
Consultas  /  Produtos para Saúde  /  Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa ADVANCED MED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ME

CNPJ 21.018.237/0001-70 Autorização 8.11.787-0

Produto PORTA AGULHAS ( COM INSERTO / CARBETO DE TUNGSTÊNIO) KAMAL INTERNATIONAL

Modelo Produto Médico

MODELOS: DERF T/C;WEBSTER T/C;HALSEY T/C;BAUMGARTNER T/C;WRIGHT (DERF) T/C;HALSEY T/C;CRILE WOOD T/C
(DEBAKEY);MAYO HEGAR T/C;CRILE WOOD T/C;RYDER (FRENCHE EYE) T/C;RYDER(VASCULAR) T/C;MASSON
T/C;WANGENSTEEN T/C;GILLIES T/C;FINOCHIETTO T/C;OLSEN HEGAR T/C;MATHIEU KOCHER T/C;MATHIEU T/C;MATHIEU T/C
DUPLA;CASTROVIEJO (JACOBSON) T/C RETA LISA;CASTROVIEJO (JACOBSON) T/C RETA SERRILHADA;CASTROVIEJO
(JACOBSON) T/C CURVA LISA;CASTROVIEJO (JACOBSON) T/C CURVA SERRILHADA;UNIVERSAL T/C; CÓDIGOS: DERF T/C: 07-
003-120, WEBSTER T/C 07-005-125; HALSEY T/C: 07-007-130; BAUMGARTNER T/C: 07-009-140; WRIGHT (DERF) T/C: 07-011-
125; HALSEY T/C: 07-013-135; CRILE WOOD T/C (DEBAKEY): 07-015-180;07-015-200;07-015-230;07-015-250;07-015-300;
MAYO HEGAR T/C: 07-017-150;07-017-180;07-017-200;07-017-240;07-017-260;07-017-300; CRILE WOOD T/C: 07-020-150;
RYDER (FRENCHE EYE) T/C: 07-021-130;07-021-150;07-021-180;07-021-200;07-021-230;07-021-250; RYDER(VASCULAR) T/C:
07-022-130;07-022-150;07-022-180;07-022-200;07-022-230;07-022-260; MASSON T/C:07-024-270; WANGENSTEEN T/C:07-
026-280; GILLIES T/C:07-028-150; FINOCHIETTO T/C:07-030-270; OLSEN HEGAR T/C:07-032-140;07-033-170; MATHIEU
KOCHER T/C:07-035-140;07-035-170;07-035-200; MATHIEU T/C:07-038-140;07-038-170;07-038-200; MATHIEU T/C DUPLA:
07-039-170;07-039-200; CASTROVIEJO (JACOBSON) T/C RETA LISA: 07-045-140;07-045-170; CASTROVIEJO (JACOBSON) T/C
RETA SERRILHADA: 07-046-140;07-046-170; CASTROVIEJO (JACOBSON) T/C CURVA LISA: 07-047-140;07-049-170;
CASTROVIEJO (JACOBSON) T/C CURVA SERRILHADA: 07-048-170;07-050-170; UNIVERSAL T/C: 07-086-120;

Nome Técnico Porta-Agulhas

Registro 81178700006

Processo 25351.184446/2019-47

Origem do Produto FABRICANTE: KAMAL INTERNATIONAL DIVISION OF GAJHAM EXPORTS PVT. LTD - ÍNDIA

Classi�cação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Voltar

javascript:window.history.back()


PORTA AGULHAS (COM INSERTO/ CARBETO DE TUNGSTÊNIO) KAMAL INTERNATIONAL  
 

 
 

MODELO CODIGO TAMANHO 
IMAGEM DA 

PONTA 
IMAGEM DO INSTRUMENTO 

USO 

DERF T/C  
07-003-120 

 
12 cm 

 

 

Derf T/C é frequentemente utilizado em procedimentos oftálmicos, 
odontológicos ou plásticos, o comprimento mais curto permite que o 
suporte de agulha Derf seja facilmente controlado em áreas cirúrgicas 
menores. O modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento. 

WEBSTER T/C  07-005-125 12,5 cm 
 

 

Webster T/C disponível com mandíbulas lisas em um padrão delicado ou 
extra delicado e este instrumento oferece um suporte firme para a agulha 
de sutura. As alças são tracionadas para prender ainda mais a garra da 
agulha e impedir a rotação durante a sutura. O modelo em carboneto de 
tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do instrumento. 

