
Alça de Nitinol
Conectada a janela indicadora 
e auxilia no posicionamento 

extravascular do tampão

Mecanismo de Liberação 
da Alça de Nitinol
Libera a alça de nitinol na parte 
distal do EXOSEAL® Dispositivo de 
Fechamento Vascular

Botão de Disparo
Incorpora um sistema

de bloqueio para evitar
a liberação intravascular

do tampão

Janela Indicadora
Indica a posição para 
a liberação correta

Sistema de Visualização 
de Fluxo Sanguíneo

Indica visualmente o fluxo 
sanguíneo pulsátil

Dispositivo de Fechamento Vascular

 

EXOSEAL®

*Os dados clínicos do “Estudo ECLIPSE” indicam segurança em termos de lesão vascular, sangramento no lugar de acesso, 
infecção ou lesão nervosa, isquemia ipsilateral de extremidade inferior ou SAE.

 

Dispositivo extravascular
Compatível com introdutores de 5F a 7F, com até 12cm de comprimento.
Clinicamente Seguro*
Colocação segura e precisa
Indicadores visuais de �uxo pulsátil e janela indicadora de posicionamento

Maximize a Segurança Clínica*
no Fechamento de Artérias



 

 

Fechamento
Extravascular
Seguro

Dispositivo de Fechamento Vascular
EXOSEAL®

Tecnologia Bioabsorvível
Tampão sintético de Ácido Poliglicólico

Somente para profissionais de 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 especificações de produto 
sem notificação prévia. 

CORDIS, Cordis LOGO e EXOSEAL são marcas comerciais 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 EXOSEAL nº 81356112253.

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 ao Cliente Cardinal Health do Brasil: Telefone (11) 2755-9426 / E-mail: sac.brasil@cardinalhealth.com
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