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MODELOS: AUVARD; MARTIN; SIMON;MATHIEU VAGINAL SPECULA;MATHIEU VAGINAL RETRACTOR;KRISTELLER SPECULA;
KRISTELLER RETRACTORS;KRISTELLER COM SPECULA E UM RETRATOR; SIMS; KALLMORGAN RETRACTORS; KALLMORGAN
SPECULA ;KALMORGAN COM 1 SPECULA E 1 RETRATOR;COLLIN;PEDERSON;BRIESKY;DOYEN;GRAVES;CUSCO (CENTRAL
FIXATION SCREW); CUSCO (FOR VIRGINS);CUSCO (SWISS PATTERN); CUSCO (LATERAL FIXATION SCREW); HEGAR(WITH
SLOPED HANDLE);HEGAR;HANK; KOGAN; SIMS;MARTIN; VALLEIX; BRAUN; BARRET; SHROEDER;SHOREDER ( CURVED ON
FLAT); POZZI; BRAUN; DUPLAY; SKENE; JACOBS; TEALE; MUSEUX;DOYEN; NOTO;KELLY; COLLIN; SOMER;DARTIGES;THOMS –
GAYLOR;PROFESSOR MEDINA;SCHUBERT;SCHUMACHER;ALEXANDER; KOVORKIAN;DOYEN (T);NOVAK;KOVOURKIAN-
YOUNG;SIMON (RIGID SHARP);SCHROEDER (RIGID SHARP); RECAIMER (RIGID SHARP); RECAIMER (MALLEABLE SHARP);
RECAIMER (RIGID BLUNT); RECAIMER (MALLEABLE BLUNT); RECAIMER – SIMS; MARTIN (CM SCALE); BEACHAM; GREEN
ARMYTAGE; DELEE; SIMPSON; KIELLAND; NAEGELE; BRAUN STADLER; USA PATTERN; SHUMACHER; BUSCH; SELHEIM; KANE;
COLLIN; WINTER; SAENGER. CÓDIGOS: AUVARD: 10-001-240; MARTIN: 10-002-250; SIMON: 10-003-280;10-004-280;
MATHIEU VAGINAL SPECULA: 10-005-095;10-006-095; MATHIEU VAGINAL RETRACTOR: 10-007-100;10-008-100; KRISTELLER
SPECULA: 10-009-001;10-009-002;10-009-003;10-012-001;10-012-002;10-012-003;10-015-001;10-015-002; KRISTELLER
RETRACTORS: 10-011-001;10-011-002;10-011-003; 10-013-001;10-013-002;10-013-003;10-016-001;10-016-002; KRISTELLER
COM SPECULA E UM RETRATOR: 10-010-001;10-010-002;10-010-003; 10-014-001;10-014-002;10-014-003;10-017-001;10-017-
002; SIMS: 10-018-001;10-018-002;10-018-003; KALLMORGAN RETRACTORS: 10-019-001;10-019-002; KALLMORGAN
SPECULA: 10-020-001;10-020-002; KALMORGAN COM 1 SPECULA E 1 RETRATOR: 10-021-001;10-021-002; COLLIN: 10-022-
090;10-023-090;10-024-100;10-025-100;10-026-110;10-027-110; PEDERSON: 10-028-076;10-029-100;10-030-120; BRIESKY:
10-034-000;10-035-000;10-036-000;10-037-000;10-038-000;10-039-00;10-040-000;10-041-000;10-042-000;10-043-000;
DOYEN: 10-044-230; GRAVES: 10-031-075;10-032-100;10-033-150; CUSCO (CENTRAL FIXATION SCREW): 10-045-075;10-045-
085;10-045-095;10-045-100; CUSCO (FOR VIRGINS): 10-046-075; CUSCO (SWISS PATTERN): 10-047-090;10-047-100;10-047-
110; CUSCO (LATERAL FIXATION SCREW): 10-048-075;10-048-085;10-048-095;10-048-100; HEGAR(WITH SLOPED HANDLE):
10-049-001;10-049-002;10-049-003;10-049-004;10-049-005;10-049-006;10-049-008;10-049-009;10-049-010;10-049-011;10-
049-012;10-049-013;10-049-014;10-049-015;10-049-015;10-049- 025;10-049-035;10-049-045;10-049-055;10-049-065;10-049-
075;10-049-085;10-049-095;10-049-105;10-049-115;10-049-125;10-049-135;10-049-145; HEGAR: 10-050-001;10-050-003;10-
050-005;10-050-007;10-050-009;10-050-011;10-050-013;10-050-015;10-050-017;10-050-020;10-050-022;10-050-024;10-050-
026. HANK: 10-052-009; 10-052-011;10-052-013;10-052-015;10-052-017;10-052-019; KOGAN: 10-054-240;10-055-240; SIMS:
10-056-320;10-057-320; MARTIN: 10-058-300;10-059-300; VALLEIX: 10-060-250; BRAUN: 10-061-270; BARRET: 10-062-180;
SHROEDER: 10-063-250; 10-067-250; SHOREDER ( CURVED ON FLAT): 10-068-250; POZZI: 10-063-255; BRAUN: 10-064-250;
DUPLAY: 10-065-250; SKENE: 10-066-240; JACOBS: 10-069-210; TEALE: 10-070-230; MUSEUX: 10-071-001;10-071-002;10-071-
003;10-072-001;10-072-002;10-072-003; DOYEN: 10-073-200; NOTO: 10-074-270; KELLY: 10-075-320; COLLIN: 10-076-260;
SOMER: 10-077-240; DARTIGES: 10-078-260; THOMS – GAYLOR: 10-082-240; PROFESSOR MEDINA: 10-083-220;
SCHUBERT:10-084-210; SCHUMACHER: 10-085-000; 10-086-004;10-087-006; ALEXANDER: 10-088-280; KOVORKIAN: 10-089-
000; DOYEN (T): 10-090-170;10-091-140; NOVAK:10-092-230; KOVOURKIAN-YOUNG: 10-093-300; SIMON (RIGID SHARP): 10-
094-001;10-094-002;10-094-003;10-094-004;10-094-005;10-094-006; SCHROEDER (RIGID SHARP): 10-095-001;10-095-002;10-
095-003;10-095-004;10-095-005;10-096-006; RECAIMER (RIGID SHARP): 10-097-005;10-097-006;10-097-007;10-097-008;10-
097-009;10-097-011;10-097-012;10-097-014;10-097-015;10-097-016;10-097-019;10-097-020;10-097-021;10-097-023;10-097-
025;10-097-030 ;10-097-035;10-097-040; RECAIMER (MALLEABLE SHARP): 10-098-006;10-098-007;10-098-008;10-098-009;10-
098-011;10-098-012;10-098-014;10-098-015;10-098-016;10-098-019;10-098-020;10-098-021;10-098-023;10-098-025;10-098-
030;10-098- 035;10-098-040; RECAIMER (RIGID BLUNT): 10-099-005;10-099-006;10-099-007;10-099-008;10-099-009;10-099-
011;10-099-012;10-099-014;10-099-015;10-099-016;10-099-019;10-099-020;10-099-021;10-099-023;10-099-025;10-099-030
;10-099-035;10-099-040; RECAIMER (MALLEABLE BLUNT): 10-100-006;10-100-007;10-100-008;10-100-009;10-100-011;10-
100-012;10-100-014;10-100-015;10-100-016;10-100-019;10-100-020;10-100-021;10-100-023;10-100-025;10-100-030;10-100-
035;10-100-040; RECAIMER – SIMS: 10-100-005;10-100-006;10-100-007;10-100-008;10-100-009;10-100-010;10-100-011;10-
100-013;10-100-014;10-100-015;10-100-016. MARTIN (CM SCALE): 10-101-340; BEACHAM: 10-102-240; GREEN ARMYTAGE:
10-103-220; DELEE: 10-104-360; SIMPSON: 10-105-320;10-106-360; KIELLAND: 10-107-400; NAEGELE: 10-108-360;10-109-
400; BRAUN STADLER: 10-110-150; 10-11-210; USA PATTERN: 10-112-105; SHUMACHER: 10-113-160; BUSCH: 10-114-160;
SELHEIM: 10-115-280; KANE: 10-116-085; COLLIN: 10-117-090; WINTER: 10-119-280;10-120-280;10-121-280;10-122-280;
SAENGER: 10-123-290;10-124-290;
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MODELOS CODIGOS TAMANHO IMAGEM DO PRODUTO USO 

