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Artroscopia em equinos
no consultório veterinário
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Fragmentos do sesamóide apical
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•

Fragmentos do sesamóide abaxial

•

Fragmentos do sesamóide basilar

•

Lesões císticas subcondrais do
metacarpo ou metatarso distal

Articulação tibiotarsal (articulação
tarsocrural)

Articulação cubital
•

•

Avaliação diagnóstica da articulação
cubital (artrite de origem traumática e
osteoartrite – OA)
Osteocondrite dissecante do úmero distal
(raro)

OCD da diáfise tibial
intermedial durante o
levantamento

•

Osteocondrite dissecante da diáfise tibial
intermedial distal, da parte lateral comum
da cúpula talar, da cúpula talar troclear
medial ou do maléolo medial da tíbia

•

Fragmento de fraturas intra-articulares

•

Osteomielite e artrite séptica em potros

•

Avaliação de uma sinovite de origem
traumática e proliferativa

Articulação umeral
•

Osteocondrite dissecante da cabeça do
úmero e da cavidade glenóide

•

Avaliação e tratamento da sinovite de
origem traumática com fragmentação
osteocondral e osteoartrite esporádica

Remoção de um fragmento
de OCD – diáfise tibial
intermedial

Articulação femoropatelar
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Pequena lesão de OCD na
articulação femoropatelar

•

Osteocondrite dissecante da crista
troclear medial e lateral do fêmur e da
patela

•

Fragmentação distal da patela

•

Fratura osteocondral da patela de origem
traumática

•

Avaliação diagnóstica de sinovites e
osteoartrite de origem traumática
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Articulação femorotibial

•

Lesões císticas, subcondrais do côndilo
medial do fêmur e da tíbia proximal
(esporádicas)

Diagnóstico e tratamento de rompimento
de ligamentos intracarpais

•

Lesões císticas subcondrais dos ossos
do carpo

•

Lesão do menisco

•

•

Lesão cranial do ligamento da porção
medial do menisco

Osteocondrite dissecante dos ossos do
carpo

•

Lesão cranial e caudal do ligamento
cruzado

•

•

Fragmentação da cartilagem articular
com ou sem osteopatia subcondral

•

Artroscopia diagnóstica da articulação
femorotibial em casos de bloqueio
da claudicação por analgésicos intraarticulares (possível em todos os casos
acima mencionados)

Anca
(necessário um artroscópio comprido)

Tenoscopia do túnel carpal
•

Osteocondroma da porção distal do rádio

•

Desmotomia do tendão flexor superficial
como tratamento profilático da inflamação
do tendão flexor superficial

•

Avaliação diagnóstica do túnel carpal
e ressecção retinacular em casos de
síndrome do túnel carpal

Bainha tendinosa do tendão flexor digital
•

Avaliação de tenossinovite aguda e
crônica

•

Avaliação diagnóstica de uma
enfermidade de origem traumática

•

Dissecção do ligamento anular

•

OCD e lesão cística subcondral

•

Sinovite vilonodular

•

Avaliação diagnóstica

Pequeno fragmento de osso Remoção de um pequeno
carpal radial distal
fragmento de osso carpal
radial distal

•

Pequenos fragmentos de ossos do carpo

•

Monitoramento e tratamento de fraturas
dos ossos do carpo com fixação interna

•

Doença degenerativa óssea subcondral

Imagens endoscópicas gentilmente
cedidas pelo Dr. C. Wayne McIlwraith,
Professor de Cirurgia,
Colorado State University, EUA

Veja as datas dos nossos próximos cursos de treinamento prático em
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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Articulações do carpo

Artroscópio padrão, tamanho 5,5 mm

64230BWA

Ótica de visão oblíqua grande angular panorâmica
HOPKINS® 30°, visualização ampliada, 4 mm de Ø,
18 cm de comprimento, autoclavável, com condutor
de luz de fibra ótica integrado, código de cor: vermelho

Camisas artroscópicas com encaixe rápido
e torneiras giratórias
Tubo da camisa
Reforço
Ótica
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Entrada e saída de fluxo
ampliadas sem turbulências
desestabilizadoras

Características especiais:
• O acoplamento entre a ótica e a camisa é possível em
qualquer posição; assim, as cirurgias artroscópicas nas quais
é necessário alternar entre o artroscópio e os portais de
instrumentos são facilitadas consideravelmente.
• A rotação da ótica é simplificada.
• O sistema High Flow garante uma maior entrada e saída de
fluxo.

