               
                   
             

Líder de mercado no tratamento endovenoso de veias varicosas a laser, a AngioDynamics
oferece uma experiência de mais de 1,5 milhão de procedimentos realizados durante mais de
uma década. A AngioDynamics foi a primeira empresa a usar laser de diodo para o tratamento
de veias. O seu profundo conhecimento na tecnologia e na eficácia clínica da ablação a laser
endovenosa contribui para seu sucesso.

A HemoCat, como sua parceira no Brasil, oferece valor agregado em suporte técnico,
comercial e logístico, ajudando a construir seu sucesso. Descubra as muitas razões pelas quais
o tratamento com VenaCure EVLT® deve ser sua terapia de escolha.

Mais de uma
década de
experiência.

98

%

Mais de
1.5 milhão* de
procedimentos realizados no
mundo com o VenaCure EVLT

Taxa de
fechamento**
Parceria técnica,
comercial e
logística no Brasil

Como funciona o tratamento?

Melhor desempenho e visibilidade ultrassônica

                                   
                                      
                                 
                                    
                                          
             

                                         
                                         
                                     
                                      
                                    
                                   
                                     
                                          

Pode ser realizado em consultório médico

Conforto e agilidade no pós-operatório

                             
                                   
                                      
                 
                                   
                                           
                       

                                 
                                  
                                        
                                      
            

VenaCure EVLT 1470 Pro
                                                          
                                                   
                                   
Características
                                                                             
                  
                                                                                
                                                                                   
                 

Qualidade e Confiabilidade
                                                           
                                                                      
                                                  
                                       

ESPECIFICAÇÕES
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Projetado para funcionar exclusivamente com a
gama de fibras AngioDynamics

Fibra NeverTouch
A fibra NeverTouch com ponta de ouro, estabelece um novo padrão para conforto do
paciente, visibilidade e facilidade de uso.
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Enquanto outras fibras tocam a parede da veia durante o tratamento, aumentando o risco de queimaduras e outras complicações, a fibra de ponta coberta da
AngioDynamics, NeverTouch, projeta energia para as paredes da veia sem tocá-la.

As fibras são fornecidas em kits que incluem todos acessórios necessários para tratar veias pequenase grandes.

Fibra NeverTouch Direct
A fibra NeverTouch Direct possui uma ponta atraumática para utilização sem bainha,
permitindo que os médicos avancem para a junção safeno-femoral sem o uso de um
introdutor TRE Sheath.

Laser-emitting
surface size 905 um

Glass ferrule

Fiber is recessed
from tip

Fiber

Gold NeverTouch jacket

Uma ponta de vidro é soldada na extremidade da fibra, expandindo a superfície
emissora do laser, espalhando assim a energia sobre uma superfície maior.

Além dos benefícios da fibra NeverTouch, o kit da NeverTouch Direct, permite que os médicos obtenham acesso, avancem
a fibra e tratem uma veia doente sem a colocação de um segundo fio guia, resultando em menos etapas de procedimento.

Fibra para Veias Perfurantes de 400µm e kit de ablação de Veias Acessórias
Veias perfurantes incompetentes (VPIs) associadas à
insuficiência venosa crônica (IVC) estão ligadas à hipertensão
venosa, sequelas graves da IVC e ao desenvolvimento de
úlceras nas pernas. O tratamento da VPI e da IVC pode reduzir a
recorrência para úlceras venosas. Isso representa uma
oportunidade significativa para expandir a gama de
tratamento de doenças venosas para seus pacientes e sua
prática. A fibra de baixo perfil do kit PVAK de 400 µm permite
acesso simples e fácil posicionamento.

Fibras de menor tamanho auxiliam no acesso e
posicionamento da Veia Safena.
A agulha de acesso venoso 21G garante um acesso
fácil e atraumático.
O fio guia .018” navega veias pequenas e tortuosas
com uma ponta macia e possui uma âncora firme
para guiar a bainha e mantê-la no lugar.

OPS - One Piece Sheath
Os kits de procedimentos Spotlight OPS eliminam a necessidade de um dilatador separado e fornecem uma
alternativa econômica a outros produtos

A ponta de tungstênio da bainha aumenta a
ecogenicidade, permitindo uma colocação fácil,
enquanto a ponta suave, macia e atraumática, e o perfil
baixo, facilitam a navegação.
A tecnologia exclusiva de auto-dilatação elimina a
necessidade de um dilatador separado, resultando em
menos componentes, menos trocas e procedimentos
potencialmente mais rápidos.
Capacidade de ajustar a velocidade de recuo com mais
precisão, com a bainha marcada.
25cm, 55cm, 80cm de comprimento
Vem com agulha de 19G e fio guia 0.035” (ponta J)

Produtos e referências disponíveis atualmente no mercado brasileiro
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*Com base na participação da receita de mercado; 2017 Millennium Research Group, Inc., pp. 58.
**Aurshina A, Ascher E, Vitória J, Rybitskiy D, Zholanji A, Marcas, N, Hingorani A. Correlação clínica de sucesso e complicações trombóticas agudas da ablação térmica endovenosa das extremidades inferiores. Jornal de Cirurgia Vascular: Distúrbios
Venosos e Linfáticos. 2018; 6 (1): 25-30. doi: 10.1016 / j.jvsv.2017.07.001.

Assista o Vídeo

Hemocat Matriz
Rua Ewerton Visco, 324, 12º Andar, Caminho das
Árvores, Salvador - BA - Brasil - CEP 41.820-022
Tel.: 71 3341-4775
Acesse: www.hemocat.com.br

Hemocat - Sudeste
Rua do Paraíso, 441 - Paraíso
São Paulo - SP - CEP 04.103-000
Tel.: 11 3884-7812

