Mikrocewnik do kontroli refluksu

Go with the flow.
Bezpieczne
środki
embolizacyjne

Popraw embolizację

Uzyskaj więcej1. Obniż ryzyko
embolizacji niecelowej2,3.

OGRANICZA
EMBOLIZACJĘ
NIECELOWĄ
Bezpieczne ostrzeżenie przed refluksem
materiału embolizacyjnego
Umożliwia leczenie dystalne i superselektywne

ZWIĘKSZONA I CELOWA DOSTAWA
MATERIAŁU EMBOLIZACYJNEGO

Nie powoduje skurczu tętnicy3
Utrzymuje prawidłowy przepływ krwi

i

Ten sam punkt końcowy embolizacji
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Brak krzywej
uczenia się

BRAK RUCHOMYCH CZĘŚCI,
AKTYWACJA NIE JEST
WYMAGANA
Bezkompromisowa wydajność
skuteczność mikrocewnika

Jedyny mikrocewnik do kontroli refluksu umożliwiający embolizację kierowaną przepływem

SEQURE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy Guerbet lub jej spółek stowarzyszonych.
UWAGA: Prawo ogranicza sprzedaż tych urządzeń do sprzedaży przez lekarza lub na jego zlecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcje
użytkowania można znaleźć na etykiecie produktu dołączonej do każdego urządzenia. Informacje do wykorzystania wyłącznie w krajach, w których istnieją
odpowiednie rejestracje produktów wydane przez władze. Materiał nieprzeznaczony do użytku we Francji.
Ilustracje w celach informacyjnych - nie wskazują rzeczywistego rozmiaru ani wyników klinicznych.

Contrast for Life

Innowacyjny mikrocewnik do kontroli refluksu

Unikalna końcówka kontroli refluksu:
Specjalnie
zaprojektowana
końcówka
wykorzystująca zasady dynamiki przepływu.

Rozcięcia boczne
Zapobieganie
cofaniu się
materiału
embolizacyjnego

Promieniowo filtrowane środki kontrastowe
tworzą barierę dla płynu
wokół mikrocewnika
Zmniejsza refluks mikrosfer i związaną z nim
embolizację niecelową
Rozcięcia boczne (<µ70 m) umożliwiają wypływ
środków kontrastowych bez przechodzenia
mikrosfer

Oparty na technologii mikrocewników
optymalizuje elastyczność, zdolność
wciskania i możliwość skręcania w celu
polepszenia możliwości śledzenia.

,

2 markery RO: Marker dystalny poprawia
wizualizację końcówki. Marker proksymalny
umożliwia precyzyjne pozycjonowanie w
naczyniach docelowych

Bariera
środków
kontrastowych

Rozcięcia boczne specjalnie skonfigurowane dla
każdego rozmiaru mikrocewnika, eliminują
ograniczenie wielkości naczynia

Materiał embolizacyjny płynący z przepływem

Bariera środków kontrastowych
obniżająca refluks materiału
embolizacyjnego

Bezpieczna embolizacja

Lepsza embolizacja
Zwiększone podawanie mikrosfer

W porównaniu ze standardowymi mikrocewnikami, SEQURE® umożliwia szybsze
wstrzykiwanie bez refluksu mikrosfer:
 Poprawia potencjalnie upakowanie i dystrybucję mikrosfer
 Zwiększa potencjalnie ilość materiału embolizacyjnego w naczyniu docelowym

Występowanie refluksu mikrosfer

2.7 Fr, 400m

2.7 Fr, 200m

2.4 Fr, 400m

Szybkość wstrzykiwania jest
co najmniej o 80% wyższa bez
refluksu
materiału
embolizacyjnego do naczynia
innego niż docelowe

Szybkość refluksu
koralików

Wielkość
koralików

SEQURE® dostarcza
średnio 3 razy więcej
materiału embolizacyjnego
do naczynia docelowego

2.4 Fr, 200m

Wielkość mikrosfer SEQURE® Standardowe MC

Rozmiar mikrosfer
Standardowe MC

SEQURE®:

Standardowy
mikrocewnik

Zwiększenie kontrastu może
wskazywać na większą ilość
wstrzykniętych mikrosfer

Standardowy mikrocewnik:

Mniejsza ilość kontrastu może
wskazywać na niższą
zawartość wstrzykniętych
mikrosfer

2.7 SEQURE® Fr

Angiografia przed
embolizacją

mikrocewnik
SEQURE®

Embolizacja prawej nerki świni z użyciem widocznych
mikrosfer: Tomografia komputerowa tydzień po zabiegu

