
O Futuro da
Toracoscopia Diagnóstica

Conjunto de  
Mini Toracoscopia 
para técnica de portal único
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	 Conjunto de Toracoscopia muito pequeno, com apenas 5,5 mm de diâmetro
	 Ótima qualidade de imagem com 50.000 pixels
	 Grande canal de trabalho para instrumentos de até 3,5 mm
	 Método muito atraumático para o paciente - redução da dor
	 Sucção de fluidos possível com o instrumento inserido
	 Nenhuma lente na haste, isso significa que a quebra da lente é minimizada
	 A pinça de biópsia fornece amostras de tecido de alta qualidade
	 Os instrumentos de trabalho são facilmente modificados e estão sempre no 

campo de visão
	 Design ergonômico

Endoscópio op compl "Leipzig Egg"
Composto por:
Conjunto operacional de toracos-co-
pia de 5,5 mm com canal de traba-
lho de 3,5 mm, direção de visão 0 °,  
WL 215 mm, (8920.401), válvula 
de membrana, amarela (89.103), 
Válvula de vedação (8920.311), 
tampa da válvula
(15176.020)  ...........  8920.4011 

Trocater flexível, Ø 5,5 mm,
Bainha de plástico com rosca,
ponta distal,
WL 60 mm  ................  8905.331
também:
Trocater, esférico  ......  8905.3315

Trocater flexível, ø 5,5 mm,
Plástico,
WL 75 mm  ................  8906.051
também:
Trocarte, Ponta cônica 
sem corte  ...................  8906.151

Fórc. tipo colh. dup. mono Ø 
3,5mm compl, modular, em forma 
de colher, WL 310 mm, isolado 
Composto por:
Manopla com trava rotativa HF 
(83930074), haste externa,  
monopolar (8391933), pinça 
dupla concha após "Hürtgen"
(8391216) ..................83912167

Eletrodo Hook,
monopolar, Ø 3,5 mm,
WL 310 mm  ..............  8379.452

Eletrodo de coagulação,
monopolar, ø 3,5 mm,
WL 310 mm  ..............  8379.462

Sonda
Ø 3,5 mm, graduada,
WL 310 mm  ..............  8379.672

Cabo de fibra ótica compl
Composto por:
Cabo de fibra de luz (80662523), 
adaptador (8095.07), adaptador
(809509) ..................806625231 

Peneira para endoscópio
Admissão: Endoscópio, para pre-
paração mecânica, esterilização, 
armazenamento 
e transporte  .......................38008

Este é um instrumental compacto (all-in-one) para toracoscopia com 

punção única que permite tratamento diagnóstico minimamente invasivo 

com uma pequena incisão. Com um pequeno trocater, o procedimento é 

possível com anestésicos locais e sem estresse doloroso para o paciente no 

pós cirurgico .
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Conjunto de Mini Toracoscopia
para técnica de portal único

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Alemanha

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com
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Administrativos:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registro Comercial: Mannheim HRB 510031
VAT n.º: DE144521586
Contribuinte Nº: 48020/00171


