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VETPUMP® 2
Sistema de irrigação
e aspiração de precisão

Lavagem auricular – tão fácil como nunca

Com a VETPUMP® 2 KARL STORZ você
obtem um sistema seguro e altamente
eficiente para aspiração e irrigação.
Potente, com uma regulagem precisa
e mais seguro que outros aparelhos,
o sistema VETPUMP® 2 é uma excelente solução para irrigação e aspiração
durante otoscopias, gastroscopias e
laparoscopias.

Características especiais:

•	Não há nenhuma troca de ar
entre as garrafas de aspiração
e de irrigação, não podendo
haver assim contaminação do
líquido de irrigação
•	Regulagem controlada por
microprocessador, com nível de ruído
reduzido, uma vez que as bombas
desligam automaticamente ao atingir
a pressão predefinida

•	A pressão de irrigação e o vácuo
de aspiração podem ser regulados de
maneira independente
•	Os valores de pressão ajustados pelo
utilizador são aplicados de forma precisa
e salvos automaticamente quando a bomba é
desativada
•	Peça de mão universal com conexão
para cateter, tubos de irrigação ou
diretamente para o canal de trabalho do
otoscópio
•	As garrafas e os conjuntos de
mangueiras são totalmente autoclaváveis

Veja as datas dos nossos próximos cursos de treinamento prático em
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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•	Bomba de aspiração e irrigação
de alto desempenho para
endoscópios KARL STORZ tanto
rígidos como flexíveis

69321601

69 321601

VETPUMP® 2, tensão de serviço 100 / 120 / 230 / 240 VAC, 50 / 60 Hz
inclui:
Garrafa de aspiração, 1,5 l, esterilizável
Tampa para garrafa de aspiração, para utilização com
garrafa de aspiração de 1,5 l, esterilizável
Garrafa de irrigação, 1 l, esterilizável
Tampa para garrafa de irrigação, para utilização com
garrafa de irrigação de 1 l, esterilizável
Suporte, para garrafa de aspiração
Suporte, para garrafa de irrigação
Filtro antibacteriano
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Cabo de rede
Cabo de rede, modelo americano

Regulado
por pressão
(mmHg)

Regulado
por fluxo
(l/min)

Pressão de
aspiração
(mmHg)

máx. 600

máx. 3,5

regulada:
máx. 580

Tensão
de serviço

Dimensões
(L x A x P)
mm

100/120/230/240
305 × 110 × 260
VAC, 50/60 Hz

Peso
(kg)

Modelo

3,8

EN 61010-1
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Acessórios para Otoscopia:
69 320033

 onjunto de mangueiras de silicone para
C
irrigação e aspiração, do aparelho para
garrafas

69811

Conjunto de mangueiras para
instrumentos, conecta garrafa
VETPUMP® 2 e empunhadura

69810

Empunhadura de irrigação e aspiração,
autoclavável, para utilização com conjunto
de mangueiras 69811 juntamente com
tubos de aspiração e irrigação de 5 mm e
cateteres de qualquer tamanho com
conexão LUER-Lock

Acessórios para lavagem abdominal/torácica:
69 320033	
Conjunto de mangueiras para irrigação
e aspiração, do aparelho para garrafas
69811

Conjunto de mangueiras para
instrumentos, conecta garrafas
VETPUMP® 2 a empunhadura

37112A

Empunhadura, reta, válvula de aperto, para aspiração e
irrigação, autoclavável, para utilização com tubos de aspiração
e irrigação de 5 mm e 10 mm

69811LAP

Adaptador, para utilização com empunhadura de aspiração e
irrigação 37112A e conjunto de mangueiras para instrumentos
69811, embalagem com 5 unidades

031121-10	Filtro de gás, descartável, com conexão LUER-Lock macho para
anexar à conexão de irrigação no aparelho, estéril, embalagem
com 10 unidades

20 300042	Conjunto de mangueiras de silicone,
para aspiração, esterilizável
610VE	
Conjunto de mangueiras de silicone,
60 cm de comprimento, com conexão
LUER-Lock macho, para utilização com
adaptadores VETPUMP® 487VE ou
69487KVE
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Acessórios para Gastroenteroscopia:

VETPUMP® 2
Componentes do sistema para Otoscopia

LADO DO APARELHO
LADO DO PACIENTE

Conjunto de
mangueiras
para aspiração (conexão aparelho
– filtro antibacteriano)
peça 2 de 2

Conjunto de
mangueiras
de silicone
para
irrigação
(conexão
aparelho
– garrafa)
peça 1 de 2

69320033

Filtro antibacteriano

69320033
031124-10
Tampa de
vedação
com garrafa
de irrigação

Garrafa de
aspiração,
1,5 l, com
tampa de
vedação

69311601
69311610

20300052
20300034

Conjunto de
mangueiras
para
irrigação
(garrafa –
instrumento)
peça 2 de 2

Conjunto de
mangueiras
para aspiração (conexão garrafa
– instrumento) peça
1 de 2

69811
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69811
Empun‑
hadura

69810

Conjunto de otoscopia veterinária

Cateter de aspiração

67260OSA

67479
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VETPUMP® 2
Componentes do sistema para Laparoscopia / Toracoscopia

LADO DO APARELHO
LADO DO PACIENTE
Filtro de gás

Conjunto de
mangueiras
de silicone
para
irrigação
(conexão
aparelho
– garrafa)
peça 1 de 2

Conjunto de
mangueiras
para
aspiração
(conexão
aparelho
– filtro
antibacte
riano)
peça 2 de 2

031121-10

69320033

Filtro antibacteriano

69320033
031124-10
Tampa
de vedação
com
garrafa de
irrigação

Garrafa
de
aspiração,
1,5 l, com
tampa de
vedação

Tubo de aspiração e irrigação

Conjunto
de mangu
eiras para
irrigação
(garrafa –
instrumento)
peça 2 de 2

26173BN

Adaptador

69811LAP*

69811*

Empunhadura

20300052
20300034

Conjunto
de mangu
eiras para
aspiração
(conexão
garrafa –
instrumento)
peça 1 de 2

69811*

37112A
Tubo de aspiração e
irrigação

37360LH

*F
 avor retirar a peça de conexão de plástico preta do conjunto de mangueiras para
instrumentos 69811 e substituí-la pelo adaptador 69811LAP.
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69311601
69311610

VETPUMP® 2
Componentes do sistema para Endoscopia Gastrointestinal

LADO DO APARELHO
LADO DO PACIENTE

Conjunto
de mangu
eiras para
aspiração
(conexão
aparelho
– filtro anti
bacteriano)
peça 1 de 2

Mangueira
de silicone,
para
insuflação

20300042

Filtro antibacteriano

610VE
031124-10
Adaptador,
para
utilização
com fontes
de luz

Garrafa de
aspiração,
1,5 l, com
tampa de
vedação

20300052
20300034

69487KVE

Conjunto
de mangu
eiras para
aspiração
(conexão
garrafa –
instrumento)
peça 2 de 2

Fonte de luz fria

Videoendoscópio

20300042*
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TL100

60714PKS

*F
 avor retirar a conexão LUER-Lock macho da extremidade do conjunto de mangueiras
20300042 e conectar a extremidade livre na conexão de aspiração do endoscópio.
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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

