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Enucleação e morcelação endoscópicas
da KARL STORZ
A solução completa

Enucleação endoscópica da próstata (EEP)
Instrumentos para técnicas endoscópicas de enucleação
“A solução completa”
O tratamento da hiperplasia benigna da próstata (HBP) representa um dos campos
terapêuticos mais importantes em endourologia. Diferentes técnicas cirúrgicas para
a enucleação endoscópica transuretral foram desenvolvidas e consolidadas no mercado
nos últimos 20 anos. A enucleação endoscópica da próstata (EEP) divide espaço com
os procedimentos clássicos da enucleação aberta do adenoma e também com a ressecção
transuretral da próstata (RTUP), considerada um procedimento de referência.
Com a publicação das diretrizes da EAU de 2016, a enucleação endoscópica da próstata
(EEP) passou a ser a denominação geral que se ramifica em enucleação a laser (por ex.
HoLEP) e enucleação bipolar. Desse modo, a EEP, assim como a ressecção transuretral
clássica, passou a ser considerada a primeira opção de tratamento da hiperplasia benigna
da próstata (HBP).
Para atender aos desafios provocados por esse cenário, a KARL STORZ disponibiliza
um instrumental básico com diferentes opções de configuração, que permite a utilização
de ambas as técnicas, com laser e com AF.
Sendo assim, a KARL STORZ, além de oferecer um sistema flexível para técnicas EPP
e fontes de energia, amplia também a linha de produtos para enucleação, através
de um sistema morcelador para retirada de tecido prostático.

Enucleação endoscópica da próstata

Morcelação
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Cirurgia de AF
(por ex. BipolEP)
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LASER
(por ex. HoLEP, ThuLEP)

EEP como denominação geral para as ramificações
enucleação a laser e enucleação bipolar
A solução da KARL STORZ em conformidade com as diretrizes da EAU
A Associação Europeia de Urologia (EAU) recomenda diferentes técnicas cirúrgicas,
dependendo do tamanho da próstata. As “EAU guidelines on management of non-neurogenic
male lower urinary tract symptoms (LUTS), inclusive benign prostatic obstruction (BPO)”,
recomendam a enucleação endoscópica da próstata (EEP) para o tratamento de adenomas
com crescimento considerável do volume da próstata (por ex. > 80 ml) e dos sintomas LUTS
desde os moderados aos mais severos. A escolha do tipo de fonte de energia utilizada no
procedimento é um aspecto secundário.
Em conformidade com essas diretrizes, a KARL STORZ lhe oferece um amplo portifólio
de instrumentos que lhe permite optar pela técnica de enucleação de sua preferência.

< 30 ml

Volume da próstata

> 80 ml

30 – 80 ml
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ITUP
RTUP

RTUP
Enucleação a laser
Enucleação bipolar

Enucleação bipolar
Prostatectomia aberta
HoLEP
ThuLEP

Fonte: EAU Guidelines on Management of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS),
incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO) 2021
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A solução ideal para todos os tipos de procedimentos
Sistema compatível para a enucleação endoscópica da próstata

Instrumental básico
O instrumental básico para a realização de uma enucleação endoscópica da próstata
é idêntico ao utilizado em uma ressecção – óticas, camisas e obturadores são exatamente
os mesmos em ambos os procedimentos – apenas o elemento de trabalho varia de acordo
com a técnica utilizada. Assim, os instrumentos para a EEP podem ser adaptados facilmente
ao portfólio de produtos existente.
A compatibilidade das nossas camisas permite a troca dos procedimentos de enucleação
para o de morcelação.

Instrumental para a enucleação a laser
A KARL STORZ oferece instrumentos variados para a enucleação a laser. Além do elemento
de trabalho laser de KUNTZ, é possível utilizar também um elemento de trabalho modular
com insertes-guia substituíveis para probes laser. Os insertes-guia laser substituíveis
permitem a adaptação dos instrumentos ao diâmetro das fibras laser utilizadas, garantindo
assim, o controle e a fixação das mesmas. Opcionalmente, disponilizamos probes laser para
o elemento de trabalho modular dotados de um dispositivo para a retenção de tecido.

