
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleaner 

   Cateter de remoção de trombos é um dispositivo baseado num cateter percutâneo 6 fr ou 7 fr de 

peça única, disponível nos tamanhos de 65 cm para extremidade superior ou necessidades de curto 

alcance e 135 cm para acesso poplíteo/ femoral ou outras necessidades de longo alcance. A unidade 

manual de acionamento rotativo é descartável e alimentada à bateria, que está ligada a um fio 

sinusoidal que gira a cerca de 4000 RPM. O formato sinuoso do fio facilita a suave desaglutinação 

mecânica da obstrução de fístulas. 

 

Indicações de Uso 

   O CLEANER é indicado para a remoção mecânica de coágulos e para a infusão controlada e seletiva 

de fluidos especificados pelo médico, incluindo trombolíticos, na vasculatura periférica/ enxertos 

de diálise AV.  

 

Características  

 O fio e a ponta a traumática são radiopacos e permite a visualização por fluoroscopia;  

 O design do eixo de transmissão melhorado aumenta a eficiência de transferência de 

energia e torque; 

 Amplitude de fio sinusoidal de 9 mm ideal para remoção de trombo aderente à parede em 

pequenos lúmens; 

 Design de perfil baixo (0.035 ", 6F) assemelhasse ao design do fio-guia permite uma 

excelente orientabilidade através da tortuosidade dos vasos. 

 

Especificações e características técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esterilização: Óxido de etileno  

Validade: 3 anos  

Componentes Composição 

Dispositivo 

ABS, Nylon, Poliuretano, PEBAX, PTFE, 

aço inoxidável, Loctite 431, Espuma de 

borrada de silicone e Silicone. 

Tubo de Proteção PVC DEHP free 

Torneira Policarbonato, HDPE, Silicone e corante. 

Cateter para Remoção de Trombos - Cleaner  

Argon Medical Devices 



 

Atenção: Produto para única utilização. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar, caso contrário 

comprometerá a integridade estrutural do dispositivo e/ou dar origem a uma falha do dispositivo 

que, por sua vez, pode resultar em lesões, doenças ou morte do paciente, além do risco de 

contaminação do dispositivo e infeções cruzadas entre os pacientes. 

 

Cateteres 

Argon – caixa com 01 unidade 

N° de Catálogo 
Dimensões   

fr x cm 

Amplitude do 
fio sinusial 

700009XT 6 fr x 65 cm 9 mm 

700109XT 6 fr x 135 cm 9 mm 

700015 7 fr x 65 cm 15 mm 

700115 7 fr x 135 cm 15 mm 
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