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Manipuladores uterinos KARL STORZ
Para a laparoscopia ginecológica

NOVO

Manipulador uterino de KECKSTEIN
Com o manipulador uterino de KECKSTEIN, você não precisará mais se perguntar qual é o
manipulador adequado para a próxima intervenção. O manipulador uterino de KECKSTEIN
pode ser empregado para todas as intervenções laparoscópicas de patologias ginecológicas
benignas, inclusive a cromotubagem. Ele proporciona uma anteversão de 90° e uma
retroversão de 30°, sendo que a angulação pode ser fixada e continuamente ajustada.
A campânula é angulada juntamente com o inserte de trabalho. Dessa forma, alcança-se
alta mobilidade do útero e uma
exposição exata do septo retovaginal.
Utilizando um inserte de trabalho
atraumático, o manipulador uterino
de KECKSTEIN pode ser aplicado tanto
para intervenções com preservação do
órgão, em caso de aderências, quanto
para endometrioses acentuadas.

Características especiais:
• Aplicação universal
• Apropriado tanto para intervenções com
preservação de órgão como para cirurgias
reprodutivas
Alta mobilidade (anteflexão de 95° / retroflexão de 30°)
graças à campânula angulável

26168Z
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Manipulador uterino de KECKSTEIN
inclui:
Empunhadura
Haste de manipulador
Campânula, 37 mm de Ø, 30 mm de comprimento
Campânula, 42 mm de Ø, 30 mm de comprimento
Inserte em espiral, 15 mm de Ø
Inserte em espiral, 20 mm de Ø
Inserte de trabalho, 6 mm de Ø, 60 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 6 mm de Ø, 40 mm de comprimento
Vedação
Inserte de trabalho, para cromotubagem, 3 mm de Ø,
30 mm de comprimento
Inserte de trabalho, atraumático, 5 mm de Ø, 60 mm
de comprimento
Pinça de gancho
Suporte, para pinça de gancho
Mangueira de cromotubagem
2x Conector LUER-Lock para mangueira
Adaptador para mangueiras em forma de Y

Escaneie o código para visualizar
o teaser do manipulador uterino
de KECKSTEIN
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•

Campânula,
32 mm de Ø,
30 mm de comprimento

Inserte em espiral,
15 mm de Ø
Vedação
Inserte de
trabalho,
6 mm de Ø,
40 mm de
comprimento

Acessórios opcionais para histerectomia:
26168ZE
26168ZF
28168ZS
26168ZK

NOVO

26168ZU

NOVO

26168ZV

Campânula, 47 mm de Ø,
30 mm de comprimento
Inserte em espiral, 12 mm de Ø
Inserte de trabalho, 6 mm de Ø,
30 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 6 mm de Ø,
80 mm de comprimento
Campânula, 28 mm de Ø,
30 mm de comprimento
Campânula, 32 mm de Ø,
30 mm de comprimento
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Acessórios opcionais para cromotubagem:

26168ZN

Inserte de trabalho, para cromotubagem, 3 mm de Ø, 50 mm de comprimento

Acessórios opcionais para cirurgia com preservação de órgão:

26168ZO
26168ZR

Inserte de trabalho, atraumático, 5 mm de Ø, 40 mm de comprimento
Inserte de trabalho, atraumático, 5 mm de Ø, 90 mm de comprimento
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NOVO

Manipulador de SCHÄR
A sacrocolpopexia é uma operação padrão para prolapsos nos quais existe um prolapso
apical ou um prolapso uterino.
Para esse efeito, a KARL STORZ disponibiliza agora um manipulador multifuncional
adequado especialmente para a cirurgia laparoscópica de prolapso. Este permite efetuar
as seguintes operações sem troca de instrumentos:
•

Histerectomia supracervical

•

Sacro-cervicolpopexia após histerectomia supracervical

•

Sacrocolpopexia do coto vaginal após histerectomia prévia

•

Sacrohisteropexia (sacrocolpopexia preservando o útero)

Ao desenvolver o manipulador, o objetivo era não
só conseguir um instrumento para quatro operações
diferentes, mas também permitir a combinação de
histerectomia e sacro-cervicocolpopexia utilizando
o mesmo manipulador. Assim é possível, por exemplo,
empurrar o inserte de trabalho previamente retirado
após a histerectomia supracervical, até este ficar visível
no canal cervical. O design plano do manipulador de SCHÄR
permite a sacrocolpopexia usando diversas técnicas.
Apesar da sua aplicação multifuncional, o manipulador reutilizável completo consiste
em apenas três peças, o que possibilita uma fácil montagem e desmontagem.
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•

