NOVO ÓTICA CIRÚRGICA COMPACTA
DE APLICAÇÃO UNIVERSAL

Referência em design de endoscópios
• Perfeita relação do canal de trabalho ao diâmetro externo
• Com um diâmetro de apenas 11,5 Fr., o novo IMPR (Integrated Multi-Purpose
Rigid Telescope) é adequado para o acesso anatômico difícil
• Canal de trabalho integrado de 5 Fr.
• Conexões LUER laterais possibilitam um alto fluxo de líquidos
de irrigação ou gás
• Ótica KARL STORZ de alto padrão proporciona uma qualidade
de imagem extraordinária

www.karlstorz.com

NOVO ÓTICA CIRÚRGICA COMPACTA
DE APLICAÇÃO UNIVERSAL
• O novo IMPR é ideal para e endourologia e também para diversas intervenções
de ORL. É uma solução excelente para a celioscopia, cistoscopia, rinoscopia
e cloacoscopia em aves e pequenos animais exóticos.
• Um canal de 5 Fr. possibilita a aplicação de instrumentos grandes, o que permite
a obtenção de biopsias de maiores tamanhos, exercendo uma maior força de
apreensão na remoção de corpos estranhos.
• O sistema de lentes cilíndricas KARL STORZ HOPKINS® oferece uma visualização
extraordinária em estruturas patológicas e anatômicas.
• A nova ótica IMPR de 11,5 Fr. é um excelente complemento para a ótica universal
traditional de 2,7 mm e para o miniendoscópio universal de 9,5 Fr.
•A
 utoclavável
Informações para pedidos
67031BA	
Ótica multifuncional integrada, 30°, ótica HOPKINS®, 11,5 Fr., 14,5 cm de comprimento útil,
autoclavável, com condutor de fibra ótica integrado, canal de trabalho de 5 Fr.,
código de cor: vermelho, inclui a tampa de vedação 27550C
67161Z

Pinça para biopsia, flexível, oval, abertura bilateral, 5 Fr., 34 cm de comprimento

67161T

Pinça de apreensão, flexível, oval, abertura bilateral, 5 Fr., 34 cm de comprimento

67023VK	Extrator de cálculos, 5 Fr., 60 cm de comprimento
inclui:
Empunhadura de 3 anéis
Cesta
Espiral
Container de plástico, para esterilização e armazenamento, com suporte de silicone e compartimento
para peças pequenas. Dimensões (L x P x A) 516 mm x 117 mm x 90 mm, para um ureterorrenoscópio
até 34 cm de comprimento útil
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