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PROJETADO PARA O SEU MAIOR SUCESSO
EM PROCEDIMENTOS COMPLEXOS
O microcate
microcateter
eter F
Finecross® MG representa a integração do cruzamento
superior e do
o suporte ideal d
do fio guia para tratar casos muito complexos
envolvendo vasos
asos tortuosos, CTO
CTO, bifurcaç
bifurcações e lesões altamente estenosadas
e calcificadas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
DUTO
TO
O
Obtenha um cruzamento superior
• Revestimento hidrofílico e segmento distal flexível
para permitir o avanço e acesso através de vasos
distais tortuosos.
• Diâmetros interno e externo afunilados, de 2,6
Fr a 1,8 Fr ao longo de toda a extensão para cruzar
melhor a lesão.

Microcateter convencional

Conte com suporte ideal do fio guia
• Haste totalmente trançada de aço inoxidável
para oferecer uma resposta robusta, reforçar a
integridade do lúmen e elevar a impulsão.
• Camada interna de PTFE para permitir o
manuseio uniforme do fio guia com menos
resistência e para facilitar a troca do fio durante
procedimentos complexos.

O Finecross MG se afunila de 2,6 Fr a 1,8 Fr
ao longo de toda a extensão do cateter

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
2,6 Fr. (0,87 mm)

1,8 Fr. (0,60 mm)

Revestimento hidrofílico com Tecnologia Glide (na porção distal)

Ponta de 0,7 mm
Marcador dourado de 0,7 mm
Trançado em aço inoxidável

Ponta flexível de 13 cm

Revestimento da haste:
Revestimento hidrofílico

Camada interna:
Politetrafluoroetileno - PTFE

Trançado:
Aço Inoxidável - SUS

Marcador radiopaco:
Marcador dourado de 0,7 mm
localizado a 0,7 mm a partir da ponta

Comprimento útil:
130 ou 150 cm

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Diâmetro externo
distal

Diâmetro externo
proximal

Diâmetro interno
distal

Diâmetro interno
proximal

NC-F863A

Compatibilidade do
fio guia

130 cm
1,8 Fr / 0,60 mm

NC-F865A

Comprimento do
cateter

2,6 Fr / 0,87 mm

0,018” / 0,45 mm

Maximum
diameter 0,014” /
0,36 mm

0,021” / 0,55 mm
150 cm
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