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Produto ESTÉRIL. Esterilizado por óxido de etileno. Não pirogenico. Para uso unico. Não re-

esterilizar. Não use embalagens abertas ou danificadas. Destruir o produto depois da 

utilização. Armazenar em local seco abaixo de 40ºC, manter-se longe da luz. 

 

 1. Descrição 

A angioplastia coronária transluminal percutânea Ceto Cateter de PTCA é um cateter de duplo 

lúmen com um balão localizado perto da ponta distal. O eixo distal compreende dois lúmens, 

um é utilizado para insuflação do balão e o outro permite a utilização de um fio-guia (0,014" 

máx.) para permitir o avanço do cateter para e através da estenose para ser dilatada.  

A ponta com flexibilidade progressiva foi colocado no lado distal para uma travessia estenose 

atraumática. O balão tem dois marcadores rádio-opacos, proximal e distal, para auxiliar o 

posicionamento do balão sob fluoroscopia. O material do balão proporciona um segmento 

expansível de um diâmetro predeterminado, a uma pressão específica. 

A parte distal do Ceto incorpora um revestimento hidrofílico para facilitar o acesso ao local da 

lesão. O eixo proximal é feito de um aço inoxidável hypotube. Um clipe é fornecido para 

facilitar a manipulação do cateter; uma agulha também está incluído para auxiliar na lavagem. 

Marcadores visuais proximais localizado a cerca de 90 cm e 100 cm da ponta distal do cateter 

ajuda a posicionar sem assistência fluoroscopia. 

 

 

2. Indicações 

O Ceto cateter é para uso no tratamento de pacientes com sintomas clínicos de isquemia do 

miocárdio relacionada com o estado patológico de uma ou mais artérias coronárias.  

O cateter Ceto ACTP é, portanto, indicado para dilatar o segmento doente (s) em uma artéria 

coronária ou uma ponte de safena, para melhorar a perfusão do miocárdio. Ele permite 
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 também para restabelecer o fluxo coronário em pacientes com elevação do segmento ST 

enfarte do miocárdio. Os doentes devem cumprir um ou mais dos seguintes critérios: 

• Os doentes devem ser julgados como candidatos aceitáveis para a cirurgia de bypass 

coronário. 

• Pacientes com único vaso de lesão aterosclerótica (s), subtotal e acessível a dilatação com 

fio-guia e cateter. 

• Certos pacientes multi-vasos doentes podem igualmente ser candidatos para este 

procedimento. 

• Alguns pacientes, que foram submetidos a cirurgias de ponte de safena anterior e 

recorrência dos sintomas e a progressão da doença na artéria coronária, ou estenose e 

fechamento dos enxertos, também podem ser candidatos. 

3. Contra-indicações 

• estenose grave da artéria coronária esquerda. 

• espasmo arterial. 

4. Advertências 

• O cateter Ceto PTCA foi concebido e construído para uso individual. Verifique se o envelope 

estéril não está danificado antes de usar. Não reesterilizar ou reutilizar. Destruir o produto 

depois da utilização. Re uso e / ou uma nova esterilização pode comprometer o desempenho 

do dispositivo. 

• Use o produto antes da data de expiração claramente visíveis na embalagem. 

• procedimentos de PTCA só deve ser realizado em hospitais onde a cirurgia de emergência 

bypass da artéria coronária pode ser imediatamente executadas no caso de complicações 

potencialmente prejudiciais ou fatais. 

• PTCA em pacientes que não são candidatos aceitáveis para a cirurgia de revascularização do 

miocárdio requer uma análise cuidadosa, incluindo a possibilidade de suporte hemodinâmico 

durante o procedimento, como o tratamento desta tipo de paciente tem um risco especial. 

• Tratamento de moderado ou forte lesões calcificadas é considerado de risco moderado, com 

uma taxa de sucesso esperado de 60-85% e aumenta o risco de fechamento agudo, trauma 

do vaso, arrebentamento do balão, o aprisionamento do balão e as complicações associadas. 

Se houver resistência, determine a causa antes de prosseguir. Continuando a avançar ou 

retrair o cateter, enquanto sob resistência pode resultar em danos para os vasos e / ou danos 

/ separação do cateter. 

• Pacientes que apresentavam antecedente choque cardiogênico. 

• Pacientes com presença possível ou confirmado de trombo no interior do lúmen do vaso 

alvo. Recomenda-se a utilização de um cateter de aspiração para remover o trombo. 
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• Quando o cateter balão de angioplastia é exposto à vasculatura, ele deve ser manipulado 

enquanto sob observação fluoroscópica de alta qualidade. 

