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Produto PINÇAS CIRÚRGICAS ( SEM INSERTO) - KAMAL INTERNATIONAL

Modelo Produto Médico



Modelos: Standard; Standard Narrow; Standard Delicate; Standard 1 x 2 Teeth; Standard Medium 1 x 2 teeth; Standard
Delicate 1 x 2 teeth; Standard Delicate 2 x 3 teeth; Standard Delicate 3 x 4 teeth; Standard Delicate 4 x 5 teeth; Lerche 5 x 6
teeth; Stone 5 x 6 teeth; Alderkruetz 2 x 3 teeth; Alderkruetz 4 x 5 teeth; Adson; Adson 1 x 2 teeth; Micro Adson; Micro
Adson 1 x 2 teeth; Adson brown 7 x 7 teeth; Iris (serrilhado) reto; Iris (serrilhado) levemente curvo; Iris (serrilhado) curvo;
Iris 1 x 2 teeth reto; Iris 1 x 2 teeth levemente curvo; Iris 1 x 2 teeth curvo; Semken; Semken 1 x 2 teeth; Mcindoe; Gillies;
Waugh; Waugh 1 x 2 teeth; Pott Smith; Pott Smith 1 x 2 teeth; De Backey 1.5mm;De Backey 2.0mm;De Backey 2.7mm; De
Backey 3.5mm;Cooley reto; Cooley curvo; Gearld reto ponta serrilhada; Gearld curvo ponta serrilhada; Gearld reto 1 x 2
teeth; Gearld curvo 1 x 2 teeth; Cushing serrilhado reto; Cushing serrilhado curvo; Cushing 1 x 2 teeth; Bonney; Taylor
ponta serrilhada; Taylor ponta dentada: 04-066-175;Taylor ponta serrilhada cabo reto;Taylor ponta dentada cabo reto;
Taylor cabo curvo e ponta serrilhada; Taylor cabo curvo e ponta dentada; Tuttle (singley);Russian Pattern; Nelson 6 x 7
teeth; Duval; Collin Duval; Lucae cabo curvo e ponta oval; Lucae cabo curvo ponta fina; Gruenwald (Jansen); Troeltsch
(wilde); Jeweller Style Nº 3; Jeweller Style Nº 5; Jeweller Style Nº 7; Jeweller A – cabo serrilhado e ponta lisa; Jeweller B – cabo
serrilhado e ponta serrilhada; Jeweller C – cabo serrilhado com ponta curva lisa; Jeweller D – cabo serrilhado com a ponta
curva serrilhada; Feilchenfeld; Hunter reto; Hunter curvo; Douglas ponta reta serrilhada; Douglas ponta chanfrada
serrilhada; Beer; Barraquer; Steiglitz reto; Steiglitz curvo; Ralks reto; Ralks curvo; Bishop Harmon delicate serrilhado; Bishop
Harmon delicate 1x2 teeth; Bishop Harmon extremely delicate serrilhado; Bishop Harmon extremely delicate 1x2 teeth;
Desmarres. Códigos: Standard: 04-001-105;04-001-115;04-001-130;04-001-145;04-001-160;04-001-180;04-001-200;04-001-
250; 04-001-300; Standard Narrow: 04-002-115;04-002-130;04-002-145;04-002-160;04-002-180;04-002-200;04-002-250;04-
002-300; Standard Delicate: 04-003-130;04-003-145; Standard 1 x 2 Teeth: 04-004-105;04-004-115;04-004-130;04-004-
145;04-004-160;04-004-180;04-004-200;04-004-250;04-004-300; Standard Medium 1 x 2 teeth: 04-005-130;04-005-140;04-
005-160;04-005-200; Standard Delicate 1 x 2 teeth: 04-006-130;04-006-140; Standard Delicate 2 x 3 teeth: 04-007-130;04-
007-140;04-007-160;04-007-180;04-007-200;04-007-250; Standard Delicate 3 x 4 teeth: 04-008-140;04-008-160; Standard
Delicate 4 x 5 teeth: 04-009-130;04-010-160; Lerche 5 x 6 teeth: 04-011-150; Stone 5 x 6 teeth: 04-011-150; Alderkruetz 2 x 3
teeth: 04-012-150; 04-013-200; Alderkruetz 4 x 5 teeth: 04-014-150; 04-015-200; 04-016-250; Adson: 04-017-120;04-017-150;