2.8 SEQURE® Fr

Naczynie inne niż docelowe

Naczynie
docelowe

Naczynie inne niż docelowe

Standardowa końcówka mikrocewnika

Embolizacja

Refluks do
naczynia innego
niż docelowe

Naczynie
docelowe

Końcówka SeQure®

Naczynie
docelowe

2.4 SEQURE® Fr

Końcówka
SeQure®

Refluks do
naczynia innego
niż docelowe

Naczynie docelowe

Angiografia po
embolizacji

Otwarte naczynia inne
niż docelowe

Naczynie docelowe
Embolizacja
naczynia innego niż
docelowe

Naczynie docelowe

Zastosowano identyczne techniki embolizacji dla mikrocewników testowych i referencyjnych3

Uzyskaj więcej

Obniż ryzyko embolizacji niecelowej

Kompatybilność z SEQURE®

Dostrzec znaki ostrzegawcze
SEQURE® zapewnia wczesne wskazania odnośnie zmian dynamicznych przepływu w naczyniach i punktu końcowego embolizacji.

WŁAŚCIWOŚCI

SPECYFIKACJA

Mikrocewnik OD
(proksymalny/dystalny)

2,9/2,4 Fr
(0,97/0,8 mm)

2,9/2,7 Fr
(0,97/0,9 mm)

3,0/2,8 Fr
(1,00/0,93 mm)

0,022 cala
(0,56 mm)

0,025 cala
(0,64 mm)

0,027 cala
(0,69 mm)

Średnica wewnętrzna cewnika
Długość funkcjonalna

105
cm

Maksymalnie kompatybilny
prowadnik OD

130
cm

150
cm

0,018 cala
(0,46 mm)

Zalecany cewnik prowadzący

105
cm

130
cm

150
cm

105
cm

0,021 cala
(0,53 mm)

130
cm

150
cm

0,021 cala
(0,53 mm)

Minimalnie 0,038 cala (0,97 mm) kompatybilny prowadnik

Kompatybilne mikrosfery
embolizacyjne OD

70-500 m

70-500 m

70-700 m

Rozmiar kompatybilnej spirali
embolizacyjnej

0,018 cala

0,018 cala

0,018 cala

Mikrocewnik SEQURE®
Embolizacja kierowana przepływem z kontrolowanym
refluksem na końcówce cewnika SEQURE®

Specyfikacja i informacje dotyczące zamawiania

Standardowy mikrocewnik
Embolizacja kierowana przepływem z refluksem kontrastu i
mikrosfer na końcówce cewnika standardowego

Embolizacja kierowana przepływem. Ten sam punkt końcowy embolizacji

REFERENCJA
PRODUKTU

NUMER
ZAMÓWIENI
A

CEWNIK OD
(F/MM)

DŁUGOŚĆ
FUNKCJONALNA
(CM)

ŚREDNICA
WEWNĘTRZNA
(W MM)

ZALECANE
WYTYCZNE
(W MM)

KSZTAŁT

SQ24_MB_105

232864

2,4 F (0,8 mm)

105

0,022" (0,56 mm)

0,018" (0,46 mm)

Prosty

SQ24_MB_130

234072

2,4 F (0,8 mm)

130

0,022" (0,56 mm)

0,018" (0,46 mm)

Prosty

SQ24_MB_150

234049

2,4 F (0,8 mm)

150

0,022" (0,56 mm)

0,018" (0,46 mm)

Prosty

SQ27_MB_105

232881

2,7 F (0,9 mm)

105

0,025" (0,64 mm)

0,021" (0,53 mm)

Prosty

SQ27_MB_130

232882

2,7 F (0,9 mm)

130

0,025" (0,64 mm)

0,021" (0,53 mm)

Prosty

SQ27_MB_150

234052

2,7 F (0,9 mm)

150

0,025" (0,64 mm)

0,021" (0,53 mm)

Prosty

SQ28_LB_105

232887

2,8 F (0,93 mm)

105

0,027" (0,69 mm)

0,021" (0,53 mm)

Prosty

SQ28_LB_130

234054

2,8 F (0,93 mm)

130

0,027" (0,69 mm)

0,021" (0,53 mm)

Prosty

SQ28_LB_150

234055

2,8 F (0,93 mm)

150

0,027" (0,69 mm)

0,021" (0,53 mm)

Prosty

Plik danych
1.
2.
3.
4.

Raporty akumulacji materiałów embolizacyjnych DR-1800178 i TR-02601
Raport TR-002 Dynamiczny test wskaźnika przepływu w naczyniu (refluks materiałów embolizacyjnych)
Użyteczność, bezpieczeństwo i skuteczność nowego mikrocewnika w zakresie redukcji embolizacji niecelowej. Michael Tal i in. WCIO 2018 Poster. Badania
na zwierzętach
Raport DR-1800178 i TR-002 Dynamiczny test wskaźnika przepływu w naczyniu

