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Videoendoscópios flexíveis e descartáveis
Estéreis

Estéril
Comprimentos diferentes
Prático
Boa qualidade de imagem

Intuitivo
Fácil de transportar
Design ergonômico
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Documentação simples
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Vantagens dos videoendoscópios flexíveis e descartáveis

Estéril
Produtos estéreis reduzem o risco de infecção por patógenos.

Disponíveis em comprimentos de 30 ou 75 cm
Os dois comprimentos diferentes dos videoendoscópios flexíveis e descartáveis
permitem sua utilização em variados seguimentos da ORL, como por exemplo, em
exames-padrão, diagnósticos relativos ao processo de deglutição ou exames de TNE.
Prático
Os videoendoscópios descartáveis são fornecidos como produtos estéreis,
o que permite a sua utilização a qualquer momento.

Boa qualidade de imagem
Um sensor CMOS e uma iluminação LED de alta potência garante uma boa resolução
e luminosidade.

Manuseio simples
Os videoendoscópios flexíveis e descartáveis são fáceis de manusear. A gravação
de imagens e vídeos pode ser realizada por meio de teclas no monitor.
Fácil de transportar
Em combinação com o monitor C-MAC® 8403ZX e a E-BOX, os videoendoscópios
flexíveis e descartáveis apresentam boas condições para uma aplicação que requer
o seu transporte.
Design ergonômico
A concepção ergonômica da empunhadura facilita o trabalho do médico durante
o procedimento.
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Documentação simples
O monitor possibilita a participação ativa do paciente durante o exame. O C-MAC®
8403ZX ou o C-HUB® II permitem também a documentação de vídeos e imagens.
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Áreas de aplicação
Ambos os videoendoscópios descartáveis são usados em diferentes procedimentos na
ORL. O videorrinolaringoscópio flexível e descartável (30 cm de comprimento útil) pode,
por exemplo, ser usado para a laringoscopia e a faringoscopia, assim como para o exame
do processo de deglutição. O videoesofagoscópio descartável (75 cm de comprimento útil)
também pode ser inserido transnasalmente e permite o exame endoscópico do esôfago.
Ambos videoendoscópios, em conjunto com a E-BOX, na qual está integrada a unidade de
controle da câmara, representam uma solução compacta. Em combinação com o leve monitor
C-MAC® 8403ZX ou o C-HUB® II, os videoendoscópios descartáveis podem ser utilizados de
maneira descomplicada em diferentes ambientes e situações, seja na clínica, no consultório,
em centros de diagnósticos referentes ao processo de deglutição e exames de refluxo ou em
unidades com sistema de cooperação multidisciplinar entre profissionais de saúde.

Por qual razão são descartáveis?
Novas diretrizes de higiene e prescrições legais provocaram mudanças significativas em
muitos mercados. Visando buscar uma resposta rápida para esses novos desafios e atender
a demanda do mercado consumidor da melhor maneira possível, a KARL STORZ disponibiliza
videoendoscópios flexíveis e descartáveis.
• A utilização de produtos descartáveis reduz o risco de infecção por patógenos.
Dessa forma, os videoendoscópios descartáveis são adequados para o uso
em pacientes com doenças ou infecções altamente contagiosas e/ou de baixa
imunidade.
• Fornecidos como produtos estéreis, representam a solução ideal para clínicas
e consultórios em que o reprocessamento dos endoscópios flexíveis exige muito
tempo e gastos excessivos.
• Os videoendoscópios descartáveis podem substituir rapidamente um endoscópio
reutilizável com defeito ou podem ser utilizados em uma situação inesperada
para evitar atrasos no atendimento.
• Economia considerável de tempo nas clínicas
Não é necessária qualquer limpeza do produto

•

Descarte simples
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•
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Os novos videoendoscópios flexíveis e descartáveis:

091330-06

Videorrinolaringoscópio, estéril, descartável, embalagem com 6 unidades, para
utilização com E-BOX TP012, direção visual 0°, ângulo de abertura 90°, 30 cm de
comprimento útil, 3,5 mm de Ø externo, deflexão para cima/para baixo 140°/140°

091370-06

Videoesofagoscópio, estéril, descartável, embalagem com 6 unidades, para utilização
com E-BOX TP012, direção visual 0°, ângulo de abertura 90°, 75 cm de comprimento útil,
3,5 mm de Ø externo, deflexão para cima/para baixo 210°/140°

TP012

E-BOX, para videoendoscópios flexíveis, descartáveis, compatível com o monitor C-MAC®
8403ZX e C-HUB® II 20290320
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Monitor C-MAC®
para conexão dos videoendoscópios flexíveis e descartáveis
O monitor C-MAC® (8403ZX) pode ser utilizado de maneira prática e flexível na área da ORL.
Por meio de uma entrada dupla, é possível conectar simultaneamente, por exemplo, um
videorrinolaringoscópio reutilizável e um videoendoscópio descartável ao monitor C-MAC®.

• Dois videoendoscópios podem ser conectados simultaneamente (entrada dupla para
videoendoscópio)
• Excelente resolução e reprodução de imagens nítidas
• Documentação com cartão de memória SD (máx. 32 GB) e proteção de dados posterior
em pen drive conectável USB
• O sistema está aberto para todos os componentes C-MAC® (compatível com versões
anteriores e posteriores)
• Comutação rápida entre imagens de vídeo
• O monitor tem uma duração de operação de 2 horas e pode ser carregado e utilizado
ao mesmo tempo

8403ZXK
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Monitor C-MAC® para endoscópios CMOS, conjunto, tamanho da tela 7", resolução
1280 x 800 píxeis, duas entradas para câmera, uma conexão USB e uma conexão HDMI,
manuseio otimizado, documentação de imagens e vídeo em tempo real diretamente no
cartão SD, reprodução de sequências de vídeo e imagens gravadas, possibilidade de
transferir dados do cartão SD para um pen drive, protegido contra projeções de água
conforme norma IP54, adequado para desinfecção manual, moldura em plástico ABS
resistente a impacto, sistema de gestão de energia inteligente com baterias de íon de lítio
recarregáveis, possibilidade de fixação com VESA 75, adaptador para conexão à rede
para UE, Reino Unido, EUA e Austrália, tensão de serviço 110 – 240 VCA, 50/60 Hz,
para utilização com videoendoscópios CMOS
inclui:
Cartão SD ULTRA, 16 GB
Acessório de proteção
Quick Clip VESA 75
Conjunto de fonte de alimentação
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• Saída HDMI para conexão de um monitor externo

TELE PACK+
Endoscopia compacta
O diagnóstico imagiológico é realizado não somente em hospitais, mas também em
consultórios, clínicas ou ambulatórios. Para isto, são exigidos, principalmente, aparelhos
compactos, flexíveis e com alta qualidade de imagem. O novo sistema ALL-IN-ONE
TELE PACK+ da KARL STORZ cumpre estas expectativas. O sistema 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.

• Reprodução de imagem em qualidade FULL HD
• Monitor touch screen de 18,5" com teclado virtual
• Fonte de luz LED integrada com função para estroboscopia e controle automático
da fonte de luz
• Compatibilidade com endoscópios KARL STORZ rígidos, flexíveis e descartáveis
• Documentação pode ser armazenada em dispostivos pendrive e em memória interna
com espaço livre de 50 GB
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• 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
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 VCA, 50/60 Hz
inclui:
Cabo de alimentação, 300 cm de cmprimento

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

