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Histeroscópios KARL STORZ
Soluções diagnósticas e cirúrgicas
para a histeroscopia ambulatorial

TROPHYSCOPE® de CAMPO
Baseado em uma ótica de lentes cilíndricas integrada de 2,0 mm
Principais características:
• Permite um acesso primário atraumático à cavidade uterina sob visualização
com um diâmetro de apenas 2,9 mm
• Exame diagnóstico da cavidade uterina com 2,9 mm, enquanto a camisa está
em uma posição passiva
• Caso necessário, a camisa é deslocada da posição passiva para a posição ativa,
permitindo a dilatação sob controle visual
• É possível a utilização de 2 camisas diferentes:
- Camisa diagnóstica Continous-Flow
- Camisa diagnóstica Continous-Flow para a utilização de instrumentos cirúrgicos
semirrígidos de 5 Fr. e eletrodos bipolares
• Camisas oferecem a possibilidade de guiar a cureta TROPHY ou o espirótomo,
para a remoção de maneira orientada de biopsias do endométrio

Sem canal de trabalho

26008BAC	
TROPHYSCOPE® de CAMPO, ótica HOPKINS® 30°, tamanho 2,9 mm,
24 cm de comprimento, com conexão de limpeza, para utilização com
as camisas cirúrgicas Continuous Flow 26152DA e 26152DB

Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6548410/
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26152DA	
Camisa diagnóstica Continuous Flow, tamanho 3,7 mm, 18 cm
de comprimento, com conexão de aspiração, para utilização com
TROPHYSCOPE® de CAMPO 26008BAC

Com canal de trabalho

26008BAC

TROPHYSCOPE® de CAMPO, ótica HOPKINS® 30°, tamanho 2,9 mm,
24 cm de comprimento, com conexão de irrigação, para utilização com
as camisas cirúrgicas Continuous Flow 26152DA e 26152DB

26152DB

Camisa cirúrgica Continuous Flow, tamanho 4,4 mm, 16 cm de
comprimento, com canal para instrumentos semirrígidos de 5 Fr.,
com 1 torneira e 1 adaptador LUER-Lock, para utilização com
TROPHYSCOPE® de CAMPO 26008BAC

Acessório recomendado:

Cureta TROPHY, para utilização com as camisas
Continuous Flow 26152DA e 26152DB
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26152DS
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Histeroscópio de BETTOCCHI® (5 mm)
Baseado em uma ótica de lentes cilíndricas de 2,9 mm
Principais características :
• Introdução atraumática no canal cervical graças à camisa oval
• Canal de trabalho permite a utilização de instrumentos cirúrgicos semirrígidos de 5 Fr.
e eletrodos bipolares

26120BA	
Ótica de visão oblíqua HOPKINS® 30°, 2,9 mm de Ø,
30 cm de comprimento, autoclavável,
com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: vermelho
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26153BIK

Camisa interna de BETTOCCHI®, tamanho 4,3 mm,
com canal de trabalho para instrumentos cirúrgicos semirrígidos de 5 Fr.,
para utilização com a camisa externa 26153BOK
inclui:
Conector LUER-Lock para mangueiras

26153BOK

Camisa externa de BETTOCCHI®, tamanho 5 mm,
para utilização com a camisa interna 26153BIK
inclui:
Conector LUER-Lock para mangueiras
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Com canal de trabalho

Sem canal de trabalho

26161VBK

Camisa interna, 3,8 mm de Ø, com 1 torneira,
para utilização com a camisa externa 26161VCK
inclui:
Conector LUER-Lock para mangueiras

26161VCK

Camisa externa, 4,5 mm de Ø, com 1 torneira,
para utilização com a camisa interna 26161VBK
inclui:
Conector LUER-Lock para mangueiras

26153EA	
Camisa de histeroscópio, tamanho 5 mm, com canal para instrumentos
cirúrgicos de 5 Fr., sem camisas interna e externa separadas
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Histeroscópio ultra longo de BETTOCCHI®
26120BAL

Ótica de visão oblíqua HOPKINS® 30°, 2,9 mm de Ø, 36 cm de
comprimento, autoclavável, com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: vermelho

26153BIL

Tubo interno de BETTOCCHI®, tamanho 4,3 mm, com canal
para instrumentos cirúrgicos semirrígidos de 5 Fr., com 1 torneira,
para utilização com o tubo externo 26153BOL

26153BOL

Tubo externo de BETTOCCHI®, tamanho 5 mm, 28 cm de comprimento
útil, com 1 torneira, para utilização com o tubo interno 26153BIL

