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RENMA Cateter de Dilatação para ATP (RX) 
 

Instruções de Uso 
 

DESCRIÇÃO 
A família dos RENMA Cateteres de Dilatação para (ATP*) compreende uma gama de tamanhos de cateteres de substituição rápida (RX) para angioplastia 
periférica. O tubo proximal do cateter é em aço inoxidável 304V e o tubo coaxial distal consiste numa mistura de copolímeros de nylon. O lúmen externo do 
eixo distal é utilizado para insuflar e desinsuflar o balão. O lúmen interno, desde a ponta até à ligação lateral, serve para fazer avançar o fio-guia. O diâmetro 
do balão aumenta 8% ±4% desde a pressão nominal à pressão estimada de ruptura. Para localizar o balão sob fluoroscopia, existem bandas de irídio-platina 
em todos os tamanhos de balão.  
O SiLX2® é um revestimento de silicone de camada dupla, aplicado sobre a porção distal do eixo do cateter para melhorar a respectiva lubrificação. 
A extremidade proximal do cateter balão é fornecida com um conector transparente que permite a fácil observação das bolhas de ar. O conector foi concebido 
para facilitar a remoção das bolhas de ar durante a preparação do balão. A razão entre a pressão aplicada e o diâmetro do balão encontra-se indicada no 
rótulo do produto e na tabela de conformidade. Todas as insuflações devem ser visualizadas sob fluoroscopia. Os balões atingem o seu diâmetro nominal às 6 
Atm/608 kPa. Pressões acima da Pressão Estimada de Ruptura podem causar o rompimento do balão. 
*Angioplastia Transluminal Percutânea 
 

INFORMAÇÕES GRÁFICAS DO PRODUTO 

 
 

INDICAÇÕES DE USO/FINALIDADE 
O RENMA Cateter de Dilatação para ATP (RX) é recomendado para a dilatação por balão de lesões estenóticas ou oclusivas em artérias ilíacas, artérias 
femuro-poplíteas, artérias renais ou fístulas de diálise arteriovenosas nativas ou sintéticas. Não é recomendada qualquer utilização em procedimentos que não 
os indicados nestas instruções. 
 

CONTRA-INDICAÇÕES 
Estes cateteres balão não foram concebidos para serem utilizados: 
• Em artérias coronárias. 
• Em doentes com lesões que contatem com um pseudoaneurisma. 
• Em doentes grávidas. 
 

Não é recomendada qualquer utilização em procedimentos que não os indicados nas instruções de uso. 
 

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/ MECANISMO DE AÇÃO 
O RENMA Cateter de Dilatação para ATP (RX) é usado em conjunto com um fio guia.  O cateter possui uma porta por onde é introduzido o fio guia no vaso, e 
deslizado até o ponto alvo.  
O cateter então é deslizado sobre fio guia até o ponto desejado.  Uma vez posicionado, o balão é inflado para desobstrução do vaso. 
 

ADVERTÊNCIAS 
• Este dispositivo foi esterilizado com óxido de etileno.  
• O fabricante recomenda uso único. A reesterilização ou reutilização pode eventualmente comprometer o desempenho do dispositivo e aumentar o risco de 

reesterilização inadequada e contaminação cruzada. 
• Para reduzir a possibilidade de danos no vaso, o diâmetro insuflado do balão deve aproximar-se do diâmetro do vaso exactamente proximal e distal da 

estenose. 
 

• ATENÇÃO: Não exceder a pressão estimada de ruptura. Para monitorizar a pressão, é recomendada uma seringa com manómetro. Uma pressão acima da 
pressão estimada de ruptura pode causar o rompimento do balão e a eventual incapacidade de retrair o cateter balão através da bainha introdutora. 

 

• Para inflar, utilizar apenas um endoflator ou seringa de 20ml. 
• Usar o cateter balão antes do final da “Data de Validade” especificada na embalagem. 
• Não fazer avançar o fio-guia, o cateter balão ou qualquer componente se sentir resistência, sem determinar previamente a causa e tomar medidas 

correctivas. 
• Este cateter balão não é recomendado para medir a pressão ou injetar fluidos. 
 

