
Marcadores permanentes para 
ultrassonografia disponíveis em 3 formatos

Laço Asa Espiral

UltraClip® Dual Trigger
Visivelmente Melhor



CÓDIGOS
Código do Produto Tamanho Código de cor Ítem Marcador Formato

863017D  
863017DL

17g x 10cm  
17g x 12cm

UltraClip® Dual Trigger 
Marcador Avançado para Ultrassonografia 
(Laço)

862017D  
862017DL

17g x 10cm  
17g x 12cm

UltraClip® Dual Trigger 
Marcador Avançado para Ultrassonografia 
(Asa)

864017D  
864017DL

17g x 10cm  
17g x 12cm

UltraClip® Dual Trigger 
Avançado para Ultrassonografia 
(Espiral)

Visibilidade
• O marcador está entrelaçado com um  
 polímero não absorvível que garante a  
 visibilidade permanente no ultrassom;

• Os diferentes formatos permitem a  
 colocação do marcador em diversos  
 locais;

• Opções de visualização em   
 Ressonância Magnética.

Precisão
• A agulha de 17g contribui para   
 a colocação precisa do marcador   
 mamário;

• Os marcadores de 3mm tem design  
 exclusivo para evitar a migração;

• Os marcadores são fixados de forma  
 precisa nas lesões, pois não foram  
 mergulhados em colágeno ou gel.

Simplicidade
• A colocação do marcador pode ser  
 feita com uma única mão e única  
 etapa;

• Gatilho duplo de acordo com a   
 preferência do usuário;

• Gatilhos codificados para identificar os  
 diferentes formatos dos marcadores.
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Visivelmente Melhor. . . Agora, Depois, Sempre.
O marcador mamário UltraClip® Dual Trigger proporciona visibilidade permanente 
no ultrassom além de ter um design ergonômico com duas opções 
de gatilho, um frontal e outro posterior.

Laço Asa Espiral

Cada marcador contém um polímero 
entrelaçado para aumentar sua 
visualização em ultrassonografias. 

Ao contrário dos plugs de colágeno ou 
de gel, os polímeros entrelaçados não 
são absorvíveis, garantindo por muitos 
anos sua visibilidade.

Os marcadores estão disponíveis em 
diferentes materiais para proporcionar 
diferentes níveis de visualização em 
Ressonância Magnética.

Compatível com as Coaxiais da Vacora®.

O polímero não absorvível garante 
a visibilidade permanente Marcador 

em laço 
de Titânio 

Tamanho 0.08

Marcador 
Inconel® 
625 (Asa) 

Tamanho 0.18

Marcador 
Espiral BioDur® 
108 Tamanho 

0.63

RM usando Sequência de Pulso Gradiente Eco-Eixo Longo. 
Produto medido em centímentros quadrados.
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Design ergonômico 
com duas opções de gatilho




