A Endoscopia em foco

Descartáveis de
Laparoscopia

• Produto estéril de uso único.
• Embalagem dupla:
- Primária: blister.
- Secundária: envelope grau
cirúrgico.

Trocater Descartável

• Esterilização:
- ETO (Óxido de Etileno).
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1 - Bainha
2 - Torneira Lateral
3 - Válvula (interna)
4 - Obturador

3
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Trocater descartável, com opções de obturador de segurança retrátil e visual sem lâmina.

Mandril sem Lâmina

Melhor fixação na pele

Especialmente desenvolvido para prover

Bainha composta por tubo com ranhuras,

maior segurança na punção, sem lâmina

para melhorar a fixação do trocater na

cortante e com possibilidade de inserir o

parede abdominal.

endoscopio no trocater e acompanhar a
punção sob visualização direta.

Flexibilidade

Obturador de segurança

Cânula com diâmetro capaz de receber

Lâmina desarmada automaticamente

diversos tipos e medidas de instrumentos

após a punção, evitando danos internos.

laparoscópicos.

Trocater com mandril de segurança

Obturador de segurança com lâmina retrátil e acionamento manual.
Válvula especialmente desenvolvida para evitar o uso de redutores.
Diâmetro

Referência

Comprimento

5mm - 5mm

10283105

103mm

5mm - 11mm

10283305

103mm

5mm - 12mm

10283605

103mm

Pode-se utilizar instrumentos de 5mm a 11mm ou 12mm
sem a necessidade de redutores.
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Lâmina acionada

Lâmina bloqueada

Endoscopia em foco

Trocater com mandril visual

Botão de abertura da válvula interna para a
retirada de peças e esvaziamento da cavidade.

Obturador visual sem lâmina cortante, com canal para introduzir o endoscópio
e realizar a punção sobre visão direta.

Diâmetro

Referência

5mm - 11mm

10283302

103mm

5mm - 12mm

10283602
10283612

103mm
150mm

Comprimento

Pode-se utilizar instrumentos de 5mm a 11mm ou 12mm
sem a necessidade de redutores.

Obturador visual

Trocater com obturador de segurança

Botão de abertura da válvula interna para a
retirada de peças e esvaziamento da cavidade.

Obturador de segurança com lâmina retrátil e acionamento automático.
Válvula especialmente desenvolvida para evitar o uso de redutores.
Diâmetro
5mm
5mm - 10mm
5mm - 11mm
5mm - 12mm

Referência

Comprimento

10283001
10283101
10283201

75mm
103mm

10283301

103mm

10283601

100mm

103mm

Pode-se utilizar instrumentos de 5mm a 11mm ou 12mm
sem a necessidade de redutores.

Lâmina acionada

Lâmina bloqueada

Acionada automaticamente
ao introduzir o obturador
na bainha.

Segura após a punção.
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Endoscopia em foco

• Produto estéril de uso único.
• Embalagem:
- dupla para maior segurança.

Equipo de irrigação

• Esterilização:
- ETO (Óxido de Etileno).

Compatível com pump:

Referência:

10671001

Equipo de irrigação com chip

Compatível com pump:

Equipo com chip de identificação que ativa o funcionamento
do pump e impede sua reutilização para maior controle de
segurança.
Referência:

10671002

• Produto estéril de uso único.

Instrumentais descartáveis

1

1-

Manopla ergonômica

2 - Tubo rígido
3 - Ponta de ação
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• Embalagem:
- dupla para maior segurança.
• Esterilização:
- ETO (Óxido de Etileno).
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Pinças descartáveis

Maryland

Diâmetro: 5mm
Comprimento: 330mm

Mixter

Ref. 10232204

Ref. 10232206

Endoclinch

Clamp

Ref. 10232221

Ref. 10232236

Apreensão fenestrada

Apreensão

Ref. 10232213

Ref. 10232207

Diâmetro: 5mm
Comprimento: 330mm

Tesoura descartável

1

3

2

1 - Manopla ergonômica
2 - Tubo rígido
3 - Ponta de ação

Metzembaum curva
Ref. 10234201
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