
Eletrodos de agulha 
Concêntrica Neuroline 
Ambu® 

Os Eletrodos de Agulha Concêntrica Neuroline Ambu foram  
fabricados para dar a maior confiança possível e 
confiabilidade durante os procedimentos de EMG. A agulha 
apresenta design de alta qualidade, incluindo a precisão no 
núcleo da agulha feito de prata para que as gravações sejam 
mais precisas e confiáveis. A agulha é extremamente afiada, 
o que reduz a dor durante a sua  inserção.

A agulha é feita de aço inoxidável, proporcionando o 
equilíbrio ideal entre força e flexibilidade.

A agulha garante rápida e eficiente penetração na pele; A 
sua flexibilidade facilita ajustes finos dentro da área de 
estudo. Todos os eletrodos apresentam um hub com código 
de cores e marca  tátil.

Além disso, o hub é nervurado e ligeiramente contornado 
para que possa ser utilizado firmemente, mas 
confortavelmente, realizadando entre o polegar e o dedo 
indicador.

Eletrodos de Agulha Concêntrica Neuroline Ambu®

•     Sensor de prata na parte central da agulha garante 
registros uniformes e confiáveis

• Afiação excepcional proporciona uma penetração 
suave na pele e um maior conforto ao paciente

•  Hubs ergonômicos e coloridos para fácil utilização
•  Marcações tátil no hub para fácil identificação da 

posição da agulha

•  Fácil conexão com cabos Ambu Neuroline 

• Alta qualidade de sinal com baixa impedância para 
registros confiáveis

•  Disponíveis em 6 tamanhos

Benefícios

Fácil de usar e fáicl de conectar ao 
cabo

Hub com design 
ergonômico

Alta qualidade de sinal e baixa impedância 
que garante registros confiáveis 

Disponíveis em  

6 tamanhos diferentes

agulha bem afiada garante penetração 
confortável

Practical tactile index mark for 
easy identification of the bevel 
position

Hubs coloridos e codificados 
Centro feito de prata que 
garante registros uniformes 
e confiáveis 

Dimensões: 0.02 or 
0.07 mm2, dependendo 
do tamanho da agulha

•  Eletromiografia (EMG)

Aplicações recomendadas
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Especificações

Materiais

Ambiente
Eletrodo livre de PVC Não
Eletrodo livre de Latex Sim
Cabo livre de PVC Não
Cabo livre de Latex Sim
Embalagem livre de PVC Sim

Eletrodo
Cânula Aço Inoxidável
Sensor Prata
Hub Copolimerto de Acrilonitrila, Butadieno e Estireno (ABS)
Isolação Epoxy
Protetor Plástico Polietileno (PE)
Tipo de conexão 0.9 conector-pin, banhado a cobre/ouro
Método de Esterilização Feixe de Elétrons
Embalagem
Pacotes, camada interior Poliamida (PA)
Pacotes, camada exterior Polietileno (PE)
Caixas Papelão

No. Item Comprim. Calibre
Validade
meses

Area de 
Registro

mm inch mm gauge no.
(em pacotes 

fechados) mm2

Embalagem

Pacote Caixa Palet

g  740 25-30/25 25 1” 0.30 30G 36 0.02 1 25 400
g  740 25-45/25 25 1” 0.45 26G 36 0.07 1 25 400
g  740 30-35/25 30 1.2” 0.35 28G 36 0.02 1 25 400
g  740 38-45/25 38 1.5” 0.45 26G 36 0.07 1 25 400
g  740 50-45/25 50 2” 0.45 26G 36 0.07 1 25 400
g  740 75-65/25 75 3” 0.65 23G 36 0.07 1 25 400

Item No.
Comprimento

do cabo
Encaixe  

da agulha Conector Embalagem

cm inch

Validade

mm Pacote
g  1741 100 40” - 1.0 DIN(60130-9) 1
g  1742 200 80” - 1.0 DIN(60130-9) 1

Configurações disponíveis

Cabos disponíveis

Instruções

Precauções

1. Abra o pacote estéril e remova o eletrodo de agulha.
2. Conecte o eletrodo no equipamento de EMG.
3. Remova o tubo de proteção.
4. Despois do uso descarte em local destinado para pérfuro-cortantes. Os eletrodos de agulha são de uso único, porém podem ser 

utilizados mais de uma vez no mesmo paciente durante o registro.

Os eletrodos de agulha concêntrica são de uso único. Não reutiliza ou esterilize.

Os cabos para os eletrodos de agulha concêntrica são reutilizáveis e compatíveis com a maioria dos 
equipamentos de EMG disponíveis no mercado. O cabo é blindado e fabricado em fio forte e flexível.  

Temperatuda de Armazenamento

0086 US: Rx only

DISTRIBUIDOR
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