AUVARD  10-001-240 24 CM / 9 1/2”  

 

Auvard é um espéculo vaginal de extremidade única comumente usados em 
procedimentos de OB / GIN, como histerectomia vaginal ou dilatação e curetagem.  
 

MARTIN  10-002-250 25 CM/10” 

 

Martin Retractor é um dispositivo portátil que permite retrações forçadas em tecidos 
moles em diferentes procedimentos cirúrgicos, como cirurgias ginecológicas. O 
punho oco volumoso permite a aplicação de apertos firmes. O eixo longo e resiliente 
facilita o acesso a estruturas mais profundas e a trações.   

SIMON  
10-003-280 
10-004-280 

28CM/ 11” 
115X22MM / 
115X27 MM.  

 

Simon é um dispositivo especializado que é comumente usado em procedimentos de 
ginecologia para retrair a parede vaginal. O volumoso cabo oco permite a aplicação 
de apertos firmes e trações forçadas, e o eixo longo e grosso permite acesso cirúrgico 
profundo. 

MATHIEU 
(VAGINAL 
SPECULA) 
 

10-005-095 
10-006-095 

26 MM  
30 MM  

 

O afastador de Mathieu tem duas extremidades com pontas rombas ou pontiagudas 
e tem 6 ½ "de comprimento. Uma extremidade do afastador inclui um ancinho de 
três dentes que pode puxar ou reter o tecido. Além disso, a outra extremidade pode 
ser usada para retrair o tecido sua curva em ângulo reto. 

MATHIEU 
(VAGINAL 
RETRATOR) 

10-007-100 
10-008-100 

20MM 
26 MM 

 

O afastador de Mathieu tem duas extremidades com pontas rombas ou 
pontiagudas e tem 6 ½ "de comprimento. Uma extremidade do afastador inclui 
um ancinho de três dentes que pode puxar ou reter o tecido. Além disso, a outra 
extremidade pode ser usada para retrair o tecido sua curva em ângulo reto. 

