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Instrumental básico para Artroscopia da Articulação da Mão
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Estabeleça as bases para uma operação precisa e eficiente na
Cirurgia da Articulação da Mão
Porque a mão apresenta uma estrutura anatomicamente pequena, na Artroscopia da
articulação da mão, as exigências de alta precisão dos instrumentos são maiores. A
KARL STORZ organizou um conjunto de artroscopia e de acessórios especialmente
adaptado às exigências da Artroscopia da articulação da mão.
Os já consagrados artroscópios HOPKINS® KARL STORZ asseguram uma visualização
brilhante mesmo em espaços articulares estreitos.
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Os instrumentos da série SILCUT®1 também são perfeitamente ajustados para aplicações
em pequenas articulações. Graças à combinação entre força e percepção de corte, a força
pode ser distribuída uniformemente no tecido desejado.

As mandíbulas extremamente achatadas da série SILCUT®1 permitem operar estruturas de
maneira eficaz mesmo em espaços articulares estreitos.
O instrumental básico, reunido para você, oferece requisitos otimizados para uma
artroscopia precisa da articulação da mão.
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Conjunto para Artroscopia da Articulação da Mão
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28320

Conjunto para artroscopia da articulação da mão
composto por:

28300 BA

 tica de visão oblíqua grande angular HOPKINS® 30°, 2,4 mm de Ø,
Ó
10 cm de comprimento, autoclavável, com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: vermelho

28303 DS	Camisa artroscópica High Flow, com encaixe rápido para ótica, 3,5 mm de Ø,
6,5 cm de comprimento útil, duas torneiras, giratória, para utiização com ótica
HOPKINS® 30° 28300 BA e obturadores 28302 BU/BV
28302 BV	Obturador, rombo, para utilização com camisas artroscópicas 28303 DS/BS
28305 BA	Ótica de visão oblíqua HOPKINS® 30°, 1,9 mm de Ø, 6,5 cm de comprimento,
autoclavável, com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: vermelho
28306 BN	Camisa artroscópica High Flow, com encaixe padrão para ótica, 2,5 mm de Ø,
4 cm de comprimento útil, uma torneira, fixa, para utilização com ótica HOPKINS® 30°
28305 BA e obturadores 28306 BS/BT,
código de cor: vermelho
28302 BV	Obturador, rombo, para utilização com camisa artroscópica 28306 BN/S
28145 SN	Gancho de palpação, graduado, gancho com 2 mm de comprimento, 1 mm de Ø,
4 cm de comprimento útil
28302 S	Gancho de palpação, graduado, gancho com 1 mm de comprimento, 1 mm de Ø,
7,5 cm de comprimento útil
28572 NJ	Apanhador de sutura, mandíbulas retas, tubo externo com 2,8 mm de Ø, reto,
empunhadura com conexão para limpeza, 8,5 cm de comprimento útil
28572 AD	Pinça punch SILCUT®1, corte completo, corte com 2 mm de largura, mandíbulas retas,
tubo externo com 2,5 mm de Ø, reto, empunhadura com conexão para limpeza,
8,5 cm de comprimento útil
28572 O	Oval Biter SILCUT®1, corte completo, superfície de corte transversal, mandíbulas retas,
tubo externo com 2,5 mm de Ø, reto, empunhadura com conexão para limpeza,
8,5 cm de comprimento útil
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28572 ADL

 inça punch SILCUT®1, corte completo, corte com 2 mm de largura, mandíbulas
P
curvadas 45° para esquerda, tubo externo com 2,5 mm de Ø, reto, empunhadura com
conexão para limpeza, 8,5 cm de comprimento útil

28572 ADR	Pinça punch SILCUT®1, corte completo, corte com 2 mm de largura, mandíbulas
curvadas 45° para direita, tubo externo com 2,5 mm de Ø, reto, empunhadura com
conexão para limpeza, 8,5 cm de comprimento útil
221150

P
 inça auricular de HARTMANN, extradelicada, estriada, 1 x 4,5 mm,
12,5 cm de comprimento útil

517000

P
 orta-agulha de MASING, em forma de pinça auricular, intranasal,
interior das mandíbulas liso, 8 cm de comprimento útil

