
AMS 700™

Prótese Peniana Inflável

A prótese mais popular da AMS Men’s Health

 

 } Não se destina a uso por pacientes com infecções urogenitais ou infecções ativas de pele em regiões de cirurgia.

 }
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Projetada para facilidade de implante / Facilidade de uso

 }  

 } Otimiza o ajuste para propiciar um  resultado suave e flexível

Design de Cilindro e Extensor de Ponta Posterior 
(RTE – Rear Tip Extender)

 }

 }

 }

 

Bomba Momentary Squeeze (MS)

 }  

 } Válvula de bloqueio projetada para resistir à auto-inflação

 }

 }

 } Propicia uma redução significativa na taxa de revisões 
devido a infecções5

A linha de produtos de
Prótese Peniana AMS 700
A Prótese AMS 700 possui um índice geral de satisfação 

do paciente e parceiros de 92% e 96%, respectivamente1

Excelente expansão circunferencial • Rigidez excepcional • Aparência natural de flacidez

Disponível com ou sem cilindros e bomba pré-conectados para uma abordagem infrapúbica ou penoscrotal. 
Oferecendo uma combinação de recursos com foco na satisfação do cirurgião e do paciente.

Reservatório de Baixo Perfil Conceal™

Revestida com Parylene para melhorar a durabilidade 
do dispositivo em longo prazo2

Perfil proximal reduzido projetado para facilitar a colocação 
em corpos proximais mesmo em casos difíceis de dilatar3

RTEs ajustável (snap-fit) projetado para otimizar 
o ajuste e propiciar uma conexão segura e rígida

Ampla gama de comprimentos de RTEs, projetadas 
para atender às necessidades do paciente (disponível 
em incrementos de 0,5 cm, variando de 0,5-7,5cm)

Botão de um só toque projetado para deflação 
e facilidade de uso

Tratamento de Superfície com Antibiótico 
InhibiZone™

Única prótese peniana inflável impregnada 
de antibiótico do mercado4

Projetada para criar uma zona de inibição eficaz contra 
as bactérias normalmente associadas às infecções 
causadas por próteses penianas infláveis5

Informações importantes de segurança5

A versão do Tratamento InhibiZone deste dispositivo não se destina a pacientes com alergia conhecida 
ou sensibilidade à rifampina (rifampicina), à minociclina ou outras tetraciclinas.

Impossibilitará as ereções naturais latentes ou espontâneas, bem como outras opões de 
tratamento intervencionista. Pode resultar em encurtamento, curvatura ou cicatrizes no pênis.

Pacientes com diabetes, lesões na medula espinhal ou feridas abertas podem ter 
um aumento no risco de infecção associado à prótese.
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Produto
 

CX Preconnect MS 12 cm, PS, IZ 72404230

CX Preconnect MS 15 cm, PS, IZ 72404231

CX Preconnect MS 18 cm, PS, IZ 72404232

CX Preconnect MS 21 cm, PS, IZ 72404233

CX Preconnect MS 24 cm, PS, IZ 72404234*

CX Preconnect MS 12 cm, IP, IZ 72404235

CX Preconnect MS 15 cm, IP, IZ 72404236

CX Preconnect MS 18 cm, IP, IZ 72404237

CX Preconnect MS 21 cm, IP, IZ 72404238

CX Preconnect MS 24 cm, IP, IZ 72404239*

*Disponível como pedido especial

Reservatórios

Produto
Número do item 
InhibiZone™

 

Reservatório de Baixo Perfil Conceal™ 720185-01

Reservatório, 65 mL, PC/IZ 72404155

Reservatório, 100 mL, PC/IZ 72404156

*Todas as peças também estão disponíveis sem Tratamento de Superfície 
  com Antibiótico InhibiZone

 

Produto
 

LGX Preconnect MS 12 cm, PS, IZ 72404250

LGX Preconnect MS 15 cm, PS, IZ 72404251

LGX Preconnect MS 18 cm, PS, IZ 72404252

LGX Preconnect MS 21 cm, PS, IZ 72404253

LGX Preconnect MS 12 cm, IP, IZ 72404255

LGX Preconnect MS 15 cm, IP, IZ 72404256

LGX Preconnect MS 18 cm, IP, IZ 72404257

LGX Preconnect MS 21 cm, IP, IZ 72404258

Produto
 

CXR Preconnect MS, 10 cm PS, IZ 72404260

CXR Preconnect MS, 12 cm PS, IZ 72404261

CXR Preconnect MS, 14 cm PS, IZ 72404262

CXR Preconnect MS, 16 cm PS, IZ 72404263

CXR Preconnect MS, 18 cm PS, IZ 72404264

CXR Preconnect MS, 10 cm IP, IZ 72404265

CXR Preconnect MS, 12 cm IP, IZ 72404266

CXR Preconnect MS, 14 cm IP, IZ 72404267

CXR Preconnect MS, 16 cm IP, IZ 72404268

CXR Preconnect MS, 18 cm IP, IZ 72404269

AMS 700™ Prótese Peniana Inflável LGX AMS 700™ Prótese Peniana Inflável CX
Exclusivo para a AMS Men’s Health: Cilindros desenvolvidos para 
otimizar o Comprimento [Lenght] e Expansão Circunferencial 
[Girth eXpansion] com possibilidade de alongamento de até 20%, 
dependendo da anatomia do paciente1

Cilindros com expansão controlada [Controlled eXpansion] que 
otimizam e oferecem opções adicionais de comprimentos.

