
Resultados incomparáveis na artéria femoral superficial (AFS)
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Para todos os códigos de produtos: fio-guia de 0,035 polegada.

Sistemas de Stent Vascular BARD® LIFESTENT®

Informações para a prescrição: antes de utilizar o produto, leia 
completamente as “Instruções de uso” para mais informação sobre 
indicações, contraindicações, advertências, precauções, eventos 
adversos e instruções para o operador.

Indicações: O Sistema de Stent Vascular L!"#S$#%$® visa aumentar o diâmetro 
luminal no tratamento de lesões sintomáticas de novo ou reestenóticas de até 
160 mm de extensão na artéria femoral superficial (AFS) e/ou a artéria poplítea 
proximal com diâmetros de referência dos vasos que variam entre 4,0 - 6,5 
milímetros.

Contraindicações: O Sistema de Stent Vascular L!"#S$#%$® está contraindicado 
em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao nitinol (níquel, titânio) e ao 
tântalo, e em pacientes que não podem receber o tratamento antiplaquetário 
ou anticoagulante recomendado. Também está contraindicado em pacientes 
que possam ter uma lesão que impeça a insuflação completa do balão de 
angioplastia ou o posicionamento adequado do stent ou do sistema de 
liberação.

Advertências: A utilização deste dispositivo acarreta riscos associados com a 
implante vascular periférico de um stent, incluindo a dissecção do vaso e/ou 
eventos hemorrágicos.

Precauções: As fraturas de stent foram eventos pouco comuns no estudo 

RESILIENT. As fraturas de stent podem ocorrer com o uso de stents sobrepostos, 
no entanto não houve correlação entre fratura do stent e número de stents 
implantados no estudo RESILIENT. Podem ocorrer fraturas na artéria femoral 
superficial ou em segmentos poplíteos que sofram movimento significativo, 
particularmente em áreas com grande angulação e tortuosidade. Também 
devem ser tomados cuidados ao implantar o stent, pois a manipulação do 
sistema de liberação pode, em casos raros, levar ao estiramento e posterior 
fratura do stent. As consequências em longo prazo dessas fraturas de stent ainda 
não foram estabelecidas.

Eventos Adversos Potenciais: Os eventos adversos que podem estar 
associados com o uso do stent nas artérias femoral superficial e poplítea proximal 
incluem, porém não estão limitados a:  
y Reação alérgica/anafilactóide y Hemorragia/sangramento y Pseudoaneurisma y 
Insuficiência renal y Reestenose y Ruptura do stent y Migração do stent

Cuidados: A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou 
por prescrição médica.

Bard e LifeStent são marcas comerciais e/ou marcas registradas da C. R. Bard Inc. 
Todas as outras marcas citadas são propriedade de seus respectivos titulares.  
Copyright © 2010 C. R. Bard, Inc. Todos os direitos reservados.
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RMS: (20 a 80 mm) 10178010198 / (100 a 170mm) 10178010197

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

80 cm

6 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170 6

7 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170 6

8 20, 30, 40, 60, 80 6

9 20, 30, 40, 60, 80 6

10 20, 30, 40, 60, 80 6

130 cm

6 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170 6

7 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170 6

8 20, 30, 40, 60, 80 6

9 20, 30, 40, 60, 80 6

10 20, 30, 40, 60, 80 6

Stent Vascular LifeStent®

Bard Latin American Division
Bard International, Inc.

111 Spring Street Murray Hill 
New Jersey 07974 USA

Customer Service: 908 598-6976
Fax: 908 277-8090

Bard Brasil

Ed. Corporate Center

www.bardpv .com


