
PB DiscSys

INDICAÇÕES

Dando valor ao que realmente importa

O PB DiscSys fornece um método para tratamento da 

descompressão intradiscal cervical, toráco-lombar e lombar, 

realizando coagulação, dissecação ou fulguração 

eletrocirúrgica, promovendo simultaneamente a irrigação contínua 

de fluidos através do Trocater. A irrigação é realizada por gravidade, porém, a vazão 

pode ser amplificada com o uso do exclusivo Intensificador de Fluxo, bem como 

controlada facilmente pelo cirurgião através do Clamp para interrupção do fluxo. Sua 

ponta ativa em material nobre e polida evita a aderência de tecido e proporciona a 

transferência de calor para longe da ponta, evitando o sobreaquecimento dos tecidos 

adjacentes. Tais características permitem a preservação das estruturas, evitando possíveis 

sangramentos e melhorando o pós-operatório.

Utiliza-se de apenas uma cânula através da pele, onde todo material é guiado por ela 

através de fluoroscopia. O método consiste em puncionar o disco herniado e promover a 

vaporização do material nuclear através de energia térmica gerada pelo sistema bipolar. A 

diminuição da pressão intra-discal alivia a pressão na periferia do disco e, 

consequentemente, a pressão sobre a raiz nervosa. A ponta ativa com movimento de 

pinçamento facilita a hemostasia, oferecendo segurança e precisão no ato cirúrgico. A 

irrigação contínua favorece um campo de visão limpo e resulta em pouco sangramento 

nas regiões altamente vascularizadas.

n.o ANVISA: 80356130199

Imagens meramente ilustrativas

MODELOS:

PB DISCSYS - C (881490200) - 300 mm

PB DISCSYS - L (881490100) - 450 mm



▪ Kit estéril e de uso único para o procedimento de acesso e descompressão intradiscal; 

▪ Trocater com irrigação integrada e controlada pelo cirurgião, que possibilita a irrigação, a inserção e a 
remoção dos instrumentais;

▪ Disponível em 2 versões com comprimentos distintos, abrangendo diferentes regiões da coluna;

▪ Proporciona alta precisão no exercício de suas funções, minimizando as chances de danos aos tecidos 
locais;

▪ Permite vaporização e coagulação com eficácia e mínima perda de sangue;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marcações a cada 1 cm para orientação quanto
à profundidade da punção - C e L: 200 mm

Ponta cônica
e canulada

Fio com proteção na extremidade
C e L: 400 mm e ø 1 mm

Ponta serrilhada e
extremamente afiada

C: 115 mm
L: 195 mm

C: 115 mm
L: 195 mm

Cabo ergonômico - reproduz
o movimento natural de pinça

C: 300 mm
L: 450 mm

▪ Pinça de hemostasia bipolar com ponta ativa que permite o 
pinçamento de tecidos e cabo ergonômico que reproduz o 
movimento natural de pinça pela mão do cirurgião.

ACESSÓRIO

Intensificador de Fluxo: O acessório deve ser utilizado no recipiente de 
fluido para intensificar o fluxo do fluido de irrigação. Acompanham 2 
unidades por produto.

Conector para
realização da irrigação

Portal para inserção e
remoção de instrumetais

Limitador
de pele

C: 95 mm
L: 165 mm

Presilha (Clamp) para
interrupção do fluxo

Hemostasis Bipolar

Fio Guia de Nitinol 

Obturador

Trefina Trocater

Cânula de Punção 

SILVER COATED
Revestimento antiaderente - aliado a irrigação, resultam em
uma baixíssima adesão e um procedimento muito mais seguro,

além de diminuir o aquecimento nos tecidos adjacentes
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