64131R

 amisa artroscópica High Flow, 5,5 mm de Ø, 13,5 cm
C
de comprimento útil, com encaixe rápido para ótica, com
uma torneira, giratória, para utilização com as óticas
HOPKINS® de 0°, 30°, 45°, 70°, 90° e com os obturadores
64130BC, 64130BT,
código de cor: azul

64131CR

Idem, com duas torneiras

Obturadores para utilização com camisas 64131R, 64131CR
64130BC

Obturador, rombo,
código de cor: verde-vermelho-amarelo

64130BT

Idem, semicortante
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Instrumental básico para Artroscopia em equinos
Cânula de irrigação
Para uma irrigação eficiente e ajustável dos fluidos de irrigação,
orifícios laterais impedem o bloqueio do fluxo de irrigação.

64146T

 ânula de irrigação, LUER-Lock,
C
com torneira, 3,2 mm de Ø,
7 cm de comprimento

64146QO

Obturador, rombo, para utilização
com cânula de irrigação 64146T

64146Z

Tubo de aspiração, 5 mm de Ø,
15 cm de comprimento

Probe palpador em gancho e afastador
Para o exame da cartilagem articular e do osso subcondral.

64145S

Probe palpador em gancho e afastador,
graduado, 1,5 mm de Ø, gancho com 2 mm de
comprimento, 8,5 cm de comprimento útil

64146D

Probe palpador em gancho e afastador,
2,5 mm de Ø, gancho com 3,5 mm de
comprimento, 11,5 cm de comprimento útil

Para o desbridamento da cartilagem articular ou do osso subcondral lesionado.
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64601

Cureta, tamanho 1, 21 cm de comprimento

64611

Idem, tamanho 0

64620

Idem, tamanho 00
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Curetas

Cinzel e raspador
Para realizar incisões precisas e separar os fragmentos dos ossos.

64906

Raspador, cortante, curvado,
6 mm de largura

64104

Cinzel, achatado, superfície
de corte bilateral, 4 mm de largura,
19 cm de comprimento

174200

Martelo de metal de COTTLE,
18 cm de comprimento

Martelo
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Para utilização com osteótomo.
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Pinça Rongeur para a Artroscopia em equinos
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64149RL

Pinça Rongeur Ferris Smith, longa, mandíbulas
com 5 x 8 mm, 14 cm de comprimento útil

64148RK

Idem, curta, 10 cm de comprimento útil

64971BG

Rongeur, com trava, para artroscopia em
equinos, com empunhadura robusta e
mandíbulas fortes, fenestrada, reta, colher
com 5 x 11 mm, 16 cm de comprimento útil

64971GK

Pinça de apreensão, com trava, para
artroscopia em equinos, com empunhadura
robusta e mandíbulas fortes, reta,
com 2 dentes, mandíbulas com 5 x 11 mm,
16 cm de comprimento útil
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Rongeurs desenvolvidos especialmente com mandíbulas fortes e empunhaduras
robustas, ideais para utilização nas grandes articulações de equinos.

Pinça de apreensão
Recomendada para remoção de pequenos fragmentos ósseos.
64146UD

Pinça de apreensão,
com cremalheira, 13 cm de
comprimento útil

Pinça punch aspiradora
Para a ressecção da membrana sinovial, cartilagem, óssos maleáveis e outros tecidos
moles.
64165SN

Pinça punch aspiradora,
tamanho 4,8 mm, 13 cm de
comprimento útil

Tesoura
Para o corte em áreas estreitas como a secção do túnel carpal e tratamento de uma
sinovite vilonodular.
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28571SP

Tesoura SILCUT® PRO,
mandíbulas retas, tubo externo
com 3,5 mm de Ø, reto,
empunhadura com conexão
de limpeza, 14 cm de
comprimento útil

Cinzel de microfratura
Para perfuração de osso subcondral com efeito estimulador para a regeneração
de tecido de cartilagem.