KRIESTELLER 
(SPECULA) 
 

10-009-001 
10-009-002 
10-009-003 
10-012-001 
10-012-002 
10-012-003 
10-015-001 
10-015-002 

110X27MM 
110X30 MM 
110X36 MM 

 

O Espéculo Vaginal de Kristeller e o Conjunto Retractor são utilizados em 
procedimentos de OB / GIN. Eles são comumente usados para exames visuais porque 
ambos são manuais.  
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KRIESTELLER 
(RETRACTOR) 
 

10-011-001 
10-011-002 
10-011-003 
10-013-001 
10-013-002 
10-013-003 
10-016-001 
10-016-002 

115X23 MM 
115X26 MM 
115X32 MM 

 

O Espéculo Vaginal de Kristeller e o Conjunto Retractor são utilizados em 
procedimentos de OB / GIN. Eles são comumente usados para exames visuais porque 
ambos são manuais.  
 

KRIESTELLER 
(SPECULA E UM 
RETRATOR) 
 

10-010-001 
10-010-002 
10-010-003 
10-014-001 
10-014-002 
10-014-003 
10-017-001 
10-017-002 

70X27 MM 
75X30 MM 
90X35 MM 

 

Espéculo Vaginal de Kristeller e o Conjunto Retractor são utilizados em 
procedimentos de OB / GIN. Eles são comumente usados para exames visuais porque 
ambos são manuais. 

SIMS 
 

10-018-001 
10-018-002 
10-018-003 

70X25 MM 
75X30 MM 
80X35 MM 

 

Sims é um retrator portátil usado principalmente para a retração e exposição vaginal. 

 
KALLMORGAN 
RETRACTORS  

10-019-001 
10-019-002 

 
 
70X33 MM 
90X33 MM 

 

O Retrator Vaginal de Kallmorgen é usado para retrair as paredes da vagina para 
examinar as paredes anterior, posterior e lateral da vagina durante o exame 
pélvico, exame de Papanicolaou, sensibilidade e cultura do trato urinário e biópsia 
vaginal. O instrumento tem uma lâmina singular presa a um cabo que é segurado 
pela mão não dominante. É inserido na vagina enquanto o procedimento é 
realizado com a mão dominante. 

KALLMORGAN 
SPECULA  

10-020-001 
10-020-002 

70X33 MM 
90X33 MM 

 

O Retrator Vaginal de Kallmorgen é usado para retrair as paredes da vagina para 
examinar as paredes anterior, posterior e lateral da vagina durante o exame pélvico, 
exame de Papanicolaou, sensibilidade e cultura do trato urinário e biópsia vaginal. O 
instrumento tem uma lâmina singular presa a um cabo que é segurado pela mão não 
dominante. É inserido na vagina enquanto o procedimento é realizado com a mão 
dominante.  

KALLMORGAN (1 
SPECULA E 1 
RETRATOR) 

10-021-001 
10-021-002 

70X40 MM 
90X40 MM 

 

O Retrator Vaginal de Kallmorgen é usado para retrair as paredes da vagina para 
examinar as paredes anterior, posterior e lateral da vagina durante o exame pélvico, 
exame de Papanicolaou, sensibilidade e cultura do trato urinário e biópsia vaginal. O 
instrumento tem uma lâmina singular presa a um cabo que é segurado pela mão não 
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dominante. É inserido na vagina enquanto o procedimento é realizado com a mão 
dominante. 

COLLIN 

10-022-090 
10-023-090 
10-024-100 
10-025-100 
10-026-110 
10-027-110 

90X25 MM 
90X29 MM 
100X35 MM 
100X40 MM 
110X36 MM 
110X40 MM  

O Espéculo Vaginal de Collin é usado para visualizar as paredes da vagina durante os 
procedimentos ambulatoriais e cirurgias, como exame vaginal e cervical, exame de 
Papanicolaou, biópsia cervical, dilatação e curetagem e inserção de IUCD.  
 

PEDERSON 
10-028-076 
10-029-100 
10-030-120 

73X16 MM 
100X22 MM 
120X 25MM 

 

O espéculo vaginal de Pederson é usado para visualizar as paredes da vagina durante 
cirurgias ginecológicas, incluindo exame pélvico, exame do colo do útero, inserção de 
IUCD, dilatação e evacuação e dilatação e curetagem. O cirurgião lubrifica o espéculo 
vaginal de Pederson e gentilmente insere o espéculo fechado dentro da vagina e, em 
seguida, abre as lâminas suavemente e fixa-as na dilatação necessária, ajustando o 
parafuso. 
 

BREISKY 
 

10-034-000 
10-035-000 
10-036-000 
10-037-000 
10-038-000 
10-039-000 
10-040-000 
10-041-000 
10-042-000 
10-043-000 

100X20 MM 
100X25 MM 
100X30 MM 
100X35 MM 
100X40 MM 
130X20 MM 
130X25 MM 
100X30 MM 
130X 35 MM 
130X40 MM 

 

Afastador Vaginal Breisky apresenta uma lâmina ligeiramente côncava que é curvada 
para trás da alça cilíndrica para auxiliar na abertura das paredes vaginais para 
inspeção.  
 

DOYEN 10-044-230 23CM/9” 

 

O afastador vaginal de Doyen é usado para inspecionar a parede vaginal durante 
exame ginecológico incluindo, exame pélvico, exame vaginal, e cultura vaginal e 
sensibilidade.  

