
O <BEST> Bone Expander System, Sistema Expansor de
Osso, foi desenvolvido para o tratamento de fraturas
de compressão do corpo vertebral. Ele restaura a
altura vertebral e o alinhamento sagital da espinha
dorsal. Inflando o cateter de expansão no corpo
vertebral, um espaço é criado para facilitar a inserção
do cimento ósseo, utilizando a cânula de infusão de
cimento.

Os principais benefícios do <BEST> são a redução
significante da dor nas costas e o aumento das
habilidades funcionais dos pacientes, permitindo-os a
retornar para seu nível anterior de atividade.



Indicações
• Fraturas de compressão do 

corpo vertebral
• Osteoporose
• Metástase óssea

Contraindicações
• Infecções na vértebra fraturada
• Gravidez
• Diátese hemorrágica severa
• Alergias ao cimento ósseo

Posicionamento do paciente
A posicionamento debruçado é recomendado, com o suporte da lordose na área torácica e 
pélvica. Se a fratura estiver localizada na curvatura lordótica, posicione o paciente em 
hiperlordose.

Posição debruçada com os braços estendidos. Posição debruçada com os braços 
aduzidos para abordagem na área 
superior do tórax.

Preparação do compressor e  do cateter de expansão

Encha o cilindro de compressão com o contraste,
aspirando-o pela sonda. Remova o restante do ar
do cilindro e do tubo girando o Piston-T-Handle.

Enquanto isso está sendo feito, eleve o cilindro.

Se o botão LOCK estiver no lado direito:

O pistão irá movimentar-se girando o Piston-T-Handle.

Se o botão LOCK estiver no lado esquerdo:

O pistão irá movimentar-se livremente se o Piston-T-
Handle for empurrado ou puxado.

Conecte o compressor com o cateter de expansão 
através da sonda. Depois remova o ar do interior do 
cateter de expansão.

Comprimento inicial Largura Máxima Comprimento máx



Procedimento

Insira o iniciador e cânula na incisão de 1cm,
verificando a direção e posição da trajetória do
iniciador na fratura de compressão no corpo
vertebral .
Remova o iniciador e insira o fio guia até o
ponto medial do corpo vertebral.

Remova a cânula por cima do fio guia e insira a
cânula de trabalho e o trocar.

Remova o fio guia e o trocar da cânula de
trabalho. Usando a broca, crie espaço para o
cateter de expansão.

Insira o cateter de expansão utilizando a cânula
de trabalho e posicione-os diretamente abaixo
da área fraturada.

Infle o balão do cateter de expansão com o
compressor, conforme o tipo de fratura e a
preferência do usuário. Isso restitui a altura do
corpo vertebral e cria espaço para o cimento
ósseo.

Depois esvazie o balão e remova-o.

Com a cânula de trabalho no lugar, insira o
cimento ósseo utilizando a cânula de injeção
de cimento.

Cada passo é realizado 
sob o controle do C-ARM.

Para mais informações, entre em 
contato com o seu distribuidor 
representante da Argomedical ou 
Argomedical AG.



Cateter de expansão

Iniciador e cânula

Fio guia

Broca

Cânula de injeção de cimento Cânula de trabalho

Produto Conteúdo PSI Volume Max Num Referencia

Expansor & cateter balão
1x expansor

1x catéter
400 4cc EBC 10

Expansor & cateter balão
1x expansor

1x catéter
400 4cc EBC 15

Expansor & cateter balão
1x expansor

1x catéter
400 4cc EBC 20

Kit acessórios

1x Iniciador e Cânula

2x Fio guia

2x Cânula de trabalho & Trocar

1x Broca

6x Cânula de injeção de cimento

ACK

Componentes e pacotes do BEST

1 nível de suprimento (2x EBC, 10, 15 ou 20 + 1x ACK)

Adicional para 2 e mais níveis

Produto Conteúdo Núm referencia 

Cânula de trabalho & Trocar 1x Cânula de trabalho & Trocar WCT

Cânula de injeção de cimento 1x Cânula de injeção de cimento CIB