Adson 1 x 2 teeth: 04-018-120;04-018-150; Micro Adson: 04-021-120;04-021-150; Micro Adson 1 x 2 teeth: 04-022-120;04-
022-150; Adson brown 7 x 7 teeth: 04-024-120; Iris (serrilhado) reto: 04-026-110; Iris (serrilhado) levemente curvo: 04-027-
110; Iris (serrilhado) curvo: 04-028-110; Iris 1 x 2 teeth reto: 04-029-110; Iris 1 x 2 teeth levemente curvo: 04-030-110; Iris 1 x
2 teeth curvo: 04-031-110; Semken: 04-032-125;04-032-150; Semken 1 x 2 teeth: 04-033-125;04-033-150; Mcindoe: 04-035-
150; Gillies: 04-037-150; Waugh: 04-038-150;04-038-200; Waugh 1 x 2 teeth: 04-039-150;04-039-200; Pott Smith: 04-041-
180;04-041-200;04-041-250; Pott Smith 1 x 2 teeth: 04-042-180;04-042-200;04-042-250; De Backey 1.5mm: 04-044-150;04-
044-195;04-044-240; De Backey 2.0mm: 04-045-150;04-045-195;04-045-240;04-045-300; De Backey 2.7mm: 04-046-150;04-
046-195;04-046-240;04-046-300; De Backey 3.5mm: 04-047-150;04-047-195;04-047-240;04-047-300; Cooley reto: 04-048-
160;04-048-200; Cooley curvo: 04-049-150;04-049-190;04-049-240;04-049-200; Gearld reto ponta serrilhada: 04-052-180;
Gearld curvo ponta serrilhada: 04-053-180; Gearld reto 1 x 2 teeth: 04-054-180; Gearld curvo 1 x 2 teeth: 04-055-180;
Cushing serrilhado reto: 04-058-175; Cushing serrilhado curvo: 04-059-175; Cushing 1 x 2 teeth: 04-060-175; Bonney: 04-
062-180; Taylor ponta serrilhada: 04-065-175; Taylor ponta dentada: 04-066-175; Taylor ponta serrilhada cabo reto: 04-067-
175; Taylor ponta dentada cabo reto: 04-068-175; Taylor cabo curvo e ponta serrilhada: 04-069-175; Taylor cabo curvo e
ponta dentada: 04-070-175; Tuttle (singley): 04-072-180;04-072-230; Russian Pattern:04-073-150;04-073-200;04-073-250;
Nelson 6 x 7 teeth: 04-074-150;04-074-230; Duval: 04-075-175; Collin Duval: 04-076-200; Lucae cabo curvo e ponta oval: 04-
077-140; Lucae cabo curvo ponta fina: 04-078-140; Gruenwald (Jansen): 04-079-160;04-079-200; Troeltsch (wilde): 04-080-
100;04-080-110;04-081-130; Jeweller Style Nº 3: 04-082-003; Jeweller Style Nº 5: 04-082-005; Jeweller Style Nº 7: 04-082-007;
Jeweller A – cabo serrilhado e ponta lisa: 04-083-90;04-083-110;04-083-125; Jeweller B – cabo serrilhado e ponta serrilhada:
04-084-90;04-084-110;04-084-125; Jeweller C – cabo serrilhado com ponta curva lisa: 04-085-90;04-085-110;04-085-125;
Jeweller D – cabo serrilhado com a ponta curva serrilhada: 04-086-90;04-086-110;04-086-125; Feilchenfeld: 04-087-075;04-
087-095;04-087-115; Hunter reto: 04-088-110; Hunter curvo: 04-089-110; Douglas ponta reta serrilhada: 04-090-090;
Douglas ponta chanfrada serrilhada: 04-091-090; Beer: 04-092-090; Barraquer: 04-093-105; Steiglitz reto: 04-094-140;
Steiglitz curvo: 04-095-140; Ralks reto: 04-096-140; Ralks curvo: 04-095-140; Bishop Harmon delicate serrilhado: 040-098-
083; Bishop Harmon delicate 1x2 teeth: 040-099-083; Bishop Harmon extremely delicate serrilhado: 04-100-083; Bishop
Harmon extremely delicate 1x2 teeth: 04-101-083; Desmarres: 04-102-095;04-103-095;04-104-095;
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PINÇAS CIRÚRGICAS (SEM INSERTO) KAMAL INTERNATIONAL 

