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Videoendoscópios veterinários SILVER SCOPE®
para utilização em animais de grande e pequeno porte

Máxima inovação tecnologica, ergonomia e longa vida útil
Melhor visualização
•

A tecnologia do processador digital, o chip CCD de alta resolução e um sistema ótico
aperfeiçoado proporcionam imagens de qualidade insuperável

•

Excelente iluminação assegurada por um condutor de luz duplo associado a um
processador digital inteligente

•

Ampliação de 8 vezes para diagnóstico otimizado

•

Limpeza mais eficiente da lente distal através de injetor de ar/água (submerso) com
canal de vazão que indica a direção do fluxo

Adequado para animais de pequeno e grande porte
•

Comprimento de trabalho específico para uso veterinário permite uma duodenoscopia
em raças de cães de grande porte, gastroscopia em potros e uretrocistoscopia em
garanhões ou cavalos castrados

•

O diâmetro externo reduzido permite a passagem pelo duodeno de gatos, filhotes
e raças de cães de pequeno porte

Melhores resultados
O grande canal de trabalho permite biopsias aperfeiçoadas e a utilização
de instrumentos maiores para remoção de corpos estranhos

•

Ângulo máximo de 210° torna possível a visualização de áreas que de outro
modo seriam de difícil acesso
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•
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Imagens endoscópicas cedidas gentilmente pelo Dr. Todd Tams, Veterinary Centers of America, Los Angeles, EUA

Trabalho tranquilo
•

A nova empunhadura ergonômica é leve e garante um manuseio fácil

•

A superfície especial “silk touch” da haste de introdução favorece uma condução
mais precisa do endoscópio também por passagens difíceis

•

As teclas de operação programáveis na empunhadura oferecem a possibilidade
de controlar as diferentes funções da câmera
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Aumento de benefícios
•

Os videoendoscópios veterinários da KARL STORZ funcionam com um processador
de câmera e uma fonte de luz que também são compatíveis com nossos fibroscópios
e óticas rígidas. Oferecendo desta forma uma solução econômica ao satisfazer as mais
diversas necessidades de um consultório veterinário

•

Os videoscópios SILVER SCOPE® reúnem design inovador e longa vida útil

•

A conexão integrada para o teste de estanqueidade do novo “Pressure Cap System” foi
desenvolvida para evitar que líquidos penetrem o endoscópio – um item adicional para
aumentar a vida útil dos endoscópios da KARL STORZ

•

A mangueira de alimentação altamente flexível, construída com um novo material plástico
“inteligente”, proporciona uma superfície “silk touch” e promove uma orientação precisa
do endoscópio
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O comprimento de trabalho especial e diâmetro reduzido
são ideais para animais de pequeno e grande porte
Os videoendoscópios veterinários SILVER SCOPE ® da KARL STORZ foram concebidos
especificamente para diferentes áreas de aplicação veterinária em animais de pequeno
e grande porte. O grande canal de trabalho permite a extração de biopsias maiores para
uma melhor avaliação.
ANIMAIS DE PEQUENO PORTE: 	esofagoscopia, colonoscopia, traqueoscopia, rinoscopia
ANIMAIS DE GRANDE PORTE: 	laringoscopia, rinoscopia, endoscopia das bolsas
guturais, traqueobroncoscopia, gastroscopia em potros
e uretrocistoscopia em garanhões e cavalos castrados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Disfagia
Regurgitação
Vômitos crônicos
Hematêmese
Melena
Diarreia crônica
Corpos estranhos
Colocação de sondas alimentares
Disquezia
Tumores
Obstrução intestinal
Perda de peso
Falta de apetite
Tenesmo

Indicações na endoscopia das vias
aéreas superiores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tosse crônica
Doenças pulmonares crônicas
Colapso traqueal
Mau hálito
Hemoptise
Difícil intubação
Neoplasia
Lavado broncoalveolar (LBA)
Culturas
Citologia
Espirros
Rinorreia
Epistaxe
Alta audibilidade de ruídos respiratórios
Sufocamentos
Coceira e irritação no nariz
Dores faciais ou nasais
Inchaço facial
Corpos estranhos
Exames prévios à compra
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Indicações na gastroenteroscopia

Haste

Videoendoscópio universal,
conjunto 60714PKSK/60714NKSK

7,9 mm

Comprimento útil

140 cm

Canal de
trabalho

2,8 mm

Deflexão
para cima

Deflexão
para baixo

180°

110°

Esquerda/
direita

Ao manusear simultaneamente
os dois botões de comando
alcança-se a deflexão de 210°