PRECAUÇÕES 
• Este dispositivo deve ser utilizado apenas por médicos especializados em Angioplastia Transluminal Percutânea (ATP). 
• Todo o procedimento deve ser realizado em condições assépticas. 
• Os procedimentos de dilatação devem ser efetuados sob orientação fluoroscópica e com equipamento de raios-X adequado. 
• O invólucro plástico selado (embalagem do cateter) deve ser inspecionado antes de abrir. Não utilize o cateter balão se o selo estiver violado ou se o 

invólucro plástico estiver danif icado ou úmido, uma vez que compromete a esterilidade. 
• Deve ser prestada especial atenção à manutenção das ligações apertadas do cateter a fim de evitar a entrada de ar no sistema. 
• Se sentir resistência aquando da remoção deste do paciente, então o cateter balão, o fio-guia e o cateter de orientação/bainha devem ser retirados como 

uma unidade (especialmente se se detectar ou suspeitar de rompimento do balão ou vazamento). Tal pode ser realizado segurando firmemente no cateter 
balão e no cateter de orientação/bainha como um todo e retirando ambos simultaneamente, com um ligeiro movimento de torção combinado com tração. 

• Antes de remover o cateter balão da bainha é muito importante que o balão esteja completamente vazio. 
• O funcionamento correto do cateter balão depende da sua integridade. Deve proceder com cuidado ao manusear o cateter balão. Ao dobrar, esticar ou 

esfregar com força o cateter, pode danificá-lo. 
 

EFEITOS ADVERSOS 
Os potenciais efeitos adversos incluem mas não se limitam a: 
• Perfuração do vaso 
• Espasmo do vaso 
• Hemorragia 
• Hematoma 
• Hipotensão 
• Dor e sensibilidade 
• Arritmias 
• Sépsis/infecção 
• Embolia sistêmica 

• Endocardite 
• Trombose vascular 
• Reações a fármacos, reação alérgica a meios de contraste 
• Fístula arteriovenosa 
• Episódios tromboembólicos 
• Dissecção do vaso 
• Potencial separação do balão após rompimento ou abuso e consequente necessidade de utilizar um 
laço ou outras técnicas médicas de intervenção para recuperar os pedaços 
 

 

Inspeção e Preparação 
 

NOTA: Deve introduzir um fio-guia de 0.035” (0.89 mm) no cateter, através do balão, durante a insuflação deste. 
• Remova a bainha/manga do balão e o respectivo mandril e verifique se o cateter apresenta dobras ou vincos antes da sua utilização. 
• Prepare uma mistura de meio de contraste e de solução salina normal de acordo com o procedimento habitual. (Recomendação 25% / 75%) 
• Instale uma torneira e uma seringa de 20 ml cheia até meio com a solução de contraste na ligação do balão. 
• Aponte o bico da seringa para baixo e aspire até remover completamente o ar do balão. 
• Feche a torneira e mantenha o vácuo no interior do balão. 
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• Purgue o cateter por completo através do lúmen do fio-guia. 
 

Quando o RENMA Cateter de Dilatação para ATP (RX) estiver na sua posição mais distal no fio-guia, tem de ser utilizado um cateter de 
orientação/bainha suficientemente comprido para cobrir a ligação de Substituição Rápida. 
 

(1) Instale uma válvula hemostática no cateter de orientação/bainha adequado, que tenha sido previamente introduzido na vasculatura conforme as diretrizes 
padrão do produto. 

(2) Introduza o fio-guia (máx. de 0.035” (0,89 mm)) no cateter de orientação/bainha através da válvula hemostática. Sob fluoroscopia, posicione o fio-guia 
exatamente a seguir à ponta do cateter de orientação/bainha ou através da lesão, de acordo com as técnicas aprovadas de ATP. 

(3) Introduza a agulha de lavagem incluída na ponta distal do cateter balão. Lave com solução salina fisiológica heparinizada a fim de remover as bolhas de ar. 
(4) Se existente, desprenda o dispositivo de torção do fio-guia. Faça retrair o fio-guia na ponta distal do cateter balão. 
(5) Faça avançar gradualmente o cateter balão até à ponta do cateter de orientação/bainha. 
(6) Reinstale o dispositivo de torção no fio-guia. Mantenha o f io-guia imóvel e faça avançar o cateter balão sobre o fio-guia e através da estenose. O marcador 

radiopaco do balão e a insuflação do balão a uma baixa pressão (10 a 20 psi, 0,7 a 1,4 Atm, 69 a 138 kPa) devem ser utilizados para confirmar que a 
indentação causada pela estenose se encontra localizada centralmente no interior do segmento do balão antes de prosseguir com a dilatação. Nunca faça 
avançar o cateter balão se sentir resistência, sem primeiro identif icar a causa e tomar as medidas corretivas necessárias. 