GRAVES 
 

10-031-075 
10-032-100 
10-033-150 

75 X 20 MM 
100 X 30 MM 
115 X 35 MM 

 

Espéculo Vaginal Graves é um espéculo de lâmina dupla com um parafuso 
mecanismo para manter as lâminas abertas uma vez inseridas no canal vaginal.  
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CUSCO (CENTRAL 
FIXATION SCREW)  
 

10-045-075 
10-045-085 
10-04-095 
10-045-100 

75X32 MM 
85X36 MM 
95X37 MM 
100X37 MM 

 O espéculo vaginal de Cusco é usado para espalhar as paredes da vagina durante 
procedimentos ginecológicos ambulatoriais, bem como cirurgias, incluindo exame 
vaginal, exame cervical, exame de Papanicolaou, inserção de IUCD, dilatação e 
evacuação e dilatação e curetagem. O instrumento consiste em duas lâminas 
dispostas em uma forma de bico de pato que são presas a uma dobradiça na parte de 
trás com um mecanismo de trava de parafuso. O cirurgião lubrifica o espéculo vaginal 
de Cusco e gentilmente insere o espéculo fechado dentro da vagina. Então, abre as 
lâminas suavemente e fixa-as na dilatação necessária, ajustando o parafuso, o que 
permite ao cirurgião realizar procedimentos sem a ajuda de um assistente. 
 

CUSCO (FOR 
VIRGINS)  

10-46-075 75X 17 MM  

 

CUSCO (SWISS 
PATTERNS)  
  

10-047-090 
10-047-100 
10-047-110 

90X123 MM 
100X25MM 
110X27 MM 

 

CUSCO (LATERAL 
FIXATION SCREW) 

10-048-075 
10-048-085 
10-048-095 
10-048-100 

75X32 MM 
85X36 MM 
95X37 MM 
100X35 MM 
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HEGAR (WITH 
SLOPED HADLE)  
 

10-049-001 
10-049-015 
10-049-002 
10-049-025 
10-049-003 
10-049-035 
10-049-004 
10-049-045 
10-049-005 
10-049-055 
10-049-006 
10-049-065 
10-049-007 
10-049-075 
10-049-008 
10-049-085 
10-049-009 
10-049-095 
10-049-010 
10-049-105 
10-049-011 
10-049-115 
10-049-012 
10-049-125 
10-049-013 
10-049-135 
10-049-014 
10-049-145 
10-049-015 

1 MM 
1,5 MM 
2 MM 
2,5 MM 
3 MM 
3,5 MM 
4 MM 
4,5 MM 
5 MM 
5,5 MM 
6 MM 
6,5 MM 
7 MM 
7,5 MM 
8 MM 
8,5 MM 
9 MM 
9,5 MM 
10 MM 
10,5 MM 
11 MM 
11,5 MM 
12 MM 
12,5 MM 
13 MM 
13,5 MM 
14 MM 
14,5 MM 
15 MM 

 

Os dilatadores uterinos de Hegar são freqüentemente usados para dilatar 
suavemente a boca do colo do útero durante vários procedimentos ginecológicos e 
obstétricos. Estes incluem procedimentos ambulatoriais, como a inserção de 
dispositivos intra-contraceptivos, bem como cirurgias, como dilatação e evacuação, 
dilatação e curetagem e biópsia uterina. O dilatador de extremidade única consiste 
em uma alça em uma extremidade e uma haste graduada como dilatador na outra. 
Durante o procedimento, o dilatador é mantido na mão dominante do operador e 
gentilmente inserido na vagina através da vulva. O dilatador é inserido na boca do 
colo do útero com uma pressão suave para dilatá-lo. O procedimento é repetido com 
um dilatador Hegar de maior espessura até que a dilatação cervical necessária seja 
alcançada. 
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HEGAR 

10-050-001 
10-050-003 
10-050-005 
10-050-007 
10-050-009 
10-050-011 
10-050-013 
10-050-015 
10-050-017 
10-050-020 
10050-022 
10-050-024 
10-050-026 

1/2MM 
3/4MM 
5/6MM 
7/8MM 
9/10MM 
11/12MM 
13/14MM 
15/16MM 
17/18MM 
19/20MM 
21/22MM 
23/24MM 
25/26MM  

Os dilatadores uterinos de Hegar são freqüentemente usados para dilatar 
suavemente a boca do colo do útero durante vários procedimentos ginecológicos e 
obstétricos. Estes incluem procedimentos ambulatoriais, como a inserção de 
dispositivos intra-contraceptivos, bem como cirurgias, como dilatação e evacuação, 
dilatação e curetagem e biópsia uterina. O dilatador de extremidade única consiste 
em uma alça em uma extremidade e uma haste graduada como dilatador na outra. 
Durante o procedimento, o dilatador é mantido na mão dominante do operador e 
gentilmente inserido na vagina através da vulva. O dilatador é inserido na boca do 
colo do útero com uma pressão suave para dilatá-lo. O procedimento é repetido com 
um dilatador Hegar de maior espessura até que a dilatação cervical necessária seja 
alcançada. 
 

