BucoMaxiloFacial

Somos uma empresa especializada no fornecimento de materiais
cirúrgicos (implantes, descartáveis e equipamentos), com foco em qualidade e

Respeito à Vida.
Temos o objetivo de alcançar o mais alto nível de eficiência para sempre superarmos
as expectativas de nossos clientes e parceiros, resultando no bem estar dos pacientes.

Dispomos de uma equipe multiprofissional altamente qualificada que visa melhora
continua em nosso portfólio a fim de oferecer os melhores produtos do mercado.

Atendemos as seguintes especialidades:




Neurologia (coluna e crânio)
Ortopedia (coluna)
Bucomaxilo

Diferenciais:




Busca por produtos conforme necessidade do cliente
Desenvolvimento de caixa de apoio específica para cada cirurgião
Istrumentadores disponíveis em 100% das cirurgias atendidas

Consulte-nos e descubra a diferença de ser atendido pela

Medical Prme

A verdadeira arte de fazer Medicina.

IMPLANTES

NEOFACE 1.5 / 2.0 / 2.4 mm
Fabricante: NEOORTHO
 Composto por placas e parafusos para bucomaxilofaciais utilizados para osteossíntese
 Placas para piso orbital que possibilita repetibilidade no alojamento da cabeça do parafuso
 Parafusos auto perfurantes e auto roscantes com fixação em cruz, dupla câmera e cabeça em baixo

SISTEMA 1.5 / 2.0 mm
Fabricante: TRAUMEC
 Ampla gama de implantes com variadas geometrias
 Placas dupla face
 Parafusos com encaixe cross-drive auto perfurantes e
auto rosqueantes.

IMPLANTES

SISTEMA 1.2 / 1.7
Fabricante: NORMED
 Sistema de Placas em titânio
 Possui componentes modulares que incluem todas as indicações para a osteossínteses em cirurgias craniomaxilofaciais.

DISTRATOR PALATAL
Fabricante: ENGIMPLAN
 Indicado para correção de assimetria facial
 Possibilita realizar o procedimento de distração óssea
 Elimina a ocorrência de cicatrizes externas
 Intraoral / Discreto
 4 tamanhos diferentes

IMPLANTES

SISTEMA 1.5 / 2.0 / 2.4
Fabricante: META BIO
 Diversos modelos de placas
 Variados tamanhos
 Espessura de 0.6, 0.9 e 2.4 mm
 Utilização de parafusos de 1.5 à 2.7mm
 Ideal para utilização em fraturas angulares (mandibular)
 Excelente Cobertura dos Orifícios
 Baixo Perfil - 0,6mm (espessura).

DESCARTÁVEIS

COLA BIOLÓGICA GRF
Fabricante: MICROVAL

 Efetiva e rápida adesão durante o procedimento
 Endurecido em até 90 segundos, facilitando a sutura
 Reforço a hermeticidade de tecidos e suturas
 Ausência de reações imunológicas
 Bioabsorvível
 Melhor custo benefício – 15ml

BIO-GIDE 25 X 25MM
Fabricante: GEISTLICH
 Líder no mercado em fabricação de membrana de colágeno para regeneração do tecido oral
 Usado em combinação com o substituto ósseo Geistlich Bio-Oss ou Geistlich Bio-Oss Collagen.
 Dupla Face — Previne não somente a permeação de tecidos moles para o local enxertado, mas também atua como guia para formação de ossos, tecidos moles e de vasos sanguíneos.

DESCARTÁVEIS

BIO-OSS 0,25G
Fabricante: GEISTLICH
 Líder no mercado em substituo ósseo em odontologia no mundo
 As excelentes propriedades osteocondutivas Geistlich Bio-Oss conduzem a uma regeneração óssea
previsível e eficiente
 As partículas se tornam parte integral da estrutura óssea recém-formada e conservam seu volume a
longo prazo
 A aplicação subseqüente da membrana Geistlich Bio-Gide permite uma regeneração rápida na área
enxertada.

