
Remover a tampa de rosca do frasco e 
transferir as partículas de embolização 
BEARING nsPVA para o cilindro da seringa. 
Repor o êmbolo na seringa.

Para assegurar a hidratação e suspensão 
adequadas, agitar cuidadosamente a mistura 
de solução salina/meio de contraste de 
partículas de embolização BEARING 
nsPVA e aguardar 2-3 minutos antes  
da injeção.

Retirar o êmbolo de uma seringa de 
30 mL padrão.

Aspirar 10 mL de meio de contraste e  
10 mL de NaCl 0,9 %. 

Aplicar a seringa de 30 mL a uma das 
portas de uma torneira 3 vias luer lock. 
Aplicar uma seringa de injeção de 1 mL ou 
3 mL a outra porta da torneira.  

NOTA: Se pretendido, é possível aplicar um cateter 
à porta restante da torneira. 

Partículas de embolização BEARING nsPVA 
Representação da preparação

NOTA: Purgar todo o ar do sistema antes da injeção.

Extrair a mistura de solução salina/meio de 
contraste de partículas de embolização 
BEARING nsPVA lenta e suavemente para 
a seringa de injeção para reduzir o potencial 
de introdução de ar no sistema.

Injetar a mistura de solução salina/
meio de contraste de partículas de 
embolização BEARING nsPVA no 
cateter de administração sob visualização 
fluoroscópica utilizando uma injeção 
pulsátil lenta, enquanto observa o débito 
do meio de contraste.
NOTA: Caso não se registe qualquer efeito no 
débito, repetir o processo de administração com 
injeções adicionais da mistura de solução salina/
meio de contraste de partículas de embolização 
BEARING nsPVA. Considerar utilizar partículas 
de embolização BEARING nsPVA maiores se as 
injeções iniciais não alterarem o débito do meio 
contraste. Proceder com prudência na determinação 
do parâmetro final da embolização.

10 mL 10 mL

2-3 min.
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NOTA: Após a conclusão do tratamento, retirar o cateter mantendo uma aspiração suave para 
não deslocar as partículas de embolização BEARING nsPVA ainda dentro do lúmen do cateter.