Os instrumetos mecânicos de 5 Fr. adequados para o canal de instrumentos possuem
o número de artigo 26160 XX.
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Histeroscópio de BETTOCCHI® (4 mm)
Baseado em uma ótica de lentes cilíndricas de 2,0 mm
Principais características :
• Inserção atraumática no canal cervical graças à camisa oval e ao diâmetro de 4,2 mm
• Canal de trabalho para a utilização de instrumentos cirúrgicos semirrígidos de 5 Fr.
e eletrodos bipolares

26008BA	
Ótica de visão oblíqua HOPKINS® 30°, 2 mm de Ø,
26 cm de comprimento, autoclavável,
com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: vermelho

Com canal de trabalho

26152BIK

Camisa interna de BETTOCCHI®, tamanho 3,6 mm,
com canal de trabalho para instrumentos cirúrgicos semirrígidos de 5 Fr.,
para utilização com a camisa externa 26152BOK
inclui:
Conector LUER-Lock para mangueiras

26152BOK

Camisa externa de BETTOCCHI®, tamanho 4,2 mm,
para utilização com a camisa interna 26152BIK
inclui:
Conector LUER-Lock para mangueiras
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26161RNK

Camisa interna, 2,8 mm de Ø, com 1 torneira,
para utilização com a camisa externa 26161RK
inclui:
Conector LUER-Lock para mangueiras

26161RK

Camisa externa continuous flow, 3,6 mm de Ø, com 1 torneira,
para utilização com as camisas internas 26161RNK e 26162RNK
inclui:
Conector LUER-Lock para mangueiras
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Sem canal de trabalho

BETTOCCHI® Integrated Office Hysteroscope (B.I.O.H.®)
Baseado em uma ótica de lentes cilíndricas integrada de 2,0 mm
Principais características:
• A camisa oval e um diâmetro de 4 mm permitem a introdução atraumática no canal
cervical
• Manuseio e controle da entrada e da saída de líquidos pode ser feito com uma só mão
• Todas as conexões estão localizadas na extremidade inferior da empunhadura
• O canal de trabalho permite a utilização de instrumentos cirúrgicos semirrígidos de 5 Fr.
e eletrodos bipolares

26252BK
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26252BK

Histeroscópio compacto B.I.O.H.® de BETTOCCHI®,
ótica HOPKINS® 30°, tamanho 4 mm, com canal de trabalho para
instrumentos cirúrgicos semirrígidos de 5 Fr., com válvula de
irrigação e aspiração para utilização de single ou continuous flow,
empunhadura longa
inclui:
Camisa externa
2x Válvula de irrigação e aspiração
Adaptador monobloco
Vedação “Endoscopic Seal”, para canais de trabalho,
embalagem com 10 unidades
2x Adaptador para válvula
Auxílio para montagem, para válvulas B.I.O.H.®

Acessorios opcional
100010-10

Vedação “Endoscopic Seal”, para canais de trabalho de instrumentos
de 3 até 7 Fr., estéril, descartável*, embalagem com 10 unidades
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39501XC

Cesto aramado para limpeza, esterilização e armazenamento
de um histeroscópio compacto B.I.O.H.® com conexão direta com
a lavadora termodesinfectadora, inclusive adaptador de limpeza,
com suportes de silicone para ótica e tampa, dimensões externas
(L x P x A): 460 x 150 x 80 mm (B.I.O.H.® e cabo de luz não estão
incluídos no fornecimento)

031317-10

Conjunto de mangueiras, com conexão monobloco e mangueira de
irrigação e aspiração, estéril, descartável*, embalagem com 10 unidades,
para utilização com os histeroscópios compactos KARL STORZ B.I.O.H.®
26252BC em combinação com KARL STORZ ENDOMAT® de HAMOU® SCB
26331020 (conexão com a bomba apenas com o conjunto de mangueiras
031167-01)

26252DS

Conjunto de vedação, para o histeroscópio compacto B.I.O.H.® 26252BK
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Acessórios

Instrumentos cirúrgicos semirrígidos e reutilizáveis de 5 Fr.
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34 cm de comprimento

26159EHW

Tesoura, semirrígida, romba, abertura unilateral,
5 Fr., 34 cm de comprimento

26159SHW

Tesoura, semirrígida, pontiaguda, abertura
unilateral, 5 Fr., 34 cm de comprimento

26159UHW

Pinça de apreensão e biopsia, semirrígida,
abertura bilateral, 5 Fr., 34 cm de comprimento

