
VOCÊ,
SEM REFLUXO,
SEM INCISÕES E
SEM REMÉDIOS!

UMA SOLUÇÃO SEM INCISÃO PARA

O REFLUXO CRÔNICO
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ANTES DO PROCEDIMENTO 

Para determinar se você é elegível ou um candi-
dato adequado, seu médico fará um teste de 
diagnóstico. Você receberá instruções sobre 
como proceder antes do procedimento TIF.

DURANTE O PROCEDIMENTO

O procedimento TIF é realizado sob anestesia 
geral e geralmente leva menos de uma hora. 
O dispositivo EsophyX e um endoscópio são 
introduzidos juntos pela boca (transoralmente) e 
avançados no esôfago. Com a visualização forne-
cida pelo endoscópio, o médico usa o dispositivo 
EsophyX para reconstruir e formar uma nova 
válvula.

APÓS O PROCEDIMENTO

Você pode voltar para casa no dia seguinte, bem 
como ir trabalhar e retomar a maioria das ativida-
des normais em alguns dias. 
Você pode apresentar algum desconforto no 
estômago, tórax, nariz e garganta por três a sete 
dias após o procedimento. Enquanto sua válvula 
recém-reconstruída cicatriza*, você fará uma 
dieta modi�cada.

O QUE ESPERAR ?

Distribuidor exclusivo para o Brasil.
https://topmedbrasil.com.br

TRATAMENTO 
ENDOSCÓPICO 

PARA O REFLUXO



RECUPERE A QUALIDADE 
DE VIDA, SEM REFLUXO!

Azia e queimação são decorrentes do re�uxo - o retorno 
do suco gástrico ácido do estômago para o esôfago. 

Uma das principais causas do re�uxo é a fraqueza do 
músculo que fecha a parte inferior do esôfago, a qual, 
normalmente, funciona como uma válvula que libera a 
passagem de líquidos e alimentos para o estômago.
 
Se essa válvula não funciona da maneira correta, os 
ácidos gástricos podem retornar para o esôfago e desen-
cadear sintomas típicos, como a azia e o re�uxo ácido. 

Se isso ocorrer com muita frequência, o re�uxo pode 
causar danos graves ao esôfago. Essa condição é chama-
da de doença do re�uxo gastroesofágico (DRGE) e 
podem existir outros sintomas, como: di�culdade de 
deglutição, retorno de alimentos e líquidos, rouquidão, 
distúrbios do sono, mau hálito, tosse crônica, entre 
outros.

O que causa azia, queimação 
e problemas similares?

Re�uxo Funcionamento normal

Estômago

Esfíncter inferior
do esôfago

O PROCEDIMENTO 

A Fundoplicatura sem incisão transoral (TIF®) é um 
procedimento endoscópico que trata a DRGE em sua 
origem. 
Esta abordagem, usa o dispositivo EsophyX® para 
reconstruir uma válvula antirre�uxo que restaura  a 
proteção natural do corpo contra o conteúdo do 
estômago com re�uxo.   

Acessando a junção gastroesofágica (JGE) pela boca, não 
há cicatrizes, minimizando complicações e possivelmen-
te levando a uma recuperação mais rápida.

Válvula restaurada utilizando dispositivo EsophyX®

Estudos mostram que por até cinco anos após o procedimento TIF, os 

sintomas da DRGE são signi�cativamente reduzidos e a maioria dos 

pacientes é capaz de parar de usar medicamentos IBP diários para 

controlar os sintomas.1

O procedimento TIF tem um per�l de segurança excelente. Foi realiza-

do em mais de 22.000 pacientes com complicações mínimas. 

Estudos clínicos demonstram que pacientes TIF raramente relatam 

efeitos colaterais de longo prazo comumente associados à cirurgia 

antirre�uxo tradicional, como disfagia crônica (di�culdade para 

engolir), síndrome de aumento de gases e aumento da �atulência.

O PROCEDIMENTO TIF É EFICAZ?

O PROCEDIMENTO TIF É SEGURO?

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS 
DO PROCEDIMENTO TIF?
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