
A junção perfeita

VISTA BRITE TIP® IG
Cateter Guia Valvulado



•  Lúmen extragrande

•  Memória de formato 

• Corpo flexível

• Resistente a dobras

• Visualização de fluxo

•  Fácil inserção na pele

•  Mínima perda de 
sangue

• Controle de torque

• Ponta flexível 
 atraumática

• Ponta radiopaca

•  Revestimento interno 
em Teflon

• Lúmen verdadeiro

•  Conforto e segurança 
para o paciente

VISTA BRITE TIP® IG
Cateter Guia Valvulado com dilatador de vaso e 
válvula hemostática SLIX 7F, 8F e 9F

VISTA BRITE TIP® IG Cateter Guia Valvulado combina 

as qualidades de guia e manuseio do cateter guia 

VISTA BRITE TIP® com as  vantagens do introdutor 

AVANTI®+ em um único dispositivo.

Para Carótidas, Renais 
e Contralateral



Segmento 5:
Máxima firmeza para
controle
Ótima mistura entre tipos de nylon 

oferece equilíbrio entre corpo firme 

e flexibilidade do segmento distal, 

resultando em excelente empurabilidade 

e capacidade de transmissão de torque 

1:1 do hub até a ponta. O trançado em 

aço inoxidável minimiza o kinking.

Segmento 4:
Estável e com 
manobrabilidade
Para garantir a manobrabilidade do guia

enquanto a firmeza suficiente é mantida

para continuar a fornecer sólido back-up 

suporte.

Segmento 3:
Firmeza com flexibilidade... 
Gentileza
Excelente flexibilidade para melhor 

conformação a anatomia do paciente e 

para facilitar a navegação de dispositivos.

Segmento 1:
Ponta radiopaca macia
A ponta é desenhada para 

engajamento atraumático 

seguro e posicionamento 

preciso.

Segmento 8:
Fácil introdução de 
líquidos
Porta lateral com colar de sutura 

rotável permite facíl injeção de 

contraste.Segmento 6:
Suave revestimento em 
Teflon 
Para lubricidade interna e suave 

passagem de dispositivos.

Segmento 7:
Alta 
manobrabilidade 
com mínimo 
refluxo
Patenteada válvula 

hexacúspide SLIX permite 

movimento sem refluxo 

de sangue ou entrada 

de ar.

Segmento 2:
Flexibilidade aumentada 

aonde é necessário
Ponta distal flexível, pré-moldada e 

atraumática para facíl canulação e 

alinhamento coaxial.



O cateter de guia valvulado VISTA BRITE TIP® IG 

possui a patenteada válvula hemostática SLIX 

com desenho espiral de seis cortes que permite o 

livre movimento do cateter com mínimo refluxo 

de sangue.

Comparação entre Tamanhos da Punção
O cateter de guia valvulado VISTA BRITE TIP® IG permite um tamanho menor de punção em comparação com a combinação introdutor e cateter guia.
Esta pequena redução no tamanho da punção pode ser traduzida em menos tempo de compressão para um procedimento mais rápido, menor risco 
de trombose e maior eficiência do serviço, aumentando o conforto do paciente. Além disso, o cateter guia valvulado VISTA BRITE TIP® IG incorpora 
todas as vantagens de um cateter guia VISTA BRITE TIP®, que proporciona estabilidade e firmeza com suporte e torqueabilidade ideais para contribuir 
com a segurança do procedimento.

Embalagem
O cateter de guia valvulado VISTA BRITE TIP® IG é etiquetado (classificado) da mesma maneira que o cateter guia VISTA BRITE TIP® pelo seu 
diâmetro externo em French e diâmetro interno em Polegada. Esta disponível em vários formatos de ponta. Um dilatador de vaso flexível com 
ponta radiopaca acompanha cada embalagem.

Código do 
Produto

Formato da Curva Comprimento 
(cm)

Diâmetro Externo 
(F)

Diâmetro Interno 
(Pol) 

Desenho da Curva

4037553A Renal II (adulto) 55 7 .078"

4037553R * Renal I (pequena) 55 7 .078"

4037553H * Hockey Stick 55 7 .078"

4037553C * Contralateral I 55 7 .078"

4037553M * Multipurpose 55 7 .078"

4038553A * Renal II (adulto) 55 8 .088"

4038553R * Renal I (pequena) 55 8 .088"

4038553H * Hockey Stick 55 8 .088"

4038553C Contralateral I 55 8 .088"

4038553M Multipurpose 55 8 .088"

4038553S * Reto (STR) 55 8 .088"

4038953M Multipurpose 95 8 .088"

4038953S * Reto (STR) 95 8 .088"

4038953B Burke Cerebral Modificada (CBL) 95 8 .088"

4039953M Multipurpose 95 9 .098"

* Códigos Importados Sob Encomenda MTO

Introdutor e 
Cateter Guia

Introdutor

Compatibilidade 7F
0.078"

Compatibilidade 8F
0.088"

Compatibilidade 9F
0.098"

Vista Brite Tip® IG
Cateter Guia 
Valvulado

VISTA BRITE TIP® IG
Cateter Guia Valvulado

Somente para profissionais 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 especificações de produto sem notificação prévia.

CORDIS, Cordis LOGO, VISTA BRITE TIP, e AVANTI 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 VISTA BRITE TIP IG Reto nº 81356112294, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG MPA nº 81356112298, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Hockey Stick nº 81356112293, 
Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Renais nº 81356112296, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Contralateral nº 81356112295, Reg. ANVISA VISTA BRITE TIP IG Burke Cerebral nº 81356112297.

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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