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 Procedimento de ajuste minimamente invasivo

 Dispositivo pré-conectado

 Bomba com design ergonômico

ELEVANDO O CONCEITO DE
ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL

Ambiente de Ressonância Magnética (Rm)
Os testes não clínicos demonstraram que o Victo é condicional à RM. 
Um paciente com este dispositivo pode ser escaneado em segurança
nas seguintes condições:

Campo magnético estático de 1.5 Tesla e 3 Tesla, com

Gradiente máximo do campo espacial de 12.800 G/cm (128 T/m)

Produto de força máxima de 231 T²/m

Estimativa teórica da média máxima do corpo inteiro (WBA) taxa de 
absorção especí�ca (SAR) de <2 W/kg (Modo de Funcionamento Normal)

VICTO KIT INICIAL 3.7

VICTO KIT INICIAL 4.0

VICTO KIT INICIAL 4.5

VICTO KIT INICIAL 5.0

DESCRIÇÃO

Kit Inicial
TAMANHO DE CUFF CÓDIGO

KIT-AUS-37-WS

KIT-AUS-40-WS

KIT-AUS-45-WS

KIT-AUS-50-WS
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Kit de Acessórios
DESCRIÇÃO CÓDIGO

VICTO KIT DE ACCESSÓRIOS KIT-AC-01

Kit de Ajuste
DESCRIÇÃO CÓDIGO

VICTO KIT DE AJUSTE KIT-AD-06

victosphincter.com

ANVISA: 10306840191 | UPF-0008-V01

Fabricado por: PROMEDON S.A. | www.promedon-urologypf.com



4-6 semanas

Preparação durante
a cirurgia: +13ml Ativação

Ajustes individuais (+1ml),
se necessário

ATIVAÇÃO & PROCEDIMENTO DE AJUSTE

3.7 CM 4.0 CM 4.5 CM 5.0 CM

VICTO ESFÍNCTER URINÁRIO 
ARTIFICIAL.
VICTO é um esfíncter urinário arti�cial pré-conectado que permite ajustes de pressão com um 
procedimento ambulatorial minimamente invasivo.

DESIGN ERGONÔMICO
DA BOMBA 
A bomba de silicone macia tem um desenho
fácil de palpar, tornando simples o 
controle pelo paciente.
Com apenas um acionamento da 
bomba, a uretra é descomprimida 
e a micção é ativada.

PROCEDIMENTO DE AJUSTE 
MINIMAMENTE INVASIVO 
Com o design único da bomba, a pressão do sistema 
do VICTO pode ser facilmente ajustada através da 
porta auto-vedante, com um procedimento ambulatorial 
e de fácil execução.

DISPOSITIVO 
PRÉ-CONECTADO 
VICTO é fornecido pré-conectado, 
pronto para ser enchido e 
implantado.

VICTO destina-se ao restabelecimento da continência urinária em determinada população de pacientes.

USO PRETENDIDO

VICTO é indicado para o tratamento de incontinência urinária de esforço masculina.

INDICAÇÕES

Instabilidade do detrusor não controlada.
Problemas que afetam a destreza manual ou motivação e que podem impedir que o paciente 
opere o dispositivo.
Infecção aguda do trato urinário que pode levar a complicações pós-operatórias.
Pacientes que o cirurgião determinar como não adequados devido a riscos associados às intervenções 
cirúrgicas abertas e/ou com o histórico médico dos pacientes (problemas físicos ou mentais).
Hipersensibilidade conhecida à borracha de silicone.

CONTRAINDICAÇÕES
As principais contraindicações para a implantação do VICTO são:

VICTO está disponível em 4 tamanhos diferentes de manguito, que podem 
ser selecionados no intraoperatório utilizando a �ta de seleção do tamanho 
do manguito, fornecida no Kit de Acessórios.