MODELO TAMANHO CÓDIGO 
IMAGEM DA 

PONTA 
 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

STANDARD 

10,5 cm 
11,5 cm 
13 cm 

14,5 cm 
16 cm 
18 cm 
20 cm 
25 cm 
30 cm 

04-001-105 
04-001-115 
04-001-130 
04-001-145 
04-001-160 
04-001-180 
04-001-200 
04-001-250 
04-001-300 

 

 

 

O fórceps padrão é um instrumento articulado 
de mão usado para agarrar e segurar objetos. 
Um instrumento para agarrar, segurar ou puxar 
materiais, especialmente em operações 
delicadas. Os fórcepses de polegar padrão são 
fórceps de mola usados pela compressão entre 
o polegar e o indicador e são usados para 
agarrar, segurar ou manipular o tecido do 
corpo. 

STANDARD 
NARROW 

10,5 cm 
11,5 cm 
13 cm 

14,5 cm 
16 cm 
18 cm 
20 cm 
25 cm 
30 cm 

04-002-115 
04-002-130 
04-002-145 
04-002-160 
04-002-180 
04-002-200 
04-002-250 
04-002-300  

 

O fórceps padrão é um instrumento articulado 
de mão usado para agarrar e segurar objetos. 
Um instrumento para agarrar, segurar ou puxar 
materiais, especialmente em operações 
delicadas. Os fórcepses de polegar padrão são 
fórceps de mola usados pela compressão entre 
o polegar e o indicador e são usados para 
agarrar, segurar ou manipular o tecido do 
corpo. 

STANDARD 
DELICATE 

13 cm 
14,5 cm 

04-003-130 
04-003-145 

 

 

O fórceps padrão é um instrumento articulado 
de mão usado para agarrar e segurar objetos. 
Um instrumento para agarrar, segurar ou puxar 
materiais, especialmente em operações 
delicadas. Os fórcepses de polegar padrão são 
fórceps de mola usados pela compressão entre 
o polegar e o indicador e são usados para 
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agarrar, segurar ou manipular o tecido do 
corpo. 
 

STANDARD 1 X 2 
TEETH 

10,5 cm 
11,5 cm 
13 cm 

14,5 cm 
16 cm 
18 cm 
20 cm 
25 cm 
30 cm 

04-004-105 
04-004-115 
04-004-130 
04-004-145 
04-004-160 
04-004-180 
04-004-200 
04-004-250 
04-004-300 

 

 

 

Os fórcepses cirúrgicos são pinças de polegar 
usadas para segurar materiais de curativos, 
como algodão e gaze, durante procedimentos 
cirúrgicos, troca de curativos ou tratamento de 
feridas. 
 
 

STANDARD 
MEDIUM 1 X 2 

TEETH 

16 cm 
20 cm 

04-005-130 
04-005-140 
04-005-160 
04-005-200  

 

Os fórcepses cirúrgicos são pinças de polegar 
usadas para segurar materiais de curativos, 
como algodão e gaze, durante procedimentos 
cirúrgicos, troca de curativos ou tratamento de 
feridas. 

STANDARD 
DELICATE 1 X 2 

TEETH 

13 cm 
14,5 cm 

04-006-130 
04-006-140 

 

 

Os fórcepses cirúrgicos são pinças de polegar 
usadas para segurar materiais de curativos, 
como algodão e gaze, durante procedimentos 
cirúrgicos, troca de curativos ou tratamento de 
feridas. 

