
Fios de Localização Mamária Bard

Guiando o caminho

SISTEMAS DE BIÓPSIA

Estabilidade

Simplicidade

Versatilidade



Seguindo em frente com o que há de 
mais inovador em localização mamária 
Com inovações tais como posicionamento com uma só 
mão, possibilidade de reposicionamento e dupla haste, os 
Sistemas para Biópsia Bard são fáceis de usar, precisos e 
apresentam estabilidade nos Fios de Localização Mamária

UltraWire® One-Handed 
Dispositivo de Localização Mamária

Esse dispositivo único, para manuseio com uma só mão, 
foi projetado para facilitar o uso, rapidez e segurança 
nos procedimentos de localização orientados por 
ultrassom. Seu desenho com fio pré-carregado permite o 
posicionamento do fio com uma só mão, enquanto a outra 
mão segura o transdutor do ultrassom, permitindo uma 
produção contínua de imagem e precisão na colocação.

•	Desenho do fio pré-carregado

•	Agulha de segurança: retraída após uso

•	Dupla haste do fio minimiza a movimentação

•	Ponta ecogênica da agulha

DUalok® 
Fio de Localização Mamária 

Projetado para ser fixado em local seguro e removido 
por reposicionamento, esse dispositivo proporciona 
resistência superior à migração e permite o 
reposicionamento após a colocação.

•	Elementos de trava curvados proporcionam 
resistência superior à migração

•	Construção resistente do fio por ser torcido



Ghiatas® Ponta frisada com contas 
Fio de Localização Mamária

ChesbroUGh®  
Fio de Localização Mamária

Esse fio único incorpora o que há de mais inovador 
em Fios de Localização Mamária: dupla haste 
projetada para minimizar a migração após colocação.

•	 O posicionamento da parte frisada com contas 
oferece ponto de referência palpável para auxiliar na 
colocação do fio

•	 As contas entre a dupla haste oferecem referência 
visual e palpável

Ghiatas® Ponta frisada com contas 
Fio de Localização Mamária

As contas colocadas em intervalos de 1 cm neste 
fio produzem uma referência visual rápida da lesão e 
proporcionam excelente ponto de referência palpável 
para o cirurgião.

•	Versões compatíveis com RM disponíveis

•	O posicionamento da parte frisada com contas 
oferece ponto de referência palpável para auxiliar na 
colocação do fio

•	 Também disponível em seção rígida



Soluções para Tratamento de Mama da Biópsia até a Terapia

Informações de Produtos

Bard Sistema de Biópsia: Dedicada a oferecer a você uma escolha sem compromisso

Com Bard Biopsy Systems estamos comprometidos em ajudá-lo no atendimento desde a biópsia da 
mama até a terapia, sem compromisso. Por ser esse o nosso foco, entendemos os desafi os que você 
enfrenta ao proporcionar um atendimento superior ao seu paciente em todas as fases do tratamento. 
Nosso serviço, desenvolvimento de tecnologia e do produto se direcionam a encontrar soluções para 
esses desafi os, facilitando e tornando mais efi ciente o tratamento em nível mais elevado.

Nossa categoria líder na ampla linha de produtos para Biópisa assegura que você sempre tenha o 
melhor produto para enfrentar o desafi o sem a necessidade de fi rmar um compromisso. Você pode 
desfrutar os benefícios de uma parceria com fonte única, confíável, segura, sabendo que não importa 
qual produto Bard você escolheu, você está escolhendo o melhor nessa linha.

INDICAÇÕES PARA USO: Os Fios de localização mamária Bard® destinam-se a uso durante cirurgia de lesão mamária como guia para o cirurgião acompanhar a excisão da lesão.

CONTRA INDICAÇÕES: Nenhuma contra indicação conhecida.

ADVERTÊNCIAS: 1. Uma vez que as hastes tenham sido posicionadas na mama, o fi o deve ser removido cirurgicamente. Não tentar reposicionar, mover ou puxar o fi o para não causar dano/rompimento. (Isso não se aplica ao Fio de localização mamária Bard DuaLok® ) 2. O Fio é apenas um guia. NÃO 
utilizar como retrator. 3. Ter cuidado durante a excisão cirúrgica da lesão para evitar o corte do fi o com o bisturi. 4. Ter cuidado ao utilizar quaisquer Fios de localização em pacientes com próteses mamárias para não perfurá-las durante a colocação ou transporte. 5 O fi o deve ser avançado apenas através 
da agulha. Não tentar puxar o fi o de volta para dentro ou para fora da agulha ou da haste para não gerar danos. (Isso não se aplica ao Fio de localização mamária Bard DuaLok® ) 6 Não tentar remodelar as hastes do cabo de forma alguma: isso pode romper as hastes. Se as hastes do fi o estiverem 
deformadas ou incorretamente curvadas, descartar o produto. 7. Esse dispositivo foi projetado para uso único apenas. A reutilização desse dispositivo médio gera o risco de contaminação cruzada no paciente pois dispositivos médicos, particularmente aqueles com articulações longas e pequeno lúmen, 
e/ou fendas entre os componentes, são difíceis ou impossíveis de serem limpos, uma vez que fl uidos corporais ou de tecidos com potencial para contaminação pirogênica ou microbiana entraram em contado com o dispositivo médico durante período de tempo indeterminado. O resíduo de material 
biológico pode promover a contaminação pirogênica ou microbiana do dispositivo, que pode levar a complicações infecciosas. 8. Não re-esterilizar esse dispositivo. Após a re-esterilização, a esterilidade do produto não é garantida por causa de grau indeterminado de contaminação potencial pirogênica 
ou microbiana, que pode levar a complicações infecciosas. O reprocessamento de limpeza e/ou de re-esterilização do presente dispositivo médico aumenta a probabilidade de mau funcionamento do dispositivo devido a efeitos adversos potenciais nos componentes que são infl uenciados por alterações 
térmicas e/ou mecânicas. NOTA: Após o uso, esse produto pode apresentar risco potencial à saúde. Manipular e descartar o dispositivo de acordo com a prática médica aceitável e de acordo com legislação e regulamentos locais, estaduais e federais aplicáveis.

PRECAUÇÕES: 1. Os Fios de Localização Mamária Bard® devem ser usados apenas por um médico treinado em relação ao uso indicado, limitações e possíveis complicações de técnicas percutâneas com agulha 2. A introdução do dispositivo no organismo deve ser feita sob controle de imagem 
(ultrassom ou raio x). 3. Antes de usar, inspecionar o dispositivo quanto a danos que possam impedir o devido funcionamento. NÃO UTILIZAR se os componentes estiverem danifi cados ou dobrados.

COMPLICAÇÕES POTENCIAIS: Complicações potenciais são específi cas do local e podem consistir em hematoma, hemorragia, infecção, lesão em tecido adjacente, dor, sangramento, hemoptise, hemotórax, perfuração de tecido que não o alvo, de órgão ou de vaso e pneumotórax.

Por favor, consulte os rótulos do produto e bulas para informações de indicações, contra-indicações, riscos, advertências, precauções e instruções de uso.

barD® UltraWire® Dispositivo de localização mamária para manuseio com uma só mão

Código do Produto
Agulha Introdutora
Calibre x Comprimento

Fios de Localização

300519 19g x 5cm 19cm

300719 19g x 7cm 21cm

300919 19g x 9cm 23cm

barD® ChesbroUGh® Fio De Localização Mamária

Código do Produto
Agulha Introdutora
Calibre x Comprimento

Fios de Localização

460519 19g x 5cm 15cm

460719 19g x 7cm 20cm

460919 19g x 9cm 20cm

barD® DUalok® Fio De Localização Mamária

Código do Produto Calibre x Comprimento

LW0037 20g x 37mm

LW0057 20g x 57mm

LW0077 20g x 77mm

LW0107 20g x 107mm

LW0137 20g x 137mm

Ghiatas® Ponta frisada com contas, Fio de localização mamária

Código do produto
Agulha introdutora
Calibre x Comprimento

Fios de localização

47320 20g x 3cm 15cm

47520 20g x 5cm 15cm

47720 20g x 7cm 20cm

47920 20g x 9cm 20cm

47020 20g x 14cm 35cm

47519 19g x 5cm 15cm

47919 19g x 9cm 20cm

Ghiatas® Ponta frisada com contas, Fio de localização mamária para RM

Código do produto
Agulha introdutora
Calibre x Comprimento

Fios de localização

475201 20g x 5cm 15cm

477201 20g x 7cm 20cm

479201 20g x 9cm 20cm

470201 20g x 14cm 35cm

barD® Ghiatas® Fio de localização mamária frisado com contas com seção rígida

Código do produto
Agulha introdutora
Calibre x Comprimento

Fios de localização

49520 20g x 5cm 15cm

49720 20g x 7cm 20cm

49920 20g x 9cm 20cm

barD® Cânulas rígidas de ponta arredondada

Código do produto Calibre x Comprimento

48500 20g x 5cm Cânula rígida arredondada

48700 20g x 7cm Cânula rígida arredondada

48900 20g x 9cm Cânula rígida arredondada


