
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 Q!"#F$%&® de material extremamente durável para uso em vasos
difíceis e muito calcificados

Design com excelente torque e navegabilidade

Revestimento de SiLX2 para melhor navegabilidade

 Características do B!"#!$™
 D:

Cateter de dilatação para PTA



Fio-guia recomendado: 0.014"

Contraindicações: 1) Nenhuma conhecida.

Advertências: 1) Conteúdo ESTÉRIL, esterilizado por óxido de etileno (OE). 
Apirogênico. Não utilize o produto caso a barreira estéril estiver aberta ou danificada. 
Para o uso único em paciente. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. 2) Este 
dispositivo foi desenvolvido para ser utilizado uma única vez. A reutilização deste 
dispositivo traz risco de contaminação cruzada entre pacientes, pois dispositivos 
médicos - particularmente os longos e com diâmetro interno pequeno, que têm 
articulações e/ou fissuras longitudinais entre seus componentes - são difíceis ou 
impossíveis de limpar quando entram em contato com fluidos, tecidos com potencial 
pirogênico ou contaminação microbiana por  tempo indeterminado. Os resíduos de 
material biológico podem contaminar o dispositivo com pirógenos ou 
micro-organismos que podem causar complicações infecciosas. 3) Não reesterilize. A 
reesterilização não garante a esterilidade do produto, pois há sempre um grau 
indeterminado de potencial pirogênico ou contaminação microbiana que pode 
causar infecções. As mudanças térmicas e/ou mecânicas causadas pela limpeza, 
reprocessamento e/ou reesterilização deste dispositivo podem danificar seus 
componentes, aumentando a probabilidade de mau funcionamento. 4) Para reduzir 
a possibilidade de danos aos vasos, o diâmetro do balão insuflado e seu 
comprimento devem ser aproximadamente iguais ao diâmetro e comprimento do 
vaso na região proximal e distal da estenose. 5) Quando exposto ao sistema vascular, 
o cateter deve ser manipulado sob observação fluoroscópica de alta qualidade. Não 
avance ou retire o cateter, exceto quando o balão estiver completamente 
desinsuflado. Caso encontre resistência durante a manipulação, investigue a causa 
antes de continuar. Aplicar força excessiva ao cateter pode resultar em quebra da 
ponta ou ruptura do balão. 6)  Não ultrapasse a pressão de ruptura (RBP) 
recomendada para este dispositivo. O balão pode se romper se a RBP for excedida. 
Para evitar a pressurização excessiva, recomenda-se usar um dispositivo de 
monitoramento de pressão. 7) Após o uso, este produto pode representar um risco 

biológico. Manuseie e descarte o dispositivo de acordo com as práticas médicas 
consagradas, observando as leis e os regulamentos municipais, estaduais e federais.

Precauções: 1) Antes de utilizar, inspecione cuidadosamente o cateter para 
verificar se ele não foi danificado durante o transporte e se seu tamanho, forma e 
condição são adequados para o procedimento no qual será usado. Não use se o 
produto apresentar danos visíveis. 2) O cateter Atlas deve ser usado apenas por 
médicos experientes na realização de angioplastia transluminal percutânea. 3) O 
tamanho mínimo (em French) aceitável da bainha está impresso no rótulo da 
embalagem. Não tente introduzir o cateter de ATP através de uma bainha de 
tamanho menor que o indicado no rótulo. 4) Use apenas o meio recomendado 
para insuflar o balão. Nunca use ar ou outro meio gasoso para insuflar o balão. 5) 
Se, depois do procedimento encontrar resistência na remoção do cateter, 
recomenda-se remover o cateter-balão e o fio-guia/bainha introdutora como uma 
unidade. 6) Não continue a usar o cateter-balão se o seu eixo estiver dobrado ou 
torcido. 7) Antes de ser reinserido através da bainha introdutora, o balão deve ser 
limpo com gaze, lavado com solução salina estéril normal e dobrado novamente 
com a ajuda da ferramenta própria para isso. O balão só deve ser dobrado 
novamente enquanto o cateter estiver apoiado no fio-guia.

Para indicações, contraindicações, riscos, advertências, 
precauções e instruções de uso, favor consultar a bula e os 
folhetos que acompanham o produto.

Bard e Bantam são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da 
C.R. Bard, Inc., ou afiliadas. Todas as demais marcas citadas são propriedade 
de seus respectivos titulares. Copyright © 2011, C. R. Bard, Inc. Todos os 
direitos reservados. 
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RMS: 10350530036

Comprimento do Shaft (cm) Diâmetro do Balão (mm) Comprimento do Balão (cm) Perfil (F)

100 cm

1,5 2, 4, 8, 10, 12 4

2 4, 8, 10, 12, 15, 22 4

2,5 4, 8, 10, 12, 15, 22 4

3 4, 8, 10, 12, 15, 22 4

3,5 4, 8, 10, 12 4

4 4, 8, 10, 12 4

5 4, 8 ,10, 12 4

130 cm

1,5 2, 4, 8, 10, 12 4

2 4, 8, 10, 12, 15, 22 4

2,5 4, 8, 10, 12, 15, 22 4

3 4, 8, 10, 12, 15, 22 4

3,5 4, 8, 10, 12 4

4 4, 8, 10, 12 4

5 4, 8, 10, 12 4

150 cm

1,25 1.5 4

1,5 1.5, 2, 4, 8, 10, 12 4

2 4, 8, 10, 12, 15, 22 4

2,5 4, 8, 10, 12, 15, 22 4

3 4, 8, 10, 12, 15, 22 4

3,5 4, 8, 10, 12 4

4 4, 8, 10, 12 4

5 4, 8, 10, 12 4
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