
Anatomia Tortuosa

Desempenho Fora de Série

As tecnologias de balão avançadas encontradas nos Cateteres de Dilatação para PTA ULTRAVERSE® 014 
e ULTRAVERSE® 018 PTA permitem ótimo desempenho em anatomias complexas.

Os Cateteres ULTRAVERSE® 014 e 018 contam com três 
tecnologias exclusivas para você alcançar e atravessar a lesão.

Revestimento Hidrofílico de Camada Dupla 
(Ultra-Cross™ Dual Layer Hydrophilic) – revestimento altamente 
lubrificado que reduz o atrito sobre o cateter.

Pontas flexíveis  CHECKER™ Flex Points – dão flexibilidade ao 
balão pelos caminhos tortuosos melhorando o rastreamento. 

Lúmen interno reforçado – melhora a resistência axial para 
atravessar lesões estreitas

Cateter ULTRAVERSE® 018 passando 
por uma anatomia tortuosa

OTC* da artéria poplítea
Pré intervenção

Pós-passagem e Cateter 
ULTRAVERSE® 018

Garante deslizamento excelente mesmo após 
múltiplas inserções 

Exclusivo Revestimento Hidrofílico 
de Camada Dupla ULTRA-CROSS™

  

CHECKER™ Flex Points

Camada interna
altamente resistente

Camada externa
altamente lubrificada
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Inovação Avançada para Desempenho Excepcional

Cateter de Dilatação para PTA

*OTC = oclusão total crônica



Os Menores Calibres do Mercado

0086

Os Balões mais Compridos do Mercado – até 300 mm
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Diâmetro Reduzido / Grande Comprimento

 Grande Diâmetro

Cateteres Balão de Dilatação para PTA ULTRAVERSE® 014/018 

Indicações: Os Cateteres Balão de Dilatação ULTRAVERSE® 014 e ULTRAVERSE® 018 para PTA 
são recomendados para uso na angioplastia transluminal percutânea (PTA) das artérias renal, 
poplítea, tibial, femoral e peroneal. Esses cateteres não devem ser usados em artérias coronárias.

Contraindicação: Nenhuma contraindicação conhecida. O conteúdo é fornecido estéril por 
esterilização com óxido de etileno (OE). Não-pirogênico. Não utilizar se a barreira estéril estiver 
aberta ou danificada. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. Este dispositivo foi concebido 
apenas para uso único. A reutilização deste dispositivo médico acarreta o risco de contaminação 
cruzada entre pacientes, uma vez que os dispositivos médicos – particularmente 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. 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. Para reduzir o potencial de lesões vasculares, o diâmetro e o comprimento 
insuflados do balão devem aproximar-se do diâmetro e comprimento do vaso imediatamente 
proximal e distal em relação à estenose. Quando o cateter está exposto ao sistema vascular, o 
mesmo deve ser manipulado por fluoroscopia de alta qualidade. Não avançar nem retrair o cateter 
a menos que o balão esteja totalmente desinsuflado. No caso de sentir resistência durante a 
manipulação, determinar a causa da resistência antes de prosseguir. A aplicação de uma força 
excessiva sobre o cateter pode resultar em quebra da ponta ou em separação do balão.  Não 
exceder a RBP (pressão de ruptura nominal) recomendada para este dispositivo. Pode haver ruptura 
do balão se a RBP for excedida. Para evitar sobrepressurização, recomenda-se a utilização de um 
manômetro. Após o uso, este produto pode constituir um risco biológico potencial. Manusear e 
eliminar de acordo com as práticas médicas aprovadas e com as leis e regulamentos locais, estatais 
e federais aplicáveis. 

Precauções: Inspecionar cuidadosamente o cateter antes do uso para verificar se este não foi 
danificado durante o transporte e que seu tamanho, forma e condições são adequados para o 

procedimento para o qual será utilizado. Não usar se algum dano ao produto for evidente. Os 
Cateteres Balão de Dilatação ULTRAVERSE® 014 e ULTRAVERSE® 018 PTA só devem ser usados 
por médicos treinados na realização de angioplastia transluminal percutânea. O tamanho mínimo 
aceitável da bainha (French) está impresso no rótulo da embalagem. Não tentar passar o cateter PTA 
por uma bainha introdutora de tamanho inferior ao indicado no rótulo. Não retirar o fio-guia in situ 
para injetar contraste através do lúmen do fio ou para realizar uma troca de fio. Se o fio for removido 
enquanto o cateter balão estiver dentro de uma anatomia tortuosa, o risco de dobrar o cateter 
aumenta. Usar o meio recomendado para insuflar o balão (25% de meio de contraste/75% de 
solução salina estéril). Foi demonstrado que uma razão de 25/75% de meio de contraste/solução 
salina gerou tempos de insuflação/desinsuflação do balão menores. Nunca usar ar ou outros meios 
gasosos para insuflar o balão. Se sentir alguma resistência durante a retirada do cateter 
pós-procedimento pela bainha introdutora, verificar se não há contraste retido no balão, por 
fluoroscopia. Se houver presença de contraste, empurrar o balão para fora da bainha e remover 
totalmente o contraste antes de fazer a retirada do balão. Se continuar sentindo resistência durante 
a retirada do cateter após esse procedimento, recomenda-se remover o cateter balão e o 
fio-guia/bainha introdutora como uma unidade única. Não continuar usando o cateter balão se o 
eixo estiver dobrado ou torcido. Antes da reinserção através da bainha introdutora, o balão deve ser 
limpo com gaze e lavado com solução salina normal estéril. Só se deve volte a dobrar o balão 
enquanto o cateter balão estiver suportado por um fio-guia ou estilete. Para ativar o revestimento 
hidrofílico, recomenda-se molhar o Cateter ULTRAVERSE® com solução salina estéril 
imediatamente antes de sua inserção no organismo.

Reações Adversas Potenciais: As complicações que podem resultar de um procedimento de 
dilatação com balão periférico incluem: •Intervenção adicional • Reação alérgica medicamentosa ou 
ao meio de contraste • Aneurisma ou pseudoaneurisma • Arritmias • Embolização • Hematoma • 
Hemorragia incluindo sangramento no local da punção • Hipotensão/hipertensão

• Inflamação • Oclusão • Dor ou sensibilidade • Pneumotórax ou hemotórax • Sepse /infecção • 
Choque • Deterioração hemodinâmica a curto-prazo • Derrame • Trombose • Dissecção, perfuração, 
ruptura ou espasmo vascular.

Aviso: As leis federais (USA) limitam a venda deste material a médicos ou a pedido médico.

Favor consultar a bula e as informações do produto para indicações, contraindicações, riscos, 
advertências, precauções e instruções de uso.
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