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Laparoscopia e toracoscopia no consultório
veterinário de animais de pequeno porte

Laparoscopia e toracoscopia em cães e felinos

A ótica HOPKINS ® de 5 mm da KARL STORZ permite ao veterinário especializado
em animais de pequeno porte obter uma visão nítida e ampliada de todos os órgãos
do abdômem e do tórax através de uma pequena incisão.
É possível efetuar uma biopsia ou uma biopsia por aspiração nos seguintes órgãos:
fígado, rins, pâncreas, baço, vesícula, gânglios linfáticos, pulmão e trato gastrointestinal.

Fig. 1
Glândula suprarrenal
Fig. 2
Cirrose hepática
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Fig. 3
Criptorquismo
Fig. 4
Vesícula felina: Lipidose
hepática
Fig. 5
Gastropexia laparoscópica
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Fig. 6
Ressecção do pericárdio
Fig. 7
Biopsia do fígado
Fig. 8
Biopsia do pâncreas
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Fig. 9
Mesotélio torácico
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Imagens endoscópicas gentilmente autorizadas pelo Dr. David Twedt, Colorado State University.
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Fig. 10
Bexiga
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Os instrumentos auxiliares, tais como
pinças para biopsias, pinças de apreensão
e tesouras, podem ser introduzidos através
de acessos de 5 mm adicionais. Isto permite
não apenas a documentação e a biopsia
de alterações patológicas, como também
uma série de intervenções terapêuticas
minimamente invasivas, entre as quais:

•

Criptorquidectomia

•

Gastropexia profilática

•

Histerectomia ovariana

•

Cistotomia

•

Jejunostomia/Gastrostomia
com colocação de sonda

•

Adrenalectomia

•

Pericardectomia

•

Lobectomia pulmonar parcial

•

Nefrectomia

•

Remoção de insulinoma

•

Pancreatectomia parcial

•

Gastrectomia parcial em casos
de dilatação vólvulo gástrica

•

Cistostomia laparoscópica

•

Cistopexia laparoscópica

A laparoscopia e a toracoscopia ampliam
as possibilidades diagnósticas e cirúrgicas,
reduzindo o período de recuperação
e garantindo a satisfação dos pacientes.

Registre-se agora para receber
informações adicionais sobre
procedimentos endoscópicos.
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Laparoscópios/Toracoscópios HOPKINS ®
Para 2 ou mais punções
Óticas, 5 mm de diâmetro
Trocarte de 6 mm

62046AA

Ó
 tica de visão frontal panorâmica HOPKINS ® 0°,
5 mm de Ø , 29 cm de comprimento, autoclavável,
com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: verdeKZ

62046BA

 tica de visão oblíqua panorâmica HOPKINS ® 30°,
Ó
5 mm de Ø , 29 cm de comprimento, autoclavável,
com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: vermelho

60160TKR	Camisa de trocarte ENDOTIP TERNAMIAN,
com rosca e torneira de insuflação giratória,
tamanho 6 mm, 8,5 cm de comprimento útil,
código de cor: preto
inclui:
Camisa de trocarte
Válvula multifunções
Jogo de vedações 50/4
Vareta de abertura, para válvulas de charneira
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60103TMR

Camisa de trocarte ENDOTIP TERNAMIAN,
com rosca e torneira de insuflação giratória,
tamanho 11 mm, 10,5 cm de comprimento útil,
código de cor: verde
inclui:
Camisa de trocarte
Válvula multifunções
Jogo de vedações 60/10
Vareta de abertura, para válvulas de charneira

62141DB

Peça de redução, 11/5 mm
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Camisa de trocarte EndoTIP TERNAMIAN com válvula multifunções

Trocarte com válvula multifunções

62160WZ

Trocarte, com ponta triangular, com torneira de
insuflação, tamanho 6 mm, 8,5 cm de comprimento útil,
código de cor: preto-branco
inclui:
Camisa de trocarte, sem válvula
Punção de trocarte
Válvula multifunções

