
CORDIS BRITE TIP® INTRODUTORES



BRITE TIP® INTRODUTORES
Flexibilidade e controle

Cânula resistente a dobras 

Exclusiva cânula de camada
dupla
 
Flexibilidade e suporte para acessar vasos  
tortuosos

Parede da cânula mais espessa
 
Melhor resistência a dobras

Cânula e dilatador de vasos 
revestidos de silicone
  
Entrada no vaso 
lubrificada e 
antitrombogênica

Válvula SLIX  
patenteada 

Projeto em espiral de seis 
cortes da válvula hemostática
Livre movimento do cateter sem refluxo 
de sangue ou aspiração de ar



Desenho de cânula e dilatador cuidadosamente 
fabricados 

Transições cônicas entre 
cânula e dilatador para:
 
- Entrada no vaso sem esforço
- Maior conforto do paciente
-  Reduz potencialmente as complicações  

no local de acesso, mesmo quando 
  penetra em tecido cicatricial

BRITE TIP® Introdutores 
com ponta radiopaca 

Ponta distal com 
tungstênio preto
 A excelente visualização facilita a 
localização exata da ponta distal do 
introdutor para um posicionamento 
intervencionista preciso

BRITE TIP® INTRODUTORES
Colocação precisa e sem traumas



 Código do Produto

Comprimento da Cânula 5,5cm 11cm  23cm 35cm 45cm 55cm 90cm

 Tamanho  Código  Ponta Dilatador   Com  Com  Sem Sem Sem Sem Sem
 French cor (mm) Mini Guia Mini Guia Mini Guia Mini Guia Mini Guia Mini Guia Mini Guia

 4 Q 25  401-411M 401-423M  
 5 Q 25  401-511M 401-523M 401-535M 401-545M 401-555M
 6 Q 35 401-605M 401-611M 401-623M 401-635M 401-645M 401-655M 401-690M
 7 Q 35 401-705M 401-711M 401-723M 401-735M 401-745M 401-755M 401-790M
 8 Q 35 401-805M 401-811M 401-823M 401-835M 401-845M 401-855M 
 9 Q 35  401-911M 401-923M 401-935M 
 10 Q 45  401-011M 401-023M
 11 Q 45  401-111M 401-123M

Informações para 
Pedidos

Comprimentos maiores disponíveis 
para uma ampla variedade de 
procedimentos intervencionistas

CORDIS BRITE TIP® INTRODUTORES

Somente para pro!ssionais da saúde 
Informação Importante: Antes de usar, consulte as instruções de uso fornecidas com este dispositivo, para obter as indicações, contraindicações, efeitos colaterais, procedimento 
sugerido, advertências e precauções. Como parte da política da Cordis para desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especi!cações de produto 
sem noti!cação prévia.
CORDIS, Cordis LOGO e BRITE TIP são marcas comerciais registradas da Cardinal Health e podem ser registradas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade 
de seus respectivos donos. Reg. ANVISA BRITE TIP nº 81356112281 e nº 81356112282.
ADVERTÊNCIAS: Produto ESTÉRIL, somente para uso único. A reesterilização ou a reutilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e criar um risco de 
contaminação que, por sua vez, pode resultar em riscos para a saúde dos pacientes.
Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br 

SAC Atendimento a Clientes Cardinal Health do Brasil: Telefone (11) 2755-9426 / Email: sac.brasil@cardinalhealth.com

©2020 Cardinal Health. Todos os direitos reservados. 
100563751 08/2020


