
Cordis VISTA BRITE TIP® 

Cateter Guia - Curvas Periféricas

6F 
.070”  

7F 
.078”  

8F 
.088”  

Lúmen extra grande 
para o 6F com .070”

9F 
.098”  

Cateter Guia 
Curvas Periféricas



6F 
.070”  

Uma nova dimensão  
em performance

Cordis continua sendo a empresa lider em tecnologia e 
desenvolvimento de cateteres. 

O VISTA BRITE TIP® 6F com lúmen extragrande de .070”  
agrega valor aos médicos por ter lúmen interno maior, 
mantendo o diâmentro externo de 6F e as características 
de desempenho do cateter guia VISTA BRITE TIP®.  

Portfólio VISTA BRITE TIP®  

7F 
.078”  

8F 
.088”  

9F 
.098”  

Grande variedade de curvas, tamanhos e formatos

Cordis VISTA BRITE TIP® 

Cateter Guia -  Curvas Periféricas



Desenho Multisegmentado

Revestimento de PTFE

Lúmen Interno Grande

Trançado Híbrido

Equilíbrio ideal entre firmeza e flexibilidade para atender diversas anatomias  
Facilidade na canulação. Mantém a memória de formato de ponta durante o 
procedimento. Ponta atraumática altamente visível.

Superfície interna altamente lubrificada  
Suave passagem de dispositivos. Aumenta as taxas de injeção e a visualização.

Grande flexibilidade para acomodar dispositivos  
Permite a entrega de dispositivos maiores. Oferece maior área para injeção de 
contraste. Aumenta a visualização durante a angiografia.

Reduz a espessura da parede

O lúmen interno grande melhora 
a visualização do vaso otimizando 
a passagem de dispositivos 
intervencionistas.  

O revestimento interno lubrificado
de PTFE otimiza a passagem dos 
dispositivos intervencionistas.  

O trançado interno em aço inoxidável 
possibilita a transmissão de torque 1:1 
minimizando dobras.  

Ótima mistura entre tipos de nylon 
oferece equilíbrio entre corpo firme 
e flexibilidade do segmento distal.  



0.70”  
  6F   

A caixa do VISTA BRITE TIP® facilita 
a identificação, o armazenamento 
e o manuseio no estoque da 
hemodinâmica. 

Fácil de Armazenar

Fácil de Identificar

Embalagem

Area externa da caixa com rótulo codificado por cores e total clareza nas informações.
Embalagem interna codificada por cores para fácil identificação do diâmetro em French. 

Caixa compacta para diminuir o espaço de armazanamento.
Embalagem tipo pendurador que permite o armazenamento na posição vertical. 



Aumente suas possibilidades 
Exclusiva tecnologia de fabricação 
com desenho multisegmentado

Segmentos de Torque/Suporte 
Firme porém flexível, para controle preciso e 
backup suporte.

Segmento Resistente a kinks 
Absorve a energia entre os segmentos 
rígidos e flexíveis para resistir as dobras.

Segmento BRITE TIP® 
Altamente visível e macio para uma 
cateterização precisa e segura.

Lúmen Verdadeiro 
Do conector até a ponta distal do cateter.

Ponta Radiopaca Macia 
Precisa e atraumática cateterização sem 
traumas no vaso durante a manipulação.

Segmento de Alinhamento Coaxial 
Flexível para facilitar a canulação e o 
alinhamento coaxial.
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Informações para Pedidos

* Códigos Importados Sob Encomenda MTO

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, BRITE TIP e VISTA 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. VISTA BRITE TIP® 6F e 7F - Registro ANVISA nº 81356112299, VISTA BRITE TIP® 8F - Registro ANVISA nº 81356112300, VISTA BRITE 
TIP® 9F Registro ANVISA nº 81356112301.

Para mais informações, entre em contato com o representante de vendas local da Cordis ou visite www.cardinalhealth.com.br
SAC atendimento clientes Cardinal Health do Brasil: Telefone: (11) 2755-9426  - Email: sac.brasil@cardinalhealth.com

© 2019 Cardinal Health. Todos os direitos reservados. 
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Curva Comprimentos (cm) .070” .078” .088” .098”

Reto (STR) 55 67028055 *

Reto (STR) 90 67028090 * 588844P * 598944P *

Multipurpose (MPAI) 55 67027055 * 77827055 *

Multipurpose (MPAI) 90 67027090 77827090 * 588842P 598942P

Multipurpose (MPD) 95 5888207

Hockey Stick 55 67027855 *

Renal I (RDCA1) 55 67021055 77821055 588845P

Renal II (RDCA2) 55 67021255 77821255 588846P

Judkins Right (JR4) 55 67008255 *

Mamária Interna 55 67019055 *

Curva J 55 67021455 * 77821455 *

Vertebral 90 77821690 588847P

Contralateral I 55 77822255 * 588857P

Contralateral II 55 77822455 588858P

Burke Cerebral Modificada (CBL) 90 67021890 * 588848P *

6F 7F 8F 9F


