KIT CÂNULA PARA

COMPRESSÃO DO TRIGÊMEO
POR BALÃO
KF0001FAA

Kit Cânula para compressão
do trigêmeo por Balão
Existem várias causas para a neuralgia do trigêmeo tais como: as placas desmielinizantes da
esclerose múltipla, aneurismas da artéria basilar, malformação arteriovenosa, tumores, ou por
processos inflamatórios e infecciosos.
O tratamento poder ser feito de diferentes formas: através de neurólise química, realizada com
agentes químicos, neurólise térmica, realizada com o uso de um gerador de radiofrequência
ou por neurólise mecânica, realizada com o uso de um cateter de Forgaty, também conhecido
como “balão”.

“A técnica de Compressão do Trigêmeo por Balão é segura e apresenta diversas
vantagens com relação a outras técnicas, por permitir alívio da dor em qualquer divisão
do nervo trigêmeo, além do baixo custo e simplicidade de execução.”

O Kit Cânula para compressão do trigêmeo por Balão foi desenvolvido para atender o procedimento
cirúrgico para tratamento da neuralgia de trigêmeo. Minimamente invasiva, a técnica percutânea permite
que o neurocirurgião chegue até o gânglio do nervo trigêmeo para realizar o procedimento.
A Micromar oferece um kit cânula para compressão do trigêmeo por balão composto por:
› 01 Catéter de Fogarty;
› 01 Punção de Pontas Intercambiáveis;
› 01 Botão para Punção;
› 01 Seringa de 1ml;
› 01 Cânula;
› 01 Madril com Ponta Cônica;
› 01 Madril com Ponta Facetada.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
Punção de pontas intercambiáveis:

Mandril de ponta facetada:

Mandril de ponta cônica:

Material - Aço inox

Material - Aço inox

Material - Aço inox

Comprimento do punção - 220 mm

Comprimento - 124 mm

Comprimento - 124 mm

Diâmetro do Corpo do punção - 1,8 mm

Diâmetro do Corpo - 1,8 mm

Diâmetro do Corpo - 1,8 mm

Corte de uma das Pontas - 15º

Corte da Ponta - 15º

Cânula:

Catéter de Fogarty

Seringa:

Material - Aço inox

Comprimento - 400 mm

Capacidade - 1ml

Comprimento da Cânula - 100 mm

Diâmetro - 1,5 mm

Diâmetro da Cânula - 2,1 mm

Capacidade Máxima de Líquido - 0,75 ml
Força Máxima de Tração (Balão Insuf) - 1,5 lbs
Diâmetro do Balão Insuflado - 9 mm

Distribudor Principal:
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