SCU
Introdutor Canulado Descartável para
Radiofrequência SCU TOP
Top Neuropole SU Needle

Para uma clara imagem por ultrassom
For a clear ultrasound image

• Sem deslocamento devido a conexão de eletrodos
• No dislocation due to movement of thermocouples

• Cabo intermediário para a maioria das marcas disponíveis
• Intermediate cable for most brands available

• A opção mais inovadora do mercado
• The most innovative option on the market

• Perfeitamente precisos
• Perfectly accurate

• Sem risco de contaminação cruzada
• No cross contamination
INSERÇÃO, ESTIMULAÇÃO, INJEÇÃO, LESÃO >> PRECISÃO !
INSERT, STIMULATE, INJECT, LESION >> ACCURACY !

Introdutor Canulado SCU / Top Neuropole SU Needle
Imagine um procedimento de RF sem a utilização de um eletrodo independente. Um tratamento de RF
sem riscos de deslocamento, devido à inserção e remoção de eletrodo. Top torna possível com o Introdutor
Canulado SCU. Normalmente projetado para a lesão de radiofrequência com temperatura controlada, o
Introdutor Canulado SCU será um grande reforço para o seu procedimento. Disponível em uma variedade
de comprimentos e diâmetros, de acordo com as suas necessidades.
Imagine a RF procedure without the use of a separate thermocouple. A RF treatment without risks of dislocation due
to thermocouple insertion and removal. Top makes it possible with the SU Neuropole Needle. Typically designed for
temperature-controlled radiofrequency lesioning, the Top Neuropole SU Needle will prove to be a great enhancement
to your procedure. Available in a variety of lengths and gauge-diameters, depending on your needs.

Para otimizar o procedimento / Optimising the procedure
O Introdutor Canulado SCU está equipado com um sensor de temperatura termopar e um tubo adicional
com Luer Lock, para efetivamente otimizar o procedimento de Termolesão.
The Top Neuropole SU Needle is equipped with a built-in thermocouple temperature sensor and an additional tube
with Luer lock, to effectively optimise the thermolesion procedure.

Trocar o eletrodo e seringa, e todas as etapas operacionais envolvidas, não será mais necessário após
localização adequada do nervo. Qualquer risco de deslocamento durante a remoção e reinserção do
eletrodo ou durante a conexão, a aplicação e a remoção da seringa será eliminado.
Exchanging thermocouple and syringe, and all involved operational steps, will no longer be necessary after localising a
nerve’s proper position. Any risk of dislocation during removal and re-insertion of the thermocouple or during connection,
application and removal of the syringe is therefore eliminated.

Isolado com alta classe de Teﬂon de revestimento médico da TOP, garante a segurança do
Introdutor, procedimento de conﬁança e perfeitamente preciso.
Insulated with a high grade medical Tefl on-coating, the needle guarantees a safe, reliable
procedure and an ever perfect accuracy.

Eliminando problemas de contaminação cruzada
Eliminating cross contamination issues
O Introdutor Canulado SCU é uma cânula descartável, para uso único. Embalado
individualmente em embalagem estéril. Diminui a logística e os custos de esterilização.
The Top Neuropole SU Needle is a disposable canula, intended for single use. Individually
packed in an easy to use, sealed medical pouch. Eliminate sterilisation logistics and costs.

SCU

Ultrassom de reflexão regular.

Reflexão ideal por ultrassom de todo o Introdutor.

Ultrasound reflection with a regular plexus needle.
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Introdutor Canulado SCU / Top Neuropole SU Needle
Top combina mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de introdutores, com a mais recente tecnologia de
reflexão para ultrassom. O Introdutor Canulado Ecogênico SCU, foi projetado especificamente para procedimentos de
radiofrequência com ecografia e procedimentos de anestesia regional guiadas, e proporciona uma visibilidade inigualável.
Top combines over 30 years of experience developing plexus needles, with the latest ultrasound reflection technology. The echogenic
Neuropole SU Needle, specifically designed for ultrasoundguided regional anesthesia procedures, provides an unequalled visibility.

A área do círculo na ponta do Introdutor gera uma reflexão por ultrassom bem definida. Mesmo em um ângulo de 60°
ou mais, o Introdutor SCU irá fornecer-lhe a imagem clara que você precisa para orientar o introdutor junto aos nervos.
The Circle Area at the tip of the needle generates enhanced ultrasound reflection. Even at a 60° angle or more, the Top Neuropole needle
will provide you the clear image you need to steer the needle close to the nerves.

O Introdutor SCU será uma grande ajuda na otimização de seu procedimento. Isolado com alta classe de Teflon de
revestimento médico da TOP proporciona uma penetração suave.
Insulated with Top’s high grade medical Tefl on-coating for smooth penetration, the Neuropole SU Needle will prove to be a great aid
in optimizing your procedure.

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDO / ORDERING INFORMATION
627148

Kit Introdutor Canulado Descartável SCU 60 mm 21G 5 mm

627147

Kit Introdutor Canulado Descartável SCU 100 mm 21G 5 mm
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