• Se encontrar resistência durante a manipulação, determinar a causa da resistência antes de 

prosseguir. 

• Use somente meio de contraste diluído para inflar o balão. Não utilize ar ou qualquer meio 

gasoso. 

• Não tente inflar o balão antes de ele estar correctamente posicionado sobre o nível da lesão 

a tratar. 

• Para reduzir o potencial de danos nos vasos coronários e evitar qualquer ruptura do balão, 

a pressão de insuflação do balão não deve exceder a pressão de ruptura nominal (RBP) (ver 

gráfico de compliance nas instruções de uso). 

• A insuflação do balão deve ser monitorado por um manómetro. 

• Não tente reposicionar um balão inflado total ou parcialmente; isso pode resultar em danos 

nos vasos grave. 

• Não utilizar ou tentar endireitar um cateter dobrada: não seguir estas instruções pode 

resultar na ruptura do eixo. Em caso de produto com defeito, use outro cateter. 

• O cateter Ceto deve ser usado em pacientes que tenham sido adequadamente preparados 

exclusivamente com um anti-coagulante ou terapia antiplaquetária. 

 

5. Precauções de utilização 

• Estes dispositivos devem ser usados apenas por médicos treinados em PTCA e implante de 

stent. Recomenda-se que o médico consulte publicações revisadas por outros médicos sobre 

as técnicas de cardiologia intervencionista. 

• Certifique-se de que a equipe médica é treinada sobre os produtos e seu sistema de 

referência para evitar qualquer erro na escolha de equipamentos. 

• Inspecione o balão antes de usar para todas as torções, curvas ou danos cateter potencial, 

o que poderia alterar as performances de cateter (Veja o procedimento para a preparação do 

Ceto conforme especificado abaixo) 

 

6. Instruções de uso 

Para verificar a integridade, é necessário durante os testes preliminares de inflações ter 

certeza de que todo o ar é eliminado e que não há vazamento através de qualquer uma das 

diferentes conexões (consulte o procedimento para a preparação do Ceto especificado 
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 abaixo). 

A. Escolha do cateter Ceto: 

O diâmetro do balão, quando o balão foi inflado até a sua pressão nominal não deve ser maior 

do que a artéria proximal e distal à estenose. 

B. Preparação do Ceto catéter: 

Prepara-se o dispositivo de insuflação de acordo com as instruções do fabricante. 

Encha uma seringa de 10 ou 20 ml de solução salina estéril. 

Conectar a agulha fornecido com o Ceto com a seringa e inseri-lo na ponta distal do cateter 

Ceto. Lavar o lúmen do fio guia através da aplicação de pressão suavemente na seringa. 

Prepara-se uma solução diluída de agente de contraste e solução salina estéril, de acordo com 

as instruções do fabricante do meio de contraste. 

Encher uma seringa luer lock de 10 ou 20 ml com 1 a 3 ml do meio de contraste diluído. 

Conectar uma torneira para o eixo do cateter Ceto. 

Concectar a seringa à torneira. Posicionar a seringa verticalmente com o êmbolo apontando 

para cima. Aplicar sucção forte com a seringa para evacuar todo o ar do balão. 

Manter a sucção durante 15 a 20 segundos e certifique-se de que não há mais bolhas vistas 

passando pelo meio de contraste diluído. 

Solte o êmbolo com cuidado e, se necessário, repetir o procedimento, em caso de bolhas 

residuais. 

Manter o vácuo no cateter Ceto e fechar a torneira de segurança. 

Ligue o sistema de insuflação, evitando qualquer presença de bolhas. Abra a torneira e inflar 

o balão à sua pressão nominal (ver tabela compliance). Verificar a integridade do sistema. Em 

caso de defeitos, não use o cateter. Depois de inflação, aplique pressão negativa e fechar a 

torneira. 

C. Revestimento do cateter Ceto: 

A porção distal coaxial do cateter Ceto é coberto com um revestimento hidrofílico. Imergir a 

parte distal do cateter em uma solução salina estéril antes do uso. Não reintrodusa no 

dispenser. 

 

D. Manipulação do catéter Ceto: 

Anexar o conector Y para o cateter de guia, o qual foi previamente colocado na vasculatura. 

A escolha do fio-guia e o conector Y permanece sob a responsabilidade do médico dentro de 

um limite de compatibilização de 0,014'' máxima para o fio-guia. 
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 Insira o fio-guia (0,014 "máx.) Para o cateter guia (5F, 0,058 '' mínimo diâmetro interno) e 

avançar-lo até a ponta. 

