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Previsível

Informações Sobre Produto
Cateter Balão para PTCA Chocolate XD®

O Cateter de Dilatação por Balão para PTCA Chocolate XD® é indicado para dilatação por balão da porção estenótica de artéria 
coronária ou de estenose do bypass para melhoria da perfusão do miocárdio, incluindo reestenose intra-stent. O Cateter de 
Dilatação por Balão para PTCA Chocolate XD® é contraindicado para artéria coronária principal esquerda desprotegida, 
espasmo da artéria coronária na ausência de estenose significativa e passagem pelas escoras do stent.
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CX14-140-2010 RX 0.014 pol. 0.36 mm 2.0 mm 1.00 mm (0.039 pol.) 10 mm 10 atm 16 atm 5 Fr.

CX14-140-2015 RX 0.014 pol. 0.36 mm 2.0 mm 1.00 mm (0.039 pol.) 15 mm 10 atm 16 atm 5 Fr.

CX14-140-2020 RX 0.014 pol. 0.36 mm 2.0 mm 1.00 mm (0.039 pol.) 20 mm 10 atm 16 atm 5 Fr.

CX14-140-2510 RX 0.014 pol. 0.36 mm 2.5 mm 1.02 mm (0.040 pol.) 10 mm 10 atm 16 atm 5 Fr.

CX14-140-2515 RX 0.014 pol. 0.36 mm 2.5 mm 1.02 mm (0.040 pol.) 15 mm 10 atm 16 atm 5 Fr.

CX14-140-2520 RX 0.014 pol. 0.36 mm 2.5 mm 1.02 mm (0.040 pol.) 20 mm 10 atm 16 atm 5 Fr.

CX14-140-3010 RX 0.014 pol. 0.36 mm 3.0 mm 1.07 mm (0.042 pol.) 10 mm 10 atm 16 atm 6 Fr.

CX14-140-3015 RX 0.014 pol. 0.36 mm 3.0 mm 1.07 mm (0.042 pol.) 15 mm 10 atm 16 atm 6 Fr.

CX14-140-3020 RX 0.014 pol. 0.36 mm 3.0 mm 1.07 mm (0.042 pol.) 20 mm 10 atm 16 atm 6 Fr.

CX14-140-3510 RX 0.014 pol. 0.36 mm 3.5 mm 1.08 mm (0.043 pol.) 10 mm 10 atm 16 atm 6 Fr.

CX14-140-3515 RX 0.014 pol. 0.36 mm 3.5 mm 1.08 mm (0.043 pol.) 15 mm 10 atm 16 atm 6 Fr.

CX14-140-3520 RX 0.014 pol. 0.36 mm 3.5 mm 1.08 mm (0.043 pol.) 20 mm 10 atm 16 atm 6 Fr.

Embalado em quantidades de uma unidade por caixa.

* O perfil de cruzamento é definido como o diâmetro máximo encontrado entre a extremidade proximal do balão e a ponta distal do cateter.  
Os números acima representam o perfil médio de cruzamento (N = 15 unidades) de cada diâmetro do Cateter Balão para PTCA Chocolate XD®.



Exceda Suas 
Expectativas

O Cateter Balão para PTCA Chocolate XD® apresenta uma 

estrutura limitante de nitinol única, concebida para expandir 

com uniformidade a fim de diminuir o estresse na parede do 

vaso e reduzir o risco de dissecção. Exceda suas expectativas 

com um cateter produzido para proporcionar uma diluição 

previsível e atraumática.

Projetado para 
dilatação controlada 
A estrutura limitante de nitinol foi projetada para 

facilitar a expansão uniforme e atraumática do balão. 



Projetado para diminuir 
traumas na parede do vaso 

As “estrias” foram concebidas para aliviar 

o estresse, enquanto as “almofadas” foram 

feitas para fornecer forças de dilatação 

multifocais destinadas a reduzir os efeitos 

da angioplastia traumática.

Projetadas para reduzir o 
efeito “dog bone”

A estrutura limitante de nitinol foi 

projetada para incentivar a insuflação 

sincronizada de comprimento total, 

evitando a expansão excessiva nas 

bordas da lesão.