STANDARD 
DELICATE 2 X 3 

TEETH 

13 cm 
14,5 cm 
16 cm 
18 cm 
20 cm 
25 cm 

04-007-130 
04-007-140 
04-007-160 
04-007-180 
04-007-200 
04-007-250 

 
 

 

É uma pinça de polegar versátil usada em 
numerosos procedimentos cirúrgicos. Elas são 
comumente usadas para agarrar tecidos finos 
e vasos sanguíneos ou dissecção de tecidos 
moles. As pontas estreitas e os dentes causam 
pouco ou nenhum dano aos tecidos. 

STANDARD 
DELICATE 3 X 4 

TEETH 

14,5 cm 
16 cm 

04-008-140 
04-008-160 

 

 

É uma pinça de polegar versátil usada em 
numerosos procedimentos cirúrgicos. Elas são 
comumente usadas para agarrar tecidos finos 
e vasos sanguíneos ou dissecção de tecidos 
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moles. As pontas estreitas e os dentes causam 
pouco ou nenhum dano aos tecidos. 
 

STANDARD 
DELICATE 4 X 5 

TEETH 

13 cm 
16 cm 

04-009-130 
04-010-160 

 

 

É uma pinça de polegar versátil usada em 
numerosos procedimentos cirúrgicos. Elas são 
comumente usadas para agarrar tecidos finos 
e vasos sanguíneos ou dissecção de tecidos 
moles. As pontas estreitas e os dentes causam 
pouco ou nenhum dano aos tecidos. 
 

LERCHE 5 X 6 
TEETH 

15 cm 04-011-150 

 

 

É uma pinça de polegar versátil usada em 
numerosos procedimentos cirúrgicos. Elas são 
comumente usadas para agarrar tecidos finos 
e vasos sanguíneos ou dissecção de tecidos 
moles. As pontas estreitas e os dentes causam 
pouco ou nenhum dano aos tecidos. 

STONE 5 X 6 TEETH 15 cm 04-011-150 

 

 
É um instrumento de cirurgia geral usado para 
agarrar e manipular o tecido. 

ALDERKRUETZ 2 X 
3 TEETH 

15 cm 
20 cm 

 

04-012-150 
04-013-200 

 

 

Útil em neurocirurgia para manter a dura-
máter e em cirurgia cardiovascular para 
segurar o pericárdio 
 

ALDERKRUETZ 4 X 
5 TEETH 

15 cm 
20 cm 
25 cm 

04-014-150 
04-015-200 
04-016-250 

 

 

Útil em neurocirurgia para manter a dura-
máter e em cirurgia cardiovascular para 
segurar o pericárdio 
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ADSON 
12 cm 
15 cm 

04-017-120 
04-017-150 

 

 

Fórceps de tecido Adson são para segurar e 
manipular tecidos delicados. 
 

ADSON 1 X 2 
TEETH 

12 cm 
15 cm 

04-018-120 
04-018-150 

 

 

Fórceps de tecido Adson são para segurar e 
manipular tecidos delicados. 

MICRO ADSON 
 

12 cm 
15 cm 

04-021-120 
04-021-150 

 

 

Fórceps de tecido Adson são para segurar e 
manipular tecidos delicados. 

ADSON BROWN 7 
X 7 TEETH 

12 cm 04-024-120 
  

Fórceps de tecido Adson são para segurar e 
manipular tecidos delicados. 

IRIS (SERRILHADO) 
RETO 

10 cm 
04-026-110 

 
 

 

 

Fórceps de tecido de íris são mais comumente 
usados para agarrar e manusear tecidos em 
procedimentos oftálmicos. As pontas estreitas, 
no entanto, permitem que este instrumento 
seja benéfico para uso em outros 
procedimentos microcirúrgicos. 

IRIS (SERRILHADO) 
LEVEMENTE 

CURVO 
10 cm 04-027-110 

 

 

Fórceps de tecido de íris são mais comumente 
usados para agarrar e manusear tecidos em 
procedimentos oftálmicos. As pontas estreitas, 
no entanto, permitem que este instrumento 
seja benéfico para uso em outros 
procedimentos microcirúrgicos. 
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IRIS (SERRILHADO) 
CURVO 

10 cm 04-031-110 

 

 

Fórceps de tecido de íris são mais comumente 
usados para agarrar e manusear tecidos em 
procedimentos oftálmicos. As pontas estreitas, 
no entanto, permitem que este instrumento 
seja benéfico para uso em outros 
procedimentos microcirúrgicos. 