LUMINA–BONE
Fabricante: CRITÉRIA
 Indicado para preenchimento cirúrgico com finalidade
de manutenção de volume ósseo
 Correções de volume das paredes ósseas vestibulares, com finalidade
estética decorrente de fenestrações e pônticos protéticos
 Excelente recurso material para preservação de alvéolos pós exodontia
e preenchimento de GAP entre o implante e a parede vestibular.

DESCARTÁVEIS

REPROBONE — SUBSTITUTO OSSEO SINTÉTICO OSTEOCONDUTIVO
Fabricante: CERAMISYS
 Implante biocompatível - reabsorvido de uma maneira controlada.
 Radio–opaco
 Tipo bloco ou granulado.

CERÂMICA FOSFOCÁLICA TCH
Fabricante: KASIOS
 Material sintético — sem riscos imunológicos ou infecciosos
 Similar a fase mineral do osso
 Rápida osteointegração
 Rápida vascularização
 Reabsorção por ―creeping substitution‖
 Composição: 75%HA e 25% TCP.

HEMOSTÁTICO BLEED STP/BLEED STP+
Fabricante: DMC GROUP
 Diminui a formação de aderências peritoneais e nasais devido a ação da carboximetilcelulose (CMC)
 Promove a hemostasia natural do Sangue
 Material Biocompativel e Bioabsorvivel
 Utilizados em cirurgias médicas e Odontológicas.

EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE MICRO CIRURGIA PRIMADO 2
Fabricante: NSK
 Apresenta 4 tipos de motores incluindo a versão
slim (fina) que proporciona excelente corte
 Velocidade de 80.000 rpm
 Peças de mão leve e ergonômicas
 Opera com duas peças de mãos simultâneas
 Motor opcional de acionador manual
 Interface de fácil manuseio
 Display Touch Screen
 Limpeza fácil (lavagem automática).

MOTOR CORE
Fabricante: STRYKER
 Opera com 2 peças de mãos simultâneas
 Bomba de irrigação integrada
 Display Touch Screen com cores intuitivas
 Configurações personalizadas de acordo ao usuário
 Reduz a necrose térmica
 Elimina debridamento de acesso ósseo

EQUIPAMENTOS

ULTRASSOM PONTA DE PIEZO
Fabricante: NSK
 Compatível com aplicações periodontais, endodônticas de
brocagem e intervenções mínimas
 Manejo fácil para o usuário
 Leve e compacto
 Disponíveis peças de mão ópticas e não ópticas
 Sistema portátil que se acopla facilmente a qualquer unidade
dental
 Grande variedade de pontas para uma grande variedade de
tratamentos

MICROMOTOR
Fabricante: VULCAN
Velocidade:
 Mínima: 2.000 RPM
 Máxima: 45.000 RPM
Fluxo (Bomba Peristáltica)
 Fluxo Mínimo: 8 mL/min
MICRO SERRAS
Fabricante: RAZEK
Modelos:
 Micro Serra Sagital Power
 Micro Serra Reciprocante Power
 Micro Serra Oscilatória Power
Especificações Técnicas
 Sistema de encaixe Power
 Velocidade máxima de 45.000 RPM.

 Fluxo Máximo: 50 mL/min.

Anotações:

Anotações:

Ortopedia
e Neurocirurgia

Somos uma empresa especializada no fornecimento de materiais
cirúrgicos (implantes, descartáveis e equipamentos), com foco em qualidade e

Respeito à Vida.
Temos o objetivo de alcançar o mais alto nível de eficiência para sempre superarmos
as expectativas de nossos clientes e parceiros, resultando no bem estar dos pacientes.

Dispomos de uma equipe multiprofissional altamente qualificada que visa melhora
continua em nosso portfólio a fim de oferecer os melhores produtos do mercado.

Atendemos as seguintes especialidades:




Neurologia (coluna e crânio)
Ortopedia (coluna)
Bucomaxilo

Diferenciais:




Busca por produtos conforme necessidade do cliente
Desenvolvimento de caixa de apoio específica para cada cirurgião
Istrumentadores disponíveis em 100% das cirurgias atendidas

Consulte-nos e descubra a diferença de ser atendido pela

Medical Prme

A verdadeira arte de fazer Medicina.