62103WZ

Trocarte, com ponta triangular, com torneira de
insuflação, tamanho 11 mm, 8,5 cm de comprimento útil,
código de cor: verde-branco
inclui:
Camisa de trocarte, sem válvula
Punção de trocarte
Válvula multifunções

Trocarte leve – Camisa de trocarte com rosca
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A camisa de trocarte com rosca evita que o trocarte deslize facilmente da parede abdominal

62160GSK

Trocarte, com ponta cortante, com conexão LUER-Lock
para insuflação, tamanho 6 mm, 6 cm de comprimento útil,
código de cor: preto-verde
inclui:
Camisa de trocarte, com rosca
Punção de trocarte
Válvula com bordas de silicone

62160GBK

Idem, com ponta romba
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Instrumentos para diagnóstico

62175T

Gancho de palpação, com marcação em cm,
tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento

66321DB

Pinça para biopsia CLICKLINE, giratória,
desmontável, isolada, com conexão para
coagulação unipolar, com conexão de irrigação
LUER-Lock para limpeza, abertura unilateral,
tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de plástico, sem cremalheira
Tubo externo de metal, isolado
Inserte de pinça

66322ML

Pinça de apreensão e dissecção CLICKLINE
de KELLY, giratória, com conexão para coagulação
unipolar, abertura bilateral, longa, tamanho 5 mm,
36 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de plástico, com cremalheira
Tubo externo, isolado
Inserte de pinça

66321EH

Tesoura tipo gancho CLICKLINE, giratória,
desmontável, isolada, com conexão para
coagulação unipolar, com conexão de irrigação
LUER-Lock para limpeza, abertura unilateral,
tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de plástico, sem cremalheira
Tubo externo de metal, isolado
Inserte de tesoura

26172AE

Alça para endoligadura, com nó de ROEDER,
para extremidades hemorrágicas, para fios de
sutura sintéticos reabsorvíveis, descartável, estéril,
USP 0, tamanho 3 mm, 33 cm de comprimento,
embalagem com 12 unidades

26596SK

Empurrador de nó de KÖCKERLING, para nós
extracorpóreos, tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento

Instrumentos em modelos mais compridos ou curtos, veja o catálogo de
Endoscopia em Medicina Veterinária – Animais de pequeno porte
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Sutura, ligadura

Instrumentos para cirurgia

66322BA	
Pinça de apreensão CLICKLINE
de BABCOCK, giratória, desmontável, isolada,
com conexão para coagulação unipolar, com
conexão de irrigação LUER-Lock para limpeza,
abertura unilateral, atraumática, múltiplos
dentes, fenestrada, tamanho 5 mm,
36 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de plástico, com cremalheira
Tubo externo de metal, isolado
Inserte de pinça BA
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33321FG	
Pinça de apreensão CLICKLINE, giratória,
desmontável, isolada, com conexão para coagulação
unipolar, com conexão de irrigação LUER-Lock para
limpeza, abertura bilateral, atraumática, tamanho 5 mm,
36 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de plástico, sem cremalheira
Tubo externo, isolado
Inserte de pinça

66321MW	
Tesoura CLICKLINE, giratória, desmontável,
isolada, com conexão para coagulação unipolar,
com conexão de irrigação LUER-Lock para
limpeza, abertura bilateral, estriada, curvada,
cônica, tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de plástico, sem cremalheira
Tubo externo de metal, isolado
Inserte de tesoura

Instrumentos em modelos mais compridos ou curtos, veja o catálogo de
Endoscopia em Medicina Veterinária – Animais de pequeno porte
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Pinça de apreensão CLICKLINE de DUVAL,
giratória, desmontável, sem conexão para
coagulação unipolar, com conexão de irrigação
LUER-Lock para limpeza, abertura bilateral,
tamanho 10 mm, 36 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de metal, com cremalheira cirúrgica
Tubo externo, isolado
Inserte de pinça

33326R

Pinça de apreensão e dissecção CLICKLINE,
giratória, desmontável, isolada, com conexão
para coagulação unipolar, com conexão de
irrigação LUER-Lock para limpeza, abertura
bilateral, mandíbulas curvadas em ângulo reto,
tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de plástico, com cremalheira
destravável
Tubo externo, isolado
Inserte de pinça