26159H

Pinça tenáculo de HESSELING, semirrígida,
abertura bilateral, 5 Fr., 34 cm de comprimento

26159DHW

Pinça punch, semirrígida, corte completo,
abertura unilateral, 5 Fr., 34 cm de comprimento

26159BHW

Pinça de biopsia tipo colher, semirrígida,
abertura bilateral, 5 Fr., 34 cm de comprimento

26159DS

Pinça de apreensão de DI SPIEZIO SARDO,
semirrígida, abertura bilateral, 5 Fr., 34 cm de
comprimento

26159HS

Pinça-tenáculo com agulha de HESSELING
e DI SPIEZIO SARDO, semirrígida, abertura
bilateral, 5 Fr., 34 cm de comprimento

26159M

Instrumento para fixação de miomas
de BETTOCCHI®, semirrígido, 5 Fr.,
34 cm de comprimento

26159G

Apalpador de BETTOCCHI®/DI SPIEZIO SARDO,
semirrígido, com graduação em milímetros, 5 Fr.,
34 cm de comprimento
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Eletrodos bipolares reutilizáveis de 5 Fr.
42 cm de comprimento

26159BE

Eletrodo bipolar de dissecção, semirrígido,
5 Fr., 42 cm de comprimento

26158BE	
Eletrodo bipolar de vaporização, semirrígido,
eletrodo de agulha angulado a 90°, 5 Fr.,
42 cm de comprimento

26159GC

Eletrodo esférico bipolar de GORDTS e CAMPO,
semirrígido, 5 Fr., 42 cm de comprimento
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26176LE	
Cabo bipolar de alta frequência,
300 cm de comprimento
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Histeroscópio flexível
Principais características :
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• Inserção no canal cervical sem dilatação graças ao diâmetro de 3,5 mm – usualmente
sem necessidade de dilatação
• A camisa reforçada permite uma introdução mais fácil no canal cervical
• Mecanismo de deflexão distal travável
• Canal de trabalho para a utilização de instrumentos flexíveis de 3 Fr.

11264BBK1 Histerofibroscópio, com mecanismo
Deflexão da extremidade distal
Direção visual:
Ângulo de abertura:
Canal de trabalho com Ø de:
Ø externo de:
Comprimento útil:

travável de deflexão,
110°/110°
0°
90°
1,48 mm
3,5 mm/3,6 mm
240 mm

No fornecimento estão incluídos os seguintes acessórios:
Testador de vedação
Escova de limpeza
2x Tampa de vedação
Tampa LUER-Lock
Eletrodo de coagulação
Conector LUER-Lock para mangueiras
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KARL STORZ TELE PACK+
O novo sistema ALL-IN-ONE TELE PACK+ da KARL STORZ reúne monitor, fonte de luz LED,
unidade de controle de câmera FULL HD e unidade de documentação com função de rede
integrada em um aparelho compacto e portátil.
Principais características:

•

•

Reprodução de imagem em qualidade FULL HD
Monitor touch screen de 18,5" com teclado virtual
Documentação pode ser armazenada em dispostivos pendrive e em memória interna
com espaço livre de 50 GB
Funcionalidade da rede em combinação com a ferramenta de software
SCENARA® .CONNECT para a exportação e importação de dados de pacientes
dentro ou fora do HIS/PACS
Compatibilidade com os endoscópios KARL STORZ rígidos, flexíveis e descartáveis*

TP101		
TELE PACK+, unidade videoendoscópica com 2 entradas de câmera
(X-Line e C-Line) para utilização com videoendoscópicos flexíveis e cabeçotes
de câmera de um chip (qualidade máxima FULL HD), inclui fonte de luz LED,
módulo digital de processamento de imagem com opções de armazenamento
USB e de rede assim como monitor touch screen de 18,5" FULL HD,
tensão de serviço 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
inclui:
Cabo de alimentação, 300 cm de comprimento
TH110		
IMAGE1 S™ HX, cabeçote de câmera de 1 chip FULL HD, 50/60 Hz,
com foco fixo, progressive scan, imersível, esterilizável a gás e por plasma,
distância focal f = 16 mm, 2 teclas programáveis no cabeçote de câmera,
para utilização com IMAGE1 S™

12
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•
•
•

ENDOMAT® SELECT
O ENDOMAT® SELECT é uma bomba peristáltica – baseada em diferentes módulos de
software – que pode ser utilizada em diferentes especialidades. Tanto na sala de cirurgia,
quanto no ambulatótio ou consultório, o ENDOMAT® SELECT possibilita a Histeroscopia
diagnóstica e cirúrgica, a dilatação da cavidade do útero com controle de pressão contínuo.
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Principais características:
•

