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Advantage Fit™ e Advantage™
Sistema de Sling de Uretra Média Transvaginal
Como podemos continuar inovando nossa
família de slings de uretra média, que
já são os produtos preferidos de quase
800.000 pacientes? Criando a mesma
malha confiável em uma cor azul de fácil
visualização. Com isso, qualquer que seja
a sua abordagem cirúrgica preferida, a
malha azul Advantage™ proporciona maior
visibilidade para que você possa seus
pacientes com mais confiança.
Uma porção lisa
e sem pontas sob a
uretra, concebida para
manter sua integridade
durante o tensionamento
e potencialmente reduzir
a irritação da parede
uretral.

As bordas com pontas
fora da porção suburetral
ajudam a minimizar a
migração da malha.

Melhor visibilidade.
Baseado em evidências.
• As mesmas propriedades da nossa
malha patenteada Advantage,
documentada em mais de 35
publicações até o momento.
• A cor azul de fácil visualização
melhora sua visibilidade para um
tensionamento intraoperatório mais
preciso do sling e facilita a localização
pós-operatória.

Malha de polipropileno1 confiável
•
•
•
•

Espessura da malha: 0,66 mm
Tamanho dos poros: 1182 μm
Tamanho da fibra (diâmetro): 0,15 mm
Peso: 100 g/m2

Patilha de centragem
Punho do dispositivo de entrega
Cabo ergonômico projetado para caber
na mão do médico e permitir o uso
ambidestro.

Permite o alinhamento
correto do centro da malha
sob a uretra. Permite
também que o médico
aplique contratensão
no sling, preservando a
integridade da malha.

Punho antideslizante
Projetado para uma pega ergonômica
e evitar que as mãos escorreguem
durante a manipulação intraoperatória.

Impulsor no Advantage Fit
Projetado com um impulsor para o
posicionamento ergonômico dos
dedos, proporcionando ao usuário
uma maior estabilidade e controle da
agulha durante a entrega.

Abordagem Transvaginal

Raio e diâmetro da agulha
A agulha mais fina e a curva mais
apertada do Advantage Fit reduzem
a força de inserção e deixam a malha
mais próxima do osso púbico2 e mais
distante de estruturas críticas.
• Diâmetro da agulha do
Advantage: 5mm

Dilatador azul

• Diâmetro da agulha do Advantage
Fit: 2,7mm (46% mais fina)

Melhora a visualização
durante a cistoscopia.

Ilustrado o Sistema de
Sling Advantage Fit Azul

Advantage FitTM e AdvantageTM
Procedimento para o Sistema de Sling de Uretra Média Transvaginal3
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• Depois de preparar os campos cirúrgicos vaginal
e abdominal inferior, faça duas pequenas incisões
transversais abdominais, com aproximadamente 0,5
cm a 1 cm, de cada lado da linha média, imediatamente
acima da sínfise.
• Faça uma incisão mediana vertical de 1,0 cm a 1,5 cm
na parede vaginal anterior ao nível da linha média
da uretra. Disseque bilateralmente à porção interna
do ramo púbico inferior num ângulo de 45° para fora
da linha média, criando uma via de passagem para a
colocação do dispositivo de entrega
• Carregue a extremidade proximal do tubo dilatador
segurando a junta entre o dilatador e a luva e
colocando-a sobre a extremidade distal da agulha.
Deslize o tubo dilatador sobre a agulha até que
a extremidade proximal do dilatador encoste na
extremidade distal do impulsor do dilatador.

• Apoiando a ponta da agulha na superfície palmar do
dedo indicador não dominante, introduza suavemente
o dispositivo de entrega no sentido anterolateral no
espaço parauretral e perfure a fáscia endopélvica.
• Passe cuidadosamente o dispositivo de entrega pelo
espaço de Retzius e perfure a bainha do reto e o
músculo. Oriente o dispositivo por meio de palpação na
incisão abdominal ipsilateral até que a ponta da agulha
apareça através da incisão.

• Quando o conjunto da ponta da agulha e tubo dilatador
se estender extra-abdominalmente, avance o impulsor
de dedo no punho para frente, o que fará com que o
tubo dilatador avance além da ponta da agulha.
• Segure o dilatador colocando uma pinça hemostática ou
similar no lado livre da extremidade do dilatador para
fixá-lo temporariamente de forma extra-abdominal.
• Retire a agulha de dentro do dilatador puxando-a para
fora do dilatador e para fora da vagina. O conjunto de
tubo dilatador e malha deve permanecer no lugar.
• Repita no lado contralateral. Neste ponto, os dois tubos
dilatadores estarão posicionados e uma cistoscopia
deve ser realizada para confirmar a integridade da
bexiga.
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• Tensione a malha puxando os dois dilatadores para
cima simultaneamente para que o vazamento de urina
se limite a não mais que uma ou duas gotas.
• Quando a tensão adequada for atingida, segure a
patilha de centragem azul e corte a aba pelo centro do
orifício perfurado.
• Certifique-se de que ambas as metades patilha de
centragem azul foram removidas do canal vaginal.

• Retire a manga de proteção puxando-a para cima em
ambos os dilatadores simultaneamente e verifique a
tensão da malha, ajustando-a conforme necessário.

• Uma vez atingida a tensão desejada, faça uma ligeira
pressão sobre o abdômen, corte as extremidades distais
da malha e permita que estas extremidades se retraiam
para o interior da incisão.
• Feche as incisões do modo habitual.

Informações para Pedidos
Código do Produto

Descrição

Quantidade

M0068502120

Sistema Advantage Fit Azul

1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha

M0068502110

Sistema Advantage Fit™

1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha

M0068502050

Sistema Advantage™ Azul

1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha

M0068502000

Sistema Advantage™

1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha
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Atenção: Para Slings de Uretra Média para Incontinência Urinária Feminina: A legislação dos EUA restringe este dispositivo à venda
por ou por ordem de um médico qualificado no uso de malha cirúrgica para correção da incontinência urinária de esforço.
ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica. As indicações, contraindicações,
avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo. As informações de uso se aplicam somente aos países com
registro da autoridade sanitária pertinente. Este material não se destina para uso na França.
Os produtos foram incluídos apenas para fins informativos e podem não ser aprovados ou vendidos em determinados países.
Verifique a disponibilidade do produto em outros territórios com seu representante local ou com o serviço de atendimento ao cliente.
Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. Todas as imagens são de propriedade da
Boston Scientific.
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