
 

 

 

 

O Cateter de drenagem biliar com Introdutor SKATER® foi projetado para a realização de 

procedimentos de drenagem da bile utilizando a técnica de seldinger. Seu lúmen interno e os 

grandes orifícios no pigtail e ao longo do primeiro terço do cateter tem a finalidade de maximizar o 

fluxo de drenagem. Além disso, é resistente à torção e à incrustação, e tem alto grau de opacidade.  

 

Indicações de Uso 
 

O Cateter de Drenagem Biliar com Introdutor Skater é indicado para os casos de obstrução 

dos dutos biliares que podem ser causados por tumores, colestase, estenoses pós cirúrgicas, 

comprenssões extrínsicas e etc. 

 

Características  
 

 Revestimento Hydrofell ® para facilitar a introdução; 
 

 Poliuretano macio resistente às dobras e com memória de pigtail; 
 

 Grandes orifícios ovais e lúmen largo maximizam a drenagem; 
 

 Mínimo trauma do tecido reduz o desconforto do paciente; 
 

 

Especificações e características técnicas  

 
 

Componentes Composição 

Cateter de Drenagem 

Poliuretano com Sulfato de bário; poliuretano; Éster de celulose; 

polivinilrrolidona; Metil etil cetona, acetato de n-butilo; poliuretano 

com tungstênio; silicone. 

Cânula metálica Aço inoxidável 304 e Acrilonitrilo, butadieno estireno. 

Cânula flexível 
Aço inoxidável; Éster de celulose; polivinilrrolidona e Acrilonitrilo 

butadieno estireno. 

Cateter de Drenagem Biliar com Introdutor Skater® 

Argon Medical Devices 

 



 

 

Esterilização: Óxido de Etileno 

Validade: 5 anos 

 

 

Cateter de Drenagem Biliar com Introdutor Skater®  

Argon – caixa com 05 unidades 

N° de Catálogo 765308300 765310300 

Cateter de Drenagem 

Tamanho 

8 Fr x 40 cm 10 Fr x 40 cm 

Componentes do Conjunto                           Tamanho 

Amplatz fio guia 0.035’’ x 15 cm 0.035’’ x 15 cm 

Introdutor Skater 0.018’’ x 80 cm 0.018’’ x 80 cm 

Agulha Trocar 21 ga x 15 cm    21 ga x 15 cm 

Dilatador Co-axial 6 F x 26 cm      6 F x 26 cm 

Dilatador 8 F x 20 cm 
8 F x 20 cm e 

   10 F x 25 cm 

Skin Fix 55 mm 55 mm 
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Materiais do conjunto Composição química 

 

Agulha Trocar 

 

Aço inoxidável 304; Copolímeros de estireno-butadieno; 

Polipropileno. 

Amplatz Fio guia Worker 
Aço inoxidável 302/304 revestido PTFE 

Aço inoxidável 302/304 

Introdutor Skater 

Poliuretano de pelletano e Acrilonitrilo butadieno estireno 

Tubo de poliuretano branco; polietileno e marcador de platina – 

Irridium Platinum; Aço Inoxidável 304. 

Fio de acesso de nitinol Nitinol 

Dilatador HDPE verde; LDPE; Polioximetileno. 

Skin fix Poliester não tecido (PET); Polietileno (EVA PE) e Acrilato. 