110°

60714PKSK Videoendoscópio veterinário PV-SG 28-140, conjunto, série SILVER SCOPE®,
sistema de cores PAL, camisa com 7,9 mm de Ø, canal de trabalho com 2,8 mm de Ø,
140 cm de comprimento útil, deflexão para cima/para baixo 180°/110°, esquerda/direita
110°/110°, campo de visão 120°, profundidade de campo 2 – 200 mm,
inclui:
Videoendoscópio veterinário, com maleta,
tampa para compensação de pressão e instruções de uso
Testador de vedação
Válvula com bordas de borracha, embalagem com 10 unidades
Mangueira de irrigação, para canal de trabalho
Mangueira de irrigação em forma de Y
Válvula de aspiração, série SILVER SCOPE®
Escova de limpeza
Frasco para água, 250 ml
Válvula ar/água, série SILVER SCOPE®
Válvula para limpeza, série SILVER SCOPE®
Película de proteção para transporte
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60714NKSK Idem, sistema de cores NTSC

Adaptador para endoscópio para a utilização com sistemas de câmera
KARL STORZ:
TC013

Adaptador IMAGE1 S™ 90° para videoendoscópio,
sistemas de cores PAL/NTSC, angulado a 90°,
50 cm de comprimento, para utilização com
IMAGE1 S™ X-LINK TC301 ou TELECAM C3 TC100

20213070

Cabo de conexão de vídeo, para conexão entre
os videoendoscópios KARL STORZ e as unidades de controle
de câmera TELECAM ou as unidades de vídeo TELE PACK
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Instrumentos descartáveis para a utilização com os
videoendoscópios universais 60714PKSK/60714NKSK
Pinça para biopsia
110283-10

Pinça para biopsia com mandíbulas
tipo jacaré, revestida, 2,4 mm de Ø, 160 cm de
comprimento útil, estéril, descartável, embalagem com
10 unidades, para utilização com endoscópios flexíveis
com canal de trabalho a partir de 2,8 mm de Ø

110366-10

Pinça de apreensão tipo dente de rato,
2,4 mm de Ø, 210 cm de comprimento útil,
estéril, descartável, embalagem com 10 unidades,
para utilização com endoscópios flexíveis com canal
de trabalho a partir de 2,8 mm de Ø

110346-10

Pinça de apreensão tipo pelicano,
com ângulo de abertura grande, 2,4 mm de Ø,
210 cm de comprimento útil, estéril, descartável,
embalagem com 10 unidades, para utilização com
endoscópios flexíveis com canal de trabalho a partir
de 2,8 mm de Ø

O catálogo de Endoscopia contém instrumentos reutilizáveis
em Medicina Veterinária: Animais de Pequeno Porte
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Pinças de apreensão

Extratores
110406-10

Extrator, aço inoxidável, com ponta,
2,4 mm de Ø, abertura de 30 mm, 230 cm de
comprimento útil, estéril, descartável, embalagem com
10 unidades, para utilização com endoscópios flexíveis
com um canal de trabalho a partir de 2,8 mm de Ø

110416-10

Extrator, nitinol, sem ponta,
2,4 mm de Ø, abertura de 30 mm, 230 cm de
comprimento útil, estéril, descartável, embalagem com
10 unidades, para utilização com endoscópios flexíveis
com um canal de trabalho a partir de 2,8 mm de Ø

110437-10

Alça de polipectomia oval,
25 mm de Ø, 160 cm de comprimento útil, conexão
de AF padrão, estéril, descartável, embalagem com
10 unidades, para utilização com endoscópios flexíveis
com canal de trabalho a partir de 2,8 mm de Ø

110244-10

Escova citológica, 2,4 mm de Ø,
230 cm de comprimento útil, estéril, descartável,
embalagem com 10 unidades, para utilização com
endoscópios flexíveis com canal de trabalho a partir
de 2,8 mm de Ø

Alça de polipectomia
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Escova citológica

O catálogo de Endoscopia contém instrumentos reutilizáveis
em Medicina Veterinária: Animais de Pequeno Porte
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Instrumentos reutilizáveis para a utilização com os
videoendoscópios universais 60714PKSK/60714NKSK
Pinça de apreensão para corpos estranhos semirrígidos de TWEDT

As pinças de apreensão para corpos estranhos semirrígidos de TWEDT foram desenvolvidas
para a aplicação paralela a um endoscópio. Elas possuem mandíbulas grandes e robustas
em uma pinça de apreensão convencional e flexível, que pode ser introduzida através do canal
de trabalho do endoscópio. A força de preensão é perfeita para preender corpos estranhos –
incluindo fragmentos ósseos agarrados ou elementos redondos ou lisos, como p. ex., cálculos.