A enucleação bipolar é a opção mais econômica na EEP, já que o laser dispensa os custos
de aquisição e de assistência técnica e possibilita a utilização do mesmo elemento de
trabalho utilizado na ressecção bipolar. O elemento de trabalho passivo, em combinação com
o eletrodo de vapoenucleação bipolar permite uma enucleação anatômica mecânica e reúne
em um só produto os atributos da ressecção, coagulação e vaporização.
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Instrumental para a enucleação de AF
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Opinião de espcialistas
sobre o eletrodo de vapoenucleação bipolar

Conclusão
De acordo com a minha experiência durante a fase de desenvolvimento, o novo eletrodo de
vapoenucleação bipolar é um probe multiuso prático para enucleação anatômica da próstata.
Depois da realização de duas mil AEEPs (Enucleação endoscópica anatômica da próstata) a laser
(HoLEP, ThuLEP) e com a técnica bipolar, não vejo nenhuma diferença relevante em termos de efetividade
entre as duas opções. Por facilitar a dissecção em camadas e a realização de uma hemostasia segura,
o probe contribui como uma ferramenta adequada para um treinamento eficaz no aprendizado da AEEP,
a ser realizado em um número limitado de instrutores. Durante a BipolEP, a fonte de energia bipolar é
utilizada ao invés da técnica a laser para a dissecção (corte) e coagulação. A meu ver, o novo eletrodo de
vapoenucleação tem potencial para fornecer uma resposta global à tendencia da enucleação transuretral
com eficiência de custos.
Prof. Dr. med. Thomas R. W. Herrmann, Clínica de Urologia,
Spital Thurgau AG, Suíça
Parceiro da KARL STORZ GmbH no desenvolvimento
do eletrodo de vapoenucleação bipolar (27040VE)

Escaneie o código QR para
visualizar o vídeo de aplicação
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A combinação do eletrodo de vaporização e do probe de dissecção mecânica em formato plano
e cuneiforme permite separar a glândula central (TI) da zona periférica (cápsula cirúrgica), ao se empurrar
o eletrodo para frente através do eixo do elemento de trabalho. Isso reduz o estresse mecânico
necessário na uretra, que, na maioria das vezes, é utilizado na enucleação a laser para oferecer apoio.
A separação da glândula central através da retirada mecânica de camadas permite uma dissecção
anatomicamente adequada sob controle visual. As excelentes propriedades de coagulação e vaporização
do eletrodo garantem uma boa hemostasia e uma dissecção precisa em áreas com adesões entre a
glândula central e a zona periférica. Em áreas nas quais é necessário realizar uma dissecção, como
por exemplo no estroma fibromuscular anterior, as excelentes propriedades de vaporização do eletrodo
permitem um bom nivelamento da base da lesão. A estabilidade mecânica possibilita a utilização do
probe até cinco vezes em adenomas médios, sem que sua efetividade seja comprometida.

Sistema morcelador para a urologia
Remoção eficiente do tecido prostático após a enucleação
Com o sistema morcelador, a KARL STORZ amplia a linha de produtos para enucleação, com
um instrumental para remoção de tecido prostático após a realização da enucleação.
Uma grande vantagem deste sistema reside no fato de o aparelho de controle de vácuo
S-PILOT® e da bomba de aspiração UNIMAT® 30 poderem ser utilizados também com o
sistema de aspiração central existente, constituindo-se assim uma solução mais econômica.
Opção para realizar a morcelação após a enucleação da próstata

•

Comunicação entre o sistema de motor e o de aspiração através do pedal

•

Total integração aos sistemas já existentes

•

É possível ajustar a velocidade de oscilação (rpm) durante a intervenção cirúrgica
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•
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Componentes do sistema para enucleação
Instrumental básico

27005BA, 27050SCK e 27040OC

Enucleação a laser

Elemento de trabalho
de KUNTZ

Elemento de trabalho
modular

27056LA

27056LE e 27056EA

Enucleação de AF

Elemento de trabalho e
eletrodo

27040EB e 27040VE

Outras alternativas para os instrumentos ilustrados acima podem ser encontradas
nas páginas seguintes ou no catálogo de UROLOGIA.
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Morcelação

Componentes do sistema para morcelação
Camisa pertencente ao instrumental
básico para enucleação

Ocular angulada e adaptador

27050SCK
27293AA e 27040SC

DRILLCUT-X® II URO

UNIDRIVE® S III

Lâmina

27702050*

27701001-1

27056LM*

S-PILOT®
Conjunto de mangueiras
031457-10
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UP501S2

UNIMAT® 30

25320001

Cesto para coleta de tecido
030970-10

Aspiração central

Recipiente de aspiração
030306-04

* Adaptadores de limpeza na página 15
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Instrumental básico para enucleação
Óticas HOPKINS®

27005BA

Ótica de visão frontal panorâmica HOPKINS® 30°,
4 mm de Ø, 30 cm de comprimento, autoclavável,
com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: vermelho

27005FA

Ótica de visão panorâmica HOPKINS® 12°, 4 mm de Ø,
30 cm de comprimento, autoclavável, com condutor de
luz de fibra ótica integrado,
código de cor: preto

27050SCK

Camisa de ressectoscópio, encaixável, inclui mangueira
de influxo e afluxo, 26 Fr., extremidade da camisa oblíqua,
camisa interna giratória com isolamento de cerâmica,
código de cor: amarelo

27050SLK

Camisa de ressectoscópio, inclui mangueira de influxo
e afluxo, 26 Fr., extremidade da camisa oblíqua, camisa
interna giratória com isolamento de cerâmica,
código de cor: amarelo

27040OC

Obturador padrão, para camisas de 24/26 Fr.

