
Medindo  
para o Sucesso

SUPERTORQUE® MB
Cateter de Calibração com Marcas Radiopacas 5F



 hub de policarbonatoponta sem malha trançada, compatibilidade com 
fio guia de 0,038”

pigtail com 6 ou 8 furos laterais 2, 10 ou 20 marcas radiopacas de liga 
de ouro

corpo de poliuretano com malha 
trançada

Atendendo com precisão aos padrões de qualidade Cordis, o SUPERTORQUE® MB Cateter de Calibração com Marcas 
Radiopacas permite a realização de medições de comprimentos precisas nos mais diversos procedimentos endovasculares. 

A excelente visibilidade das marcas radiopacas de liga de ouro proporciona fácil informação de localização do cateter na 
área vascular.

O corpo com malha trançada lhe proporciona um dispositivo altamente manobrável, que é necessário para este tipo de 
procedimento desafiante.

SUPERTORQUE® MB
Cateter de Calibração com Marcas Radiopacas 5F

Informações para Pedidos

Comprimentos 
(cm) 

Tamanho 
(F) 

 65             5 –  –  8 532-598C

 70             5 6 532-598D** –  6 

 110             5 6  6 532-598A 6 532-598B

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 SUPERTORQUE 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 SUPERTORQUE n° 81356112284.
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
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SH* Código Código Código

2 marcas radiopacas
de liga de ouro

SH*

10 marcas radiopacas
de liga de ouro

SH*

20 marcas radiopacas
de liga de ouro

* Furos Laterais
** Espaçamento de 2 cm por início de cada marca