MATERIAIS DE APOIO

Retrator Appolon
Fabricante: SOLCO (SENDAI)
 Última palavra em acesso minimamente invasivo (Mini Open)
 Com braço flexível, atende em uma variedade de ângulos e gera acessos de diâmetros variados
 Este instrumental, aliado a uma poderosa ponteira com lâmpada de Xenon, fornece ao cirurgião o acesso perfeito para um procedimento Mini Open seguro e eficaz.

IMPLANTES

4CIS SISTEMA SOLAR
Fabricante: SOLCO (SENDAI)
 Indicações: Estenose, espondiolistese; escoliose, cifose, trauma, tumores e entre outros
 Material:. Liga de titânio (Ti6Al-4V ELI)
 Produtos e instrumentos considerando os aspectos anatômicos com a conveniência de um procedimento cirúrgico
 Parafusos pediculares (distribuição de tensões, proteção de parafuso pull-out e fácil inserção)
 Sistema de fecho interno

CAGE PLIF EM PEEK 4CIS
Fabricante: SOLCO (SENDAI)
 Características exclusivas e de alta tecnologia
 Cage serrilhado que impede o deslizamento
 Fácil colocação
 Configuração de lordose (0°,4° e 8°)
 Engate e desengate fácil ao instrumental
 Instrumentais adequados para diversas técnicas
cirúrgicas.

IMPLANTES

SISTEMA DE FIXAÇÃO PEDICULAR VIA POSTERIOR — NOVEL I
Fabricante: MEDYSSEY
 Diâmetro da cabeça: 13.80mm
 Porca de travamento da haste de rosca normal
 Porca de travamento sem ranhura
 Hastes 6.0mm de diâmetro
 Feito em liga de titânio (Ti6Al-4V ELI)
 Parafusos Monoaxiais, Poliaxiais e ambos para Redução de Listese.

SISTEMA DE FIXAÇÃO PEDICULAR — ZENIUS (BAIXO PERFIL)
Fabricante: MEDYSSEY
 Diâmetro da “cabeça”: 12.0mm (Baixo Perfil)
 Porca de travamento da haste com ranhura mediana de 0.36mm
 Porca de travamento da haste na forma de cauda de pombo
 Porca de travamento da haste acima de 30N
 Não ocorre abertura da Tulipa do parafuso
 Haste de 5.5mm
 Feito em liga de titanio (Ti6Al-4ELI)
 Cross—Link articulado para diferentes encaixes nas hastes.

IMPLANTES
SISTEMA DE FIXAÇÃO PEDICULAR SEMI-RIGIDO - WAVEFLEX
Fabricante: MEDYSSEY
 Hastes semi-ringidas que preservam movimento
 Prevenção da degeneração do segmento adjacente
 Feito em liga de Titânio Ti6Al-4V ELI
 Estabilizador em cirurgias posteriores desestabilizadoras
 Diâmetro e comprimentos multiplos das hastes
 Cross—Link articulado para diferentes encaixes nas hastes.

CARACTERÍSTICAS:
 Parafuso pedicular auto macheante com alma cônica
 Revestimento de hidroxiapatita no corpo do parafuso
 Bloqueador trapezoidal reverso com ranhura linear
de 0,36 mm. ( aumento do torque para até 30 N)
 Haste flexível semi-rígida de 6,0 mm com 2 e 3 ondas
que preservam o movimento de flexão e extensão no
nível adjacente.

IMPLANTES

SISTEMA AVANÇADO DE FIXAÇÃO ESPINHAL — SAFE
Fabricante: MDT
 Parafuso monoaxial e poliaxial de baixo perfil
 Câmara de Mobilidade Exclusiva - facilidade na derrotação
 Rosca de perfil quadrado - torque de travamento no sentido
interno evitando a espanação na tulipa do parafuso

IMPLANTES

CAGE CERVICAL AUTOBLOQUEANTE — FUSIFIX
Fabricante: MDT / Biotechnology
 Fabricado em PEEK
 Dispensa o uso de placas e parafusos para bloquear o cage
 Radio transparente - permite um melhor da fusão óssea
 O flap vem acoplado ao cage, diminuindo o tempo cirúrgico.