64728CC

Cinzel de microfratura,
reto, 12 cm de comprimento

64728CD

Idem, angulado 30°

64728CE

Idem, angulado 70°
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ENDOMAT® SELECT VET
A mais versátil e econômica bomba de fluido para a endoscopia veterinária da KARL STORZ

O ENDOMAT® SELECT VET é a escolha ideal para a irrigação artroscópica segura e precisa
em animais de pequeno e grande porte. O usuário pode regular a irrigação e a quantidade
de fluxo através de um touch screen intuitivo.
O ENDOMAT® SELECT VET é uma bomba peristáltica multidisciplinar para irrigação ou
aspiração de líquidos em diversos procedimentos cirúrgicos e diagnósticos em animais
de pequeno e grande porte, como por exemplo na laparoscopia, toracoscopia, gastroscopia
ou na artroscopia.
Para qualquer aplicação pode-se escolher previamente entre a função de irrigação ou
aspiração, mas apenas uma função pode se utilizada durante o procedimento. Caso haja
também a necessidade da função de aspiração, por exemplo na utilização de um shaver
artroscópico, será preciso utilizar uma bomba de aspiração suplementar.

ART SA
- Pressão de irrigação: 20 – 150 mmHg; intervalos: 10 mmHg
- Função Boost: 10% - 20% - 30% - 40%
- Fluxo: 1.500 – 2.000 – 2.500 ml/min
ART LA
- Pressão de irrigação: 20 – 400 mmHg; intervalos: 10 mmHg
- Função Boost: 10% - 20% - 30% - 40%
- Fluxo: 1.500 – 2.000 – 2.500 ml/min

10
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O ENDOMAT® SELECT VET dispõe de dois menus básicos pré-instalados: VET SURG e
VET ART. O VET ART é subdividido em dois programas com as seguintes configurações:

Informações com relação ao pedido de compra

UP211

ENDOMAT® SELECT, bomba de irrigação e aspiração, inclui
cabo de rede, tensão de serviço 100 – 240 VCA, 50/60 Hz
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Conjunto de mangueiras para utilização com o ENDOMAT® SELECT VET –
ART SA e ART LA:

Descartável
031523-10

Conjunto de mangueiras, irrigação, PC, estéril, descartável,
embalagem com 10 unidades

Reutilizável
UP008

Conjunto de mangueiras, irrigação, PC, reutilizável, esterilizável

Para outras informações sobre o programa VET SURG e conjuntos de mangueiras,
veja MFL UNITS 2, 96321002.
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Insuflador
Para distensão com gás, o que melhora a visibilidade

62432501

CO2 ENDO-ARTHROFLATOR VET,
tensão de serviço 100 – 240 VCA, 50/60 Hz
inclui:
Mangueira de silicone, esterilizável
Chave universal
Filtro de gás, estéril, descartável,
embalagem com 10 unidades
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Mangueiras de alta pressão e garrafas de CO2 devem ser pedidas separadamente.
Consulte o catálogo de Endoscopia em Medicina Veterinária para Animais de Grande
Porte.

12

Sistema shaver
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Sistema de motor multifuncional permite um procedimento rápido, reduzindo o tempo do
paciente sob anestesia

28723001-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, com display em cores,
operado por touch screen, duas saídas de motor, módulo
SCB integrado, tensão de serviço 100 – 120/230 – 240 VAC,
50/60 Hz
inclui:
Cabo de conexão SCB, 100 cm de comprimento
Cabo de rede

Peça de mão

28200DX

 eça de mão de shaver DRILLCUT-X® ARTHRO,
P
até 8000 rpm, para utilização com UNIDRIVE® S III
ARTHRO SCB, a partir da versão de software 1.10.
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As peças de mão de shaver NÃO podem ser limpas com spray
universal!

Acessório opcional
20012832

Interruptor de pedal triplo, construção mais baixa,
para utilização com POWERSHAVER SL

Lâminas de shaver descartáveis e reutilizáveis estão disponíveis em diferentes tipos e tamanhos,
consulte o catálogo de Endoscopia em Medicina Veterinária para Animais de Grande Porte.
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Anotações
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Anotações
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www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemanha
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemanha
Tel.:
+49 7461 708-0
Fax:
+49 7461 708-105
E-Mail: vet@karlstorz.com

