Cateter de aspiração

A SOLUÇÃO PARA A REMOÇÃO
DE TROMBOS

O EliminateTM é um cateter de aspiração
inovador desenvolvido para oferecer um
equilíbrio perfeito entre performance,
resistência à torção e capacidade de
aspiração de trombos.

ENTREGABILIDADE
A tecnologia inovadora do Eliminate oferece maior
entregabilidade e resistência à torção
• A sonda pré-carregada oferece maior impulsão e garante o
cruzamento ideal em cenários de difícil cruzamento
• Construção da haste totalmente trançada para elevar a
resistência à tração do cateter
• O segmento de troca rápida de 23 cm oferece melhor
rastreabilidade
• O revestimento hidrofílico facilita a navegação através de
anatomias tortuosas

90 cm

10 cm

40 cm Revestimento Hidrofílico

Marca Radiopaca

Estilete de suporte

COMPONENTES ELIMINATETM

x2

x1

x1

Seringa para vácuo
30ml Policarbonato

Tubo de extensão 2 vias

Agulha para auto lavagem

x1
Filtros portáteis
70 µm

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

FÁCIL DE USAR

Comprimento da Ponta:

Operação com apenas uma mão

6 mm

• O marcador radiopaco distal curto e fino oferece excelente
visualização e eleva a flexibilidade distal

Revestimento:
Hidrofílico

• O kit completo contém:

Segmento de troca rápida:

- Seringas de bloqueio de 30 ml
- Linha de extensão (25 cm) com válvula bidirecional
- Cesta do filtro

23 cm

Faixa marcadora radiopaca:

De 1 mm localizado a 4 mm a partir da ponta

Marcas de posicionamento:

10 cm = marca branca única localizada a 90 cm
a partir da ponta

Compatibilidade do fio:

Sonda de reforço com
segmento distal flexível
Haste totalmente
trançada

0,014” (0,36 mm)

Comprimento do cateter:
140 cm

Guia cônica

ÿ 0,40 mm = 0,0157’

ÿ 0,42 mm = 0,0165’’

Corpo em Aço Inoxidável

Segmento Distal Flexível

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Registro ANVISA
EliminateTM

Eliminate™

Compatibilidade do cateter guia

EG1602

6Fr
(D.I. ≥ 0,70 pol /1,78 mm)

EG1652

7Fr
(D.I. ≥ 0,80 pol / 2,03 mm)
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