60370FB

Pinça de apreensão para corpos estranhos
de TWEDT, abertura bilateral, mandíbulas de 30 mm,
abertura da mandíbula 3 cm, para a extração
de corpos estranhos da traquéia, esôfago e
estômago, posicionada paralelamente a um
esôfagogastroscópio, 70 cm de comprimento

Extratores para corpos estranhos de tamanho GG

Extrator, reutilizável, abertura 14 x 10 cm,
com 6 aros, 2,4 mm de Ø,
200 cm de comprimento útil

60185FK

Extrator, reutilizável, torcido, com 4 aros,
cesta com 70 mm, 1,8 mm de Ø,
200 cm de comprimento útil
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60278FK
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Acessório para limpeza e esterilização
Recipiente para limpeza e desinfecção

60647V

Recipiente para limpeza e desinfecção, 30 l, com torneira para escoamento,
para a limpeza manual e desinfecção de videoendoscópios,
dimensões externas (L x P x A) em mm: 615 x 400 x 220
inclui:
Recipiente de plástico
Cesto aramado
Tampa

Escova de limpeza descartável

110952-50

Escova de limpeza, com cerdas nos dois lados, 250 cm de comprimento,
escovas com 3,2 mm de Ø, não estéril, descartável, embalagem com 50 unidades,
para utilização com endoscópios flexíveis com um canal de trabalho de 2,6 – 3,0 mm de Ø
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Escova para válvulas descartável

110922-100 Escova para válvulas, dupla, escovas com 10 mm e 5 mm de Ø, escovas
com 33 e 20 mm de comprimento, com anel para o polegar para escovagem
de sedes de válvula, não estéril, descartável, embalagem com 100 unidades,
para utilização com endoscópios flexíveis

Veja as datas dos nossos próximos cursos de treinamento prático em
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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Anotações
KARL
STORZ
Programa de serviço de reparo com substituição imediata
para videoendoscópios
O programa de serviço de reparo com substituição imediata da KARL STORZ
revolucionou os modelos de assistência tradicionais, através de uma combinação
entre o programa de substituição prévia e atualizações tecnológicas livres de custos
adicionais. Através da utilização de peças de reposição originais da KARL STORZ
e considerando as especificações do fabricante, os técnicos de assistência da
KARL STORZ restabelecem os parâmetros de desempenho originais.
Os videoendoscópios do reparo com substituição imediata correspondem aos mais
altos padrões de qualidade e de desempenho da KARL STORZ e permitem serviços
de ponta, sem ter que adquirir continuamente novos aparelhos.

Desempenho do produto como um aparelho novo
Os padrões de desempenho aplicados à conservação e a garantia de qualidade de
videoendoscópios do reparo com substituição imediata são idênticos aos da produção
de novos videoendoscópios KARL STORZ. A KARL STORZ não distribui componentes
a terceiros.

Programa de substituição prévia
Neste programa único, são reduzidos significativamente eventuais tempos de parada
e o perigo de ter que cancelar intervenções, através do envio mais rápido possível de
videoendoscópio de substituição.

Atualizações tecnológicas
As atualizações tecnológicas sem custos adicionais ajudam a contrariar a obsolescência
dos instrumentos e permitem tecnologias de ponta, mesmo sem adquirir um aparelho novo.

Nova garantia abrangente
Cada videoendoscópio de reparo com substituição imediata tem uma NOVA garantia
abrangente com a duração de dois anos.

Dispositivos de empréstimo se tornam obsoletos

Vantagens financeiras no longo prazo
Através do programa de reparo com substituição imediata, são obtidas as especificações
originais do fabricante do videoendoscópio e o risco de gastos de capital inesperados
é minimizado.
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O programa de reparo com substituição imediata é uma alternativa eficiente e
econômica a dispositivos de empréstimo que consomem muito tempo e têm muitos
custos. A logística para a entrega e recolha de dispositivos de empréstimo deixa de ser
necessária. Além disso, você é exonerado da responsabilidade por perda ou danos.

ProtejaAnotações
o seu investimento e minimize os tempos de parada
através do serviço de reparo com substituição imediata rápido
e da NOVA garantia do fabricante de dois anos

A substituição prévia da KARL STORZ funciona do seguinte modo
1. Caso o seu produto KARL STORZ apresente um defeito, contate o seu parceiro
de assistência local da KARL STORZ.
2. Você receberá instantaneamente o produto de substituição correspondente.
3. O cálculo decorre na base das suas condições de serviço.
4. Após ter recebido o seu produto de substituição, embale cuidadosamente o produto
defeituoso e envie-o de volta dentro de cinco (5) dias úteis.
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5. O produto KARL STORZ enviado é verificado minuciosamente pelos nossos especialistas
de produtos, para determinar a extensão e as possíveis causas dos danos.
A sua fatura é criada nessa base.
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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

