
cateter

• Revestimento de SiLX2 para 
melhor navegabilidade

Cateter OTW para PTA exclusivo para 
tratamento anterógrado de Oclusões 
Totais Crônicas e outras lesões 
difíceis, muito calcificadas

RMS: 10350530038
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• Disponível nas versões de 0,018” 
e 0,014” no modelo RX

• Disponível em diâmetros de 2 mm 
e 7 mm e de 2 a 30cm de 
comprimento

• O sistema de fios duplos fornece 
suporte extra para máxima 
capacidade de empurrar

• O sistema de troca rápida permite 
o manuseio de um único operador 
com fios mais curtos

• O revestimento hidrofílico do 
cateter do balão distal promove 
maior rastreabilidade e 
cruzamento uniforme

Dois fios externos fornecem uma força 
direcionada por todo o comprimento do 
balão, para a dilatação em pressões de 

insuflação baixa 

RMS: 10178010225
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• Catéter 0,035” OTW com 
navegabilidade superior para 
casos de rotina e casos difíceis

• Disponível em diâmetros de 3 mm 
a 10 mm e de 2 a 15 cm de 
comprimento

• Navegabilidade incomparável:
– Pontos flexíveis Checker™ aumentam a 

flexibilidade do balão, garantindo 
melhor navegabilidade

– Design com ponta cônica e perfil baixo 
garante melhor inserção

• Cateter com duplo lúmen que 
reduz os tempos de insuflação e 
desinflação, garantindo a 
eficiência do procedimento

RMS: 10178010201
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• Catéter 0,035” OTW

• Disponível em diâmetros de 5 mm a 12 
mm e de 2 a 8 cm de comprimento

• Pressão de ruptura (RBP) de até 30 
ATM

• Feito com o material Composite®

(Nylon+PET) que oferece resistência a 
punções

• Recomendado para angioplastia das 
artérias femorais, ilíacas e renais, bem 
como para tratamento de lesões 
obstrutivas de fístulas arteriovenosas 
naturais ou sintéticas utilizadas em 
diálise. 

• É recomendado também para dilatação 
posterior à implantação do stent no 
sistema vascular periférico

Força incomparável no 

tratamento de lesões resistentes 

RMS: 10178010139 
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• Catéter 0,035” OTW

• Disponível em diâmetros de 12 mm a 
26 mm e de 2 a 6 cm de comprimento

• Pressão de ruptura (RBP) de até 18 
ATM

• Com tecnologia Ultra não complacente 
(Nylon+PET)
– Sem aumento do diâmetro do balão

– Risco mínimo de dilatação excessiva

• Aplica forças máximas às áreas com 
maior resistência

• Garante pressões específicas com 

confiança sobre a lesão em vasos de 

grande diâmetroRMS: 10178010132 
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Stents
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• Excelente sob fluoroscopia, o que 
melhora significativamente a precisão 
na colocação de stent

• Extremidade alargada com o marcador 
de Tântalo garante a fixação 
permanente

• Tecnologia de eletropolimento em 
múltiplas fases possibilitando a 
redução de rebarbas microscópicas e 
microfraturas e aumentando a 
resistência a corrosões

• Entrega multifuncional: método de 
gatilho, gatilho e pull-back, clip out e 
pull-back

• Diâmetros de 04 a 14mm e de 20 a 
120mm de comprimento

RMS: 10178010168
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• Exclusivos suportes helicoidais e 
pontes anguladas

• Projetado para suportar dobras, 
compressão e torção

• Taxa de ruptura de 4,1% após 18 
meses de acordo com estudo 
Resiliente

• Aprovado pelo FDA
– Para artéria femoral superficial e artéria 

poplítea proximal

– Para diâmetros de vasos: 6,0 a 7,0mm

• Disponíveis em diâmetros de 06 a 10 e 
de 20 a 170mm de comprimento

RMS: (20 a 80 mm) 10178010198 / (100 a 170mm) 10178010197 
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• Estrutura auto expansível de nitinol
encapsulada dentro de duas camadas finas 
de ePTFE
– A superfície interna do ePTFE é impregnado com 

carbono, que reduz a agregação plaquetária na fase 
aguda pós implantação.

• Marcadores altamente radiopacos de 
tântalo oferece uma visualização superior 
na fluoroscopia em todo o processo de 
implante da endoprótese

• O encurtamento mínimo da endoprótese
durante a liberação oferece melhor precisão 
na liberação

• Compatível com Ressonância Magnética

• Sistema de liberação com baixo perfil que 
reduz os traumas no paciente.

• Disponível em diâmetros de 5 a 13,5mm e 
de 20 a 120mm de comprimento

RMS: 10178010159
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Filtros de Cava
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• Filtro em 02 níveis
– O primeiro nível é um design cônico 

– O segundo nível centraliza o filtro

• Adapta-se a uma ampla gama de diâmetros 
de veia cava de até 28 mm

• Sistema de inserção de 7F de diâmetro 
interno minimizando as complicações no 
local de introdução

• Plataforma versátil para múltiplos locais de 
acesso
– Femoral

– Jugular/Subclávia

– Antecubital

• Indicado para colocação permanente

• Retém os êmbolos efetivamente com 
preservação da Patência da veia cava a 
longo prazo

RMS: 10178010092
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• Composto por doze fios de nitinol, com 
memória de forma, provenientes de uma 
manga central de nitinol, com um gancho 
de extração no Apex do filtro
– Estes doze fios constituem dois níveis de filtragem 

de êmbolos: as pernas fornecem o nível mais baixo 
de filtragem, enquanto os braços fornecem o nível 
mais elevado.

• Adapta-se a uma ampla gama de diâmetros 
de veia cava de até 28 mm

• Sistema de inserção de 7F de diâmetro 
interno minimizando as complicações no 
local de introdução

• Pode ser implantado por via Femoral ou 
Jugular

• Indicado para colocação permanente ou 
temporária

RMS: 10178010196
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• Sistema de remoção de filtro de veia cava

RMS: 10178010196 
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Enxertos de PTFE
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• Enxertos de PTFE para construção de 
Acessos para Hemodiálise
– Liso e reto com 3 a 10 mm de diâmetro e com 5 a 

50cm de comprimento

– Anelado ao centro com 6 a 8mm de diâmetro e com 
40 a 80cm de comprimento

• Enxertos de PTFE para revascularização
– Liso e reto com 3 a 10mm de diâmetro e com 40 a 

90 cm de comprimento

– Grandes diâmetros: 13,16 e 19mm com 10cm de 
comprimento

– Liso, reto e de paredes finas com 04 a 10mm de 
diâmetro e com 10 a 90 cm de comprimento

– Anelado e reto de 04 a 10 mm de diâmetro e com 
10 a 90cm de comprimento
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Acessórios
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• Manômetro de 30 ATM para aplicações de 
alta pressão

• Cilindro maior de 30 ml que proporciona 
máximo vácuo para desinsuflação fácil e 
rápida.

• Desenho ergonômico permite o manuseio 
confortável

RMS: 10178010245
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Mais de 100 Anos de 
Qualidade, Integridade,

Serviço e Inovação


