
UMA NOVA ERA 
O PODER DA PRECISÃO

O Sistema preciso de biópsia de lesões 

ósseas ARROW® OnControl® é o primeiro 

grande avanço nos procedimentos de 

biópsia de osso e medula óssea em mais de 

40 anos, proporcionando a capacidade de 

se obter amostras de alta qualidade de uma 

maneira eficaz, segura e rápida, até mesmo 

no osso compacto. Nossa agulha para 

biópsia de lesão óssea foi desenvolvida 

especificamente para a realização de 

diversas biópsias ósseas a partir de uma 

única entrada cortical. 

Posição da agulha de acesso ósseo ARROW® OnControl® na crista ilíaca, 
vista por meio de imagem produzida por tomografia computadorizada.
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OPÇÕES VERSÁTEIS PARA O ACESSO 
PRECISO A LESÕES ÓSSEAS
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BANDEJA PARA BIÓPSIA DE LESÃO CALIBRE 
DAS AGULHAS
calibre das 
agulhas

compr.  
do acesso

compr.  
da biópsia

código  
do produto

acesso 10 ga 

biópsia 12 ga

6 cm 10 cm 9465-VC-006

10 cm 14 cm 9463-VC-006
15 cm 19 cm 9461-VC-006

acesso 11 ga 

biópsia 13 ga

6 cm 10 cm 9466-VC-006

10 cm 14 cm 9464-VC-006

15 cm 19 cm 9462-VC-006

COMPONENTES DA BANDEJA  
PARA BIÓPSIA DE LESÃO ÓSSEA
Conjunto de agulhas de acesso a ossos

Haste ejetora de acesso a ossos

Agulha para biópsia de lesão óssea

Haste ejetora para biópsia de lesão óssea

Conector com bocal estéril

Controle manual – para ajustes detalhados

Haste de transferência – para fazer o ponto de acesso

 
Entre as possíveis complicações estão a infecção sistêmica ou local, 
hematomas, extravasamento ou outras complicações associadas à inserção 
percutânea de dispositivos estéreis. Somente com prescrição médica. 
Consulte as instruções disponibilizadas juntamente com o dispositivo para 
ver indicações, contraindicações, avisos e precauções.
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Para obter mais informações, entre em contato conosco:  

919.433.4999 ou ARROWOnControl.com

As lesões de 
ossos densos

ficaram 
simples

BIÓPSIA DE LESÕES ÓSSEAS



A bandeja para biópsia  
de lesões ósseas contém os 
instrumentos necessários 
para realização de diversas 
biópsias ósseas de alta 
qualidade, a partir de uma 
única entrada cortical. 

Com uma tecnologia patenteada de 
perfurador ósseo portátil, o sistema 
preciso para biópsia de lesões ósseas 
ARROW® OnControl® fornece aos 
radiologistas intervencionistas uma 
solução rápida e fácil para acessar 
lesões ósseas densas e de difícil acesso.

• Radiação reduzida para o paciente  
e o operador1

• Controle preciso2 para lesões de 
difícil acesso

Uma cânula 
especialmente 
projetada para o 
procedimento facilita 
o acesso a ossos 
compactos.

O perfurador ósseo 
acelera o acesso.

UMA POTENTE SOLUÇÃO PARA BIÓPSIAS DE LESÃO ÓSSEA.

Para obter mais informações, entre em contato conosco: 

919.433.4999 ou ARROWOnControl.com

ACESSO RÁPIDO1

a lesões ósseas complexas

CONTROLE PRECISO
com clara visibilidade por 
meio de fluoroscopia2

ALTA QUALIDADE
nas principais amostras 
para biópsia, com rapidez 
e consistência3

PROCEDIMENTO 55% 
MAIS RÁPIDO,
aumentando a eficácia4