Adequado para a apresentação
e manipulação da vagina em
uma sacrocolpopexia

•

Inserte de trabalho ajustável flexível
e intraoperativo

•

Montagem e desmontagem simples
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Características especiais:

Elemento de trabalho

Inserte de trabalho

Adaptador de limpeza
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26168SC

Manipulador de SCHÄR
inclui:
Empunhadura, adaptador de limpeza incluído
Elemento de trabalho
Inserte de trabalho

Visualização do coto vaginal após histerectomia prévia.

Colocação da rede durante uma sacrocervicocolpopexia seguida de uma LASH.
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Manipulador uterino modelo CLERMONT-FERRAND
O manipulador uterino modelo CLERMONT-FERRAND permite uma manipulação uterina,
assim como a ablação do útero em histerectomias laparoscópicas totais (THL), e pode
ser adaptado, com insertes de trabalho de diferentes tamanhos, às diferentes situações.
As cinco posições de engate entre 0° e 90° possibilitam uma angulação ajustável do
inserte de trabalho, proporcionando uma alta mobilidade do útero. Um sistema de vedação
especial reduz o vazamento de gás de distensão após a abertura da cúpula vaginal.
O instrumento é completamente desmontável e autoclavável. Graças à suas configurações
diversas ele pode ser usado para todos os procedimentos laparoscópicos de patologias
ginecológicas benignas.

Camisa

26168D
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Manipulador uterino, modelo CLERMONT-FERRAND
inclui:
Empunhadura, com parafuso de fixação
Haste de manipulador
Cilindro de vedação
Vedação de silicone, embalagem com 3 unidades (3 tamanhos)
Camisa
Inserte de trabalho, cônico, com rosca, médio
Inserte de trabalho, atraumático, 7 mm de Ø, 50 mm de comprimento
Inserte de trabalho, com conexão para cromotubagem, atraumático,
4 mm de Ø, 40 mm de comprimento
Lâmina anatômica, curta, 36 mm de Ø, 48 mm de comprimento
Adaptador de limpeza
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Características especiais:
• Para a aplicação em histerectomia assim como
em intervenções com preservação de órgão
• Adequado também para a cromotubagem

Os seguintes insertes de trabalho estão incluídos no conjunto 26168D:

Inserte de trabalho, cônico,
com rosca, médio

Inserte de trabalho,
atraumático

Vedações de silicone

Empunhadura

Inserte de trabalho, com
conexão para cromotubagem,
atraumático
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Acessórios opcionais:

NOVO
NOVO

NOVO

26168DF
26168DH
26168DO
26168DQ
26168DM
26168DL
26168DJ

Inserte de trabalho, cônico, com rosca, curto
Inserte de trabalho, cônico, com rosca, longo
Inserte de trabalho, atraumático, 7 mm de Ø, 60 mm de comprimento
Inserte de trabalho, com conexão para cromotubagem, atraumático,
4 mm de Ø, 60 mm de comprimento
Lâmina anatômica, média, 36 mm de Ø, 58 mm de comprimento
Lâmina anatômica, longa, 36 mm de Ø, 68 mm de comprimento
Acessório com campânula, 28 mm de Ø, 43 mm de comprimento
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Manipulador uterino de HOHL
O manipulador uterino de HOHL foi desenvolvido especialmente para aplicação em
histerectomias laparoscópicas totais (TLH). Com o auxílio de um inserte em espiral,
o manipulador é fixado no canal cervical de forma que a tensão seja exercida sobre o útero
e o mesmo possa ser afastado da bexiga e do ureter. Uma outra opção disponível aos insertes
em espiral que pode ser utilizada para reduzir hemorragias dentro da cérvix, é a haste de
manipulador com inserte atraumático e pinça. Para evitar um possível vazamento de gás
após a abertura laparoscópica da vagina, estão à disposição do cirurgião campânulas de
cerâmica em diferentes tamanhos, que podem ser selecionadas de acordo com o tamanho
do colo uterino. Além disso, a campânula permite a visualização do fórnice e auxilia assim na
orientação durante a ablação do útero da vagina.