HANK 
 

10-052-009 
10-052-011 
10-052-013 
10-052-015 
10-052-017 
10-052-019 

9/10 =4,5/5MM 
11/12=5,5/6MM 
13/14=6,5/7MM 
15/16=7,8/8MM 
17/18=8,5/9MM 
19/20=9,5/10MM 

 

O dilatador uterino de Hank tem duas extremidades e é arredondado nas 
extremidades para medir a dilatação ou induzir a dilatação do útero. 

KOGAN  
 

10-054-240 
10-055-240 

24CM/9 ½” 
 

 

O Espéculo Endocervical de Kogan é um instrumento ginecológico usado para 
visualizar o canal endocervical distal. Ao contrário de um espéculo de bico-de-pato 
tradicional, este único dispositivo de mola, de travamento e anel de dedo apresenta 
lâminas fenestradas opostas no final das mandíbulas longas. As mandíbulas e as 
lâminas se estendem mais profundamente no colo do útero e podem, portanto, 
retrair o tecido mais profundo. Um espéculo endocervical é freqüentemente usado 
em procedimentos de colposcopia, ou onde os pólipos não podem ser facilmente 
visualizados.  

SIMS  
10-056-320 
10-057-320 

32 CM/12 ½”  

O Sims Uterine Sound é um instrumento OB / GYN é maleável, usado para sondar e 
dilatar o útero, bem como medir o comprimento do canal cervical. É muito 
semelhante ao som uterino de Simpson.  
 

MARTIN 
10-058-300 
10-059-300 

30CM /11 ¾” 
 

 

O Martin Sims Uterine Sound é um instrumento OB / GYN é  maleável, usado para 
sondar e dilatar o útero, bem como medir o comprimento do canal cervical. É muito 
semelhante ao som uterino de Simpson. 
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VALLEIX (RÍGIDO) 10-060-250 25CM/10”  

 

O Som Uterino Valliex Sims é um instrumento OB / GYN é maleável, utilizado para 
sondar e dilatar o útero, bem como medir o comprimento do canal cervical. É muito 
semelhante ao som uterino de Simpson. 

BRAUN 10-061-270 27CM/12 ½” 

 

O depressor uterino BRAUN é um instrumento usado para deslocar o útero da mulher 
de sua posição. Isso pode ser feito com a ajuda de facilitar o tecido que pode estar ao 
redor do útero. Também pode ser feito comprimindo o tecido ou por excisão do 
tecido que circunda o útero. Um depressor uterino é um instrumento ginecológico 
que geralmente é realizado pelo ginecologista ao realizar um dos três processos no 
tecido. O processo que pode ser usado dependerá de qual método é mais seguro para 
a saúde da mulher, e que causará o menor desconforto.  

BARRETT 10-062-180 18CM/7” 

 

As pinças de Tenaculum da Barrett são pinças de anel de dedo, comumente usadas 
para agarrar o tecido cervical. Com hastes retas e pontas afiadas que se curvam para 
dentro, os fórceps tenaculum de Barrett se assemelham a um fórceps tenaculum da 
Braun.  

SHROEDER 
10-063-250 
10-067-250 

25,5CM/10” 

 

Pinça de Tenaculum Schroeder-Braun é um instrumento de anel de dedo, 
comumente usado em procedimentos de OB / GYN envolvendo manipulação do colo 
do útero ou do útero, mais comumente D & C e histerectomia vaginal ou abdominal. 
Eles também são usados para agarrar, segurar e movimentar vasos e artérias durante 
procedimentos cirúrgicos.  

SHROEDER 
(CURVED ON FLAT)  

10-068-250 25,5CM/10” 

 

Pinça de Tenaculum Schroeder-Braun é um instrumento de anel de dedo, 
comumente usado em procedimentos de OB / GYN envolvendo manipulação do colo 
do útero ou do útero, mais comumente D & C e histerectomia vaginal ou abdominal. 
Eles também são usados para agarrar, segurar e movimentar vasos e artérias durante 
procedimentos cirúrgicos.  

POZZI 10-063-255 25,5CM/10” 

 

Pozzi são comumente usadas em cirurgia para apreender vasos sanguíneos ou para 
firmar o colo do útero e o útero. Os ganchos pontiagudos nas pontas possuem 
diferentes partes durante a cirurgia. Eles são controlados por alças de anel para 
confortável e uso controlado 

BRAUN 10-064-250 25CM/10” 

 

Braun são comumente usadas em cirurgia para apreender os vasos sanguíneos ou 
estabilizar o colo do útero e útero. Os ganchos pontiagudos nas pontas seguram 
diferentes partes durante a cirurgia. Eles são controlados por alças de anel para uso 
confortável e controlado. 
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DUPLAY 10-065-250 25CM/10” 

 

As pinças de Tenaculum da Duplay são comumente usadas em cirurgias para capturar 
vasos sangüíneos ou firmar o colo do útero ou o útero. A pinça possui uma ponta de 
dente afiada para segurar as peças durante a cirurgia.  

SKENE 10-066-240 24CM/9 ½” 

 

Pinça Skene Tenaculum são projetados para uso em cirurgia para apreender os vasos 
sanguíneos ou estabilizar o colo do útero e útero. A pinça possui alças de anel para 
um aperto confortável e seguro.  

