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O poder do procedimento específico mesmo com as 
dificuldades em tratar a anatomia da coluna vertebral

A Biacuplastia Discal Intervertebral utiliza aproximação bipolar em conjunto com probes de RF 
resfriados internamente para coagular e desativar os nervos a fim de tratar pacientes sintomáticos 
com dores discogênicas axiais.

Uma solução certeira para as dores discogênicas: a Biacuplastia Discal Intervertebral e a utilização 
de probes bipolar dentro dos discos criam grandes lesões que podem ser duplicadas dentro de 
um significante volume de discos.

O probe Sinergy™, internamente refrigerado, cria lesões esféricas e em grandes volumes que 
abrangem com eficácia os curos de ação de ramificações laterais entre o orifício sacral e a 
articulação sacro-ilíaca.

Tecnologia de refrigeração à solução RF das dores da articulação sacro-ilíaca.
Um grande volume de lesões abla as estruturas nervosas de variáveis específicas entre os nervos 
posteriores sacral foramina e a dores da articulação sacro-ilíaca.

Com o Sistema ThoraCool™, uma lesão de grande volume é criada para ablar o nervo alvo 
utilizando a Tecnologia de Radifrequência patenteada.
A variabilidade do ramo medial é compensada pelo tamanho da lesão e pela posição. A forma e 
tamanho da lesão é repetível.

 ■ Finalmente, uma solução inovadora para as dores crônicas torácicas
 ■ Um grande volume no tamanho e na posição das lesões compensam o curso de variáveis dos 
ramos mediais dos nervos, principalmente nos níveis do meio do tórax. 

O kit de tubo descartável é usado para circulação da água estéril, refrigerando o eletrôdo dos 
probes.

 ■ Bombas Peristáticas para conexão com Sistema de Tratamento da Dor
 ■ Geradores de RF que controlam o fluxo d'água para o probe.
 ■ Kits de tubos descartáveis que são usados para a circulação d'água estéreis, refrigerando, 
assim o eletrôdo dos probes.

Sistema TransdiscalTM para Biacuplastia Discal Intervertebral

Sistema de Controle da Dor Sacro-ilíaca Sinergy

Sistema de Controle da Dor ThoraCool

Kit de Tubos e Bomba para controle da dor

 ■ Permite a colocação em até 4 ou mais lesões simultâneas
 ■ Reduz o tempo no procedimento para a melhoria da utilização de OR.
 ■ Fornece o monitoramento independente da impedância de cada probe durante a colocação
 ■ Bombas inteligentes mapeiam automaticamente qualquer sistema de refrigeração dos 
probes de RF

Conveniente













Leve e Portátil
 ■ Display LCD largo

Interface gráfica em tempo real 
e de fácil compressão

 ■ Visualização da temperatura, tempo, 
voltagem e impedância

Navegação fácil
 ■ Não há necessidade de percorrer telas 
complicadas

 ■ Sistema de rápida aprendizagem pelo 
usuário

Botões de Sensores Inteligentes
 ■ Respostas rápidas ao toque
 ■ Pode-se reduzir o tempo do procedimento

Ajustes por um só comando
 ■ A estimulação inicia-se com um simples 
toque no botão

 ■ Permite salvar as configurações do usuário

O Verdadeiro Sistema 
Plug-and-Play

 ■ Reconhecimento inteligente do probe
 ■ Basta plugar o probe e o sistema se 
adapta automaticamente

Tons audíveis ao final do 
procedimento

 ■ Alerta ao usuário quando a entrega de 
energia está completa 

Cânulas de RF
 ■ Disponível em diferentes comprimentos, 
calibres e configuração de pontas

 ■ Cubo de aperto rápido
 ■ Codificação por cor para fácil identificação 
do calibre

Cânulas de RF Radiopaca™
 ■ Cânula Radiopaca™ com marca visível sob 
fluoroscopia que indica o início da ponta 
ativa

Probes reutilizáveis
 ■ Duráveis e reutilizáveis
 ■ Esterilização por autoclave ou óxido de etileno
 ■ Disponível em uma variedade de comprimentos e calibres
 ■ Codificação por cor para fácil identificação dos calibres
 ■ Cabo conector longo que permite ficar fora do campo 
estéril

Probes neurocirúrgicos
 ■ Cordotomia
 ■ DREZ
 ■ Talatomia
 ■ Palidotomia
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Alívio eficaz da dor por 

meio do RF, alcançando a 

sua fonte.

A radiofrequencia na neurotomia é reconhecida como um tratamento minimamente invasivo 
e eficaz que oferece um longo alívio para as dores espinhais. Ainda que as variáveis das 
dores na estrutura dos nervos sejam desafiadoras em relação à sua eficácia, que ablam 
para os nervos que necessitam ser atingidos.

Sistema de Gerenciamento da Dor por RF refrigerada
O Sistemas de RF Refrigerada permite a criação de um grande volume de lesões esféricas 
em nervos e tecidos de discos sem o aumento do risco de danos aos tecidos adjacentes.

A tecnologia única e patenteada de refrigeração d'água desencadeia uma potencialidade 
para o recebimento de diversas opções do atual e futuro tratamento de RF das dores 
crônicas na espinha, fornecendo aos pacientes a qualidade de vida que merecem.

RF Refrigerada x RF Padrão
A tecnologia de RF Refrigerada gera um grande volume de lesões na esferas que abrangem 
as vias dos nervos variáveis.

As lesões de RF Padrão são 
tipicamente de 3mm a 4mm de 
tamanho, mas a RF Refrigerada 
permite lesões de 8mm à 
12mm ou mais, enquanto 
existe uma diminuição do risco 
da carbonização do tecido.

Aquecimento iônico do tecido usando 
Radiofrequência Refrigerada

 ■ Sem a refrigeração, o tamanho da lesão é limitado pelo 
calor gerado pelos tecidos adjacentes para o eletrôdo.

 ■ A energia dos RF Refrigerados gera calor aos tecidos 
enquanto a circulação d'água regulariza a temperatura na 
mesma proximidade do eletrôdo.

RF Standard RF Refrigerada

12 mm

Assuntos Regulatórios

Registro ANVISA dos produtos deste catálogo

Sistema de Radiofrequência Baylis (aparelho)  80120790028

Cânula de Alívio da Dor RF 80120790019

Módulo RF Multieletrodo 80120790028

Kit Cânula para Sistema Transdiscal 80120790030

Sistema Sinergy para Alívio da Dor SI 80120790040

Probe / Eletrôdo de Alívio da Dor 80120790028

Sistema ThoraCool 80120790040

Kit de Tubos e Bomba para Controle da Dor 80120790028

© Copyright Baylis Medical Company Inc., 2010. Os logotipos BMC, DataStream™, 
RadiOpaque™, TransDiscal™, Sistema TransDiscal™, SInergy™ e Sistema SInergy™ são 
marcas comerciais ou marcas registradas da Baylis Medical Company Inc. nos Estados 
Unidos e em outros países. Baylis Medical Company Inc. se reserva no direito de alterar 
as especificações ou agregar mudanças aos desenhos sem aviso prévio e sem ocorrer em 
nenhuma obrigação com o equipamento previamente fabricado ou enviado. Os probes para 
controle da dor Baylis para Lesão Cerebral, Cordotomía e DREZ não estão aprovadas para 
venda no Canadá.

 






