
Cânula de punção vertebral com trava 
Diâmetro (mm)

2.5
Comprimento (mm)

130 LG08276s

3.2 130 LG08278s

4.0 126 LG08279s

Ref.Tipo de Ponta
Tripla

Tripla
Tripla

CIFOPLASTIA FAST 

Desenvolvidos para oferecer uma 
opção custo efetiva para 
procedimentos de cimentação de 
corpo vertebral, os instrumentais 
Dragon Crown apresentam 
diferenciais técnicos que facilitam o 
posicionamento da agulha e a 
injeção de cimento neste tipo de 
caso. 

A qualidade dos materiais e a 
possibilidade de montagem de 
conjuntos específicos, com 
quantidades diferentes de cada 
item, de acordo com a necessidade 
do procedimento, oferece 
flexibilidade e uma grande gama de 
opções. 

Cânula para biópsia com empurrador
Diâmetro (mm)

3.4
Comprimento (mm)

190 LG08269s
REF

2.0 220 LG08270s

Propulsor espiral com manômetro analógico (foto)
Ref.Volume

20ml

Pressão
30atm LG08245s

Ref.Pressão

Propulsor espiral com manômetro digital
Volume

20ml 30atm LG08249s

Catéter balão universal
Ref.Altura(mm)

14

Comprimento(mm)
17 LG08206

Broca vertebral sólida
Diâmetro (mm)

3.0
Comprimento (mm)

190 LG08247s

3.4 190 LG08268s

Ref.
Cânula para injeção de cimento

Diâmetro (mm)
3.0

Comprimento (mm)
195 LG08248s

Ref.

3.4 195 LG08267s

Dilatador expansível
Diâmetro (mm)

3.4
Comprimento (mm)

190 LG08286
Ref.

Marcadores
Radiopacos

Ref.Pressão
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O Kit para Cifoplastia FAST, foi 
desenvolvido para proporcionar 
rapidez e custo efetividade. Nele a 
cânula de punção também é 
utilizada como cânula de trabalho, 
dispensando necessidade do fio 
guia e cânulas extra. Neste kit a 
cânula de injeção de cimento é 
utilizada uma única vez por acesso, 
com auxílio de uma seringa comum 
para aplicação do cimento. 

Os kits podem ser montados com 
composição livre, mas 
apresentamos três opções de 
quantidades e diversificação de 
instrumentais para orientar sua 
escolha. Os conjuntos ECONOMY 
(E) foram concebidos para custo 
efetividade e não apresentam 
materiais reserva ou 
complementares, é o conjunto 
básico. O conjunto SAFE (S) 

apresenta materiais reserva para 
segurança, porém, sem itens 
complementares. O conjunto 
ADVANCED (A) contempla itens de 
segurança e complementares, 
sendo a opção mais completa e 
segura para uso.
  

Montagens

Montagem sugerida 1 acesso FAST : 
Quantidade Produto

Propulsor espiral com manômetro
Catéter balão
Cânula de punção vertebral com trava
Broca vertebral sólida
Cânula para injeção de cimento

E S A

Broca vertebral côncava para biópsia
Empurrador
Dilatador expansível

1
1
1
1
1

1
2
2
1
2

1
2
2
1
2
1
1
1

Importador exclusivo: 

11 4305-9565
www.innport.com.br
innport@innport.com.br
Rua Frei Caneca, 558, conj.706 
São Paulo - SP - CEP 01307-001

Sempre utilize as instruções de uso para referência clínica completa. O importador e o fabricante reservam-se no direito de alterar o produto, informações e características a qualquer tempo, sem aviso prévio. Este produto deverá ser 
solicitado e utilizado por médico habilitado e treinando. Os produtos, suas nomenclaturas e marcas comerciais são propriedade de Dragon Crown Medical ou suas subsidiárias. Entre em contato com a Innport para maiores 

informações referentes aos produtos. Material devidamente registrado/cadastrado na ANVISA sob números: 81271570001, 81271570002, 81271570003, 81271570004, 81271570005 e 81271570006. 

O dilatador expansível permite a 
preparação precisa da cavidade onde 
será injetado o cimento, podendo 
contribuir para melhores resultados e 
segurança do procedimento. 