CAGE CERVICAL — FUSIFIX
Fabricante: MDT / Biotechnology
 Fabricado em PEEK
 Radio transparente
 Mantém a altura do espaço intersomático
 Várias medidas adequadas às necessidades do médico e do paciente.

CAGE ON CAGE LOMBAR - FUSIMAX
Fabricante: MDT
 Tipo ALIF - Fusão Intervertebral Lombar Anterior
 Correção de Espondiolistese Grau I / Grau II
 Descompressão indireta imediata
 Fixação primária imediata
 Cage rosqueado - acelera a fusão óssea
 Bloqueio de Cage - evita migração e utilização de placa anterior.

PLACA CERVICAL ANTERIOR — CEFIX
Fabricante: MDT
 Trava para bloqueio do parafuso
 Parafuso exclusivo de micro-porosidade
 Resistência mecânica comprovada (Titânio).

DESCARTÁVEIS

CIMENTO CIRÚRGICO PARA VERTEBROPLASTIA
Fabricante: SUBITON
 Aplica-se através de dispositivos de injeção intervertebral
 Baixa temperatura de endurecimento
 Alta radiopacidade (40% de Sulfato de Cálcio)
 Longo tempo de trabalho
 Baixa viscosidade inicial para facilitar a carga do material
aplicador
 Conteúdo 12,5g + 5ml.

APLICADOR DE CIMENTO PARA VERTEBROPLASTIA
Fabricante: SUBITON
 Mecanismo de injeção com dispositivo de pressão controlada
 Mecanismo de liberação de pressão com segurança (gatilho)
 Inclui pistola aplicadora descartável
 Uso único.

SET SUBITON CIFO
Fabricante: SUBITON
 É um sistema completo para o tratamento percutâneo
de corpos vertebrais através da técnica de Cifoplastia
por balão.

DESCARTÁVEIS

CERÂMICA FOSFOCÁLICA TCH
Fabricante: KASIOS
 Material sintético — sem riscos imunológicos ou infecciosos
 Similar a fase mineral do osso
 Rápida osteointegração
 Rápida vascularização
 Reabsorção por “creeping substitution”

JECTOS ÓSSEO
Fabricante: KASIOS
 Biocompatível, bioabsorvivel e biocondutivo
 Ótima osteointegração
 Radiopaco
 Transiente de temperatura menor que 45°C
 Tempo de espera: entre 9 e 11min a 23°C.

GRAFTYS® HBS
Fabricante: GRAFTYS
 Composição: Hidroxiapatita + BTC
 Macroporoso
 Injetável
 Bioreabsorvivel
 Baixa viscosidade
 Osteocondutora.

REPROBONE (Substituto ósseo sintético)
Fabricante: CERAMISYS
 Implante biocompatível (Osteocondutivo)
 Radio – opaco
 Bloco ou granulado

DESCARTÁVEIS

ENXERTO NEW OSTEO
Fabricante: GM REIS
 Implante biocompatível (Osteocondutivo)
 Osteocondutor
 Inorgânico
 Cerâmico
 Não-tóxico
 Radiopaco
 Biodegradável
 Biocompatível
 Liberação controlada de antibiótico
 Aplicação percutânea (na forma de pasta).

ENXERTO SINTÉTICO HIDROXIAPATITA
Fabricante: GM REIS
 Biocompátivel
 Excepcional resistência mecânica
 Radiopaco
 Ausência de reações inflamatórias
 Porosidade elevada
 Fácil manuseio
 Granulado de 0,05 à 1,41mm
 Bloco de 5 x 10 x 10mm / 10 x 10 x 20mm

MEMBRANA G-PATCH
Fabricante: SURGIWEAR
 G-Patch é indicado para o reparo de Dura-máter, reparo de peritônio
ou locais onde seja necessário o reparo do tecido mole
 Composto de Polipropileno
 Pode ser suturado ou usado em sobreposição
 Medidas: 8 X 10mm / 10 X 12mm / 15x20mm

DESCARTÁVEIS

DURAGEN
Fabricante: INTEGRA
 Membrana Bioreabsorvivel
 Maleável, poroso e fácil manuseio
 Pode ser utilizados em cirurgias de coluna vertebral e crânio.