33541RG

Pinça de apreensão e dissecção CLICKLINE,
giratória, desmontável, sem conexão para coagulação
unipolar, com conexão de irrigação LUER-Lock para
limpeza, abertura bilateral, mandíbulas curvadas em
ângulo reto, tamanho 10 mm, 36 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de plástico, com cremalheira destravável
Tubo externo, isolado
Inserte de pinça
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33533DU

Pinça de apreensão ROBI PLUS®, 5 mm

66351DN

ROBI PLUS®, giratório, com conexão para coagulação bipolar,
com função de corte integrada, abertura unilateral,
tamanho 5 mm, 35 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura com anel, bipolar, com ativador para função de corte
Tubo externo, isolado, 35 cm de comprimento
Tubo com bisturi, 35 cm de comprimento
Inserte de pinça, 35 cm de comprimento

66451DN

Idem, 42 cm de comprimento
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Para modelos mais compridos ou curtos, veja catálogo
de Endoscopia em Medicina Veterinária – Animais de pequeno porte
66300M

Tubo com bisturi, descartável, 35 cm de comprimento, para utilização
com o instrumento bipolar ROBI PLUS® 66351DN

66400M

Idem, 42 cm de comprimento, para utilização com o instrumento bipolar
ROBI PLUS® 66451DN

30623F	
Afastador tipo leque, desmontável, expansível,
tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento,

30623FP

Idem, tamanho 10 mm

Instrumentos em modelos mais compridos ou curtos, veja o catálogo de
Endoscopia em Medicina Veterinária – Animais de pequeno porte
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Tubos de aspiração e irrigação

37360LH

Tubo de aspiração e irrigação, com orifícios laterais,
tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento, para utilização
com empunhaduras de aspiração e irrigação

37370SC

Eletrodo de dissecção e coagulação,
com canal de aspiração, tubo externo isolado, com
conexão para coagulação unipolar, tamanho 5 mm, 36 cm
de comprimento, para utilização com trocartes de 6 mm

37370DL

Idem, em forma de L

26173BN

Tubo de aspiração e irrigação, com orifícios laterais,
com torneira bidirecional para manuseio com apenas
uma mão, tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento

10

30804

Empunhadura com válvula trompete, para aspiração
ou irrigação, autoclavável, para utilização com tubos
de coagulação de 5 mm e tubos de irrigação e aspiração
de 3 e 5 mm

20300042

Conjunto de mangueiras de silicone, para aspiração,
esterilizável
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Acessórios opcionais – Tubo de aspiração

Insuflação

62432501	
CO2 ENDO-ARTHROFLATOR-VET,
tensão de serviço 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
inclui:
Conjunto de mangueiras de silicone,
esterilizável
Chave universal
Filtro de gás, estéril, embalagem com
10 unidades

Mangueiras de alta pressão e frascos de CO2 devem
ser encomendados separadamente.
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Cânula para pneumoperitônio de VERESS,
62120J	
com cânula interna romba e com mola,
LUER-Lock, autoclavável, 2,1 mm de Ø,
10 cm de comprimento
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Eletrocirurgia
AUTOCON® III VET
O AUTOCON® III VET é um aparelho de eletrocirurgia de aplicação versátil que pode ser
utilizado em modo bipolar ou unipolar em diversas intervenções cirúrgicas. Permite uma
coagulação precisa e corte exato em cirurgias endoscópicas e abertas.
KARL STORZ oferece ao AUTOCON® III VET uma série de instrumentos para utilização
em diversos procedimentos médicos na Veterinária.

