
 

 
APRIMORANDO PROCEDIMENTOS COM

INTERVENÇÃO ROBÓTICA



Unidade cirúrgica
•  Otimizada para acesso radial ou femoral
•  Configuração e fluxo de trabalho simples
•  Melhor visualização das imagens dos 

dispositivos

Estação de Trabalho
• Controle preciso e automação

• Ambiente blindado contra radiação

• Monitor de resolução 4K

BENEFÍCIOS COMPROVADOS CLINICAMENTE
PARA PACIENTES & PROVEDORES

  

  

•  99,1% de sucesso clínico em casos complexos1‡

•  20% de redução de radiação para pacientes, mostrado em 

estudo unicêntrico 2‡

•  A utilização do sistema robótico para a medição das lesões pode

contribuir para a redução da utilização de stents extras 3

•  95% de redução de radiação para o primeiro operador 4

Cardiovascular

   

  

•     Precisão robótica e automação para apoiar a
navegação de lesões longas e difíceis

•  RAPID II apresentou 95% de redução da

radiação para médicos e equipe 5‡

Vascular Periférico



  

 

  

AUTOMAÇÃO
INTELIGENTE DE
PROCEDIMENTOS

Primeiro movimento
automatizado do mundo

para intervenção vascular

•  Movimentos que visam melhorar a
navegação, cruzamento de lesões
e aplicação de terapias

• A padronização melhora a 
eficiência do procedimento e gera 
benefícios para o paciente

 

53% de Redução no 
Tempo de

Navegação do Fio 
Guia6

Devido ao algoritmo de 
cruzamento automatizado 
Rotate on Retract (RoR)

     Sem RoR      Com RoR

Os dados refletem casos com aplicação robótica.
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O ESTADO DA ARTE 
NO CUIDADO AO 
INTERVENCIONISTA

Controle & Automação

Manipulação independente e simultânea de
vários dispositivos com movimentos 
automatizados integrados para aprimorar o 
controle e padronizar o atendimento

Precisão Robótica
Medição sub-milimétrica e 
movimentos milimétricos 
para navegação e 
posicionamento precisos

Visualização Aprimorada
Monitor com resolução de 4K e tela 

widescreen para excelente 

visualização angiográfica

Proteção da Radiação
Estação de trabalho protegida e 
fixação do dispositivo para reduzir
o risco de exposição à radiação 
para médicos e assistentes

'Consistência & Confiabilidade
Aprimoradas



References:
‡   This study was performed at a single center and there can be no guarantee that 

other customers will achieve the same results.

1   Mahmud E, et al. Demonstration of the Safety and Feasibility of Robotically Assisted 
Percutaneous Coronary Intervention in Complex Coronary Lesions Results of 
the CORA-PCI Study (Complex Robotically Assisted Percutaneous Coronary 
Intervention). JACC Cardiovascular Interventions. 2017 Jul 11;10(13):1320-1327; 
DOI: 10.1016/j.jcin.2017.03.050.

2   Patel T, et al. Comparison of Robotic Percutaneous Coronary Intervention With 
Traditional Percutaneous Coronary Intervention. Circ Cardiovasc Interv. 2020; 
13:e008888.” 

3    Campbell PT, et al. The impact of precise robotic lesion length measurement on 
stent length selection: Ramifications for stent savings. Cardiovasc Revasc Med. 
2015 Sep;16(6):348‐50. doi:10.1016/j. carrev.2015.06.005. Epub 2015 Jul 9.

4    Weisz G, et al. Safety and Feasibility of Robotic Percutaneous Coronary Intervention 
‐ The Multi‐Center Percutaneous Robotically‐Enhanced Coronary Intervention Study 
(PRECISE). Journal of the American College of Cardiology.2013 Apr 16;61(15): 
1596‐600. doi: 10.1016/j.jacc.2012.12.045.

5   Mahmud et al. “TCT-442 Robotic Peripheral Vascular Intervention with Drug 
Coated Balloons is Feasible and Reduces Operator Radiation Exposure: Results of 
the Robotic-Assisted Peripheral Intervention for Peripheral Artery Disease (RAPID) 
Study II.” JACC, Vol 72 No. 13: 2018.

6   Madder R, et al. “TCT-539. Impact of a novel advanced robotic wiring algorithm on 
time to wire a coronary artery bifurcation in a porcine model.” JACC, vol. 70, no. 18, 
article B223, 2017. Preclinical study data may not be predictive of clinical results.

 

 
ADVANCING INTERVENTIONS WITH

VASCULAR ROBOTICS
AMPLIANDO OS CUIDADOS AOS PACIENTES COM

CIRURGIA ROBÓTICA
Estamos focados no desenvolvimento de soluções robóticas 

inovadoras para revolucionar o tratamento com procedimentos 
minimamente invasivos, fornecendo atendimento médico 

especializado e oportuno a pacientes no mundo todo.

309 Waverly Oaks Road, Suite 105 | Waltham, MA 02452

sales@corindus.com | www.corindus.com

CorPath and Corindus are registered trademarks of Corindus, Inc.

The CorPath GRX System is intended for use in the remote delivery and 
manipulation of guidewires and rapid exchange catheters, and remote 
manipulation of guide catheters during percutaneous coronary and 
vascular procedures.

Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
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