DURADRY: MATRIZ ORGÂNICA DE COLÁGENO
Fabricante: TECNODRY
 Matriz Orgânica de Colágeno do tipo I polimerizado e purificado
 Estéril e pirogênico
 Biointegrado com o organismo receptor

DURASEAL XACT
Fabricante: INTEGRA
 Utilizado em cirurgias de coluna
 Disponível em embalagem de 3ml
 Possui expansão de até 12ml
 Absorção entre 9 e 12 semanas
 Trilisina — com tampão de borato com pH baixo.

SELANTE DURAL ADHERUS
Fabricante: ADHERUS
 Selante da dura-máter
 Impede a fuga de LCR e formação de fistulas.

HEMOSTÁTICO BLEED STP/BLEED STP+
Fabricante: DMC GROUP
 Diminui a formação de aderências peritoneais e nasais
 Promove a hemostasia natural do Sangue
 Material Biocompativel e Bioabsorvivel
 Utilizados em cirurgias médicas e Odontológicas.

EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE MICRO CIRURGIA PRIMADO 2
Fabricante: NSK
 Apresenta 4 tipos de motores incluindo a versão
slim (fina) que proporciona excelente corte
 Velocidade de 80.000 rpm
 Peças de mão leve e ergonômicas
 Opera com duas peças de mãos
 Motor opcional de acionador manual
 Interface de fácil manuseio
 Display Touch Screen
 21 peças de mão com um único motor

MOTOR CORE
Fabricante: STRYKER
 Opera com 2 peças de mãos simultâneas
 Bomba de irrigação integrada
 Display Touch Screen com cores intuitivas
 Configurações personalizadas de acordo ao usuário
 Reduz a necrose térmica
 Elimina desbridamento de acesso ósseo

EQUIPAMENTOS

SISTEMA CIRÚRGICO ULTRASSÔNICO— VARIOSURG
Fabricante: NSK
 Um Potente Sistema Cirúrgico Ultrassônico
 “Caneta” ergonômica (curta e leve, possibilitando um manuseio
confortável)
 Limpeza automática.

SISTEMA DE RADIOFREQUÊNCIA OWL
Fabricante: DIROS TECHNOLOGY
 Capacidade de gerar até 4 lesões simultâneas
 Interface de fácil manuseio
 Sistema de Plug and Play
 Cateteres identificados para cada região de aplicação
 Exibição gráfica em tempo real para todos
os canais
 Monitoramento contínuo da impedância
dos canais
 O único no mercado com ponta de testes
para todos os canais.

EQUIPAMENTOS

ANSPACH MAX 2 PLUS
Fabricante: SYNTHES
 Velocidade máxima de 80.000 RPM
 Peça de mão com resfriamento
 Apenas 104g (Ideal para procedimento de longa duração)
 Ampla gama de acessórios de engate rápido
 Sistema preciso devido seu controle de arranque inicial
 Produto versátil e anatômico.

SISTEMA ULTRAPOWER LINVATEC
Fabricante: LINVATEC — MEDTRONIC
 Sistema pneumático de perfurador ultra power para neurocirurgia e bucomaxilofacial
 O único sistema que não requer lubrificação
 Acompanha Drill de alta velocidade e de baixa velocidade
 Conjunto de protetores de broca
 Controle de velocidade no pedal
 Brocas: Trépanos, Craniótomos e Laminétomos
 Mangueira autoclavável
 Bandeja para esterilização.