Número do item 
InhibiZone™

Número do item 
InhibiZone™

AMS 700™ Prótese Peniana Inflável CRX
Todos os benefícios de uma PPI, incluindo a expansão circunferencial, 
podem ser adequados para pacientes que requerem cilindros 
menores, para aqueles com corpos cicatrizados ou escleróticos1

Número do item 
InhibiZone™

Instruções de Uso da Linha de Produtos de Prótese Peniana AMS 700™ com MS Pump™. 
American Medical Systems. 2013.

Atenção: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.
Atenção: A lei restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.
Antes do uso, favor revisar as Instruções de Uso para obter uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências, precauções e possíveis eventos adversos.
Indicações de Uso: A linha de produtos de Próteses Penianas Infláveis da série AMS 700™ destina-se a uso no tratamento de disfunções erétil masculina crônica ou orgânica (impotência).
Contraindicações: As Próteses Penianas Infláveis da série AMS 700 são contraindicadas para pacientes com infecções urogenitais ativas ou infecções ativas na pele na região de cirurgia ou (para as próteses 
AMS 700 com Tratamento de Superfície com Antibiótico InhibiZone™) tenham sensibilidade ou alergia conhecidas à rifampina, minociclina ou outras tetraciclinas, ou pacientes com lúpus, pois a minociclina foi 
relatada como agravante dessa condição médica.
Advertências: O implante do dispositivo impossibilitará ereções naturais latentes ou espontâneas, bem como opções de tratamentos intervencionistas. Homens com diabetes, lesões na medula espinhal ou feridas 
abertas podem ter um aumento no risco de infeção associada ao implante de uma prótese. Uma falha em avaliar e prontamente tratar erosão pode resultar em uma piora significativa da condição médica, levando 
a infecção e perda de tecido. O implante pode resultar em um encurtamento, curvatura ou cicatrizes no pênis. Cicatrizes ou contratura abdominal ou peniana pré-existentes podem tornar o implante cirúrgico mais 
complicado ou impraticável. Se for desenvolvida uma reação de hipersensibilidade ao dispositivo revestido com InhibiZone, a prótese peniana deve ser removida e o paciente tratado adequadamente.
Precauções: Pode ocorrer a migração dos componentes do dispositivo se os cilindros forem de tamanhos inadequados, se a bomba ou o reservatório não forem posicionados de forma apropriada ou se os 
comprimentos dos tubos forem incorretos.
Possíveis Eventos Adversos: Podem incluir mau funcionamento/falha do dispositivo levando à necessidade de cirurgia adicional, e migração do dispositivo levando, possivelmente, à exposição através do 
tecido, erosão do dispositivo/tecido, infecção, inflação não prevista do dispositivo e dor/machucado.

Atenção: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.
Atenção: A lei restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.
Antes do uso, favor revisar as Instruções de Uso para obter uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências, precauções e possíveis eventos adversos.
Indicações de Uso: A linha de produtos de Próteses Penianas Infláveis da série AMS 700™ destina-se a uso no tratamento de disfunções erétil masculina crônica ou orgânica (impotência).
Contraindicações: As Próteses Penianas Infláveis da série AMS 700 são contraindicadas para pacientes com infecções urogenitais ativas ou infecções ativas na pele na região de cirurgia ou (para as próteses 
AMS 700 com Tratamento de Superfície com Antibiótico InhibiZone™) tenham sensibilidade ou alergia conhecidas à rifampina, minociclina ou outras tetraciclinas, ou pacientes com lúpus, pois a minociclina foi 
relatada como agravante dessa condição médica.
Advertências: O implante do dispositivo impossibilitará ereções naturais latentes ou espontâneas, bem como opções de tratamentos intervencionistas. Homens com diabetes, lesões na medula espinhal ou feridas 
abertas podem ter um aumento no risco de infeção associada ao implante de uma prótese. Uma falha em avaliar e prontamente tratar erosão pode resultar em uma piora significativa da condição médica, levando 
a infecção e perda de tecido. O implante pode resultar em um encurtamento, curvatura ou cicatrizes no pênis. Cicatrizes ou contratura abdominal ou peniana pré-existentes podem tornar o implante cirúrgico mais 
complicado ou impraticável. Se for desenvolvida uma reação de hipersensibilidade ao dispositivo revestido com InhibiZone, a prótese peniana deve ser removida e o paciente tratado adequadamente.
Precauções: Pode ocorrer a migração dos componentes do dispositivo se os cilindros forem de tamanhos inadequados, se a bomba ou o reservatório não forem posicionados de forma apropriada ou se os 
comprimentos dos tubos forem incorretos.
Possíveis Eventos Adversos: Podem incluir mau funcionamento/falha do dispositivo levando à necessidade de cirurgia adicional, e migração do dispositivo levando, possivelmente, à exposição através do 
tecido, erosão do dispositivo/tecido, infecção, inflação não prevista do dispositivo e dor/machucado.

Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. © 2016 Boston Scientific 
ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. MH-401503-AA DEC 2016