JACOBS 10-069-210 21CM/8 ¼” 

 

O Jacobs Forceps é um instrumento de cateter de dedo, OB / GIN usado para segurar 
o colo do útero ou o útero durante procedimentos como episiotomia, histerectomia 
ou dilatação e curetagem. Esses fórceps têm dentes 2x2 que proporcionam uma 
pegada segura com menos trauma do que uma pinça de tenaculum de dentes 
simples, que morde mais profundamente. 

TEALE 10-070-230 23 CM/9” 

 

O fórceps de Teale Vulsellum é um instrumento de OBJEV usado para agarrar o colo 
do útero ou o útero durante procedimentos como episiotomia, histerectomia ou 
dilatação e curetagem.  

MUSEUX  

10-071-001 
10-071-002 
10-071-003 
10-072-001 
10-072-002 
10-072-003 

6MM 
8MM 
10 MM 
  

Os fórceps Museux Vulsellum são pinças de anel de dedo usadas para agarrar o útero 
durante procedimentos de OB / GYN. 

DOYEN 10-073-200 20CM/8” 

 

Os fórceps de Doyen Vulsellum são um instrumento de OBJ e GIN, usado para agarrar 
o colo do útero ou o útero durante procedimentos como episiotomia, histerectomia 
ou dilatação e curetagem.  
 

NOTO 10-074-270 27CM/0 ¾” 

 

A pinça Noto Uterine Polypus é usada para agarrar e remover com segurança pólipos 
da cavidade uterina durante a polipectomia. Ele também é usado como uma pinça de 
retenção de esponja e como estabilizador geral para prender os tecidos moles e 
manipulá-los para uma visão ideal.  

KELLY 10-075-530 38 CM/12 ½” 

 

Os fórceps de Polyps de Kelly são pinças de anel de dedo, comumente usadas para 
remover pólipos do útero. Pontas ovaladas, serrilhadas e fenestradas proporcionam 
uma superfície de fixação ideal para a remoção bem-sucedida desses crescimentos. 
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COLLIN 10-076-260 26CM /10 ¼” 

 

O fórceps seing uterino Collin é usado para retrair a parede vaginal e elevá-la para 
extrair o crescimento excessivo de tecido, incluindo malignidades, pólipos e tecidos 
moles.  

SOMER 10-077-240 24 CM /9 ½” 
 

O Fórceps Somer Uterine é usado para elevar a parede vaginal e extra -cristinal, 
linfoma e malignas vaginais durante uma cirurgia.  

DARTIGUES 10-078-260 26 CM /10 ¼” 

 

O fórceps de apreensão uterina de Dartigues é usado para retrair e elevar a parede 
vaginal para apreender e extrair pólipos uterinos, malignidades e recuperação de 
tecido mole durante a polipectomia e a curetagem endometrial.  

THOMS-GAYLOR 10-082-240 24 CM/9 ½” 

 

A pinça de biópsia uterina Thoms-Gaylor possui alças de anel e um perfurador de 
biópsia circular para remoção do tecido uterino para biópsia.  

PROFESSOR 
MEDINA 

10-083-220 22 CM/ 8 ¾” 

 

A pinça de biópsia uterina Professor Medina possui alças de anel e um perfurador 
de biópsia circular para remoção do tecido uterino para biópsia. 

SHUBERT  10-084-210 21 CM /8 ¼” 

 

Os fórceps de biópsia da Schubert são projetados com mordidas triangulares para 
retirar amostras de biópsias do tecido uterino. O design da haste permite que o 
cirurgião aplique pressão significativa durante a amostragem.  

SCHUMACHER 
 

10-085-000 
10-086-004 
10-087-006 

4 MM 
6MM 

 

O fórceps de biópsia de Schumacher é um fórceps angulado usado para obter tecido 
de amostra da borda do colo do útero durante a biópsia cervical. O fórceps de biópsia 
de Schumacher é inclinado para recuperar o tecido cervical sem obstruir a visão. Ele 
tem uma ponta para extrair o tecido cervical e removê-lo com segurança para 
citologia. 
 

ALEXANDER  10-088-280 28CM/11” 

 

O fórceps de biópsia de Alexander é usado para apreender e remover o tecido cervical 
durante a biópsia cervical e tecido endometrial durante a biópsia endometrial. O 
instrumento tem um comprimento total de 19,5 cm e tem mandíbulas de crocodilo 
que são serrilhadas com um tamanho de mordida de 5,1 mm para agarrar o tecido 
mole com segurança para remoção. 

KOVOURKIAN 10-089-000 24 CM / 9 1/4”  

 

As pinças de biópsia Kevorkian-Younge apresentam uma única mordida (3,0 MM X 
8,0 MM) com dentes no maxilar inferior para retirar uma amostra de tecido do útero.  
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DOYEN (T)   
 

10-090-170 
10-091-140 

17CM/9 ¾” 
(29MM) 
14CM/5 ½” 
(29MM)  

Doyen Tumor Screw é projetado com uma alça em T, que permite fácil controle e 
manipulação.  
 

NOVAK 10-092-230 23 CM/9” 

 

A Cureta de Biópsia por Sucção Endocervical Novak possui uma ponta inclinada e 
serrilhada para auxiliar na remoção e coleta de tecido de biópsia do endocervix.  