MICROMOTOR
Fabricante: VULCAN
Velocidade:
 Mínima: 2.000 RPM
 Máxima: 45.000 RPM
Fluxo (Bomba Peristáltica)
 Fluxo Mínimo: 8 mL/min
 Fluxo Máximo: 50 mL/min.

Anotações:

Neurocirurgia
Fechamento de Crânio

Somos uma empresa especializada no fornecimento de materiais
cirúrgicos (implantes, descartáveis e equipamentos), com foco em qualidade e

Respeito à Vida.
Temos o objetivo de alcançar o mais alto nível de eficiência para sempre superarmos
as expectativas de nossos clientes e parceiros, resultando no bem estar dos pacientes.

Dispomos de uma equipe multiprofissional altamente qualificada que visa melhora
continua em nosso portfólio a fim de oferecer os melhores produtos do mercado.

Atendemos as seguintes especialidades:




Neurologia (coluna e crânio)
Ortopedia (coluna)
Bucomaxilo

Diferenciais:




Busca por produtos conforme necessidade do cliente
Desenvolvimento de caixa de apoio específica para cada cirurgião
Istrumentadores disponíveis em 100% das cirurgias atendidas

Consulte-nos e descubra a diferença de ser atendido pela

Medical Prme

A verdadeira arte de fazer Medicina.

IMPLANTES

FECHAMENTO DE CRÂNIO NEOFACE 1.5 mm
Fabricante: NEOORTHO
 Composto por placas e parafusos para fechamento de crânio, utilizados para osteossintese
 Placa para piso orbital que possibilitam repetibilidade no alojamento da cabeça do parafuso
 Parafuso autoperfurante e auto roscante com fixação em cruz, dupla câmera e cabeça em baixo perfil.

FECHAMENTO DE CRANIO 1.5
Fabricante: ENGIMPLAN
 Dispositivos metálicos produzidos em titânio puro ASTM F67 grau 2
 Assegura a estabilidade estrutural permanente do retalho craniano recolocado em posição
Implantes:
 Parafuso TI (1.5 x 4/5/6 mm)
 Parafuso TI (1.8 x 4/5/6 mm)
 Parafuso auto perfurante Cross Drive (1.5 x 4/5/6 mm)
 Botão de 11mm e 16mm
 Conjunto de placas e telas.

IMPLANTES

SISTEMA NEURO 1.5
Fabricante: TRAUMEC
 Ampla gama de implantes com variadas
geometrias
 Placas dupla face
 Parafusos com encaixe cross-drive auto
perfurantes e auto rosqueantes.

DESCARTÁVEIS

SUGITA 2 — CLIPES DE ANEURISMA
Fabricante: MIZUHO
Revolucionando o gerenciamento do aneurisma, T2 é um verdadeiro avanço inovador em:
 Perfil da mola 50% mais fino
 Maior abertura do mercado
 Exclusivo sistema fio-ponte
Sua características facilitam o tratamento de aneurismas complexos e são disponíveis em uma ampla variedade de medidas, angulações e fenestrações — Inclusive clipes longos de 40mm.

O novo design de sua
caixa possui um sistema
que comporta 120 clipes
em 4 módulos.

CLIPE DE RANEY
Fabricante: VENTURA

DESCARTÁVEIS

DVE / DLE
Fabricante: HP BIO
 Escala de pressão em mm Hg e cm H2O bureta graduada para uma fácil e segura regulagem da PIC
 Torneira com saída para monitoração da PIC
 Filtro antimicrobiano hidrofóbico
 Válvula em Y para coleta de amostra ou injeção de líquido
 Válvula anti-refluxo para prevenção de retorno de liquor
 Torneira do paciente com saída para monitoração da PIC
 Porta coletora com corta fluxo para evitar vazamento
 Conector luer macho e fêmea permite a troca da bolsa de drenagem
 Bureta: neonatal 30ml / adulto 60ml

SPHERA DUO - Válvula
Fabricante: HP BIO
Modelo Adulto e Infantil
 Corpo transparente de silicone de grau médico com câmara central para bombeamento e punção
 Corpo flexível com base anatômica plana
 Conectores de poliacetal - Alojam o duplo sistema de controle de pressão por fenda anti-refluxo

Modelo Adulto com pré-câmara
Além das características da válvula adulta, esta válvula possui
 Câmara de punção com base de poliacetal rígida e domo mais espesso
 Perfil levemente elevado

Modelo Neonatal
 Corpo rígido, não possui câmara de bombeamento
 Controle de pressão único
 Menor volume possível compatível com uma criança neonatal
 Possui duas abas de silicone unidas ao corpo

Obs.: todos os modelos utilizam sistema Hakim e são compatíveis com RM.

