INDICAÇÕES
A tecnologia WATCHMAN™ de oclusão do apêndice atrial esquerdo (AAE) está indicada para a
prevenção da embolização de trombos originados no apêndice atrial esquerdo e a redução do
i
risco de episódios de sangramento potencialmente mortais em pacientes com fibrlação atrial
não-valvular aptos para receber tratamento com anticoagulantes, ou que apresentem alguma
contra-indicação ao tratamento com anticoagulantes.

REDUÇÃO DO RISCO DE AVC E DA MORTAL
POR QUALQUER CAUSA
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P5= Probabilidade a posteriori para superioridade
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WARFARINA N = 244
WATCHMAN™ N = 463

O estudo de 4 anos do PROTECT AF7 mostrou
uma redução de 40%, estatisticamente
superior, do risco relativo de AVC, embolia
sistêmica e morte cardiovascular; assim
como uma redução de 34%, estatisticamente
superior, do risco relativo de mortalidade
por qualquer causa.
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•Taxa esperada, segundo
a pontuação CHADS,
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•Taxa esperada,
no caso em que se
havia utilizado
clopidogrel durante
o acompanhamento
•Taxa observada
em ASAP
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O estudo ASAP8 mostrou que o dispositivo
WATCHMAN ™ reduz o risco de AVC em
77% dos pacientes que tenham contra
indicação para uso de anticoagulantes orais.
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• PROTECT AF • CAP • PREVAIL

O estudo PREVAIL9 confirmou a segurança
do procedimento com o uso do dispositivo
WATCHMAN ™ de oclusão do AA E ,
mostrando redução nas complicações
vasculares adicionais às obtidas em
estudos prévios sobre WATCHMAN ™ .

www.bostonscientific.com/watchman-eu
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Aumentou de 87% (no estudo PROTECT AF)
para 95% (no REGISTRO CAP) a porcentagem
de pacientes que conseguiram interromper
a administração da warfarina em 45 dias. 110· 11 1

O dispositivo WATCHMAN™ de oclusão do apêndice atrial esquerdo (AAE) foi
projetado para reduzir o risco de AVC em pacientes com fibrilação atrial através da
prevenção da embolização de trombos originados no apêndice atrial esquerdo.
Todas as marcas comerciais mencionadas pertencem a seus respectivos proprietários.
Precaução: A lei restringe a venda destes dispositivos por parte de médicos ou por
prescrição destes. O rótulo de cada dispositivo contém informações com indicações,
contra-indicações, advertências e instruções de uso do mesmo. Esta informação deve
ser utilizada somente nos países onde o produto tenha sido registrado na administração
sanitária competente.
CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician.
Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the
product labelling supplied with each device. Products shown for INFORMATION
purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check
availability with your local sales representative or customer service. Boston Scientific
Corporation© or its affiliates. All rights reserved.
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