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Endoscópio veterinário para
inseminação artificial e histeroscopia

Uma revolução na inseminação artificial
A endoscopia é o melhor método para o diagnóstico e tratamento do trato urogenital
canino. O diâmetro reduzido e o comprimento de trabalho especial do endoscópio ITC da
KARL STORZ permitem um acesso fácil ao colo uterino e ao útero de cadelas de qualquer
porte. Um canal de trabalho integrado permite a inserção de instrumentos sob controle visual,
como por exemplo, para inseminação artificial, retirada de biopsias por aspiração, irrigação e
remoção de corpos estranhos.

Em comparação com a inseminação cirúrgica, a inseminação transcervical endoscópica (ITC)
é menos dolorosa, menos invasiva e não exige nenhum cuidado pós-operatório. A ITC é
executada geralmente sem sedação e é, por conseguinte, mais simples que outros métodos.

O endoscópio ITC da KARL STORZ também é adequado para inseminação transcervical
em pequenos ruminantes e grandes felídeos não domésticos. Para obter informações sobre
inseminação artificial laparoscópica em pequenos ruminantes, consulte SELLSHEET VET 4:
Inseminação artificial laparoscópica em ovinos e caprinos (Laparoscopic Artificial Insemination
in Sheep & Goats).
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O Prof. Alain FONTBONNE, DVM, PhD, Dip.ECAR, Diretor do Centred`Etude en Reproduction des
Carnivores (CERCA) no Alfort National Veterinary College em Paris, França realiza uma inseminação transcervical (ITC) em uma cadela, assistido por Paulo Borges, DVM e Cindy Maenhoudt, DVM, DACT, DECA.

Áreas de aplicação:
• Exame visual da vagina, da cérvix e do útero
• Inseminação transcervical (ITC) – Possibilidade de múltiplas inseminações durante o
período de fertilização
• Diagnóstico e possível tratamento de anomalias vaginais (septos, estrituras e adesões)
• Visualização da parede vaginal e do colo uterino durante uma ITC, eliminação de possíveis
problemas (cervicite) para
melhorar as taxas de prenhez
com a ITC
• Biopsias do aumento de
volume na vagina, cérvix e
útero
• Lavagem uterina
• Diagnóstico do
comportamento fetal e
placentário e possível
remoção
• Avaliação de distocias
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Introdução do endoscópio na vagina: com um dedo sob a
extremidade final do endoscópio pode ser evitada a inserção
involuntária da ótica na abertura uretral.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 1: C
 ateterização do colo do útero para inseminação artificial ou para intervenções
diagnósticas, inclusive biopsia uterina
Fig. 2: Histeroscopia: presença de petéquias no endométrio
(possível sinal de endometrite)
Fig. 3: Parede vaginal durante o estro, com rugas
Fig. 4: Visualização de uma bolsa amniótica na vagina cranial de uma cadela no primeiro
estádio do processo de parto
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Histeroscópio/Endoscópio ITC
Características especiais:

Especificações técnicas:

•	Camisa com extremidade distal
atraumática e ponta arredondada

Ponta distal: 		8 Fr.

•	O diâmetro reduzido da camisa e o
comprimento específico facilitam
a passagem pelo colo uterino em
pacientes de pequeno e grande porte

Camisa:			9,5 Fr., cônica, 1 nível
9,5 – 13,5 Fr.
Canal de trabalho: 	6 Fr., para utilização
com instrumentos
de até 5 Fr.

•	O grande canal de trabalho permite
a utilização de instrumentos
rígidos e cateteres de até 5 Fr.

Ótica: 			Sistema de fibra
ótica KARL STORZ,
direção visual de 6°

•	2 conexões de irrigação
dispostas em ângulo reto

Comprimento: 		43 cm

•	A ocular angulada e fixa simplifica
o trabalho e permite uma inserção
fácil de cateteres e instrumentos

Ocular:

		angulada, fixa

Canal de irrigação/trabalho

Ótica

63002LA	
Histeroscópio/Endoscópio ITC,
43 cm de comprimento, autoclavável

Os seguintes acessórios estão incluídos no fornecimento:
27001G	Peça para inserção de instrumentos com sistema de
vedação e fechamento rápido
27001G

27550N	Vedação, para a peça para inserção de instrumentos 27001G,
embalagem com 10 unidades
27001RA	
Adaptador de limpeza, para a peça para inserção de
instrumentos 27001G

4

© KARL STORZ 96182028 VET 33 8.0 07/2021/EW-PT

Ponta atraumática: permite uma fácil
introdução no colo do útero

Instrumentos opcionais
27425F	Pinça para preensão de fragmentos de cálculo, rígida,
abertura bilateral, 5 Fr., 60 cm de comprimento
27425P

 inça para preensão de cálculos e fragmentos grandes,
P
rígida, abertura bilateral, 5 Fr.,
60 cm de comprimento

27425Z

 inça para biopsia, rígida, abertura bilateral, 5 Fr.,
P
60 cm de comprimento

67023VK

 xtrator de cálculos, flexível, 5 Fr., 60 cm de comprimento
E
inclui:
Empunhadura de 3 anéis
Cesta
Espiral

27651UB	Escova de limpeza, cilíndrica, flexível, 2,2 mm de Ø externo,
para canal de trabalho com 0,8 – 2 mm de Ø, 60 cm de
comprimento

63002MK	Cateter ITC, 5 Fr., 70 cm de comprimento
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Cesto aramado para limpeza, esterilização e armazenamento

39501X	Cesto aramado para limpeza, esterilização e armazenamento,
com adaptador de limpeza integrado para conexão com lavadoras
termodesinfectadoras, com tampa, cesto para peças pequenas 39501XS
e suportes de silicone para ótica,
dimensões externas (L x P x A): 644 x 150 x 80 mm

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