DESCARTÁVEIS

VÁLVULA NPH
Fabricante: INTEGRA

 Recomendado a pacientes idosos
 Válvula com resistência variável ao fluxo, sem necessidade de programação (auto regulável)
 Desenvolvida para pacientes que necessitam de uma taxa de drenagem baixa (8-17ml/h) e com hidrocefalia de pressão normal
 Possui 3 estágios que se ajustam ao fluxo do LCR conforme o necessário
 Válvulas com ou sem antecâmara
 Sistema compatível com RMN.

VÁLVULA OSV-II
Fabricante: INTEGRA
 Válvula com resistência variável ao fluxo, sem necessidade de programação (auto regulável)
 Possui 3 estágios que se ajustam ao fluxo do LCR conforme o necessário
 Os estágios operam conforme o fluxo de LCR, sendo o inicio a 5ml/h e a ultima se ajustando ao alívio
de pressão.
 Não necessita a troca de válvulas
 Válvulas com ou sem antecâmara
 Sistema compatível com RMN.

DESCARTÁVEIS

VÁLVULA DE PRESSÃO AJUSTÁVEL POLARIS
Fabricante: SOPHYSA
 Conjunto para hidrocefalia de baixa perfil (4.6mm)
 Sistema Ball-in-Cone
 Possui 5 diferentes pressões, que podem variar de 30 até 200
mmH2O
 A Válvula Polaris de pressão ajustável possui uma estrutura sólida que protege o mecanismo dos choques e tentativas de bombeamento ou perfuramento fazendo com que a válvula seja insensível as faixas de pressão percutâneas

VÁLVULA DE PRESSÃO AJUSTÁVEL
Fabricante: SOPHYSA
 Conjunto para Hidrocefalia, com câmara em Polissulfona de baixo perfil (4.6 mm)
 Sistema Ball-in-Cone
 Sistema permite 8 diferentes níveis de pressão de 30 ate 200 mmH2O
 Catéteres ventricular e peritoneal em silicone e radiopaco
 Possui um rotor equipado com Micro — imãs de cobalto. Isso permite o ajuste da pressão de forma não
invasiva
 Indicativos da pressão no corpo da válvula.

DESCARTÁVEIS

KIT AGULHA PARA NERVO TRIGÊMEOS
Fabricante: MACOM
 Destinado ao procedimento cirúrgico percutâneo de compressão do gânglio Gasser e das raízes trigeminais por balão: Neuralgia do nervo trigêmeo/ Neurotomia Retrogasseriana
 O kit é composto por Agulhas + Instrumentais + Componentes.

CATETER DE PIC
Fabricante: RAUMEDIC
 Compatível com monitores convencionais
 Não requer monitores especiais e adicionais
 Sistema de fácil uso. Não requer calibração adicional
 Modelos: Adulto e infantil para procedimentos intraparênquimal, ventricular,
epidural e subdural
 Compatível com ressonância magnética e tomografia computadorizada
 Permite a medição da temperatura integrada (opcional)
 Permite que os cateteres sejam desconectados e reconectados dos monitores,
s/ perda na medição de valores, utilizando apenas o "simulador zero" (NPS-2)
 Estabilidade e linearidade; drenagem e monitorização simultâneas, sem alteração falsa da curva.

