Cateter de Drenagem Skater Multipropósito
Argon Medical Devices

O Cateter de Drenagem Skater Multipropósito é um cateter de lúmen grande feito de poliuretano
macio com grandes orifícios de drenagem. O cateter é composto por um retificador de ponta que é
usado para endireitar a curvatura do pigtail na aplicação da cânula de reforço flexível ou de metal
ao preparar o cateter para inserção, tem uma banda de tungstênio radiopaca proximal ao último
orifício de drenagem para visualização. Os cateteres estão disponíveis com sistema de bloqueio que
contém um fio de sutura de monofilamento de proteção com trava (corda).

Indicações de Uso
O Cateter de Drenagem Skater Multipropósito destina-se a drenagem utilizando a técnica
Seldinger, para ser utilizado na drenagem geral (drenagem de cistos, abcessos, hematomas,
exsudatos pleurais, pleuracenteses, paracenteses, ascite, vesícula e nefrostomias) e aplicações em
drenagem biliar.

Características
 Kit composto com 01 cateter de drenagem Skater multipropósito, 01 agulha de punção, 01
Amplatz Fio Guia WORKER e Dilatadores;
 Revestimento hidrofílico SLIP-COAT ™ na ponta distal para facilitar a inserção
 A agulha de punção 18G com estilete fornece acesso rápido para o fio amplatz WORKER ™

forte, flexível e suave.
 Não contém látex.
 Todos os cateteres exceto o biliar possuem marcadores de posicionamento ao logo da
tubulação do cateter principal

Aviso: Este dispositivo foi concebido, testado e fabricado para utilização uma única vez. A sua
reutilização ou reprocessamento não foram avaliados e podem provocar mal funcionamento e
subsequentemente doenças, infecções ou outros danos no paciente. Não reutilizar, reprocessar ou
reesterilizar este dispositivo.

Especificações e características técnicas

Componentes

Composição

Agulha de punção c/
estilete

Aço inoxidável 304; Copolímeros de
estireno-butadieno, Polipropileno
(verde, rosa, cinza ou marrom)

Amplatz
fio guia WORKER™

Aço inoxidável 302/304 revestido c/
PTFE

Dilatador

HDPE verde; LDPE; Poliximetileno.

Cateter de Drenagem

Poliuretano c/ sulfato de bário –
Poliuretano – Éster de celulose –
Polivinilrrolidona – Metil etil cetona –
acetato de n-butilo – poliuretano
c/tungstênio – polietileno de baixa
densidade – Silicone - monofilamento de
Nylon – Acrilonitrilo butadieno estireno

Cânula metálica
Cânula flexível

Aço inoxidável 304 – Acrilonitrilo
butadieno estireno.
Poliamida – Éster de celulose Polivilrrolidona

Validade: 5 anos
Esterilização: Óxido de Etileno

Cateter - Argon
caixa com 05 unidades
N° de
Catálogo

Cateter de
drenagem

Agulha de
Punção

Amplatz fio guia
WORKER™

Dilatador

757308000

8Fr x 35cm

18ga x 15cm

0.035’’ x 90cm

6F e 7F

757310000

10Fr x 35cm

18ga x 15cm

0.035’’ x 90cm

6F, 8F e 10F

757312000

12Fr x 35cm

18ga x 15cm

0.035’’ x 90cm

6F, 8F, 10F e
12F
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