IRIS 1 X 2 TEETH 
RETO 

10 cm 04-029-110 

 

 

Fórceps de tecido de íris são mais comumente 
usados para agarrar e manusear tecidos em 
procedimentos oftálmicos. As pontas estreitas, 
no entanto, permitem que este instrumento 
seja benéfico para uso em outros 
procedimentos microcirúrgicos. 

IRIS 1 X 2 TEETH 
LEVEMENTE 

CURVO 
10 cm 04-030-110 

 

 

Fórceps de tecido de íris são mais comumente 
usados para agarrar e manusear tecidos em 
procedimentos oftálmicos. As pontas estreitas, 
no entanto, permitem que este instrumento 
seja benéfico para uso em outros 
procedimentos microcirúrgicos. 

IRIS 1 X 2 TEETH 
CURVO 

10 cm 04-031-110 

 

 

Fórceps de tecido de íris são mais comumente 
usados para agarrar e manusear tecidos em 
procedimentos oftálmicos. As pontas estreitas, 
no entanto, permitem que este instrumento 
seja benéfico para uso em outros 
procedimentos microcirúrgicos. 

SEMKEN 
12,5 cm 
15 cm 

04-032-125 
04-032-150 

 
 

 

 

Os fórceps de tecido Semken são fórceps 
dentados leves e estreitos, usados para lidar 
principalmente com membranas finas ou 
camada única. 
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SEMKEN 1 X 2 
TEETH 

 
 

12,5 cm 
15 cm 

04-033-125 
04-033-150 

 

 

Os fórceps de tecido Semken são fórceps 
dentados leves e estreitos, usados para lidar 
principalmente com membranas finas ou 
camada única. 
 

MCINDOE 15 cm 04-035-150 

 

 

As pinças McIndoe são usadas para manter o 
tecido, remover detritos de feridas e remover 
os curativos de embalagens. 

GILLIES 15 cm 04-037-150 

 

 

O fórceps de Gillies é pinça de polegar usada 
freqüentemente em locais cirúrgicos pequenos 
para agarrar o tecido. Eles têm mandíbulas 
finas e estreitas que são geralmente usadas em 
cirurgia plástica. 

WAUGH 
15 cm 
20 cm 

04-038-150 
04-038-200 

 

 

Os fórceps de tecido Waugh, também 
conhecidos como fórceps de dissecção, são 
mais comumente usados em procedimentos 
de otorrinolaringologia. Comprimentos mais 
curtos podem ser usados na dissecção da 
orelha, enquanto comprimentos mais longos 
são usados para dissecar amígdalas e colocar 
na embalagem. 
 

WAUGH 1 X 2 
TEETH 

15 cm 
20 cm 

04-039-150 
04-039-200 

 
 

 

Os fórceps de tecido Waugh, também 
conhecidos como fórceps de dissecção, são 
mais comumente usados em procedimentos 
de otorrinolaringologia. Comprimentos mais 
curtos podem ser usados na dissecção da 
orelha, enquanto comprimentos mais longos 
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são usados para dissecar amígdalas e colocar 
na embalagem. 

Pott Smith 
18 cm 
20 cm 
25 cm 

04-041-180 
04-041-200 
04-041-250 

 

 

Os fórceps Potts-Smith são mais comumente 
usados para aplicação e troca de curativos. Eles 
também podem ser usados para dissecção de 
tecido fino ou de camada única. 

Pott Smith 1 x 2 
teeth 

18 cm 
20 cm 
25 cm 

04-042-180 
04-042-200 
04-042-250 

 

 

Os fórceps Potts-Smith são mais comumente 
usados para aplicação e troca de curativos. Eles 
também podem ser usados para dissecção de 
tecido fino ou de camada única. 