Para evitar qualquer movimento do fio-guia, aperte o botão do conector Y de modo que ele 

feche firmemente em torno do fio-guia. 

Carregar o fio guia na ponta distal do Ceto assegurando que ele sai através do entalhe 

localizado aproximadamente 25 cm da ponta proximal do cateter de dilatação. 

Abrir a válvula e avançar o Ceto para a extremidade distal do cateter de guia. 

Dois marcadores localizados na porção proximal da haste pode ser utilizada para estimar 

quando o Ceto atingiu a extremidade distal do cateter de guia (dependendo de se a 

abordagem é braquial, radial ou femoral). 

Os marcadores rádio-opacos auxiliam o posicionamento do balão na estenose. 

Continue o procedimento de acordo com a técnica padronizada de angioplastia coronária. 

Cuidado: Sempre avançar o Ceto totalmente esvaziado e sempre sobre o fio-guia. 

 

Notas: 

• Recomenda-se que o fio-guia e / ou o cateter balão permaneçam através da lesão, até o 

procedimento estar completo. 

• Os meios de contraste têm diferentes viscosidades e podem afetar o tempo de inflação / 

deflação. 

 

7. procedimento de troca do Cateter 

Solte o conector Y. 

Segure o fio-guia e o conector Y em uma das mãos, enquanto segura o eixo do balão Ceto na 

outra mão. 

Manter a posição do arame guia na artéria coronária, segurando o fio estacionário e começar 

a puxar o cateter de dilatação Ceto para fora do cateter de guia. 

Nota: Durante esta troca, o monitoramento do fio-guia pode ser feito sob fluoroscopia. 

Puxar o cateter Ceto até que a abertura na guia de fio seja alcançado, então proceder da 

mesma maneira como com um sobre o sistema de fios. 

Prepara-se o próximo cateter de balão para ser utilizado como descrito anteriormente. 

Carregar o novo balão sobre o fio-guia. 

Abra o conector Y e avançe o cateter balão, mantendo o fio-guia e manter a sua posição na 

artéria coronária. Tenha cuidado para não torcer ou girar o cateter balão Ceto ao redor do fio-

guia. 
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8. Complicações 

Complicações possíveis relacionadas com a utilização do cateter de balão durante o 

procedimento: 

• dissecção ou perfuração da artéria coronária 

• lesão ou ruptura da artéria coronária 

• oclusão total 

• Trombose 

• espasmo arterial 

• Fibrilação ventricular 

• Perturbação da condutibilidade cardíaca 

• Embolia 

Essas complicações podem resultar diretamente em morte do paciente. 

 

As possíveis complicações que podem ocorrer na sequência de um procedimento de 

angioplastia com balão, no curto e médio prazo: 

• restenose da artéria dilatada 

• angina instável 

• Infarto agudo do miocárdio 

• Perturbação da condutibilidade cardíaca 

• complicações hemorrágicas ou hematoma 

Essas complicações podem resultar diretamente em morte do paciente. 

 

 

9. Os requisitos de armazenamento 

Use antes da data de expiração claramente indicada no rótulo. Guardar a uma temperatura 

inferior a 40 ° C, em local seco, protegido da luz. 
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10. Responsabilidade 

 

Biometrix tem se esforçado para garantir que os produtos estão em conformidade com todas 

as normas e regulamentos pertinentes actualmente em vigor e para assegurar que a qualidade 

dos produtos atende aos requisitos das normas e regulamentos acima mencionados por um 

período após a data de validade indicada. Defeitos e danos causados por desgaste natural, 

uso anormal ou qualquer modificação feita para o produto, que não foram aceitos pela 

Biometrix, são excluídos da garantia. Biometrix pode, em nenhuma circunstância, ser 

responsabilizada por danos directos ou indirectos resultantes da reutilização de um produto 

destinado a ser apenas ou para modificação ou uso indevido de produtos de uma única 

utilização. 

 

11. Compliance 

 

Pressão nominal: 6 bar 
Recomendação de pressão de ruptura (RBP): 16 bar 
 
12. Embalagem 
Produto embalado em envelope cirurgico e caixa de papel cartão. Uma unidade por caixa. 
Esterilizado por ETO. 
 
Balões: diâmetros disponíveis de 1,50 a 5,00 e comprimento de 8mm a 45mm 
 

13. Tabela de conversão 
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