Controle de pressão contínuo durante a dilatação da cavidade uterina

•

Bomba de irrigação e aspiração de aplicação interdisciplinar e universal

•

Manuseio simples devido ao sistema de reconhecimento das mangueiras conectadas

UP210

ENDOMAT® SELECT,
bomba de irrigação e aspiração, inclui cabo de alimentação,
tensão de serviço 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

UP602

Software de HISTEROSCOPIA, licença,
permite a seleção do procedimento “HYS”
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210

031523-10

Conjunto de mangueiras, irrigação, PC, estéril, descartável*,
embalagem com 10 unidades, para utilização com
KARL STORZ ENDOMAT® de HAMOU® 26331120-1
e ENDOMAT® SELECT UP210
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Conjunto recomendado para a “Histeroscopia ambulatorial”
Através da externalização de intervenções histeroscópicas torna-se possível disponibilizar
salas de cirurgias para operações mais complexas. Para satisfazer as necessidades da
“histeroscopia ambulatorial”, apresentamos o seguinte conjunto compacto para a sua
conveniência.

UG803

Conjunto de montagem, para base
para unidade móvel COR, baixa

UG811

Tampa de suporte para monitor,
para unidade móvel COR

UG854

Tubo de aço inoxidável, para unidade
móvel COR, 400 cm de comprimento

UG857

Módulo monitor, para unidade móvel COR

UG860

Gaveta, estreita, para unidade móvel COR

TP101

TELE PACK+, unidade videoendoscópica

TH110

Cabeçote de câmera de 1 chip
IMAGE1 S™ HX FULL HD,

UP210

ENDOMAT® SELECT,
bomba de irrigação e aspiração

UP602

Software de HISTEROSCOPIA, licença,
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210

031523-10

Conjunto de mangueiras, irrigação, estéril,
descartável*, embalagem com 10 unidades

26008BAC

TROPHYSCOPE® de CAMPO, ótica HOPKINS® 30°,
tamanho 2,9 mm, 24 cm de comprimento

26152DA

Camisa diagnóstica Continuous-Flow,
tamanho 3,7 mm, 18 cm de comprimento

26152DB

Camisa cirúrgica Continuous-Flow,
tamanho 4,4 mm, 16 cm de comprimento

26159UHW

Pinça de apreensão e biopsia, semirrígida,
abertura bilateral, 5 Fr., 34 cm de comprimento

26159SHW

Tesoura, pontiaguda, abertura unilateral,
semirrígida, 5 Fr., 34 cm de comprimento

* No território nacional brasileiro e para seus respectivos consumidores a expressão
descartável/descartáveis deverá ser compreendida e interpretada como: O fabricante
recomenda o uso único.

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.
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Devido aos histeroscópios de lúmen reduzido tornou-se possível o tratamento de anomalias
na cavidade uterina – com o auxílio de instrumentos de 5 Fr. – fora da sala de cirurgia e sem
anestesia e dilatação do cérvix uterino. O TELE PACK+ cumpre os requisitos de um sistema
flexível, compacto e com alta qualidade de imagem. A unidade móvel COR oferece a solução
adequada de uma unidade móvel para o ambulatório.

Resposta

ou por Fax para
+49 7461 708-75585

KARL STORZ SE & Co. KG
Departamento de Marketing de Ginecologia
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen
ALEMANHA
Sim, tenho interesse em Histeroscopia ambulatorial (Office)
Por favor, envie-me uma oferta de um:
 TROPHYSCOPE® de CAMPO
(26008BAC, 26152DA/DB)
•

Histeroscópio de BETTOCCHI®
 Tamanho 4 mm (26008BA, 26152BIK/26152BOK)
 Tamanho 5 mm (26120BA, 26153BIK/26153BOK)
 Tamanho 5 mm, extralongo (26120BAL, 26153BIL/26153BOL)

•

BETTOCCHI® Integrated Office Hysteroscope (B.I.O.H.®)
 com empunhadura longa (26252BK)

 Histeroscópio flexível (11264BBK1)
 TELE PACK+ (TP101 e TH110)
 ENDOMAT® SELECT (UP210 e UP602)
 Conjunto de solução para a Histeroscopia ambulatorial
 Solicito que um representante responsável no exterior entre em contato comigo.
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Meu endereço:

Nome, título

Telefone

Clínica/Hospital, departamento

Fax

Rua

email

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

