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DO ACESSO AOS RESULTADOS

Sistema de Válvula Aórtica



Sistema de Válvula Aórtica

AMPLIE O ACESSO

MAXIMIZE A EFICIÊNCIA

OTIMIZE OS RESULTADOS

Tecnologias de acesso e vedação projetadas para permitir que você trate mais pacientes com anatomias desafia-
doras.

*  Dados clínicos limitados mostraram uma diminuição numérica na frequência e gravidade de PVL em ACURATE 
neo2 (97% sem/traço ou PVL leve/3% PVL moderado ou maior em 30 dias)3 em comparação com ACURATE neo 
(95,9% sem/traço ou PVL leve/4,1% PVL moderado ou maior em 30 dias)4.

O design exclusivo da válvula supra-anular autoexpansível fornece taxas de vazamento paravalvar (PVL)  
aprimoradas*, baixas taxas de marcapasso, excelente desempenho hemodinâmico e acesso coronário preservado  
para intervenções futuras.4

Procedimentos intuitivos e simplificados que facilitam a alta precoce e segura do paciente e ajudam a 
melhorar a eficiência do programa TAVI.1,2



ADAPTAÇÃO DA TERAPIA AO PACIENTE –  
UMA DECISÃO DA EQUIPE CARDÍACA

O Sistema de Válvula Aórtica ACURATE neo2™ é indicado para o alívio da estenose aórtica 
em pacientes com doença cardíaca sintomática devido à estenose aórtica calcificada 
nativa grave que é avaliada por uma Equipe Cardíaca, incluindo um cirurgião cardíaco, 
para ser apropriada para a terapia de substituição de válvula cardíaca transcateter.

1. Moriyama N, et al. Safety of Next-Day Discharge After Transfemoral Transcatheter Aortic Valve Replacement With a Self-Expandable Versus Balloon-Expandable  
Valve Prosthesis: ACURATE neo vs. SAPIEN 3. Cardiovascular Interventions. 2019;12.
2. Routine use of ACURATE neo self-expanding valve is associated with improved procedural outcomes and reduced per-operative length of stay: insights from a 
single-center registry. Presented at EuroPCR 2019 by R.A. Kotronias.
3. Transcatheter Aortic Valve Replacement With the ACURATE neo2  Valve System: 1 Year Clinical and Hemodynamic Outcomes. Presented by H. Möllmann at TVT Chicago 2019. 
4.  Möllmann H, et al. Real-world experience using the ACURATE neo prosthesis: 30-day outcomes of 1,000 patients enrolled in the SAVI-TF registry. EuroIntervention. 2018;13:e1764-e1770.



AMPLIE O ACESSO

Acessar Anatomias de Vasos 
Pequenos e Complexos

A nova Tecnologia de PVseal™ Ativo e o Introdutor 
Expansível 14F iSLEEVE™ trabalham juntos para 
permitir que você trate mais pacientes com anatomias 
desafiadoras.

O Introdutor Expansível 14F iSLEEVE™ simplifica o acesso com 
seu perfil baixo, proporcionando uma inserção suave. O design 
Tri-Fold responsivo fornece Expansão SMART para lidar com 
vasculaturas pequenas e complexas (≥ 5,5 mm).



Projetado para Minimizar PVL
em Anatomias Calcificadas 
Irregulares
A nova Tecnologia de PVseal™ Ativo está de acordo com o anel 
aórtico nativo e veda ativamente para evitar vazamento paravalvar 
em potencial.

A saia de vedação é ampliada para 
cobrir toda a cintura do stent

* Comparado com ACURATE neo

Saia de Vedação 60% Ampliada*

Veda Ativamente 
para Prevenir PVL



0 % 

MAXIMIZE A 
EFICIÊNCIA

ACURATE neo2 ™ simplifica os procedimentos 
TAVI com design intuitivo, visualização aprimorada 
e Tecnologia de Implantação de Cima para Baixo 
exclusiva para que você possa se concentrar no 
essencial.