26168K
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Manipulador uterino de HOHL
inclui:
Empunhadura
Haste de manipulador
Campânula, 40 mm de Ø, 30 mm de comprimento
Campânula, 35 mm de Ø, 30 mm de comprimento
Campânula, 32 mm de Ø, 30 mm de comprimento
Inserte em espiral, 20 mm de Ø
Idem, 15 mm de Ø
Inserte de trabalho, 6 mm de Ø, 60 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 6 mm de Ø, 80 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 6 mm de Ø, 100 mm de comprimento
Chave, para inserte em espiral

© KARL STORZ 96122037 GYN 44 11.0 09/2021/EW-PT

Características especiais:
• Adequado tanto para histerectomias laparoscópicas
totais quanto para intervenções com preservação
de órgãos
• Manuseio fácil

Campânula,
28 mm de Ø,
30 mm de comprimento
Inserte em espiral,
20 mm de Ø
Inserte atraumático,
8 mm de Ø,
45 mm de comprimento
Inserte de trabalho,
6 mm de Ø,
60 mm de comprimento

Acessórios opcionais:

NOVO
NOVO

26168KH
26168KN
26168KP
26168KQ
26168KI

Inserte de trabalho, 6 mm de Ø, 40 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 6 mm de Ø, 30 mm de comprimento
Inserte em espiral, grande, 25 mm de Ø
Inserte atraumático, 8 mm de Ø, 45 mm de comprimento
Campânula, 28 mm de Ø, 30 mm de comprimento

Haste de manipulador
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NOVO

26168KO

Roda de ajuste
para abrir/fechar
a pinça

Haste de manipulador, com inserte de trabalho atraumático e pinça,
para utilização com o manipulador uterino de HOHL 26168K
inclui:
Inserte de trabalho, 4 mm de Ø, 3 cm de comprimento
Inserte de trabalho, 4 mm de Ø, 4 cm de comprimento
Inserte de trabalho, 4 mm de Ø, 6 cm de comprimento
Roda de ajuste

Características especiais:
• Fixação do manipulador uterino de HOHL na porção externa
do colo uterino (ectocérvice)
• Não é aparafusada na cérvix
• Especialmente para intervenções com preservação de órgão
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Manipulador uterino de TINTARA
O manipulador uterino de TINTARA pode ser utilizado para todas as indicações em
laparoscopia ginecológica, a não ser em histerectomias laparoscópicas totais.
Devido à possibilidade de anteflexão uterina em até 90°, assim como da elevação do útero,
ele se adequa ao tratamento operatório da endometriose, para nucleações de miomas ou
para LASH (histerectomia supracervical laparoscópica).

26168TN
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Manipulador uterino de TINTARA
inclui:
Empunhadura
Inserte de trabalho, tamanho 4,0 mm, 50 mm de comprimento
Inserte de trabalho, tamanho 4,5 mm, 50 mm de comprimento
Inserte de trabalho, tamanho 4,8 mm, 80 mm de comprimento
Suporte para mangueira
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Características especiais:
• Alta mobilização do útero devido
a anteflexão em até 90°
• Adequado para cirurgias com preservação
de órgão
• Dispositivo de trava compacto permite
a utilização com apenas uma mão

Inserte de trabalho,
4 mm de Ø,
50 mm de comprimento
Inserte de trabalho,
4,8 mm de Ø,
80 mm de comprimento

Acessórios opcionais:
Inserte de trabalho, 4 mm de Ø, 40 mm de comprimento
Mangueira de cromotubagem, com cone interno LUER-Lock 600008
Pinça de gancho, 22 cm de comprimento
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26168TNF
26168TNS
26168V
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Manipulador uterino de MANGESHIKAR
O manipulador uterino de MANGESHIKAR pode ser utilizado em histerectomias
laparoscópicas totais (TLH), em histerectomias supracervicais laparoscópicas (LASH)
e em histerectomias vaginais laparoscópicas (LAVH). O manipulador uterino poder ser fixado
diretamente no colo do útero. A campânula disponível em cinco diferentes tamanhos reduz o
vazamento de gás quando a vagina é aberta. Além disso, a campânula permite a exposição
do fórnice posterior e anterior, o que pode ser útil como orientação durante a abertura da
vagina. A ponta distal está disponível em oito tamanhos diferentes, permitindo uma seleção
ajustável ao comprimento do útero.

