
Válvula ACURATE neo – Especificações

Transfemoral e Transapical

Implantação em Fases, de Cima para Baixo

Supra-Anular

Pericárdio Porcino

Processo Anticalcificação BioFixTM

Uso Único

Quimicamente Esterilizado

207 mm × 83 mm × 113,5 mm

A Bioprótese Aórtica ACURATE neo e seus Sistemas de Entrega são indicados para melhorar a 
função da válvula em pacientes sintomáticos com estenose aórtica calcificada grave (gradiente 
aórtico médio > 40 mmHg ou velocidade máxima de jato > 4,0 m/s ou área da válvula aórtica < 
1,0 cm2) com alto risco para substituição cirúrgica da válvula aórtica (sAVR).‡

Autoexpanssível

Nitinol

Via de Acesso

Procedimento de Implantação

Posição do Folheto da Válvula

Material do Folheto da Válvula

Tratamento do Folheto da Válvula

Uso

Esterilização

Tamanho da Caixa (Apenas a Válvula)

Indicações de Uso

Mecanismo Expansor

Material da Estrutura da Válvula

•	Autoalinhamento axial da válvula 
dentro do anel nativo

• Grandes áreas efetivas de orifício e 
baixos gradientes*

• Folhetos de pericárdio porcino com 
processo anticalcificação BioFix™† 

• Vedações contra vazamento 
paravalvar  

•	Ancoragem supra-anular
•	Cobre folhetos nativos e propicia 

folga coronária

•	Protrusão mínima no LVOT
•	Baixo risco de interferência no 

sistema de condução

Arcos de Estabilização

Válvula Supra-Anular

Saia Contra PVL

Coroa Superior

Coroa Inferior

Especificações da ACURATE neo

Sistema de Válvula Aórtica

Visão Geral do Produto

* Medição por CT Anel derivado do perímetro.

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por ou sob receita médica. As indicações, as contraindicações, os avisos e as 
instruções de uso estão na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo. Os produtos foram incluídos apenas para fins informativos e podem não ser aprovados ou vendidos em determinados países. Consulte a 
disponibilidade com seu representante local de vendas ou a assistência ao cliente. ©Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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Válvula ACURATE neo – Especificações

•	Apenas campo magnético estático de 1,5 Tesla e 3 Tesla
•	Campo gradiente espacial máximo de 720 Gauss/cm ou inferior
•	Taxa de Absorção Específica (SAR) média em todo o corpo de 2,0 W/kg para 15 min de varredura‡

Condicional à MRI.

Dimensões da Válvula ACURATE neo™

Válvulas Aórticas ACURATE neo

Sistemas de Entrega ACURATE neo 

Informações para Pedido

Tamanho da Válvula

Número para pedido (GTIN)

Número para pedido (GTIN)

Diâmetro do Anel Aórtico§

07640168110062

07640168110055

07640168110093

SYM-SV23-002

SYM-DS-002

SYM-DS-004

Bioprótese Aórtica P ACURATE neo

Sistema de Entrega Transfemoral ACURATE™ TF

Sistema de Entrega Transapical ACURATE neo TA 

21 mm ≤ diâmetro do anel ≤ 23 mm 23 mm < diâmetro do anel ≤ 25 mm 25 mm < diâmetro do anel ≤ 27 mm

1

1

1

1

1

Perímetro do Anel Aórtico

07640168110079 SYM-SV25-002 Bioprótese Aórtica M ACURATE neo

07640168110086 SYM-SV27-002 Bioprótese Aórtica G ACURATE neo

66 mm ≤ perímetro do anel ≤ 72 mm 72 mm < perímetro do anel ≤ 79 mm 79 mm < perímetro do anel ≤ 85 mm

P – 23 mm

P – 23 mm

Número de Ref./Catálogo

M – 25 mm

M – 25 mm

Descrição

G – 27 mm

Unidades

Unidades

* Möllmann H, Hengstenberg C, et al. Real-world experience using the ACURATE neo prosthesis: 30-day outcomes

 of 1,000 patients enrolled in the SAVI-TF registry. EuroIntervention. 2018;13:e1764-e1770. 
† Não há dados clínicos disponíveis que avaliam o impacto em longo prazo do tratamento de tecidos com BioFix em pacientes. 
‡ Consulte as Instruções de Uso para mais detalhes. 
§ Medição por TC: Anel derivado do perímetro.

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. 

ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por ou sob receita médica. As indicações, as contraindicações, os avisos e as instruções 
de uso estão na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo. Os produtos foram incluídos apenas para fins informativos e podem não 
ser aprovados ou vendidos em determinados países. Consulte a disponibilidade com seu representante local de vendas ou a assistência ao cliente. 
©Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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