De Backey 1.5mm 

15 cm 
19,5 cm 
24 cm 

 

04-044-150 
04-044-195 
04-044-240 

 

 

Os fórceps de Debakey são um tipo de fórceps 
de tecido traumático usado em procedimentos 
vasculares para evitar danos nos tecidos 
durante a manipulação. 

De Backey 2.0mm 

15 cm 
19,5 cm 
24 cm 
30 cm 

04-045-150 
04-045-195 
04-045-240 
04-045-300 

  

 

Os fórceps de Debakey são um tipo de fórceps 
de tecido traumático usado em procedimentos 
vasculares para evitar danos nos tecidos 
durante a manipulação. 

De Backey 2.7mm 

15 cm 
19,5 cm 
24 cm 
30 cm 

04-046-150 
04-046-195 
04-046-240 
04-046-300 

 

 

Os fórceps de Debakey são um tipo de fórceps 
de tecido traumático usado em procedimentos 
vasculares para evitar danos nos tecidos 
durante a manipulação. 

De Backey 3.5mm 

15 cm 
19,5 cm 
24 cm 
30 cm 

04-047-150 
04-047-195 
04-047-240 
04-047-300 

 

 

Os fórceps de Debakey são um tipo de fórceps 
de tecido traumático usado em procedimentos 
vasculares para evitar danos nos tecidos 
durante a manipulação. 
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Cooley reto 
16 cm 
20 cm 

04-048-160 
04-048-200 

 

 

Os fórceps vasculares do tecido vascular de 
Cooley são uma pinça do polegar usada 
primeiramente em procedimentos 
cardiotorácica para agarrar o tecido delicado. 
 

Cooley curvo 

15 cm 
19 cm 
24 cm 
30 cm 

04-049-150 
04-049-190 
04-049-240 
04-049-200 

 

 

Os fórceps vasculares do tecido vascular de 
Cooley são uma pinça do polegar usada 
primeiramente em procedimentos 
cardiotorácica para agarrar o tecido delicado. 
 

Gearld reto ponta 
serrilhada 

18 cm 04-052-180 

 

 

O fórceps de tecido de Gerald é um 
instrumento de peso leve a intermediário com 
pontas muito estreitas usadas especificamente 
para lidar com tecidos delicados. Eles são 
frequentemente usados em procedimentos 
cardiotorácicos. 

Gearld curvo ponta 
serrilhada 

18 cm 04-053-180  
 

O fórceps de tecido de Gerald é um 
instrumento de peso leve a intermediário com 
pontas muito estreitas usadas especificamente 
para lidar com tecidos delicados. Eles são 
frequentemente usados em procedimentos 
cardiotorácicos. 

Gearld reto 1 x 2 
teeth 

18 cm 04-054-180 

 

 

O fórceps de tecido de Gerald é um 
instrumento de peso leve a intermediário com 
pontas muito estreitas usadas especificamente 
para lidar com tecidos delicados. Eles são 
frequentemente usados em procedimentos 
cardiotorácicos. 



 
 

Avenida Paraíso, 1080 Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul – SP | Fone +55 11 4222-9622 

Gearld curvo 1 x 2 
teeth 

18 cm 04-055-180 

 

 

O fórceps de tecido de Gerald é um 
instrumento de peso leve a intermediário com 
pontas muito estreitas usadas especificamente 
para lidar com tecidos delicados. Eles são 
frequentemente usados em procedimentos 
cardiotorácicos. 

Cushing serrilhado 
reto 

17,5 cm 04-058-175 

 

 

Os fórceps de tecido de Cushing são pinças de 
polegar leves a médias, usadas em tecidos 
delicados. Eles são comumente usados em 
neurocirurgia. 

Cushing serrilhado 
curvo 

17,5 cm 04-059-175   

Os fórceps de tecido de Cushing são pinças de 
polegar leves a médias, usadas em tecidos 
delicados. Eles são comumente usados em 
neurocirurgia. 

Cushing 1 x 2 teeth 17,5 cm 04-060-175 

 

 

Os fórceps de tecido de Cushing são pinças de 
polegar leves a médias, usadas em tecidos 
delicados. Eles são comumente usados em 
neurocirurgia. 