Posicionamento Fácil e 
Preciso

Acesso Coronário Preservado

Liberação de Válvula 
Estável e Previsível

O novo Marcador de Posicionamento Radiopaco 
fornece uma referência visual clara para que você 
possa posicionar com segurança a válvula dentro 
do anel para procedimentos TAVI mais rápidos e 
eficientes.*1,2

Os arcos de estabilização extragrandes e abertos 
facilitam o autoalinhamento coaxial da válvula dentro do 
anel nativo e mantêm o acesso às artérias coronárias.

A Implantação de Cima para Baixo oferece estabilidade 
hemodinâmica e precisão de posicionamento necessárias para 
uma alta taxa de sucesso do procedimento e taxa baixa de 
complicações.1,2

*Comparado com ACURATE neo
† Durante o procedimento, exigindo nova intervenção
‡ Tempo médio de uso do dispositivo ± 3,5 min.
1. Transcatheter aortic valve implantation for severe aortic valve stenosis with the ACURATE neo2 valve system: 30-day safety 
and performance outcomes. Presented by H. Mollmann at PCR London Valves 2018.

Obstrução Coronariana †,1,2



3.9min*,1

TAVI Program Efficiency

97.5% 3.2%8.3%

60% 45%

1 2 2

Procedimentos Simplificados, Maior Sucesso nos Procedimentos
Uma alta segura e antecipada, impulsionada pela eficiência do procedimento, bons resultados clínicos e baixas taxas de 
complicações1-4, pode melhorar a eficiência do programa TAVI por meio de um fluxo melhorado de paciente, hospitalização mais 
curta e recursos hospitalares otimizados, potencialmente aumentando sua capacidade de tratar mais pacientes com TAVI. 

EFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO
EFICIÊNCIA APÓS O 

PROCEDIMENTO

ALTA PRECOCE DO PACIENTE

Curto Tempo de Uso 
do Dispositivo

Alta 
Sucesso do 

Procedimento 

Baixas Taxas de 
Marcapasso

Baixas Taxas de 
Complicação Vascular

Alta no Dia Seguinte vs. 
55% SAPIEN 33

Alta no Segundo Dia vs. 
31% SAPIEN 34

2. Möllmann H, et al. Real-world experience using the ACURATE neo prosthesis: 30-day outcomes of 1,000 patients enrolled in the SAVI-TF registry. EuroIntervention. 2018;13:e1764-e1770.
3. Moriyama N, et al. Safety of Next-Day Discharge After Transfemoral Transcatheter Aortic Valve Replacement With a Self-Expandable Versus Balloon-Expandable Valve Prosthesis: ACURATE neo 
vs. SAPIEN 3. Cardiovascular Interventions. 2019;12.
4. Routine use of ACURATE neo self-expanding valve is associated with improved procedural outcomes and reduced per-operative length of stay: insights from a single-center registry. Presented at 
EuroPCR 2019 by R.A. Kotronias



 8.4 mmHg

 1.7 cm2

OTIMIZE OS 
RESULTADOS

Alto Desempenho 
Hemodinâmico

A plataforma ACURATE atende às necessidades 
e desafios dos programas TAVI atualmente com 
resultados clínicos sólidos e confiáveis.1-4

O projeto de válvula supra-anular autoexpansível permite gradientes de um 
dígito e grandes áreas de orifício efetivo (EOAs),1,2 mesmo em pacientes 
com anéis pequenos e em maior risco de incompatibilidade prótese-
paciente (PPM).3

Gradiente 
Médio*†1

EOA*1

*Alta ou 7 dias.
† Gradiente médio ± 4,0 mmHg
1. Möllmann H, et al. Real-world experience using the ACURATE neo prosthesis: 30-day outcomes of 1,000 patients enrolled in the SAVI-TF 
registry. EuroIntervention. 2018;13:e1764-e1770.
2. Transcatheter aortic valve implantation for severe aortic valve stenosis with the ACURATE neo2 valve system: 30-day safety and performance 
outcomes. Presented by H. Mollmann at PCR London Valves 2018.



45%

 8.3% 

Baixas Taxas de Implantação de Marcapasso 
(PPI) com a Plataforma ACURATE1,2

Minimização do Impacto Econômico de 
PPI após TAVI

O design exclusivo da válvula garante protrusão mínima no LVOT e baixo 
risco de interferências no sistema de condução, enquanto a Implantação 
de Cima para Baixo oferece estabilidade hemodinâmica.

