
Uma melhora marcante nos cateteres 
de cruzamento 

0,035"

Ponta de inserção com o menor 
perfil disponível 
• Acessa e atravessa pequenos vasos e lesões 

estenóticas estreitas

• Promove melhor dirigibilidade e entrada em 
lesões distais e vasos complexos  

• Ponta de inserção afunilada exclusiva é a 
menor do mercado 

0,018"

0,014"

Dirigibilidade Melhorada
• Ponta distal afunilada exclusiva para melhor dirigibilidade

• Melhora a entrada em pequenos vasos distais e em lesões 
 estenóticas estreitas
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Compatibilidade do Fio-Guia

Banda de marcação radiopaca de platina 
de 1 mm totalmente embutida 

Cateter de suporte para cruzamento

O Cateter de Suporte para Cruzamento Seeker® amplia as 
possibilidades de tratamento combinando uma excelente 
dirigibilidade com o perfil de sua ponta de inserção e 
capacidades exclusivas de medir o comprimento da lesão.



Informações Técnicas 
Seeker® Cateter de Suporte para Cruzamento

Código do Produto Fio 
Compatível

 Comprimento 
do cateter

 Bainha 
compatível

 Unidades por 
caixa

 

   SK13514 0,014" 135 cm 4F 5/caixa

   SK15014 0,014" 150 cm 4F 5/caixa

   SK9018 0,018" 90 cm 4F 5/caixa

   SK13518 0,018" 135 cm 4F 5/caixa

   SK15018 0,018" 150 cm 4F 5/caixa

   SK6535M 0,035" 65 cm 5F 5/caixa

   SK9035M 0,035" 90 cm 5F 5/caixa

   SK13535M 0,035" 135 cm 5F 5/caixa

   SK15035M 0,035" 150 cm 5F 5/caixa

0,018"

0,014"

0,035"

Especificações do Produto 
Seeker® Cateter de Suporte para Cruzamento

Marcadores duplos delineiam os marcadores radiopacos de 10 e 20 cm. 

Cada marcador preto e branco corresponde a 1 cm.

30 cm

0,014" Perfil da Ponta de Inserção = 0,017"

0,018" Perfil da Ponta de Inserção = 0,021"

0,035" Perfil da Ponta de Inserção = 0,038"

10 cm20 cm

Marcador de platina de 1 mm embutido

Ponta = radiopaca 0,5 cm

Classificado para 300psi

Cateter de Suporte para Cruzamento

Seeker® Cateter de Suporte para Cruzamento
Indicações de Uso  
Os Cateteres de Suporte para Cruzamento Seeker® são recomendados para a troca 
de fios-guia e dispositivos de perfusão concebidos para utilização no sistema vascular 
periférico. Os cateteres destinam-se a suportar um fio-guia durante o acesso ao 
interior do sistema vascular, permitir a troca de fios-guia e proporcionar uma 
passagem para a administração de soluções salinas e/ou agentes de contraste para 
diagnóstico. 
Contraindicações 
Não há contraindicações conhecidas. 
Advertências 
1.) O conteúdo é fornecido ESTÉRIL por esterilização com óxido de etileno (OE). 
Não-pirogênico. Não utilizar se a barreira estéril estiver aberta ou danificada. 
Somente para uso em um paciente. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. 2.) 
Este dispositivo foi concebido apenas para uso único. A reutilização deste dispositivo 
médico comporta o risco de contaminação cruzada entre pacientes, uma vez que os 
dispositivos médicos – sobretudo aqueles com lúmens longos e estreitos, 
articulações e/ou fendas entre componentes, são difíceis ou impossíveis de limpar 
após o contato do dispositivo médico com fluidos ou tecidos corporais com 
potencial de contaminação pirogênica ou microbiana durante um período de tempo 
indeterminável. Resíduos de material biológico podem causar a contaminação do 
dispositivo com pirógenos ou microrganismos, o que pode levar a complicações 
infecciosas. 3.) Não reesterilizar. Após a reesterilização, a esterilidade do dispositivo 
não é garantida devido a um grau indeterminável de potencial contaminação 
pirogênica ou microbiana, que pode levar a complicações infecciosas. A limpeza, 
reprocessamento e/ou reesterilização deste dispositivo médico aumenta a 
probabilidade de mau funcionamento do mesmo devido a efeitos adversos 
potenciais nos componentes que são influenciados por alterações térmicas e/ou 
mecânicas. 4.) Quando exposto ao sistema vascular, o cateter deve ser manipulado 

sob fluoroscopia de alta qualidade. 5.) Durante a retração do cateter, se houver 
resistência durante a manipulação, determinar a causa da resistência antes de 
prosseguir. A aplicação de força excessiva sobre o cateter pode resultar em quebra 
da ponta ou na separação do cateter. 6.) Depois de utilizado, este produto pode 
constituir um risco biológico potencial. Manusear e eliminar de acordo com as 
práticas médicas aprovadas e com a legislação e regulamentos locais, estatais e 
federais aplicáveis. 7.) Exceder a pressão de injeção máxima de 300 psi pode resultar 
em falha do cateter. 
Precauções 
1.) Inspecionar cuidadosamente o cateter antes da utilização para verificar se este 
não ficou danificado durante o transporte e se sua dimensão, forma e condições são 
adequados ao procedimento para o qual irá ser utilizado. Não utilizar o produto se 
houver danos evidentes. 2.) Os Cateteres de Suporte Cruzado Seeker® só devem 
ser utilizados por médicos treinados na utilização de cateteres vasculares para 
diagnóstico. 3.) A dimensão mínima aceitável para o diâmetro (French) da bainha 
está impressa no rótulo da embalagem. Não tente passar o cateter de suporte 
cruzado através de uma bainha introdutora de dimensão inferior à indicada no 
rótulo. 4.) Utilizar apenas fios-guia do diâmetro recomendado conforme indicado na 
embalagem. 5.) Irrigar o cateter com solução salina estéril até esta começar a sair 
pela ponta distal. 6.) Caso sinta resistência durante a remoção do cateter após o 
procedimento, recomenda-se a remoção do cateter, bainha introdutora e fio-guia 
(conforme necessário) como uma única unidade. 7.) Não continue a utilizar o 
cateter se o eixo estiver retorcido. 8.) Antes da reinserção através da bainha 
introdutora, limpe o cateter com gaze húmida, irrigue com solução salina estéril e 
inspecione a ponta quanto a danos e torções. 9.) Faça um rodízio do inventário para 
que os cateteres e outros produtos com prazo de validade sejam utilizados antes da 
data indicada em “Prazo de validade”. 10.) Caso o cateter seja usado como cateter 
de perfusão, consulte a Tabela 2 para garantir que sejam utilizadas as taxas/pressões 
de infusão adequadas e que estas não sejam ultrapassadas.

Reações adversas potenciais
As complicações que podem resultar de um procedimento com cateter de suporte 
cruzado incluem: 
• Dissecção, perfuração, ruptura ou oclusão total dos vasos • Embolia • 
Hipotensão/hipertensão • Hemorragia ou hematoma • Infecção • Espasmo do vaso 
• Embolização distal de material trombótico ou aterosclerótico • Morte

Favor consultar as bulas e informações do produto para indicações 
contraindicações, riscos, advertências, avisos e instruções de uso. Exceder a pressão 
máxima de injeção de 300 psi pode resultar em falha do cateter.
Bard e Seeker são marcas comerciais e/ou registradas da C. R. Bard, Inc., ou uma 
afiliada. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.
Copyright © 2012, C. R. Bard, Inc. Todos os direitos reservados. S120086 Rev 2
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