Bonney 18 cm 04-062-180 

 

 

Os fórceps de tecido de Bonney são pinças de 
polegar usadas para agarrar tecido ou ossos 
pesados. 

Taylor ponta 
serrilhada 

17,5 cm 04-065-175 

 

 

Os fórceps de vestir Taylor têm pontas longas e 
finas, ideais para alcançar espaços estreitos. 
Eles estão disponíveis com diferentes tipos de 
cabo para acomodar vários procedimentos e 
preferências do usuário. 
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Taylor ponta 
dentada 

17,5 cm 04-066-175 

 

 

Os fórceps de vestir Taylor têm pontas longas e 
finas, ideais para alcançar espaços estreitos. 
Eles estão disponíveis com diferentes tipos de 
cabo para acomodar vários procedimentos e 
preferências do usuário. 

Taylor ponta 
serrilhada cabo 

reto 
17,5 cm 04-067-175 

 

 

Os fórceps de vestir Taylor têm pontas longas e 
finas, ideais para alcançar espaços estreitos. 
Eles estão disponíveis com diferentes tipos de 
cabo para acomodar vários procedimentos e 
preferências do usuário. 

Taylor ponta 
dentada cabo reto 

17,5 cm 04-068-175 

 

 

Os fórceps de vestir Taylor têm pontas longas e 
finas, ideais para alcançar espaços estreitos. 
Eles estão disponíveis com diferentes tipos de 
cabo para acomodar vários procedimentos e 
preferências do usuário. 

Taylor cabo curvo 
e ponta serrilhada 

17,5 cm 04-069-175 

 

 

Os fórceps de vestir Taylor têm pontas longas e 
finas, ideais para alcançar espaços estreitos. 
Eles estão disponíveis com diferentes tipos de 
cabo para acomodar vários procedimentos e 
preferências do usuário. 

Taylor cabo curvo 
e ponta dentada 

17,5 cm 04-070-175 

 

 

Os fórceps de vestir Taylor têm pontas longas e 
finas, ideais para alcançar espaços estreitos. 
Eles estão disponíveis com diferentes tipos de 
cabo para acomodar vários procedimentos e 
preferências do usuário. 

Tuttle (singley) 
18 cm 
23 cm 

04-072-180 
04-072-230 

 

 

Pinças de Tuttle são pinças de polegar usadas 
para segurar materiais de curativos como 
algodão e gaze durante procedimentos 
cirúrgicos, troca de curativos ou tratamento de 
feridas. Esses fórceps têm hastes longas que os 
tornam úteis para trabalhar em áreas como os 
intestinos. Esses fórceps também podem ser 
conhecidos como fórceps de Singley. 
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Russian Pattern 
15 cm 
20 cm 
25 cm 

04-073-150 
04-073-200 
04-073-250 

 

 

Os fórceps russos são fórceps médios e 
pesados usados para agarrar tecidos pesados 
ou grossos. Eles também são usados durante o 
fechamento da ferida. 

Nelson 6 x 7 teeth 
15 cm 
23 cm 

04-074-150 
04-074-230  

 

Os fórceps de Nelson têm uma alça de polegar 
longa e dentes na ponta, para que o cirurgião 
consiga uma aderência segura durante os 
procedimentos. 
 

Duval 14,5 cm 04-075-175 

 

 

O fórceps para pulmão Duval é um fórceps de 
anel de dedo, leve e com catraca, usado para 
segurar grandes tecidos e órgãos, como o 
estômago e os pulmões. As pontas fenestradas 
triangulares são serrilhadas horizontalmente, 
proporcionando uma superfície de fixação 
grande e segura. 

Collin Duval 20 cm 04-076-200 

 

 

O fórceps para pulmão Duval é um fórceps de 
anel de dedo, leve e com catraca, usado para 
segurar grandes tecidos e órgãos, como o 
estômago e os pulmões. As pontas fenestradas 
triangulares são serrilhadas horizontalmente, 
proporcionando uma superfície de fixação 
grande e segura. Esse recurso torna este 
instrumento versátil para o manuseio de 
tecidos escorregadios ou fracos também. 

