
KIT CÂNULAS
PARA NERVO TRIGÊMEO

FACEBALLOON
O Kit Cânulas para Nervo Trigêmeo - 
FACEBALLOON, foi fabricado pela Microdent, é 
um produto médico, não ativo, invasivo 
cirurgicamente e de uso transitório (menos de 
60 minutos), cujos componentes são estéreis e 
de uso único (descartáveis) para serem 
utilizados no procedimento de compressão do 
nervo trigêmeo.
O procedimento consiste em acessar o nervo 
trigêmeo com a(s) cânula(s) e mandril(is) e, 
através do balão inflável, comprimir 
temporariamente o nervo. A escolha de 
qual(is) cânula(s) e mandril(is) utilizar, é de 
responsabilidade do profissional medico 
envolvido no procedimento. Se necessário, 
pode-se realizar também a punção do nervo 
durante o processo.
O produto permite a realização de um 
procedimento cirúrgico, minimamente 
invasivo, e com fácil manipulação das cânulas, 
mandris e cateter balão, o que concede 
segurança ao procedimento cirúrgico.

INDICAÇÃO DE USO E 
FINALIDADE
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O kit FACEBALLOON é um produto estéril e 
de uso único. O fabricante recomenda o uso 
único de todos os componentes.
O produto é esterilizado por óxido de etile-
no (ETO).
Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após 
data de esterilização.
Produto estéril. Deve ser aberto imediata-
mente antes do uso.
Produto de Uso Único. Produto descartável.

ESTERILIZAÇÃO

Código: 32009000001 - Modelo: FACEBALLOON 

- MI-32009-1

- 01: Mandril Ø1.5 mm com Ponta Facetada;
- 01: Mandril Ø1.5 mm com Ponta Redonda;
- 01: Cânula Guia Ø2.1 mm para Mandril;
- 01: Botão para Fio Punção Ø1.5 mm;
- 01: Fio Punção Ø1.5 mm;
- 01: Bucha Limitadora com Trava;
- 01: Injetor de 01 ml com Conexão Luer Slip;
- 01: Agulha 22G 1’’ (0.70 x 25 mm) com Conexão 
Luer Slip;
- 01: Cateter Balão 9 x 800 mm para Trigêmeo;

APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO
(QUANTIDADES - COMPONENTES)
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