
           

Ureterorrenoscópio  
Ultra Fino 4.5 / 6.5 Fr. 
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Ureterorrenoscópio Ultra-Fino   
4.5 / 6.5 Fr.

Exemplos de sua aplicação multifuncional incluem:

 Tratamento de cálculo com fibras de laser

 Tratamento com cestos para cálculo 

 Tratamento em bebês, crianças e adolescentes

Em resposta aos crescentes pedidos de clientes e devido aos 
rápidos desenvolvimentos em litotripsia a laser, a Richard Wolf, 
fabricante com a mais ampla gama de ureterorrenoscópios, 
decidiu desenvolver um novo ureterorrenoscópio ultra fino.

Este ureterorrenoscópio ultra fino está sendo reconhecido não 
apenas na urologia pediátrica, mas também no tratamento 
de cálculos em adultos.

O ureterorrenoscópio de fibra mais fino do mercado  

certamente não irá te impressionar apenas por sua  

aparência elegante. 

Suas pequenas dimensões possibilitam fácil inserção 

e manipulação. E, apesar de sua aparência frágil, é um 

semirrígido muito resistente. 

Mas não é somente a dimensão extremamente pequena, 

de apenas 4,5 Fr. na ponta distal que irá conquistá-lo, o 

instrumento também fornece uma imagem endoscópica 

nítida e real, e apresenta características de fluxo extrema-

mente eficientes. 

Um canal de irrigação e sonda oval garantem não apenas 

uma irrigação ideal, mas também espaço suficiente para 

os instrumentos. 

Devido às suas dimensões, o instrumento também permite 

que os usuários pratiquem a chamada “ureterorrenoscopia 

primária”. Quando necessário, o posicionamento prévio de 

um cateter uretérico pode ser dispensado, economizando 

tempo e dinheiro. 

Este ureterorrenoscópio ultra fino absolutamente único 

pode, é claro, ser utilizado em todos os lugares em que 

seja praticado tratamento no trato urinário. Sua grande 

vantagem se torna clara, obviamente, quando utilizado em 

conjunto com um laser e em departamentos de urologia 

pediátrica. 

Com suas excelentes características, este instrumento 

pode ser utilizado sem dificuldade. 



           

03

Ureterorrenoscópio de Fibra

Ureterorrenoscópio compacto de fibra "E-line", 
ponta distal 4,5 Fr., haste de 6,5 Fr., ângulo de visão 5°, com 
peça ocular lateral, canal de irrigação e instrumentos oval 
3,3 Fr., autoclavável

CT 430 mm  .................................................8701534

Acessórios Recomendados

Manopla  
para ureterorrenoscópio ultra-fino ....................8702.261

Pinça de corpo estranho, flexível, 
com mandíbula de jacaré 3 Fr., CT = 530 mm  ...828.605

Pinça de biópsia, flexível, 
com mandíbula de jacaré 3 Fr., CT = 530 mm  ...829.603

Cesto de reprocessamento para ureterorrenoscópio, 
incluindo suporte de instrumentos, 
640 x 132 x 74 mm ....................................38045.111

Sistema Intracorpóreo de Litotripsia

MegaPulse (Set Básico) laser de Hólmio:YAG para lito-
tripsia a laser de cálculos de bexiga, ureterais e renais, 
versão desktop incl. acessórios  .................  22850010

Fibras de Laser para laser de cálculo MegaPulse,  
descartável (embalagem com 5)
230 µm .....................................................  48750123
365 µm .....................................................  48750136
600 µm .....................................................  48750160

Fibras de Laser para laser de cálculo MegaPulse,  
permanente (embalagem com 5)
230 µm  ....................................................... 8750123
365 µm  ......................................................  8750136
600 µm .......................................................  8750160

Ureterorrenoscópio Ultra-Fino   
4.5 / 6.5 Fr.
Dados para Pedido



 

           

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Alemanha

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

Diretores Administrativos:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

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