UH301E

AUTOCON® III VET, BIVASCULAR,
tensão de serviço 220 – 240 VAC, 50/60 Hz,
inclui cabo de alimentação

		

Conexões unipolares:
1x 3 Pinos, tipo US
1x Conector de 5 mm KARL STORZ/Erbe VIO

		

Conexões bipolares de AF:
1x 2 Pinos, tipo US (28,58 mm)
2x KARL STORZ/Erbe VIO

		

Conexão:
Eletrodo neutro de 2 polos

		

Pode ser integrado ao OR1™ com KARL STORZ
OR1 SCB control WU300

		

Requisitos do sistema: software SCB R-UI
versão 20090001-46 ou mais recente

UH301U

Idem, tensão de serviço 100 – 127 VAC,
inclui cabo de alimentação, versão americana

60651VS

BIVASCULAR VET, instrumento laparoscópico
para ligadura, abertura unilateral, tamanho 5 mm,
34 cm de comprimento, estéril, descartável,
embalagem com 5 unidades

UF902

Interruptor de pedal AF duplo, com botão
para a função de comutação, para utilização
com geradores de AF

O ENDOWORLD® VET 42 AUTOCON® III VET contém uma síntese de todos os instrumentos
e cabos de alta frequência para utilização com o AUTOCON® III VET
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Instrumento para selamento de vasos sanguíneos

Cabo de conexão para utilização com instrumentos unipolares
26005M

Cabo unipolar de alta frequência, com plugue de 5 mm,
300 cm de comprimento, para utilização com AUTOCON® II 400
SCB (séries 111, 115, 122, 125), AUTOCON® III 300/400,
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, AUTOCON® (séries 50, 200,
350), AUTOCON® III VET, aparelhos Erbe tipo ICC e Erbe VIO 300

Eletrodo neutro para utilização com instrumentos unipolares
27802

Eletrodo neutro, descartável, superfície de contato
com duas divisões, A = 169 cm², embalagem com
50 unidades, para utilização com AUTOCON® 50/200/350
e todas as versões AUTOCON® II 400 (cabo de conexão
27806US), AUTOCON® III 400 / AUTOCON® III 300
(cabo de conexão 27806US)

27806US

Cabo de conexão, eletrodo neutro, para utilização com
o eletrodo neutro 27805
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Cabo de conexão para utilização com o instrumento ROBI PLUS®
26176LE

Cabo bipolar de alta frequência, 300 cm de comprimento,
para utilização com AUTOCON® III 300/400, AUTOCON® II 400
SCB (séries 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, coaguladores 26021B, 26021C, 26021D,
860021B, 860021C, 860021D, 27810B, 27810C, 27810D, 28810B,
28810C, 28810D, AUTOCON® (séries 50, 200, 350),
AUTOCON® III VET, coagulador Erbe, séries T e ICC
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Sistema de irrigação e aspiração

O sistema VETPUMP® 2 para irrigação e aspiração simplifica mais que nunca a lavagem
abdominal/torácica.
Com um maior desempenho, mais preciso e mais seguro que outros aparelhos,
o VETPUMP® 2 é um sistema único para irrigação e aspiração durante a otoscopia,
gastroscopia, laparoscopia e para outras áreas de aplicação da endoscopia na
Medicina Veterinária.

VETPUMP® 2, bomba de irrigação e aspiração regulável,
tensão de serviço 100/120/230/240 VAC, 50/60Hz
inclui:
Cabo de rede
Cabo de rede, modelo americano
Suporte para frasco de irrigação
Suporte para frasco de aspiração
Frasco de irrigação
Frasco de aspiração
Tampa para frasco de irrigação
Tampa para frasco de aspiração
© KARL STORZ 96182014 VET 19 14.0 12/2021/EW-PT

69321601
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Acessórios VETPUMP® 2 para lavagens abdominais/torácicas

69320033	
Conjunto de mangueiras de silicone, irrigação
e aspiração do aparelho para os frascos, autoclavável

69811	
Conjunto de mangueiras para instrumentos,
autoclavável, conecta frascos VETPUMP® 2
com a empunhadura 37112A

37112A	
Empunhadura, reta, válvula de fixação, para irrigação
e aspiração, autoclavável, para utilização com tubos
de aspiração e irrigação de 5 mm e 10 mm

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

031121-10

Filtro de gás, descartável, com conexão LUER-Lock
macho, para anexar à conexão de irrigação no aparelho,
estéril, embalagem com 10 unidades
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69811LAP
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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

