
Seu paciente. Sua escolha.
Ureterorrenoscópio flexível da KARL STORZ



Escaneie o QR-Code para obter outras 
informações sobre: 

Seu paciente. Sua escolha. 

Ureterorrenoscópio flexível
da KARL STORZ 
Porque cada paciente é único, cada intervenção é única

A ureterorrenoscopia flexível se aplica em um quadro de patologias complexas, como 
o tratamento de cálculo urinário ou de carcinoma urotelial no trato urinário superior. 
O principal objetivo da KARL STORZ é facilitar o seu trabalho para que você possa se 
concentrar no essencial: Seu paciente.

O amplo portfólio de ureterorrenoscópios flexíveis reutilizáveis e descartáveis se adequa 
às suas preferências, atendendo a qualquer mudança em sua rotina clínica e às necessidades 
individuais dos seus pacientes, afinal é: Sua escolha.



Individual – como as suas preferências

Acessibilidade    

• Navegação em anatomias complexas

• Tratamento de cálculos de difícil acesso

• O número duplicado de fibras proporciona alta resolução 
de imagem*

Qualidade de imagem    

• Modos de visualização com tecnologias S para excelente 
qualidade de imagem

• Resolução de imagem 2,6 vezes maior*

• Imagem nítida mesmo em altos níveis de zoom*

Pronto para 

o uso imediato

   

• Flexibilidade máxima 
com o ureterorrenoscópio descartável

• Alta qualidade de imagem**

• Integração ao sistema de câmera IMAGE1 S™ 
e a outras tecnologias de reprodução de imagem

* em comparação com o modelo anterior

** em comparação com modelos de fibra ótica



Sua cirurgia.  Sua escolha.

A versatilidade do equipamento e a gestão de custos ocupam 
um lugar essencial no centro cirúrgico. 
Os ureterorrenoscópios flexíveis da KARL STORZ são 
compatíveis com diversos sistemas de reprodução de 
imagens, possibilitando a troca de diferentes endoscópios 
durante a cirurgia e sem a necessidade de equipamento 
adicional. Descubra, nos sistemas de reprodução de imagens 
da KARL STORZ, qual é a melhor opção para você.



 Sua escolha.
O seu sistema de imagem 
adaptado às suas preferências

IMAGE1 S™ - mORe than a camera
• A plataforma modular de vídeo IMAGE1 S™ 

é compatível com as possibilidades disponíveis 
do FLEX-X

• O FLEX-XC1 também pode ser integrado 
à plataforma de câmera IMAGE1 S™ através 
do adaptador E-BOX

Endoscopia compacta TELE PACK+
• O sistema ALL-IN-ONE TELE PACK+ é compatível 

com todas as possibilidades disponíveis do FLEX-X 

• O sistema reúne, em um só produto, monitor, fonte 
de luz LED, unidade de controle de câmera FULL HD 
e unidade de documentação com função de rede 
integrada

Monitor HD C-MAC®

• O FLEX-XC1 pode ser conectado ao monitor HD 
C-MAC®

• O aparelho possui um touch screen FULL HD 
interativo, um microfone integrado e 3 funções 
de gravação

A escolha é sua
• Escolha o que é melhor para o seu paciente

• Esta abordagem personalizada não apenas coopera 
para que você possa dar mais atenção a cada caso 
clínico, mas também ajuda a atingir seus objetivos 
financeiros



Seu 

investimento.

Sua 

escolha.

Nós compreendemos a importância de alcançar  

as metas de “custos por procedimento” enquanto 

se procura cumprir as exigências clínicas. 

Por isso, oferecemos uma grande variedade de 

sistemas de reprodução de imagens e acessórios 

com perfeita compatibilidade em diferentes 

classes de preço. Você pode escolher o seu 

próprio conjunto de endoscópios, atingindo assim 

os seus objetivos.

Escaneie aqui o QR-Code para obter 
uma oferta que permita que você atinja 
os seus objetivos
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www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ
KARL STORZ Marketing América do Sul Ltda.

Rua Joaquim Floriano, 413 / 20° andar – Itaim Bibi
04534-011 São Paulo - SP | Brasil

Tel.: +55 11 3526-4600 | Fax: +55 11 3526-4680
e-mail: br-info@karlstorz.com

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.

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz/mycompany
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ

