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A cifoplastia é um método minimamente invasivo para o tratamento de fraturas e/ou para a criação 

de cavidades em ossos esponjosos na coluna vertebral  que podem ser preenchidas com um cimento 

apropriado. Através de pequenas cânulas, são introduzidos na vértebra fraturada, geralmente, dois 

balões. Ao encher os balões com um produto de contraste, a vértebra fraturada é endireitada, criando-

se a respectiva cavidade. A seguir, esse levantamento é fixado, à medida em que, na cavidade criada, 

introduz-se o cimento ósseo, que endurece em poucos minutos e estabiliza a vértebra fraturada.

PRODUTOS  
PARA CIFOPLASTIA

BENEFÍCIOS ADICIONAIS

• Restauração da altura do corpo vertebral preservada

• Melhora significativa da mobilidade e da qualidade de vida
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• Cateter Balão Duplo Stop’n Go Allevo: 
cateter com 2,7 mm de diâmetro externo x 

332 mm de comprimento, duplo balão de 

alta resistência em sua extremidade distal 

com dois balões de semicomplacência, 

onde o diâmetro é regulado pelo volume, 

3 ml cada, em pelletane, revestido em 

silicone, com 16 mm de diâmetro externo 

por 10 mm de comprimento, 2 marcadores 

em platina nas extremidades distal e 

proximal do balão, e conector com válvula 

no cateter. Vem acompanhado de 1 seringa 

de vácuo de 20 ml e 1 adaptador com 2 

extensões para o cateter, com 15 e 17,5 cm, 

em poliuretano.   

• Cateter Balão Allevo:  cateter com 2,7 

mm de diâmetro externo x 332 mm de 

comprimento, balão de alta resistência 

em sua extremidade distal com balão 

de semicomplacência, onde o diâmetro 

é regulado pelo volume, 3 ml cada, em 

pelletane, revestido em silicone, com 16 mm 

de diâmetro externo com comprimentos 

variando de 10 mm a 22 mm, 2 marcadores 

em platina nas extremidades distal e 

proximal do balão, e conector com válvula 

no cateter. Vem acompanhado de 1 seringa 

de vácuo de 20 ml.

• Cânulas para acesso vertebral Allevo:  
através do conjunto de cânulas para 

acesso vertebral, constando de 2 cânulas 

para acesso vertebral, 11 G x 11 cm; 2 

pinos guia com ponta cega com 26 cm 

de comprimento; 2 pinos guia com ponta 

cortante com 26 cm de comprimento; 1 

cânula de introdução vertebral, 8 G x 12 

cm, graduada; 1 cânula de biópsia óssea 

8 G x 12 cm, ponta cônica e 1 cânula com 

broca óssea 10 Fr, todos fabricados em 

aço inoxidável AISI 304; são introduzidos 

na vértebra fraturada, geralmente, dois 

cateteres balão Allevo. 
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• Cânulas para preenchimento vertebral 
Allevo: através da abertura frontal,  para 

estabilizar a fratura, é introduzido o 

cimento ósseo, que se molda e mantém 

o corpo vertebral no lugar. São 6 cânulas 

para acesso vertebral com mandril, 

em aço inoxidável, 10 G x 18,5 cm, com 

abertura frontal.

DISPOSITIVO PARA 
INSUFLAÇÃO QL

O dispositivo para insuflação QL é constituído por 

uma peça única de plástico, com um manípulo de 

bloqueio concebido para controlar o êmbolo, um 

manômetro e um tubo conector de alta pressão 

com um adaptador rotativo macho. Uma torneira 

de passagem de 3 vias pode ser utilizada durante 

a preparação do dispositivo. É descartável.

MODELO CAPACIDADE DA SERINGA TAMANHO DE PRESSÃO

QL1015 10 ml 15 atm

QL1030 10 ml 30 atm

QL1430 14 ml 30 atm

QL1455 14 ml 55 atm

QL2015 20 ml 15 atm

QL2020 20 ml 20 atm

QL2030 20 ml 30 atm

QL2525 25 ml 25 atm

QL2530 25 ml 30 atm

QL2540 25 ml 40 atm

QL4015 40 ml 15 atm

QL6015 60 ml 15 atm
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BENEFÍCIOS

• Cateter balão duplo pode ser controlado separadamente

• Otimiza a reconstrução do corpo vertebral

• Maior segurança

• Permite controle de injeção de cimento viscoso a baixa pressão

• Previne vazamento do cimento e embolismo

• Parede de osso compactada

• Mínimas taxas de complicações

• Anestesia local ou geral

• Minimamente invasivo: 2 incisões de 1cm / 2 cânulas de 4,1mm de diâmetro

• Abordagem transpedicular ou extrapedicular

PRODUTO CARACTERÍSTICA BENEFÍCIO

Cateter Estilete integrado, flexível e resistente a dobras
Ausência de riscos de danos ao balão  

Fácil manuseio

Cateter Eixo único com duplo lúmen Sem estiramento do balão durante a insuflação

Cateter Ponta distal do cateter não cortante
Sem risco de danos na parede anterios da  

vértebra (Compacta)

Balão
Extremidade distal do balão simetricamente  

formada (acabamento arredondado)
A cavidade é criada quando o balão é colocado

Instrumentos Código de Cores Fácil identificação dos instrumentos

PRODUTO DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

S9420

E1 Cateter Balão Duplo; 

1 seringa de vácuo 20 ml;

1 adaptador com 2 extensões para o cateter

CATETER BALÃO DUPLO STOP’N GO ALLEVO
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CÓDIGO
TAMANHO 
NOMINAL

VOLUME MÁX. DE 
INSUFLAÇÃO

PRESSÃO MÁX.DE 
INSUFLAÇÃO VOLUME

VOLUME DIÂMETRO COMPRIMENTO

S3001 L10 Ø16 3 ml 27 bar
2ml

3ml

9,2 mm

16 mm

8,4 mm

11,2 mm

S3002 L16 Ø16 4 ml 27 bar
2ml

4ml

8,7 mm

16 mm

14,8 mm

17,3 mm

S3003 L22 Ø16 6 ml 27 bar

2ml

4ml

6ml

6,3 mm

11,8 mm

16 mm

18 mm

20,4 mm

24,5 mm

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

S4002

2 cânulas para acesso vertebral, em aço inoxidável, 11 G x 11 cm

2 pinos guia com ponta cega com 26 cm de comprimento em aço inoxidável

2 pinos guia com ponta cortante com 26 cm de comprimento, em aço inoxidável

1 cânula de introdução vertebral, 8 G x 12 cm, graduada, em aço inoxidável

1 dispositivo de introdução vertebral 8 G x 12 cm, graduado, em aço inoxidável

1 cânula de biópsia óssea 8 G x 12 cm, ponta cônica, em aço inoxidável

1 cânula com broca óssea 10 Fr, em aço inoxidável

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

S4003
6 cânulas para acesso vertebral com mandril, em aço inoxidável, 10 G x 18,5 cm, com 
abertura frontal

CATETER BALÃO ALLEVO - DIMENSÕES DO BALÃO NO ESTADO INSUFLADO

CÂNULAS PARA ACESSO VERTEBRAL ALLEVO 

CÂNULAS PARA ACESSO VERTEBRAL ALLEVO 
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