HALSEY T/C  
07-007-130; 

 
13 cm 

 
 

Halsey T/C originalmente projetado para cirurgia oftálmica, este porta-
agulha pode ser usado para agarrar a sutura e passá-la através de tecidos 
delicados. O modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento. 

BAUMBARTNER T/C  07-009-140 14 cm  
 

Baumgartner T/C apresentam serrilhas pesadas que tornam este 
instrumento capaz de segurar firmemente agulhas maiores e material de 
sutura densa. Eles são comumente usados em procedimentos no tronco e 
membros. O modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento. 

 
WRIGHT (DERF)  

07-011-125 12,5 cm 
 

 

Wright Derf T/C frequentemente utilizado em procedimentos oftálmicos, 
odontológicos ou plásticos. O modelo em carboneto de tungstênio foi 
elaborado para maior durabilidade do instrumento. 

HALSEY T/C  
07-013-135 

 
13,5 cm 

 

 

Halsey T/C são usados para segurar pequenas agulhas para sutura, mais 
comumente durante cirurgias plásticas e procedimentos com tecidos 
delicados, como dermatologia. O modelo em carboneto de tungstênio foi 
elaborado para maior durabilidade do instrumento.  
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CRILE WOOD T/C 
(DEBAKEY)  

07-015-180 
07-015-200 
07-015-230 
07-015-250 
07-015-300 

18 cm 
20 cm 
23 cm 
25 cm 
30 cm 

 
 

Crile-Wood T/C projetado com uma superfície hachurada antiderrapante 
confiável e uma mandíbula serrilhada, este instrumento é usado para 
segurar e conduzir a agulha através do tecido. O modelo em carboneto de 
tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do instrumento. 

MAYO HEGAR T/C  

07-017-150 
07-017-180 
07-017-200 
07-017-240 
07-017-260 
07-017-300 

15cm 
18 cm 
20 cm 
24 cm 
26 cm 
30 cm 

  

Mayo-Hegar T/C é um instrumento de anel de dedo com catraca e usado 
em vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Comprimentos mais curtos 
do instrumento podem ser usados em procedimentos orais, ginecológicos 
ou dermatológicos, bem como em pequenos animais. Comprimentos 
maiores podem ser usados para suturas profundas, como em 
procedimentos bariátricos ou em procedimentos com animais de grande 
porte. O modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento. 

CRILE WOOD T/C   07-020-150 15cm 
 

 

Crile-Wood T/C projetado com uma superfície hachurada antiderrapante 
confiável e uma mandíbula serrilhada, este instrumento é usado para 
segurar e conduzir a agulha através do tecido. O modelo em carboneto de 
tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do instrumento. 

RYDER (FRENCHE 
EYE) T/C 

 
07-021-130 
07-021-150 
07-021-180 
07-021-200 
07-021-230 
07-021-250 

 

13 cm 
15 cm 
18 cm 
20 cm 
23 cm 
25 cm 

  

Ryder French Eye é projetado para conter as suturas mais pequenas em 
procedimentos de cirurgia plástica e microcirúrgica. O modelo em 
carboneto de tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do 
instrumento. 
 

RYDER(VASCULAR) 
T/C 
 

07-022-130 
07-022-150 
07-022-180 
07-022-200 
07-022-230 
07-022-260 

13 cm 
15 cm 
18 cm 
20 cm 
23 cm 
25 cm 

 

 

Ryder (Vascular) é uma mola única, alça alicate instrumente com uma 
catraca de travamento. É usado para sutura, geralmente em cirurgias 
plásticas que requerem suturas muito finas. O modelo em carboneto de 
tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do instrumento. 
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MASSON T/C 07-024-270 27 cm  

 Masson usado em vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Devido à sua 
versatilidade, é uma das ferramentas cirúrgicas mais utilizadas para 
procedimentos humanos e animais, geralmente com agulhas de sutura 
maiores e mais pesadas, devido às suas grandes mandíbulas. 
Comprimentos mais curtos do instrumento podem ser usados em 
procedimentos orais, ginecológicos ou dermatológicos, bem como em 
pequenos animais. Comprimentos maiores podem ser usados para suturas 
profundas, como em procedimentos bariátricos ou em procedimentos 
com animais de grande porte. O modelo em carboneto de tungstênio foi 
elaborado para maior durabilidade do instrumento. 

WANGESTEEN T/C 07-026-280 28 cm 
 

 

Wangensteen T/C possui dentes em forma de pirâmide para reduzir o 
escorregão da garra ao usar agulhas finas. O modelo em carboneto de 
tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do instrumento. 
 