26168J
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Manipulador uterino de MANGESHIKAR
inclui:
Empunhadura
Tubo externo
Inserte de pinça
Campânula, 28 mm de Ø, 66 mm de comprimento
Campânula, 33 mm de Ø, 66 mm de comprimento
Campânula, 38 mm de Ø, 66 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 8 mm de Ø, 50 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 8 mm de Ø, 60 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 8 mm de Ø, 70 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 8 mm de Ø, 80 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 8 mm de Ø, 90 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 8 mm de Ø, 100 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 8 mm de Ø, 110 mm de comprimento
Inserte de trabalho, 8 mm de Ø, 120 mm de comprimento
Haste de manipulador
5x Vedação
5x Vedação com bordas de silicone
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Características especiais:
• Pode ser fixado no colo do útero
• Exposição do fórnice através
da campânula de cerâmica

Campânula,
28 mm de Ø,
66 mm de
comprimento

Inserte de trabalho,
para cromotubagem,
8 mm de Ø,
50 mm de comprimento

Inserte de pinça

Acessórios opcionais:
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26168JD
26168JH
26168JS
26168JT

Campânula, 23 mm de Ø, 66 mm de comprimento
Campânula, 43 mm de Ø, 66 mm de comprimento
Inserte de trabalho, para cromotubagem, 8 mm de Ø, 50 mm de comprimento
Inserte de trabalho, para cromotubagem, 8 mm de Ø, 60 mm de comprimento

É aconselhável certificar-se da aplicação adequada dos produtos antes de sua utilização em determinada intervenção. É possível que os produtos descritos
nessa publicação ainda não se encontrem disponíveis em todos os países devido às diferenças dos requisitos de homologação e aprovação de cada país.

13

Manipulador uterino de DONNEZ
O manipulador uterino de DONNEZ é empregado especialmente em histerectomias
laparoscópicas totais (THL) ou histerectomias supracervicais laparoscópicas (LASH).
Campânulas em tamanhos diferentes permitem a exposição precisa do fórnice assim
como o estancamento durante a abertura da THL. A ponta estreita facilita o posicionamento
do manipulador uterino no caso de estenoses.

Características especiais:
•
•

Exposição do fórnice através da campânula de cerâmica
Manuseio fácil

26168DZ
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Manipulador uterino de DONNEZ
inclui:
Empunhadura
Haste de manipulador, inclusive insertes de trabalho 6290495 (4 mm de Ø,
22 mm de comprimento), 7821391 (5,5 mm de Ø, 42 mm de comprimento)
e 7904791 (4 mm de Ø, 52 mm de comprimento)
Campânula, 34 mm de Ø, 36 mm de comprimento
Campânula, 24 mm de Ø, 36 mm de comprimento
Campânula, 42 mm de Ø, 36 mm de comprimento
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Inserte de trabalho atraumático para
o posicionamento no colo uterino

Resposta para
KARL STORZ SE & Co. KG
Departamento de Marketing de Produtos
de Ginecologia
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Alemanha

ou por fax para
+49 7461 708-75585

Sim, estou interessado nos manipuladores uterinos KARL STORZ.
Por favor, me envie uma proposta sobre
r Manipulador uterino de KECKSTEIN 26168Z
r Manipulador de SCHÄR 26168SC
r Manipulador uterino, modelo CLERMONT-FERRAND 26168D
r Manipulador uterino de HOHL 26168K
r Haste de manipulador atraumática 26168KO
(para utilização com o manipulador uterino de HOHL 26168K)
r Manipulador uterino de TINTARA 26168TN
r Manipulador uterino de MANGESHIKAR 26168J
r Manipulador uterino de DONNEZ 26168DZ
r Estou interessado em obter endereços para estágio na área de
............................................................................ laparoscópica.
(Por favor, indique a técnica cirúrgica desejada)
r Estou interessado em cursos de treinamento em laparoscopia e histeroscopia.
r Solicito uma visita do representante responsável pela área.
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Meu endereço:

Nome, título

Telefone

Clínica/Hospital, departamento

Fax

Rua

E-mail

Código Postal/Cidade

Assinatura
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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
Telefone: +49 7461 708-0
Fax:		 +49 7461 708-105
E-Mail:		 info@karlstorz.com

