
HORIZON™ SISTEMA DE LIGAÇÃO
O nome você já conhece, o produto você já confia.

FIOS GUIA DE NITINOL
Três benefícios da tecnologia de camada



SEGURANÇA SUPERIOR
Todos os nossos fios guia de nitinol, com um eixo flexível ou 
rígido, são fornecidos com uma ponta de segurança flexível, 
que protege a mucosa sensível do trato urinário de irritações 
ou lesões.

A zona de transição entre o eixo e a ponta de segurança 
flexível é especialmente lisa para preservar o trato urinário 
delicado ou o canal de punção.

O FIO GUIA CORRETO PARA CADA APLICAÇÃO
Dependendo do tipo de aplicação e dos dispositivos com os 
quais o fio guia será utilizado, é possível escolher entre  
aqueles com um eixo flexível ou rígido; cada um disponível  
em comprimentos e tamanhos diferentes. Os fios guia  
estão disponíveis com uma ponta de segurança reta ou  
angulada flexível. 

Para aplicações especiais, também poderão ser fornecidos 
fios guia flexíveis e rígidos com uma ponta de segurança 
maior e mais levemente angulada e flexível. 

APLICAÇÃO CONFORTÁVEL
Todos os nossos fios guia de nitinol vêm em um 
compartimento com adaptador Luer-lock de fácil ativação  
do revestimento hidrofílico por meio de uma seringa Luer  
ou Luer-lock.

Além disso, o compartimento contém um introdutor que 
facilita a inserção da ponta de segurança flexível do fio guia.



TRÊS BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA 
DE CAMADA

Sob o nome da marca Rusch®, a Teleflex oferece produtos de 
qualidade renomada para quase todas as áreas de urologia – 
de drenagem transuretral à nefrostomia. Mais de 100 anos 
de experiência refletem em cada um dos nossos produtos. 
Com essa vasta experiência, nós atingimos os mais altos 
padrões ao tornar os nossos produtos os mais seguros, 
simples e confortáveis possíveis para os pacientes,  
médicos e a equipe médica.

Entretanto, não estamos satisfeitos com o que atingimos. 
A nossa busca constante pela perfeição através de pesquisa 
contínua e de desenvolvimento somada  ao uso de novas 
tecnologias resultou em produtos médicos com a qualidade 
que define novos padrões por todo o mundo.

Nossa vasta gama de fios guia de nitinol de alta qualidade, 
com revestimento hidrofílico, é adequada para uma série de 
aplicações urológicas, como a inspeção dos órgãos tubulares 
ocos ou a inserção de dispositivos médicos.

Os fios guia podem ser colocados no trato urinário  
eferente ou usados na conexão dos canais de punção 
suprapúbica e percutânea. 



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Excelente resistência a dobras e alta 
estabilidade rotacional

• Alta visibilidade em salas  
de endoscopia escuras

• Alta radiopacidade

• Excelentes propriedades de deslize

• Aplicação atraumática

• Ampla gama de fios guia

• Acompanha um compartimento com 
adaptador Luer-lock e introdutor

• Uso estéril e único

• Sem látex

REVESTIMENTO HIDROFÍLICO
Fornece hidratação rápida e 
homogênea e melhora 
significativamente as propriedades  
de deslize. Isso facilita a aplicação, 
especialmente quando estiver perante 
passagens obstruídas e estreitas.

REVESTIMENTO DE 
POLIURETANO PRETO
Torna o fio guia mais visível em salas 
de endoscopia escuras. O material 
altamente radiopaco permite o 
controle da posição usando  
imagens de radiografia.

NÚCLEO DE NITINOL
Torna o fio guia extremamente 
resistente a dobras e fornece a ele 
uma alta estabilidade rotacional, 
permitindo, consequentemente,  
uma manipulação precisa durante 
o tratamento.



INFORMAÇÕES DE PEDIDO
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not actual sizeTamanho não real

Comprimento total

Comprimento 
da ponta

(3 cm) Comprimento total da ponta 
(13 cm ou 19 cm)

Diâmetro externo 
(tamanho)

FIOS GUIA DE NITINOL FLEXÍVEIS 
COM PONTA PADRÃO RETA (13 CM)

REF COMPRIMENTO 
TOTAL

TAMANHO 
(D.E.)

QUANT.

680160150018GDS 150 cm 0,018" 5

680160150035GDS 150 cm 0,035" 5

680160150038GDS 150 cm 0,038" 5

680160180018GDS 180 cm 0,018" 5

680160180035GDS 180 cm 0,035" 5

680160180038GDS 180 cm 0,038" 5

FIOS GUIA DE NITINOL FLEXÍVEIS 
COM PONTA PADRÃO ANGULADA (13 CM)

REF. COMPRIMENTO 
TOTAL

TAMANHO 
(D.E.)

QUANT.

680161150018GDS 150 cm 0,018" 5

680161150035GDS 150 cm 0,035" 5

680161150038GDS 150 cm 0,038" 5

680161180018GDS 180 cm 0,018" 5

680161180035GDS 180 cm 0,035" 5

680161180038GDS 180 cm 0,038" 5

FIOS GUIA DE NITINOL FLEXÍVEIS COM 
PONTA LEVEMENTE ANGULADA (19 CM)

REF. COMPRIMENTO 
TOTAL

TAMANHO 
(D.E.)

QUANT.

680162150035GDS 150 cm 0,035" 5

680162150038GDS 150 cm 0,038" 5

FIOS GUIA DE NITINOL RÍGIDOS 
COM PONTA PADRÃO RETA (13 CM)

REF. COMPRIMENTO 
TOTAL

TAMANHO 
(D.E.)

QUANT.

680170150035GDS 150 cm 0,035" 5

680170150038GDS 150 cm 0,038" 5

680170180035GDS 180 cm 0,035" 5

680170180038GDS 180 cm 0,038" 5

FIOS GUIA DE NITINOL RÍGIDOS 
COM PONTA PADRÃO ANGULADA (13 CM)

REF. COMPRIMENTO 
TOTAL

TAMANHO 
(D.E.)

QUANT.

680171150035GDS 150 cm 0,035" 5

680171150038GDS 150 cm 0,038" 5

680171180035GDS 180 cm 0,035" 5

680171180038GDS 180 cm 0,038" 5

FIOS GUIA DE NITINOL RÍGIDOS COM  
PONTA LEVEMENTE ANGULADA (19 CM)

REF. COMPRIMENTO 
TOTAL

TAMANHO 
(D.E.)

QUANT.

680172150035GDS 150 cm 0,035" 5
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A Teleflex é uma fornecedora global de produtos médicos projetados para permitir que os profissionais da saúde 
protejam contra infecções e aumentem a segurança do paciente e do profissional. A empresa é especializada em 
produtos e serviços para acesso vascular, anestesia respiratória, geral e local, procedimentos cardíacos, urologia e 
cirurgia. A Teleflex também fornece produtos especializados para fabricantes de dispositivos.

Teleflex e Rusch são marcas comerciais da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas registradas nos EUA e/ou em outros países.
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