GILLIES T/C 07-028-150 15 cm  
 

Gillies T/C é projetado para uso com agulhas de sutura delicadas para 
fechamento de feridas. Este produto possui um design offset com pontas 
curvadas e serrilhadas com tesouras incorporadas para torná-lo uma 
ferramenta versátil, incluindo procedimentos de cirurgia plástica. O 
modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento. 

FINOCHIETTO T/C 07-030-270 27 cm 

 
 

Finochietto T/C é um instrumento de anel de dedo com catraca, mais 
comumente usados para sutura em procedimentos de OB / GYN. As hastes 
longas deste instrumento o tornam ideal para suturar em áreas profundas 
e estreitas. Eles também são usados para anastomose colorretal. O 
modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento. 

OLSEN HEGAR T/C 
07-032-140 
07-033-170 

14 cm 
17 cm  

 

Olsen-Hegar é um instrumento de anel de dedo, que também foi 
construído em tesoura. É usado com suturas de peso intermediário, 
geralmente em procedimentos de cirurgia plástica. O modelo em 
carboneto de tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do 
instrumento. 
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MATHIEU KOCHER 
T/C 

07-035-140 
07-035-170 
07-035-200 

14 cm 
17 cm 
20 cm   

Mathieu Kocher T/C é um instrumento de mola única com alça de alicate 
que curva para dentro na parte inferior e possui um mecanismo de 
travamento de catraca na base das alças que podem ser facilmente 
espremidas para serem travadas e destravadas. Este porta-agulha é usado 
quando é necessária uma sutura mais refinada. O modelo em carboneto 
de tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do instrumento.  

MATHIEU T/C 
07-038-140 
07-038-170 
07-038-200 

14 cm 
17 cm 
20 cm  

 

Mathieu T/C é um instrumento de mola única com alça de alicate que 
curva para dentro na parte inferior e possui um mecanismo de travamento 
de catraca na base das alças que podem ser facilmente espremidas para 
serem travadas e destravadas. Este porta-agulha é usado quando é 
necessária uma sutura mais refinada. O modelo em carboneto de 
tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do instrumento.  

MATHIEU T/C  
DUPLA   

07-039-170 
07-039-200 

17 cm 
20 cm 

 
 

Mathieu T/C é um instrumento de mola única com alça de alicate que 
curva para dentro na parte inferior e possui um mecanismo de travamento 
de catraca na base das alças que podem ser facilmente espremidas para 
serem travadas e destravadas. Este porta-agulha é usado quando é 
necessária uma sutura mais refinada. O modelo em carboneto de 
tungstênio foi elaborado para maior durabilidade do instrumento.  

 
CASTROVIEJO 
(JACOBSON) T/C 
RETA LISA  

07-045-140 
07-045-170 

 

14 cm 
17 cm 

  

O Castroviejo T/C é um instrumento de duas molas usado para segurar 
agulhas pequenas e delicadas em vários procedimentos microcirúrgicos. O 
modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento.  

 
CASTROVIEJO 
(JACOBSON) T/C 
RETA SERRILHADA  
 

07-046-140 
07-046-170 

14 cm 
17 cm  

 

O Castroviejo T/C é um instrumento de duas molas usado para segurar 
agulhas pequenas e delicadas em vários procedimentos microcirúrgicos. O 
modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento. 

 
CASTROVIEJO 
(JACOBSON) 
CURVA LISA  
 

07-047-140 
07-049-170 

14 cm 
17 cm  

 

O Castroviejo T/C é um instrumento de duas molas usado para segurar 
agulhas pequenas e delicadas em vários procedimentos microcirúrgicos. O 
modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento. 
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CASTROVIEJO 
(JACOBSON) T/C 
CURVA 
SERRILHADA  

07-048-170 
07-050-170 

14 cm 
17 cm 

 

 

O Castroviejo T/C é um instrumento de duas molas usado para segurar 
agulhas pequenas e delicadas em vários procedimentos microcirúrgicos. O 
modelo em carboneto de tungstênio foi elaborado para maior 
durabilidade do instrumento. 

UNIVERSAL T/C 07-086-120 12 cm 

 
 

Universal T/C é uma tesoura de anel de dedo usada para cortar suturas em 
preparação para remoção. O modelo em carboneto de tungstênio foi 
elaborado para maior durabilidade do instrumento. O modelo serrilhado 
foi elaborado para maior aderência do instrumento durante os 
procedimentos cirúrgicos. 
 

 


