
Para uma aquisição de eletromiografia dinâmica durante a cirurgia

Preservam a integridade do nervo

embalagem individual e estéril

adequado Para usar com os monitores de nervo multicanais

ElEtrodos 
NEurosigN
Eletrodos da Neurosign são desenhados para estimular nervos durante 
diversos procedimentos cirúrgicos, permitindo realizar estimulações 
eficientes e precisas.
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Produtos imPortados



O probe bipolar tem ponteiras separadas por 1mm 
e é ideal para uso estimulo através do tecido e do 
osso: por exemplo na cirurgia de tiroide.

O probe monopolar é um eletrodo de estimulação 
simples usado para estimulações grosseiras: por 
exemplo a estimulação de uma massa tumoral. 
Usado em conjunto com um eletrodo de agulha 
de retorno separado.

O probe do parafuso pedicular é um probe monopolar
com uma bola não isolada em um eixo isolado,
projetado para auxiliar na colocação de parafusos
pediculares de vários tamanhos. Usado em conjunto
com um eletrodo de agulha de retorno separado.

O probe monopolar XL é um eletrodo de estimulação 
simples, com 200mm de comprimento, que facilita 
a estimulação em locais mais profundos, como em 
cirurgias de coluna e cabeça e pescoço.

Agulha subdermal 14mm

1,5m, par de cabos trançados, os quais se conectam ao pré-amplificador para 
facilidade do uso

1705-00 Eletrodo agulha única

1699-00 Eletrodo agulha dupla

Para um monitoramento efetivo do nervo laríngeo recorrente e do nervo vago

Os eletrodos de agulha do Neurosign são projetados para adquirir sinais EMG dos músculos. 

3601-00 ProbE biPolar

ProbEs EstimuladorEs

3602-00 ProbE moNoPlar

4008-00 ProbE Parafuso PEdicular

4015-00 ProbE moNoPolar Xl

ElEtrodos dE agulha subdErmais

ElEtrodos dE lariNgE laNtErN- coNtato 360°

4200-00 eletrodo de laringe lantern 8/9mm, estéril, uso único

4201-00 eletrodo de laringe lantern 6/7mm, estéril, uso único

o coNtrastE No ProJEto ENtrE o ElEtrodo dE lariNgE laNtErN & um ElEtrodo dE lariNgE PadrÃo

tamaNhos E PEdidos dos ElEtrodos dE lariNgE laNtErN

cordas vocais

tubo 
endotraqueal

eletrodo exPansível 
múltiPlo delicado

figura a: 
eletrodo de laringe lantern, 
com um eletrodo dinâmico 
que otimiza o contato do 
eletrodo.

figura b: 
eletrodo de laringe padrão com 
montagem embutida, eletrodos 
estáticos que resultam no contato 
reduzido com as cordas vocais 
durante a cirurgia.

eletrodo simPles

Adequado para usar com qualquer tubo endotraqueal padrão ou reforçado
Permite o monitoramento do nervo laríngeo recorrente mesmo quando a traqueia está distorcida
Excelente discriminação entre as cordas vocais
Configuração de economia de tempo com eletrodo terra integrado 
Artefato de baixo movimento promove sinais mais claros