As altas taxas de PPI após o TAVI afetam os resultados clínicos de longo prazo e aumentam os 
custos hospitalares:5

• Ao prolongar a hospitalização inicial
• Aumentando o risco de disfunção ventricular esquerda no acompanhamento de 1 ano

Com suas baixas taxas de marcapasso, a Plataforma ACURATE minimiza os riscos para seus 
pacientes e permite a alta precoce do paciente, sem comprometer a segurança.

(Taxa de PPI de 15,0% em 30 
Dias no Estudo Pré-Mercado de 
ACURATE neo22)

dos pacientes 
receberam alta em

2 dias4

Taxa de PPI com a 
Plataforma ACURATE1

3. Mauri V, et al. Short-term outcome and hemodynamic performance of next-generation self-expanding versus balloon-expandable transcatheter aortic valves in patients with small aortic annulus:
A multicenter propensity-matched comparison. Circ Cardiovasc Interv. 2017;10:e005013.
4. Routine use of ACURATE neo self-expanding valve is associated with improved procedural outcomes and reduced per-operative length of stay: insights from a single-center registry. Presented at 
EuroPCR 2019 by R.A. Kotronias.
5. Brinkert m. et al. Relevance of New Conduction Disorders After Implantation of the ACURATE neo Transcatheter Heart Valve in the Aortic Valve Position. Am J Cardiol. 2020 Mar 1;125(5):783-787. doi: 
10.1016/j.amjcard.2019.11.036. Epub 2019 Dec 14.



3 % 

OTIMIZE OS 
RESULTADOS

ACURATE neo2 ™ mostrou taxas de PVL 
determinadas por laboratórios centrais muito 
baixas que melhoram com o tempo.*1

Taxas de PVL Aprimoradas com 
a Tecnologia de PVsealTM*1 Ativa
PVL moderada ou grave tem se mostrado um preditor independente de 
mortalidade em curto e longo prazo.2 ACURATE neo2 combina os recursos 
de uma plataforma comprovada com uma nova tecnologia de vedação 
exclusiva para garantir que você não precise escolher entre desempenho 
hemodinâmico e PVL.

PVL moderado ou 
maior em 30 dias1

* Dados clínicos limitados mostraram uma diminuição numérica na frequência e gravidade 
de PVL em ACURATE neo2 (97% sem/traço ou PVL leve/3% PVL moderado ou maior em 
30 dias)1 em comparação com ACURATE neo (95,9% sem/traço ou PVL leve/4,1% PVL 
moderado ou maior em 30 dias)3.
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Minimização de PVL
Taxas de PVL Determinadas em Laboratório Central Ecocardiográfico
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(N=101)

30 Dias
(N=100)

1 Ano
(N=81)

Nenhum/Traço Leve Moderada Moderada-Grave Grave

1. Transcatheter Aortic Valve Replacement With the ACURATE neo2 Valve System: 1 Year Clinical and Hemodynamic Outcomes. Presented by H. Möllmann at TVT Chicago 2019.
2. Généreux P. et al. Paravalvular Leak After Transcatheter Aortic Valve Replacement. JACC, DOI: 10.1016/j.jacc.2012.08.1039
3. Möllmann H, et al. Real-world experience using the ACURATE neo prosthesis: 30-day outcomes of 1,000 patients enrolled in the SAVI-TF registry. EuroIntervention. 2018;13:e1764-e1770.
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Informações para Pedidos
Descrição Unidades

Válvulas Aórticas ACURATE neo

Sistema de Entrega Transfemoral ACURATE neo2

Nº de Ref./Catálogo

Válvula Aórtica ACURATE neo2 P

Válvula Aórtica ACURATE neo2 M

Válvula Aórtica ACURATE neo2 G

Sistema de Entrega Transfemoral ACURATE neo2

Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seu respectivo detentor. ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositi-
vos por médicos ou sob receita médica. As indicações, contraindicações, avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada disposi-
tivo. As informações devem ser usadas apenas em países com registros de produtos da autoridade sanitária aplicável. Este material não deve 
ser usado ou distribuído na França.  Ilustrações de caráter informativo - não indicam o tamanho real ou o resultado clínico.   
Todas as imagens foram tiradas pela Boston Scientific.
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