215010

G
 ancho afastador, 2 x 3 dentes, rombo, 10 cm de comprimento
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Conjunto para Artroscopia da Articulação da Mão
Brocas e lâminas de shaver opcionais

28206 FAS

 mall Joint Burr, descartável, estéril, 2,5 mm de Ø, 70 mm de
S
comprimento útil, embalagem com 6 unidades, para utilização
com UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB e POWERSHAVER SL SCB,
código de cor: laranja

28206 FBS

Small Joint Burr, descartável, estéril, 3,5 mm de Ø, 70 mm de
comprimento útil, embalagem com 6 unidades, para utilização
com UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB e POWERSHAVER SL SCB,
código de cor: laranja

28206 DAS

Aggressive Full Radius Resector, descartável, estéril,
2,5 mm de Ø, 70 mm de comprimento útil, embalagem com
6 unidades, para utilização com UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB e
POWERSHAVER SL SCB,
código de cor: azul

28206 DBS

 ggressive Full Radius Resector, descartável, estéril,
A
3,5 mm de Ø, 70 mm de comprimento útil, embalagem com
6 unidades, para utilização com UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB e
POWERSHAVER SL SCB,
código de cor: azul
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28206 DA

A
 ggressive Full Radius Resector, reutilizável, esterilizável,
2,5 mm de Ø, 70 mm de comprimento útil, para utilização com
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB e POWERSHAVER SL SCB,
código de cor: azul

28206 DB

A
 ggressive Full Radius Resector, reutilizável, esterilizável,
3,5 mm de Ø, 70 mm de comprimento útil, para utilização
com UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB e POWERSHAVER SL SCB,
código de cor: azul
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Alternativa para lâminas de shaver 28206 DAS/DBS

Conjunto de acessórios para Artroscopia da Articulação da Mão

28330

Conjunto de acessórios para Artroscopia da Articulação da Mão
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composto por:
791618

Tesoura para ligadura, com lâminas de carboneto de tungstênio, curvada,
lâmina inferior dentada, 18 cm de comprimento,
código de cor: um anel preto, um anel dourado

792005

Tesoura de MAYO, curvada, 17 cm de comprimento

791803

Tesoura de JAMESON, curvada, pontiaguda, ponta ultrafina, 15,5 cm de comprimento

200400

Pinça óssea de BEYER, fina, curvada, 17 cm de comprimento

516015

Porta-agulha, mandíbulas de carboneto de tungstênio, 15 cm de comprimento

2x 499003

Gancho, um dente, curvatura grande, 18 cm de comprimento

2x 499207

Gancho de JOSEPH, dois dentes, cortante, 7 mm de largura, 15 cm de comprimento

2x 535312

Pinça hemostática de HALSTEAD “mosquito”, modelo micro, curvada,
12,5 cm de comprimento

535112

Pinça hemostática de HALSTEAD “mosquito”, modelo micro, anatômica, reta,
12,5 cm de comprimento

474006

Descolador duplo, tamanho 18 cm

505400

Gancho afastador, duplo, tamanho 6 x 20 mm e 5 x 10 mm, 14,5 cm de comprimento

533116

Pinça de ADSON, 1 x 2 dentes, 15 cm de comprimento

533022

Pinça de ADSON, estriada, mandíbulas de carboneto de tungstênio,
12 cm de comprimento

2x 208000

Cabo de bisturi, fig. 3, 12,5 cm de comprimento, para lâminas 208010 – 15, 208210 – 15

2x 796513

Pinça para campo cirúrgico, mandíbulas estriadas, 13 cm de comprimento, para campos
cirúrgicos de papel

810810

Recipiente de metal, 100 cm³, 80 mm de Ø, 30 mm de altura

Atenção: Todos os artigos podem ser solicitados individualmente
É aconselhável certificar-se da aplicação adequada dos produtos antes de sua utilização em determinada intervenção.
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KARL STORZ GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen, Alemanha
Postbox 230, 78503 Tuttlingen, Alemanha
Telefone: +49 (0)7461 708-0
Fax:
+49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