KOVOUKIAN-
YOUNG 

10-093-300 30 CM/12” 
 

A Cureta de Biópsia por Sucção Endocervical Novak possui uma ponta inclinada e 
serrilhada para auxiliar na remoção e coleta de tecido de biópsia do endocervix.  

SIMON (RIGID 
SHARP)  
 

10-094-001 
10-094-002 
10-094-003 
10-094-004 
10-094-005 
10-094-006 

#1-7 MM 
#2-8 MM 
“3-10MM 
#4-11 MM 
#5-12MM 
#6-15 MM 

 

Simon Curette apresenta uma ponta em concha afiada, sulcada, e é projetado para 
remover o tecido do revestimento do útero. Pode ser usado para raspar e remover 
crescimentos ou tecidos para serem biopsiados.  
 

SCHOEDER (RIGID 
SHARP)  

10-095-001 
10-095-002 
10-095-003 
10-095-004 
10-095-005 
10-095-006 

#1-7 MM 
#2-8 MM 
“3-10MM 
#4-11 MM 
#5-12MM 
#6-15 MM 

 

Schroeder Curette apresenta uma ponta em concha afiada, sulcada, e é projetada 
para remover o tecido do revestimento do útero. Pode ser usado para raspar e 
remover crescimentos ou tecidos para serem biopsiados.  
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RECAMINER (RIGID 
SHARP) 

10-097-005 
10-097-006 
10-097-007 
10-097-008 
10-097-009 
10-097-011 
10-097-012 
10-097-014 
10-097-015 
10-097-016 
10-097-019 
10-097-020 
10-097-021 
10-097-023 
10-097-030 
10-097-035 
10-097-040 

5 MM 
6 MM 
7 MM 
8 MM 
9 MM 
11 MM 
12 MM 
14 MM 
15 MM 
16 MM 
19 MM 
20 MM 
21 MM 
23 MM 
25 MM 
30 MM 
35 MM 

 

 
Cureta Uterina Recâmera é um instrumento OB / GYN usado para remover tecido do 
revestimento da vagina. Pode ser usado para raspar o tecido a ser biopsiado. O eixo 
é maleável para que possa ser manipulado em um ângulo adequado para as 
necessidades do usuário e do paciente. 
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RECAMINER  
(MALLEABLE 
SHARP)  

10-098-006 
10-098-007 
10-098-008 
10-098-009 
10-098-011 
10-098-012 
10-098-014 
10-098-015 
10-098-016 
10-098-019 
10-098-020 
10-098-021 
10-098-023 
10-098-025 
10-098-030 
10-098-035 
10-098-040 

7 MM 
8 MM 
9 MM 
11 MM 
12 MM 
14 MM 
15 MM 
16 MM 
19 MM 
20 MM 
21 MM 
23 MM 
25 MM 
30 MM 
35 MM 
40 MM 

 

Cureta Uterina Recâmera é um instrumento OB / GYN usado para remover tecido do 
revestimento da vagina. Pode ser usado para raspar o tecido a ser biopsiado. O eixo 
é maleável para que possa ser manipulado em um ângulo adequado para as 
necessidades do usuário e do paciente. 
 

RECAMINER (RIGID 
BLUNT) 

10-099-005 
10-099-006 
10-099-007 
10-099-008 
10-099-009 
10-099-011 
10-099-012 
10-099-014 
10-099-015 
10-099-016 
10-099-019 
10-099-020 
10-099-021 
10-099-023 
10-099-025 
10-099-030 
10-099-035 
10-099-040 

5 MM 
6 MM 
7 MM 
8 MM 
9 MM 
11 MM 
12 MM 
14 MM 
15 MM 
16 MM 
19 MM 
20 MM 
21 MM 
23 MM 
25 MM 
30 MM 
35 MM 
40 MM  

 

Cureta Uterina Recâmera é um instrumento OB / GYN usado para remover tecido do 
revestimento da vagina. Pode ser usado para raspar o tecido a ser biopsiado. O eixo 
é maleável para que possa ser manipulado em um ângulo adequado para as 
necessidades do usuário e do paciente. 
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RECAMINER 
(MALEÁVEL) 

10-100-006 
10-100-007 
10-100-008 
10-100-009 
10-100-011 
10-100-012 
10-100-014 
10-100-015 
10-100-016 
10-100-019 
10-100-020 
10-100-021 
10-100-023 
10-100-025 
10-100-030 
10-100-035 
10-100-040 

6 MM 
7 MM 
8 MM 
9 MM 
11 MM 
12 MM 
14 MM 
15 MM 
16 MM 
19 MM 
20 MM 
21 MM 
23 MM 
25 MM 
30 MM 
35 MM 
40 MM  

 

Cureta Uterina Recâmera é um instrumento OB / GYN usado para remover tecido do 
revestimento da vagina. Pode ser usado para raspar o tecido a ser biopsiado. O eixo 
é maleável para que possa ser manipulado em um ângulo adequado para as 
necessidades do usuário e do paciente. 
 

