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Mammotome elite®

Mammotome elite® é o único dispositivo sem fio de 

inserção única com tecnologia de vácuo TruVacTM.

Combinando a qualidade da amostra do tecido de 

biópsia assistida a vácuo com a  fácil operação e  

velocidade da biopsia com agulha de Core, o Elite 

da  Mammotome® está  elevando  a  qualidade da  

biópsia da mama.

Fácil operação Diagnóstico confiável Procedimento com maior
velocidade e eficiência

Inteligente Confiável Eficiente

Possui três posições preferenciais 
para apoio das mãos. 

SelectGrip

Cânula coaxial que facilita a colocação eficiente  
e precisa dos marcadores na cavidade biopsia.

Cânula Removível

A rotação de 360 graus da agulha permite 
que você ajuste a orientação da abertura 
da agulha com base na posição e na 
abordagem da lesão.

Rotação da Agulha

As opções de agulhas de 13g e 10g fornecem  
grande  flexibilidade necessária para acomodar uma 

ampla variedade de biópsias mamárias.

Abertura da Sonda

A ponta laminada  da agulha  permite  inserção  sem 
disparo pois  atravessa facilmente o tecido mamário, 

mantendo o controle da agulha e  minimizando o tempo 
necessário entre retirada das amostras de tecido.

Inserção Única

Fornece grandes amostras de tecido, resultando em um 
diagnóstico confiável; transporte confiável de tecido da 
cavidade  da biópsia para o copo de coleta amostras.

TruVacTM

O design de liberação rápida do copo de coleta amostra, a 
cesta, acelera o processo de remoção de tecido;  a 
transparência do copo permite a visualização das amostras; o 
sistema de 3 peças permite a transferência amostras sem a 
manipulação do tecido para o  patologista.

Sistema de Coleta

Um design compacto e ponta de inserção com 
lâmina maximizam o controle durante a inserção 
com uma liberação simples com uma mão para 

manter o foco no procedimento.

O comprimento da ponta do estilete se alinha com o 
comprimento da ponta da sonda para garantir a 
colocação adequada da abertura para biópsia.

Estilete Introdutor
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PRODUTO

Dispositivo MEH1 Mammotome Elite®  - Dispositivo (para procedimento guiado por US) 1

Sonda de US Elite® 13G
Sonda de US Elite® 10G

Estilete Introdutor para uso com Sonda Elite® 13G
Estilete Introdutor para uso com Sonda Elite® 10G

5
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5

MEP13
MEP10

MEI13
MEI10

Sondas

Estilete Introdutor
para sonda Elite®
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