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ESTAMOS COM VOCÊ EM 
CADA PASSO DO CAMINHO.

O Sistema mecanizado de biópsia 

de medula óssea ARROW® 

OnControl® com o apoio da 

nossa equipe especializada de 

treinamento clínico, melhorou 

com sucesso a qualidade das 

biópsias e aspirações de medula 

óssea nos principais centros de 

tratamento de câncer, além de 

melhorar consideravelmente a 

experiência do paciente.1

Tamanhos  
inconsistentes  
de amostra 
e  

procedimentos 
múltiplos 
são comuns na sua  
experiência clínica?

O novo padrão 
começa aqui

UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA BIÓPSIAS 
MECANIZADAS DE MEDULA ÓSSEA.

PERFURADOR ÓSSEO
9401

BANDEJAS PARA BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA
Bandejas de sistema completo, 11 ga

102 mm 9458-VC-006

152 mm 9451-VC-006

Bandejas de sistema de biópsia, 11 ga

102 mm 9408-VC-006

152 mm 9411-VC-006

ARROW® OnControl® Agulha de medula óssea
A cânula em forma de rosca é especialmente 

projetada para colher e reter a amostra medular.

AGULHAS DE ASPIRAÇÃO
Bandejas de aspiração com orifícios, 11 ga

102 mm 9471-VC-006

Agulhas de aspiração, 15 ga

25 mm 9425-VC-006

68 mm 9468-VC-006

90 mm 9490-VC-006

ARROW® OnControl® Agulha com orifícios

Os sistemas de aspiração e biópsia de medula óssea ARROW® 
OnControl® devem ser utilizados somente por médicos familiarizados 
com as complicações, restrições, indicações e contraindicações 
referentes à biópsia e aspiração de medula óssea. Somente com 
prescrição médica. Consulte as indicações, contraindicações, avisos  
e precauções nas instruções que acompanham o produto.
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Para obter mais informações, entre em contato conosco: 

919.433.4999 ou ARROWOnControl.com

BIÓPSIAS DE MEDULA ÓSSEA



ASSEGURA MELHOR EXPERIÊNCIA  
GERAL PARA MÉDICOS E PACIENTES

Pacientes com câncer no sangue geralmente 
descrevem a biópsia e aspiração de medula óssea 
como "a pior parte do seu tratamento". O Sistema 
mecanizado de biópsia de medula óssea ARROW® 
OnControl® ajuda a melhorar a satisfação4 dos 
pacientes e estimular sua aceitação para coletas 
contínuos e futuros, reduzindo significativamente 
dores durante e após o procedimento,3,4 além de 
reduzir a necessidade de "testes complementares", 
que geralmente ocorrem quando uma amostra 
é de tamanho insuficiente ou houve falha no 
recolhimento1,3.

O Sistema mecanizado de biópsia de medula óssea 
ARROW® OnControl® oferece menor tempo de 
procedimento e maior controle em comparação  
a agulhas de biópsia manuais e reduz os requisitos  
e o esforço físicos exigidos do médico na realização 
da biópsia, mesmo em ossos de alta densidade.

Aumento acima de   
no número de pacientes sem dor após 
24 horas.2

• O modelo patenteado da cânula tipo rosca 
colhe e retém amostras medulares de 
ossos de baixa densidade 

• Melhor controle do usuário e menos 
esforço físico para obtenção de amostras, 
mesmo com ossos de alta densidade

• Menor dor durante a inserção,1 menor dor 
geral,3 ajuda a estimular a aceitação do 
paciente3,4

• Maior satisfação geral do paciente4*

AUXILIA MÉDICOS NA REALIZAÇÃO  
DE DIAGNÓSTICOS

Diferente de amostras obtidas a partir de agulhas 
de biópsia manuais, as amostras de alta qualida-
de proporcionadas pelo sistema mecanizado de 
biópsia de medula óssea ARROW® OnControl® são 
consistentemente maiores1,2,3,4, proporcionando 
maior área útil para diagnóstico.1 Essas amostras 
com maior comprimento, espessura e volume1,2,3,4 
reduzem procedimentos de re-coleta complementar 
necessários1,4 quando ocorre falha no recolhimento 
da amostra.

Os médicos podem confiar nos tratamentos pla-
nejados com base no diagnóstico de uma amostra 
para cânceres no sangue de adultos e crianças. O 
Sistema mecanizado de biópsia de medula óssea 
ARROW® OnControl® é atualmente o único sistema 
do tipo a receber a aprovação da FDA especifica-
mente para biópsias de medula óssea em crianças.

Tamanho de amostra  
medular em volume (mm3)

Miller 20113 

(N=48 amostras)

40,1

11

Swords 20111 

(N=30 amostras)

36,8

15,3

Berenson 20112 

(N=20 amostras)

36,8

20,4

ARROW® OnControl® 
perfurador óssea

Agulha
manual

Para obter mais informações, entre em contato conosco: 

919.433.4999 ou ARROWOnControl.com

AUMENTA A EFICÁCIA DO 
PROFISSIONAL DA SAÚDE

Em comparação a biópsias realizadas com agulhas 
manuais, o sistema mecanizado de biópsia de medula 
óssea ARROW® OnControl® proporciona amostras de 
melhor qualidade e menor tempo de procedimento, 
que pode ajudar médicos a realizarem um número 
maior de biópsias por dia em pacientes com câncer 
no sangue e tumores benignos.

Amostra medular 
de agulha manual

Amostra Medular  
ARROW® OnControl®**

* Em comparação a procedimentos manuais de biópsia 
de medula óssea

** Dois tamanhos de amostra do mesmo indivíduo 
saudável, mesmo doador Os tamanhos de amostra são 
os meios mais representativos em um estudo publicado 
sobre indivíduos saudáveis.

• Menor número de coletas 
complementares necessárias.3*

• Tempo de procedimento 55% 
menor para aumentar a eficácia1*

• Fácil utilização por médicos, 
independentemente da força física

AGORA, VOCÊ PODE OBTER AMOSTRAS DE MEDULA ÓSSEA MAIORES E DE ALTA QUALIDADE
ACESSO ÓSSEO APRIMORADO

• Amostras mais consistentes e de alta qualidade

• Amostras de maior, comprimento, espessura e 
volume1,2,3,4*

• Maior área útil para diagnóstico1*

As amostras para biópsia de medula óssea foram obtidas 
com o sistema aprimorado de biópsia de medula óssea 

ARROW® OnControl® usando a agulha 11 ga. As amostras 
tinham comprimento de 1,7 cm.

Resultados individuais podem variar

"Com o equipamento de vocês [ARROW® OnControl®], 

terminou rapidamente e, logo depois, percebi 

que não estava tão dolorido quanto com os 

equipamentos de antes. A aspiração da medula 

óssea é a pior parte do meu tratamento...  

Com certeza, o sistema de vocês é melhor."

  –Ryan, paciente com leucemia


