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MODELO CÓDIGO TAMANHO IMAGEM USO 

STANDARD N.03 03-001-003  

5 "  
6"  
7 "  
8" 

 

Instrumento pequeno e extremamente afiado usado para 
cirurgia, dissecação anatômica, podologia e várias artes e 
ofícios cirurgicos e procedimentos médicos, são reutilizáveis e 
consistem em duas partes lâmina e alça.  

STANDARD N.07 03-002-07 

5 "  
6"  
7 "  
8" 

 

Instrumento pequeno e extremamente afiado usado para 
cirurgia, dissecação anatômica, podologia e várias artes e 
ofícios cirurgicos e procedimentos médicos, são reutilizáveis e 
consistem em duas partes lâmina e alça.  

STANDARD N.7k 03-003-007 

5 "  
6"  
7 "  
8" 

 

Instrumento pequeno e extremamente afiado usado para 
cirurgia, dissecação anatômica, podologia e várias artes e 
ofícios cirurgicos e procedimentos médicos, são reutilizáveis e 
consistem em duas partes lâmina e alça.  

STANDARD N. 3L 03-004-003 

5 "  
6"  
7 "  
8" 

 

Instrumento pequeno e extremamente afiado usado para 
cirurgia, dissecação anatômica, podologia e várias artes e 
ofícios cirurgicos e procedimentos médicos, são reutilizáveis e 
consistem em duas partes lâmina e alça.  

STANDARD N.4 03-005-004 

5 "  
6"  
7 "  
8"  

Instrumento pequeno e extremamente afiado usado para 
cirurgia, dissecação anatômica, podologia e várias artes e 
ofícios cirurgicos e procedimentos médicos, são reutilizáveis e 
consistem em duas partes lâmina e alça.  
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STANDARD N. 4L 03-006-004 

5 "  
6"  
7 "  
8" 

 

Instrumento pequeno e extremamente afiado usado para 
cirurgia, dissecação anatômica, podologia e várias artes e 
ofícios cirurgicos e procedimentos médicos, são reutilizáveis e 
consistem em duas partes lâmina e alça.  

DISSECTING 
KNIVE PONTA 

ARREDONDADA  

03-007-001 
03-008-002 
03-009-003 
03-010-004 
03-011-005 

 1"  
1.25"  
1.5" 

1.75" 
2" 

 

 

As facas de dissecação são lâminas cirúrgicas extremamente 
afiadas semelhantes aos bisturis. É utilizado normalmente 
vários procedimentos cirúrgicos que requerem dissecção do 
tecido, variando de autópsia a aulas de anatomia. Facas de 
dissecação são moldados de acordo com sua finalidade.  

DISSECTING 
KNIVE PONTA 

FINA   

03-012-006, 
03-013-007 
03-014-008 
03-015-009 
03-016-010 

 
1"  

1.25"  
1.5" 

1.75" 
2" 

 

 

As facas de dissecação são lâminas cirúrgicas extremamente 
afiadas semelhantes aos bisturis. É utilizado normalmente 
vários procedimentos cirúrgicos que requerem dissecção do 
tecido, variando de autópsia a aulas de anatomia. Facas de 
dissecação são moldados de acordo com sua finalidade. 
Outras características incluem uma aresta de corte extra 
afiada e uma alça de aderência não deslizante. 
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LISTON 1/2 03-017-190 

CUMPRIMENTO 
TOTAL DO 

INSTRUMENTO: 29 
cm/11 ¹/2" ; 

CUMPRIMENTO DA 
LÂMINA: 19 cm/7 ¹/2"  

 

A faca Liston é usada na amputação cirúrgica. A Faca de 
Amputação Liston é criada para auxiliar em procedimentos 
que requerem amputação. Esta faca de amputação é 
adequada para procedimentos de amputação nos quais 
músculo, gordura e osso precisam ser cortados. O limpador o 
corte através destas camadas de tecido menos trauma para 
áreas circundantes. Esta faca possui uma alça arredondada 
que permite a operação manual e está disponível em vários 
comprimentos, tornando-a adequada para uma variedade de 
lugares no corpo.  

LANGENBECK 
1/2 PONTA 

ARREDONDADA  
03-018-180 

CUMPRIMENTO 
TOTAL DO 

INSTRUMENTO: 18 
cm / 7" ; 

CUMPRIMENTO DA 
LÂMINA: 5,5 cm / 2 

1/4"  

 

Langenbeck com ponta arredondada foi projetado para 
cirurgias que exigem a separação da membrana periosteal do 
osso. O design delicado evita danos em excesso ao remover a 
camada, através da lâmina estreita e sem corte.  

LANGENBECK 
1/2 PONTA FINA  

03-019-190 

CUMPRIMENTO 
TOTAL DO 

INSTRUMENTO: 18 
cm / 7" ; 

CUMPRIMENTO DA 
LÂMINA: 5,5 cm / 2 

1/4"  

 

Langenbeck com design delicado evita danos em excesso ao 
remover a camada, através da lâmina estreita e sem corte. 
Geralmente utilizada em cirurgias neurológicas.   

VIRCHOW 
03-020-160, 
03-021-200 
03-022-240 

16 cm/ 6 ¹/4" ; . 
20cm /8" ;    

 24cm /9 ¹/2"  

Facas Virchow são feitas de aço inoxidável, faca de 
segmentação do cérebro usado para autópsia post mortem. É 
também conhecido como Virchow Brain Knife é usado pelos 
cirurgiões especializados durante os procedimentos 
neurocirúrgicos do cérebro em áreas sensíveis.  

 