“Almofadas”

“Estrias”

Balão para PTCA Chocolate XD® PTCA

Balão para PTCA padrão

Cateter Chocolate XD® insuflado

Balão para POBA insuflado

Cateter Chocolate XD® 
deflacionado que preserva sua 

respectiva forma, proporcionando 
um perfil secundário melhorado 

Formato arredondado (abas) 
deflacionado para angioplastia 

com balão (POBA) que resulta em 
um perfil secundário grande 



Projetado para uma excelente 
preparação dos vasos

O Cateter Balão para PTCA Chocolate XD® em 

combinação com ultrassom intravascular (IVUS) 

e aterectomia orbital (OA) facilita a entrega e a 

expansão ideal do stent, resultando em uma 

grande área de atuação do stent nas lessões 

(MSA) em lesões coronarianas severamente 

calcificadas.1    

Pacientes que não podem 
se submeter à terapia dupla 
antiagregação plaquetária

Ramos laterais Lesões ostiais
Reestenose 
intra-stentVasos pequenos 

ou distais

Aumente Suas Opções 
de Tratamento
O Cateter Balão para PTCA Chocolate XD® foi projetado 
para oferecer uma alternativa menos traumática à 
angioplastia com balão convencional. Além de inflar 
uniformemente para diminuir o estresse na parede do 
vaso, ele pode aumentar as opções de tratamento em 
situações em que o stent não pode ser utilizado:

DAPT

1.  Desai R, Mirza O, Martinsen BJ, et al. Plaque modification of severely 
calcified coronary lesions via orbital atherectomy: single center observations 
from a complex Veterans Affairs cohort. Health Sci Rep. 2018;1:e99.

OA + MSA do Cateter Balão 
para PTCA Chocolate XD®

DP médio +/-: 8,9 +/- 1,2 mm2

MSA da aterectomia 
orbital
DP médio +/-:  
6,43 +/- 1,86 mm2

DP médio +/-:  
5,4 +/- 1,7 mm2

MSA da aterectomia 
rotacional



A Teleflex é um fornecedor global de tecnologias médicas projetadas para melhorar a saúde e a qualidade de vida das 
pessoas. Aplicamos a inovação motivada por objetivos — uma busca incansável pela identificação das necessidades clínicas 
não atendidas — para beneficiar pacientes e profissionais da saúde. Nosso portfólio é diversificado, com soluções em acesso 
vascular e intervencional, cirurgia, anestesia, cuidados cardíacos, urologia, medicina de emergência e cuidados 
respiratórios. Os colaboradores da Teleflex em todo o mundo compartilham a visão de que o que nós fazemos todos os dias 
faz a diferença. Para obter mais informações, acesse teleflex.com. 
 
A Teleflex é proprietária da Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsch® e Weck® — marcas confiáveis unidas 
por um objetivo em comum. 
 
Sede Corporativa 
Telefone +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EUA 
 
Delegações Regionais 
Estados Unidos: Telefone +1 919 544 8000, ligação gratuita 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill 
Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA 
 
América Latina: Telefone +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, 
EUA Internacional: Telefone +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business 
and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda 

África do Sul +27 (0)11 807 4887 
Alemanha +49 (0)7151 406 0 
Austrália 1300 360 226 
Áustria +43 (0)1 402 47 72 
Bélgica +32 (0)2 333 24 60 
Canadá +1 (0)800 387 9699 
China (Pequim) +86 (0)10 6418 5699 
China (Xangai) +86 (0)21 6163 0965 
Coreia +82 2 536 7550 
Espanha +34 918 300 451 
França +33 (0)5 62 18 79 40 
Grécia +30 210 67 77 717 
Índia +91 (0)44 2836 5040 
Itália +39 0362 58911 

Japão +81 (0)3 6632 3600 
México +52 55 5002 3500 
Nova Zelândia 0800 601 100 
Países Baixos +31 (0)88 00 215 00 
Polônia +48 22 4624032 
Portugal +351 22 541 90 85 
Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61 
República Eslovaca +421 (0)3377 254 28 
República Tcheca +420 (0)495 759 111 
Singapura (venda indireta para outros países 
do sudeste asiático) +65 6439 3000 
Suíça +41 (0)31 818 40 90 
Para obter mais informações, acesse teleflex.com. 

 
Confira as Instruções de Uso para ver a lista completa de indicações, contraindicações, advertências e precauções.  
CUIDADO: as leis federais dos EUA restringem a venda desse dispositivo a médicos ou com solicitação médica. 
 
Chocolate XD é uma marca comercial registrada da TriReme Medical LLC.

Teleflex, o logotipo da Teleflex, Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch e Weck são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex 
Incorporated ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registradas são propriedade de seus 
respectivos proprietários. 
 
As informações contidas neste documento não são um substituto para as instruções de uso do produto. É possível que nem todos os produtos estejam 
disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu representante local. Revisado: 07/2019. 
 
© 2019 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. MC-005667 LA PT