DESCARTÁVEIS

CIMENTO PARA CRANEOPLASTIA
Fabricante: SUBITON
 Aplica-se através de dispositivos de injeção intervertebral
 Baixa temperatura de endurecimento
 Alta radiopacidade (40% de Sulfato de Cálcio)
 Longo tempo de trabalho
 Baixa viscosidade inicial para facilitar a carga do material
aplicador
 Conteúdo 12,5g + 5ml.

MEMBRANA G-PATCH
Fabricante: SURGIWEAR
 G-Patch é indicado para o reparo de Dura-máter, reparo de peritônio
ou locais onde seja necessário o reparo do tecido mole
 Composto de Polipropileno
 Pode ser suturado ou usado em sobreposição
 Medidas: 8 X 10mm / 10 X 12mm / 15x20mm

DURADRY: MATRIZ ORGÂNICA DE COLÁGENO
Fabricante: TECNODRY
 Matriz Orgânica de Colágeno do tipo I polimerizado
e purificado
 Estéril e pirogênico
 Biointegrado com o organismo receptor

DESCARTÁVEIS

DURASEAL CRÂNIO
Fabricante: INTEGRA
 Utilizados, unicamente, para cirurgias cranianas
 Disponível em embalagem de 5ml
 Possui expansão de até 50%
 Absorção entre 4 e 8 semanas
 Trilisina — com tampão de borato com pH elevado

SELANTE DURAL ADHERUS
Fabricante: ADHERUS
 Selante da dura-máter
 Impede a fuga de LCR e formação de fistulas.

COLA CIRURGICA GLUBRAN 2
Fabricante: GLUBRAN
 Produto médico-cirúrgico de classe III (uso interno e externo)
 Desempenha ação adesiva, hemostática e selante nos tecidos
 Sintética
 Impermeável
 Adaptável a anatomia do tecido receptor
 Pode ser aplicada sozinha ou em combinação com pontos de
sutura
 Reação rápida de polimerização com baixa temperatura
 Produz uma barreira antisséptica eficaz contra agentes pirógenos
e patogênicos.

DESCARTÁVEIS

COLA BIOLÓGICO GRF
Fabricante: MICROVAL
 Efetiva e rápida adesão durante o procedimento
 Endurecido em até 90 segundos, facilitando a sutura
 Reforço a hermeticidade de tecidos e suturas
 Ausência de reações imunológicas
 Bioabsorvíve
 Melhor custo benefício – 15ml

HEMOSTÁTICO BLEED STP/BLEED STP+
Fabricante: DMC GROUP
 Diminui a formação de aderências peritoneais e nasais
devido a ação da carboximetilcelulose (CMC)
 Promove a hemostasia natural do Sangue

HEMOSTÁTICO SURGYDRY
Fabricante: TECHNODRY
 absorvível biocompatível
 composto da matriz orgânica de colágeno tipo 1 polimerizado
 Formato: Pó ou esponja
 Apresenta inerente atividade hemostática

EQUIPAMENTOS

AFASTADOR LEYLA
Fabricante: MACOM

ASPIRADOR SONOCA
Fabricante: SORING
 Coleta o material através de aspiração na
ponta da peça de mão.

EQUIPAMENTOS

MSISTEMA DE MICRO CIRURGIA PRIMADO 2
Fabricante: NSK
 Apresenta 4 tipos de motores incluindo a versão
slim (fina) que proporciona excelente corte
 Velocidade de 80.000 rpm
 Peças de mão leve e ergonômicas
 Opera com duas peças de mãos alternadamente
 Motor opcional de acionador manual
 Interface de fácil manuseio
 Display Touch Screen
 Limpeza fácil (lavagem automática).

MOTOR CORE
Fabricante: STRYKER
 Opera com 2 peças de mãos simultâneas
 Bomba de irrigação integrada
 Display Touch Screen com cores intuitivas
 Configurações personalizadas de acordo ao usuário
 Reduz a necrose térmica
 Elimina desbridamento de acesso ósseo

EQUIPAMENTOS

NEURONAVEGADOR EXIMIUS
Fabricante: ARTIS
 O neuronavegador permite um planejamento das cirurgias, baseando-se em imagens de tomografia e
ressonância magnética.

Anotações:

