
Clipe Resolution 360™

Tenha o Controle

O Clipe Resolution 360 se baseia no forte histórico clínico e 
econômico do Clipe Resolution™ e oferece novos benefícios aos 
pacientes e profissionais da área, como controle de rotação em 
anatomias tortuosas para uma implantação mais precisa e proce-
dimento mais rápido e eficiente.

O Clipe Resolution 360 tem a marca CE e é indicado para:
1. Hemostasia para:

– Defeitos da mucosa / submucosa < 3 cm;
– Úlceras hemorrágicas, artérias < 2 mm, pólipos < 1,5 cm de diâmetro, divertículos

no cólon;
– Aplicação profilática de clipes para reduzir o risco de sangramento tardio após a

ressecção da lesão.

2. Como método complementar, fechamento das perfurações luminais do trato
gastrointestinal < 20 mm que podem ser tratadas de forma conservadora.

3.  Marcação endoscópica.

4. Ancoragem para fixar tubos de alimentação jejunal na parede do intestino delgado.



Clipe Resolution 360™

Valor Clínico e Econômico
Características Possíveis Benefícios

Rotação bidirecional  • Rotação de 1 pra 1 para posicionamento mais preciso do clipe e procedimentos mais
curtos e eficientes.

Duas opções de 
mecanismos de rotação

 • O design inovador trançado permite que o médico ou enfermeiro / técnico tenha controle
na implantação do clipe para eficiência e precisão no procedimento.

 • Possibilidade de segurar na alça enquanto gira o dispositivo para manter a posição do clipe
para implantação.

Dispositivo Baseado 
na Eficiência do Clipe 
Resolution

 • O Clipe Resolution possui um histórico clínico confiável, com 11 anos de sucesso
comprovado, 6 milhões de clipes vendidos e mais de 220 artigos clínicos.

Maior Número de 
Indicações Clínicas, 
incluindo Uso Profilático

 • Possui mais indicações do que os principais concorrentes*, trazendo oportunidades de
maior otimização do custo de estoque, espaço de armazenamento em laboratório e mão de
obra para gerenciamento de mais produtos.

Feedback Tátil  • Graças ao recurso de feedback tátil, o usuário pode confirmar hemostasia antes de implantar
os clipes, reduzindo a probabilidade de usar um segundo clipe.

 • Os Clipes Resolution têm uma trava de segurança para melhor retenção no lugar correto,
o que pode diminuir as readmissões hospitalares e procedimentos repetidos. Em um estudo
prospectivo e randomizado sobre clipagem de úlceras caninas crônicas, “o Clipe Resolution
ficou retido significativamente por mais tempo” do que outros hemoclipes no estudo,
sem atraso na cicatrização da úlcera. (Os resultados deste estudo em cães podem não ser
representativos quanto ao desempenho em humanos.)**

Fácil Configuração / Uso  • A eliminação do revestimento de plástico reduz as etapas de configuração.

Descrição Unidade

1/cx

Códigos dos Produtos 
Número do pedido 

M00521230 Clipe Resolution 360, 235 cm 

Disponibilidade 

Disponível 

"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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