
AdVance™ XP
Sistema de Sling Masculino

Ajude os seus pacientes a encontrar a 
felicidade. 

Considere o Sistema de Sling Masculino Advance XP™ para 
restaurar a normalidade e renovar a confiança.

A próxima geração de solução 
para incontinência urinária 
por estresse masculino.

Benefícios do urologista

• Procedimento eficiente

• Mecanismo de ancoragem Chevron projetado para
aumentar o poder de retenção aguda do Sling

• Suturas de tensionamento permanentes integradas
garantem um suporte consistente

• Ângulo modificado melhora a passagem do
trocarte

• Manoplas mais compridas do sling melhoram a
facilidade de uso em pacientes maiores

• O dobro da vida útil da primeira geração de slings1

• Resultados estabelecidos

• Mais de 8 anos de uso clínico1

• Índice de sucesso de 90% em 3 anos em pacientes
com incontinência leve a moderada2

• Mais de 20.000 pacientes tratados

Benefícios do paciente

• Procedimentos minimamente invasivos
projetados para permitir que a maioria dos
pacientes retomem as suas atividades normais
diárias mais rápido que a geração anterior do
dispositivo3

• Os pacientes podem se tornar continentes
imediatamente após o procedimento4

• A destreza manual e acuidade mental dos
pacientes não são critérios de exclusão4

• Pode ser usada em conjunto com qualquer
prótese peniana5

• Caso necessário, a transição para um Sistema de
Controle Urinário AMS 800™ normalmente não
exige excisão da malha6
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Cuidado: A Lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por ou a pedido de um médico.

Antes de usar estes dispositivo, por favor, analise as Instruções de Uso para uma listagem completa das indicações, contraindicações, 
advertências, precauções e eventos adversos em potencial.

O Sistema de Sling Masculino AdVance XP™ é pretendido para a colocação de um sling suburetral para o tratamento de incontinência urinária 
por estresse masculino (SUI). Estes dispositivos são contraindicados para pacientes com infecções do trato urinário, distúrbios de coagulação 
de sangue, sistema imunológico comprometido ou qualquer outra condição que comprometeria a cicatrização, com insuficiência renal, e 
obstrução relativa do trato urinário superior. Possíveis eventos adversos incluem, entre outros, retenção urinária, retorno da incontinência e 
dor. MH-557013-AA 

Todas as marcas comerciais são de propriedade dos seus respectivos proprietários.

Liberação 510(k) pendente, não disponível para venda nos Estados Unidos.

Mecanismo de ação
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Riscos ao paciente

• Os possíveis efeitos colaterais podem incluir dor, inflamação, 
dano ao tecidouretral, sangramento e irritação no local da ferida 
e retenção urinária, que normalmente desaparece em alguns 
dias3,7

• Contraindicações incluem pacientes com infecções no 
trato urinário, distúrbios de coagulação sanguínea, sistema 
imunológico comprometido, insuficiência renal ou obstruções do 
trato superior ou obstruções do trato urinário superior3 

• Os pacientes devem abster-se de levantar peso, exercícios 
intensos e relações sexuais por no mínimo seis semanas.3

O Sling é colocado diretamente ao longo do corpo esponjoso. Em seguida, o Sling Masculino Advance XP é tensionado, causando 
o reposicionamento da uretra bulbosa e resultando em um aumento 
do comprimento uretral funcional e uma estrutura de suporte à uretra 
(esfincteriana) membranosa distal durante eventos de estresse.

“As modificações do Advance 
XP - alongamento do Sling, 
modificações do trocarte 
e chevrons - permitirão 
que os cirurgiões tratem 
mais pacientes que são 
apropriados para um sling 
masculino e que podem ser, 
de outra forma, limitados 
pela constituição física 
deles.”

Dr. Brian Christine
Especialista em Urologia Prostética e 
Saúde Sexual Masculina, Centros de 
Urologia do Alabama, Birmingham, AL


