
Hot AXIOS™
Stent e Eletrocautério
Sistema de Entrega Aprimorado

O primeiro stent com a Marca CE para terapia 
transluminal guiada por ultrassom endoscópico

Cateter de acesso e entrega com cautério com 
Stent AXIOS terapêutico pré-carregado para 
um procedimento sem troca.

 • O anel diatérmico e o fio de corte exclusivos facilitam o
acesso ao tecido alvo

 • Flanges perpendiculares seguram as camadas teciduais
e ajudam a evitar migração

 • O stent cria um conduto anastomótico entre os dois
lúmens

 • O stent com lúmen totalmente coberto, grande
diâmetro, permite uma drenagem rápida e eficaz
e a passagem do endoscópio para procedimentos
terapêuticos adicionais



Hot AXIOS™ Dispositivo de Biópsia por Agulha Fina para Ultrassom Endoscópico

Indicado para facilitar a drenagem 
endoscópica transgástrica ou 
transduodenal de um pseudocisto 
pancreático ou de uma necrose 
encapsulada com ≥ 70% de conteúdo 
de líquido ou do trato biliar.

Sistema de entrega simples para uma 
implantação do stent fácil e eficaz

Informações para Pedidos
Hot AXIOS™

Plugue monopolar

Trava do stent

Clipe de 
segurança 
amarelo

Dispositivo de 
controle do cateter

Trava do cateter

Trava do luer

Cateter

Sistema de Entrega Aprimorado de Stent e Eletrocautério

Número 
do Pedido

Diâmetro do Lúmen 
(mm)

Comprimento da Fossa 
(mm)

Diâmetro do Flange 
(mm)

Diâmetro Externo 
do Cateter (Fr)

Comprimento de 
Trabalho do Cateter (cm)

Comprimento Total do 
Cateter (cm)

M00553520 6 8 14 9 138 146
M00553530 8 8 17 9 138 146
M00553540 10 10 21 10,8 138 146
M00553550 15 10 24 10,8 138 146
M00553560 20 10 29 10,8 138 146

 • Compatível com endoscópios de ultrassom endoscópico com canal de operação de 3,7 mm ou mais

Diâmetro 
do Lúmen

Comprimento 
da Sela (mm)

AVISO: A segurança e a eficácia do stent de 20 mm para drenagem da 
vesícula biliar e do ducto biliar não foram estabelecidas.

"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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