(7) Insufle e desinsufle o balão manualmente, fazendo avançar e recuar o êmbolo do dispositivo de insuflação. Mantenha o vácuo no balão entre as dilatações, 
retraindo o êmbolo do dispositivo de insuflação. 

(8) Após cada insuflação, avalie o escoamento por angiografia através do cateter de orientação/bainha enquanto o balão insuflado permanece no interior ou 
proximal à estenose. 

(9) Para substituir os cateteres, mantenha a posição do fio-guia e desaperte a válvula hemostática. 
Puxe o cateter balão para fora até o ponto de entrada do fio-guia sair da válvula hemostática.  
Segure no fio a uma curta distância do ponto de entrada e continue a remover o cateter. Prossiga, segurando o fio-guia e movendo o cateter balão 
alternadamente até a ponta do cateter desimpedir a válvula hemostática. Introduza o novo cateter, conforme descrito anteriormente para o cateter balão 
inicial.                 

(10) A adequação do tratamento de angioplastia é avaliada por angiografia. A avaliação final é feita por angiografia após a remoção dos cateteres de balão e 
do fio-guia. 

 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANPULAÇÃO 
Armazenar em local fresco, longe da luz direta do sol. Não armazenar em condições extremas de temperatura e umidade. 
Não transportar em condições extremas de temperatura e umidade. 
Não expor o produto a condições extremas de temperatura e umidade. 
 

O RENMA Cateter de Dilatação para ATP (RX) é disponível nas seguintes dimensões: 
 

Código Diâmetro do 
balão (mm) 

Comprimento do 
balão (mm) 

Comprimento 
Efetivo (mm) 

Pressão Nominal 
(atm) 

BD-C40201DN 4.0 20 135 6 
BD-C40401DN 4.0 40 135 6 
BD-C40601DN 4.0 60 135 6 
BD-C40801DN 4.0 80 135 6 
BD-C40A01DN 4.0 100 135 6 
BD-C50201DN 5.0 20 135 6 
BD-C50401DN 5.0 40 135 6 
BD-C50601DN 5.0 60 135 6 
BD-C50801DN   5.0 80 135 6 
BD-C50A01DN 5.0 100 135 6 
BD-C60201DN 6.0 20 135 6 
BD-C60401DN 6.0 40 135 6 
BD-C60601DN 6.0 60 135 6 
BD-C60801DN 6.0 80 135 6 
BD-C60A01DN 6.0 100 135 6 
BD-C70201DN 7.0 20 135 6 
BD-C70401DN 7.0 40 135 6 
BD-C70601DN 7.0 60 135 6 
BD-C70801DN 7.0 80 135 6 
BD-C70A01DN 7.0 100 135 6 
BD-C80201DN 8.0 20 135 6 
BD-C80401DN 8.0 40 135 6 
BD-C80601DN 8.0 60 135 6 
BD-C90201DN 9.0 20 135 6 
BD-C90401DN 9.0 40 135 6 
BD-C90601DN 9.0 60 135 6 
BD-CA0201DN 10.0 20 135 6 
BD-CA0401DN 10.0 40 135 6 
BD-CA0601DN 10.0 60 135 6    

ESTÉRIL. 
FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO. 

ESTERILIZADO COM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. 
 

Fabricado por: 
ClearStream Technologies Ltd.. 
Moyne Upper, Enniscrothy, County Wexford, 
Irlanda 

 

Importado e Distribuído por: 
 

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA. 
Praça General Gentil Falcão, 108 conj. 91 e 92 - Brooklin Novo - São Paulo-SP 

C.N.P.J. 03.129.105/0001-33 
 

Registro ANVISA: 80012280147 
Resp. Téc. Daniela Félix de Almeida – CRBM-SP nº 10.146 

 

Informações ao Consumidor:  Fone: (0XX11) 3594-3800 E-mail: sac@terumo.com.br 
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