27050BK

Obturador ótico de SCHMIEDT, para camisas de
24/26 Fr., 27040BK, 27040BO, 27040SD, 27040SL,
27240BO, 27241BK, 27241BO, 27042B, 27242BZ,
27050SL

Camisa de ressectoscópio
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Obturadores

Enucleação a laser
Elemento de trabalho de KUNTZ

27056LA

Elemento de trabalho de KUNTZ, para utilização
com as camisas de ressectoscópio de 24/26 Fr.
27040SL, 27050SL e probes LASER até 0,8 mm

27056LB

Idem, probes LASER até 1,5 mm
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Elemento de trabalho modular

27056LE

Elemento de trabalho LASER, para utilização
com insertes-guia LASER substituíveis com
camisas de ressectoscópio de 24/26 Fr.

27056EA

Inserte-guia LASER, 0,8 mm de Ø interno, substituível,
para utilização com o elemento de trabalho LASER
27056LE

27056EB

Idem, 1,5 mm de Ø interno

27056EC

Inserte-guia LASER, com dispositivo de retenção,
0,8 mm de Ø interno, substituível, para utilização
com o elemento de trabalho LASER 27056LE

27056ED

Idem, 1,5 mm de Ø interno
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Enucleação de AF
Elemento de trabalho (bipolar)

27040EBH

Bisturi elétrico, passivo bipolar (corte por tração de mola),
anel do polegar móvel, em posição de repouso a ponta do
eletrodo encontra-se dentro da camisa.
inclui:
Elemento de trabalho
2x Alça de ressecção, bipolar
2x Eletrodo de coagulação, bipolar
Cabo de alta frequência
Tubo de proteção

O elemento de trabalho passivo (27040EB) é o único
indicado para a enucleação bipolar.
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27040VE

Eletrodo de vapoenucleação, bipolar,
semiesférico, 24/26 Fr., embalagem com 6 unidades,
código de cor: amarelo

011169-10

Eletrodo de vapoenucleação, bipolar,
semiesférico, 24/26 Fr., estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades,
código de cor: amarelo
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Eletrodos de vapoenucleação
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Aparelhos cirúrgicos de AF

UH400

AUTOCON® III 400 High-End, com KARL STORZ-SCB
control NEO, tensão de serviço 220 – 240 VCA,
50/60 Hz, inclui cabo de alimentação

UH400U

AUTOCON® III 400 High-End, com KARL STORZ-SCB
control NEO, tensão de serviço 100 – 127 VCA,
50/60 Hz, inclui cabo de alimentação

UH400E

AUTOCON® III 400 High-End, com certificação CE,
tensão de serviço 220 – 240 VAC, 50/60 Hz,
inclui cabo de alimentaçãol

UH400UE

AUTOCON® III 400 High-End, com certificação CE,
tensão de serviço 100 – 127 VAC, 50/60 Hz,
inclui cabo de alimentação

UH801

Cabo bipolar de alta frequência,
400 cm de comprimento, para KARL STORZ
AUTOCON® III 400 SCB, para utilização com
ressectoscópios bipolares KARL STORZ

UF902

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

Ótica de visão frontal grande angular HOPKINS® 6º,
com ocular oblíqua, autoclavável, com condutor de luz
de fibra ótica integrado e canal de trabalho, com conexão
LUER-Lock para afluxo,
código de cor: verde-vermelho

27292AMA

Ótica de visão frontal grande angular HOPKINS® 6º,
com ocular paralela, autoclavável, com condutor de luz
de fibra ótica integrado e canal de trabalho, com conexão
LUER-Lock para afluxo,
código de cor: verde-vermelho

27040SC

Adaptador, para utilização das óticas 27293AA
e 27292AMA com as camisas externas dos
ressectoscópio 27050SC, 27050SD

27040LB

Adaptador, para utilização das óticas 27293AA
e 27292AMA com as camisas externas de
ressectoscópio 27040SL, 27040SD e 27050SL
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27293AA
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Unidade de controle de motor
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27701001-1 UNIDRIVE® S III, conjunto para urologia,
sistema de motor UNIDRIVE® S III, com módulo SCB
integrado, tensão de serviço 100 – 120/230 – 240 VCA,
50/60 Hz, para utilização com a peça de mão de
morcelador DRILLCUT-X® II URO 27702050 e a lâmina
de morcelador 27056LM
inclui:
Cabo de alimentação
Interruptor de pedal único, com 2 estágios
Cabo de conexão SCB, 100 cm de comprimento