RECAMIER SIMS  

10-100-005 
10-100-006 
10-100-007 
10-100-008 
10-100-009 
10-100-010 
10-100-011 
10-100-012 
10-100-013 
10-100-014 
10-100-015 
10-100-016 

5 MM 
6 MM 
7 MM 
8MM 
9 MM 
11 MM 
12 MM 
14 MM 
15 MM 
16 MM 
19 MM 
20 MM 
21 MM 
23 MM 
25 MM 
30 MM 
35 MM 
40 MM 

 
 

Cureta Uterina Recâmera é um instrumento OB / GYN usado para remover tecido do 
revestimento da vagina. Pode ser usado para raspar o tecido a ser biopsiado. O eixo 
é maleável para que possa ser manipulado em um ângulo adequado para as 
necessidades do usuário e do paciente. 
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MARTIN (CM 
SCALE) 

10-101-340 
34 CM/13 ½” CM 
SCALE 

 

O Martin Pelvimeter é usado em obstetrícia e ginecologia para avaliar o tamanho da 
pélvis feminina em relação ao parto para determinar se o parto vaginal natural é 
possível. O pelvímetro apresenta dois braços em forma de bulbo para agarrar a 
largura da pélvis e uma régua na dobradiça graduada em centímetros e polegadas.  
 

BEACHAM 10-102-240 24 CM/ 9 ½” 

 

Beacham é um instrumento fino que é usado para romper artificialmente as 
membranas para acelerar o terceiro estágio do parto durante o parto vaginal.  

GREEN ARMYTAGE 10-103-220 22 CM/ 8 ¾” 

 

As pinças uterinas são projetadas para agarrar e prender o tecido no útero para 
remoção ou mobilização. A pinça possui alças de anel de travamento e lâminas 
alargadas com ranhuras para proporcionar um aperto firme no tecido.  

DELEE 10-104-360 36 CM/14 ¼” 
 

Os Pinças Obstétricas DeLee são ideais para auxiliar no processo de parto, segurando 
a cabeça do feto com as lâminas curvas cefálicas ocas. A curva pélvica é moldada para 
se adaptar ao canal do parto e causar desconforto mínimo. 

SIMPSON 
 

10-105-320 
10-106-360 

32CM/ 12 ½” 
39 CM / 14 ¼” 

 

Os fórceps obstétricos de Simpson são comumente usados para ajudar no parto. As 
pinças apresentam lâminas cefálicas alongadas e curvadas para agarrar a cabeça fetal 
transformada em sua migração através do canal de parto. 
 

KIELLAND 10-107-400 40 CM / 15 ¾” 

 

Os fórceps obstétricos Kielland-Luikart são projetados para ajudar no processo de 
entrega. A pequena curva pélvica permite a rotação da cabeça do feto quando não 
está alinhada com o canal do parto. As lâminas semifenestradas comprovaram tração 
adicional na cabeça do feto. 

NAEGELE 
 

10-108-360 
10-109-400 

36 CM /14” 
40 CM /15 ¾” 

 

Fórceps Naegele Obstetrics são projetados para ajudar na entrega do feto, aplicando 
tração para a cabeça do feto.  

BRAUN STADLER 
 

10-110-150 
10-111-210 

15 CM/6” 
21 CM 8 ¼” 

 

As tesouras para episiotomia da Braun, que também podem ser conhecidas como 
tesouras de episiotomia da Braun-Stadler, são usadas para realizar episiotomias 
durante o trabalho de parto. 
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USA PATTERN 10-112-105 10,5 CM / 4 ¼” 

 

Tesouras umbilicais são especialmente projetadas para cortar o cordão umbilical 
após o parto.  

SCHUMACHER 10-113-160 16 CM / 6 ¼” 

 

O Schumacher-Van Doren Biopsy Punch é um instrumento de anel de dedo não 
rompido usado para remover amostras de tecido uterino para biópsia.  
 

BUSCH 10-114-160 16 CM / 6 ¼” 

 

Busch Umbilical Scissors são tesouras de anel de dedo usadas para cortar o cordão 
umbilical após o parto.  
 

SELHEIM 10-115-280 28 CM /11” 

 

Alavanca de Selheim facilita sobremodo a retirada do feto. 

KANE 10-116-085 8,5 CN /3 ½” 

 

O grampo do cordão umbilical de Kane é usado para fixar o cordão umbilical após o 
corte no momento da entrega do bebê.  
 

COLLIN 10-117-090 9 CM / 3 ½” 

 

O Collin Umbilical Cord Clamp é usado para fixar e prender o cordão umbilical do bebê 
após o parto.  
 

WINTER 
 

10-119-280 
10-120-280 
10-122-280 

28 CM /11 “ 
28 CM /11 “ 
28 CM /11 “ 

 

Winter são usados para agarrar e proteger os ovários durante ooforectomia, 
salpingectomia e apreensão e remover pedaços de placenta do útero durante a 
cesariana, histerectomia, reparo uterino, hemorragia anteparto, placenta prévia e 
placenta acreta. O instrumento é um fórceps angulado e não-catraca que possui 
mandíbulas retas que terminam em pontas ovais com recortes para prender melhor 
o tecido mole. 
 

SAENGER 
 

10-123-290 
10-124-290 

29 CM/ 11 ½” 
29 CM/ 11 ½” 

 

Saenger são usados para agarrar pedaços da placenta para remoção durante a 
cesariana, histerectomia, miomectomia e reparação uterina. Eles também são usados 
durante ooforectomia, ressecção de tumor ovariano ou cisto e salpingectomia.  
 

 


