
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

O Filtro de veia cava Option ™ ELITE com mais de seis anos de desempenho clínico positivo, 

consistente e comprovado, o filtro Option ™ ELITE possui um sistema de ancoragem 

exclusivo que facilita as recuperações. O Option ™ ELITE é agora liberado para entrega 

usando uma técnica padrão ou over-the-wire via acesso jugular, femoral, ante cubital ou 

poplíteo. 

 

Indicações de Uso 

O filtro de veia cava Option ELITE para acesso através da veia femoral, veia jugular, 

cotovelo ou fossa poplítea, indicado para prevenir recidivas de embolia pulmonar (EP) nas 

condições seguintes: Tromboembolismo pulmonar, em caso de contraindicação aos 

tratamentos anticoagulante; Falha de um tratamento anticoagulante, em presença de uma 

doença tromboembólica; Tratamento de urgência da sequencia de uma embolia pulmonar 

massiva quando os benefícios previstos de um tratamento convencional são limitados; 

Embolia pulmonar recorrente crônica, em caso de falha ou contraindicação aos 

tratamentos anticoagulantes. 

 

Características  

 Design exclusivo de ápice aberto para fácil captura e retenção de armadilhas na 

recuperação; 

 Projeto de ápice aberto para retenção de caixa na recuperação; 

 Construção de nitinol de peça única para maior integridade estrutural; 

 Eletro polido para maior resistência à fratura; 

 Projeto inovador de ancoragem para estabilidade e recuperação em diâmetros de 

cava de até 30 mm; 

 Âncoras curvas para prevenção de migração craniana; 

 Pegas de ancoragem para prevenção de migração caudal; 

 Extensões de perna para prevenção de perfuração. 

Filtro Veia Cava Option Elite 

Argon Medical Devices 



 

Especificações e características técnicas 
 

 Itens do Kit Componentes Composição 

Bainha Introdutora do 
Cateter 

Eixo Isoplast 2510 

Extensor PELLATHANE 

Bainha PEBA 

Válvula Hemostásica Borracha de silicone 

Torneira HDPE/ Policarboneto 

Dilatador Vascular 
angiográfico 

Tubo Dilatador HDPE 

Eixo HDPE 

Faixas marcadoras Liga Platina - Irídio 

Faixa indicadora Tantalum 

Impulsionador 

Tubo impulsionador PEBA, Irganox, Tinuvin 

Eixo Isoplast 2510 

Fio 
PTFE revestido de aço 

inoxidável 

Filtro Option ELITE no 
Cartucho 

Filtro Option ELite Liga Níquel - Titânio 

Cartucho 
Acrilonitrila butadieno 

estireno (ABS) 

Tubo do Cartucho Aço inoxidável 

Tampa da bainha N/A HDPE 

 

Esterilização: Óxido de etileno  

Validade: 3 anos  

 

Filtro Para Sangue/ Filtro Arterial - Argon – caixa com 01 unidade 

Nº Catálogo 
Cumprimento 

da bainha 

Diâmetro 
suportado pelo 

filtro Cava 

Tamanho 
da bainha 

Descrição 

352506070E 70 cm Até 30 mm 5 Fr ID 
Recomendado para acesso 

através da veia femoral ou da 

veia jugular 

352506100E 100 cm Até 30 mm 5 Fr ID 
Recomendado para acesso 

através do cotovelo ou da fossa 

poplítea 
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