27702050

Peça de mão de morcelador DRILLCUT-X® II URO,
para utilização com os seguintes acessórios:
empunhadura 40712090 e o adaptador de limpeza 41250RA

40712090

Empunhadura, ajustável, para utilização com
a peça de mão de shaver DRILLCUT-X® II N

41250RA

Adaptador de limpeza, LUER-Lock, para limpeza
das peças de mão DRILLCUT-X®/DRILLCUT-X® II

27056LM

Lâmina de morcelador, reta, esterilizável, janela
de corte em forma de gota, janela externa dentada,
janela interna duplamente fenestrada e dentada,
4 mm de Ø, 40 cm de comprimento, para utilização com
a peça de mão de morcelador DRILLCUT-X® II 27702050

41200RA

Adaptador de limpeza, LUER-Lock, para limpeza interna
e externa das lâminas de acessórios DRILLCUT-X®
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Aspiração
UP501S2

Conjunto S-PILOT®, com cabo de controle
inclui:
Cabo de conexão
Conjunto de mangueiras para aspiração, estéril,
descartável**, embalagem com 10 unidades

253200011

UNIMAT® 30, conjunto de bomba de aspiração,
tensão de serviço 230 VCA, 50/60 Hz
inclui:
Filtro antibacteriano
Frasco de aspiração
Tampa
Mangueira de conexão, curta
Mangueira para o paciente
Dispositivo de segurança contra transbordamento
Cabo de alimentação, 300 cm de comprimento

031457-10

Conjunto de mangueiras,
para aspiração, descartável**, estéril,
embalagem com 10 unidades,
para utilização com KARL STORZ S-PILOT®

1
2
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Recipiente de aspiração Guardian, 12 l,
descartável**, embalagem com 4 unidades

030970-10

Cesto para coleta de tecido com adaptador,
não estéril, descartável**, embalagem com 10 unidades,
para utilização com o recipiente de aspiração 030306-04
e outros sistemas de frascos de aspiração

030381-01

Suporte móvel Guardian LVC,
para 1 recipiente, 12 l

O UNIMAT® 30 não é necessário caso seja utilizado o sistema de aspiração central.
Não está disponível em todos os países, dependendo dos Requisitos de Autorização.
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030306-04

Acessórios opcionais
Em geral
Cabo de luz de fibra ótica, com conector reto,
resistente a altas temperaturas, com trava de segurança,
transmissão de luz mais elevada, 3,5 mm de Ø, 230 cm de
comprimento, utilizável em aplicações de indocianina verde

27218LO

Seringa de REINER-ALEXANDER, 150 ml

27224LO

Evacuador de ELLIK, com dispositivo de bloqueio “LO”

27050LC

Adaptador, para utilização de seringas vesicais com as
camisas externas dos ressectoscópios 27050SC, 27050SD
e 27054SC
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495NAC
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Bandejas para esterilização …

… para instrumentos
39301H

Container de plástico, para esterilização
e armazenamento, perfurado, com tampa transparente,
com esteira de silicone, dimensões externas (L x P x A):
515 x 237 x 64 mm
inclui:
Base
Tampa
Esteira de silicone

39502Z

Cesto aramado de metal, para limpeza, esterilização
e armazenamento de instrumentos, empilhável,
com paredes de folha perfurada e alças retráteis,
dimensões externas (L x P x A): 480 x 250 x 66 mm

39301BS

Container de plástico, para esterilização, indicado
para esterilização por peróxido de hidrogênio (Sterrad®)
assim como armazenamento, perfurado, com tampa,
dimensões externas (L x P x A): 446 x 90 x 45 mm,
para utilização com dois endoscópios rígidos com
comprimento útil de até 32 cm

39501B1

Cesto aramado de metal, para limpeza, esterilização
e armazenamento de um endoscópio rígido, com suportes
para adaptador de conexão de luz, suportes de silicone
para ótica e tampa, dimensões externas (L x P x A):
430 x 65 x 52 mm, para utilização com endoscópios
rígidos com até 10 mm de Ø e 34 cm de comprimento útil

39314G

Container de plástico, para esterilização
e armazenamento, perfurado, com tampa transparente,
dimensões externas (L x P x A): 515 x 240 x 84 mm,
para utilização com duas oculares anguladas de até
10 mm

39501U

Cesto aramado de metal, para esterilização
e armazenamento de óticas, com tampa, cesto para peças
pequenas e suporte de silicone para ótica, dimensões
externas (L x P x A): 510 x 185 x 82 mm, para utilização
com oculares anguladas e ureterorrenoscópios com
comprimento útil de até 34 cm

… para oculares anguladas
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… para óticas padrões
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Anotações

** 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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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

