
Stent Ureteral Tria™

Como nenhum outro



Os depósitos de sal de cálcio e magnésio 
na urina são fatores que contribuem 
para as complicações do stent, como 
a incrustação.1,2 A causa e a taxa de 
incrustação são multifatoriais e podem 
incluir fatores como química corporal 
e condição clínica do paciente, tempo 
de hospedagem do stent, material de 
superfície ou propriedades do stent.1,3,4

Estudos in vitro comprovam que o Stent Ureteral Tria™ 
reduziu significativamente o acúmulo combinado de 
depósitos de magnésio e cálcio em comparação com o stent 
Bard Inlay Optima™, tanto na presença quanto na ausência 
de bactérias (Proteus mirabilis).5,6



Diferença no material
O processo de fabricação exclusivo do Stent Tria™, combinado 
com o design único do PercuShield™, produz superfícies internas 
e externas consistentes, minimizando as irregularidades do 
stent e reduzindo a probabilidade de adesão de sal.5,6

Design do Stent Tria Menor Acúmulo de Sal de Cálcio e Magnésio 
(comparado com o stent concorrente)

Superfície interna do PercuShield

Design de Stent Tradicional

Superfície externa do PercuShield

Corante bruto e material 
radiopaco encapsulados pelas 
camadas do PercuShield

Estudos de bancada mostram 

que o Stent Tria tem menos 

acúmulo de sal de cálcio e 

magnésio comparado com o stent 

competitivo.5,6 As versões Soft e 

Firm dos Stents Tria foram 

avaliadas em estudos de bancada 

separados, o que pode ser 

responsável pela variabilidade na 

urina com adição de bactérias.

>40%

mais flexível à 
temperatura 

corporal5,7
Cobertura ideal – Ao contrário de um revestimento aplicado, a tecnologia 
PercuShield é incorporada ao stent para fornecer proteção em toda 
a hospedagem.

Mudanças significativas no durômetro – Projetado para ser mais rígido 
durante a colocação para navegar pela anatomia do paciente enquanto amolece 
em mais de 40% na temperatura do corpo,5,7 o que pode promover uma maior 
tolerabilidade do paciente.8

Sem contraindicações – Possivelmente tratar mais pacientes.

Urina Estéril 

59% – 60% 
Urina com Adição 
de Bactérias

19% – 41% 
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ATENÇÃO: A Legislação Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por ou sob receita médica.

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 com seu representante local ou com o serviço de atendimento ao 
cliente.

Todas as imagens são de propriedade da Boston Scientific. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. 2021 Copyright © Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Consulte seu representante de vendas para obter mais informações 
e detalhes para pedidos. Para mais informações, acesse www.
bostonscientific.com/Tria

Drenagem ideal.  
Um grande lúmen interno e um 
design de parede externa fina 
promovem a drenagem.5,10

Variedade de tamanhos.  
Disponível em uma ampla 
variedade de diâmetros e 
comprimentos para abranger 
diversos tipos de paciente. 

Embalagem fina.  
Design vencedor do WorldStar 
Packaging Award para atender 
às necessidades de gestão 
de estoque.11

Hospedagem de 365 dias.9 
Material biocompatível desenvolvido para um 
período de hospedagem de 365 dias.9

Tudo o mais que importa

Boston Scientific Corporation 

300 Boston Scientific Way 

Marlborough, MA 01752 

www.bostonscientific.com

Informações para pedidos 
1.888.272.1001

© 2020 Boston Scientific Corporation 

ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

URO-958210-AA PTBR JAN 2021