Lucae cabo curvo e 
ponta oval 

14 cm 04-077-140 

 
 

Os fórceps de baioneta Lucae são fórceps de 
polegar mais comumente usados em 
procedimentos intra-aurais. Eles também 
podem ser usados para procedimentos na 
cavidade nasal. O manípulo de baioneta de 
compensação fornece uma visão desobstruída 
dos locais cirúrgicos confinados. 
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Lucae cabo curvo 
ponta fina 

14 cm 04-078-140 

 
 

Os fórceps de baioneta Lucae são fórceps de 
polegar mais comumente usados em 
procedimentos intra-aurais. Eles também 
podem ser usados para procedimentos na 
cavidade nasal. O manípulo de baioneta de 
compensação fornece uma visão desobstruída 
dos locais cirúrgicos confinados. 

Gruenwald 
(Jansen) 

16 cm 
20 cm 

04-079-160 
04-079-200 

 
 

Gruenwald (Jansen) Thumb Forceps são 
artesanais de aço inoxidável cirúrgico. 
Projetado com pontas serrilhadas para 
manuseio de curativos ou 1x2 dentes para 
manuseio de tecidos. A alça dobrada e 
serrilhada oferece uma pegada confortável, 
além de um campo cirúrgico claro. Esses 
fórceps são comuns em procedimentos 
otorrinolaringológicos. 
 

Troeltsch (wilde) 
10 cm 
11 cm 
13 cm 

04-080-100 
04-080-110 
04-081-130 

 
 

Os fórceps de Troeltsch (Wilde) são fórceps do 
polegar usados geralmente em procedimentos 
ENT (orelhas, nariz e garganta). É conhecido 
por seu ângulo e longas mandíbulas. Eles 
também podem ser conhecidos como fórceps 
Troeltsch ou fórceps Wilde-Troeltsch. Estas 
pinças distintas apresentam um ângulo de 80 
graus e são particularmente úteis para o uso 
em procedimentos nasais e auriculares. 

Jeweller Style Nº 3 11,5 cm 04-082-003 

 
 

Os fórceps estilo joalheiro são pinças de 
apreensão usadas em procedimentos 
microcirúrgicos. Eles têm pontas finas ou 
micro-finas que podem lidar com tecidos e 
materiais extremamente finos que os 
instrumentos padrão podem danificar. 
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Jeweller Style Nº 5: 11,5 cm 04-082-005 

 
 

Os fórceps estilo joalheiro são pinças de 
apreensão usadas em procedimentos 
microcirúrgicos. Eles têm pontas finas ou 
micro-finas que podem lidar com tecidos e 
materiais extremamente finos que os 
instrumentos padrão podem danificar. 

Jeweller Style Nº 7: 11,5 cm 04-082-007 

 

 

Os fórceps estilo joalheiro são pinças de 
apreensão usadas em procedimentos 
microcirúrgicos. Eles têm pontas finas ou 
micro-finas que podem lidar com tecidos e 
materiais extremamente finos que os 
instrumentos padrão podem danificar. 

Jeweller A – cabo 
serrilhado e ponta 

lisa 

9 cm 
11 cm 

12,5 cm 

04-083-90 
04-083-110 
04-083-125  

 

Os fórceps estilo joalheiro são pinças de 
apreensão usadas em procedimentos 
microcirúrgicos. Eles têm pontas finas ou 
micro-finas que podem lidar com tecidos e 
materiais extremamente finos que os 
instrumentos padrão podem danificar. 

Jeweller B – cabo 
serrilhado e ponta 

serrilhada 

9 cm 
11 cm 

12,5 cm 

04-084-90 
04-084-110 
04-084-125 

 

 

Os fórceps estilo joalheiro são pinças de 
apreensão usadas em procedimentos 
microcirúrgicos. Eles têm pontas finas ou 
micro-finas que podem lidar com tecidos e 
materiais extremamente finos que os 
instrumentos padrão podem danificar. 

Jeweller C – cabo 
serrilhado com 
ponta curva lisa 

9 cm 
11 cm 

12,5 cm 

04-085-90 
04-085-110 
04-085-125  

 

Os fórceps estilo joalheiro são pinças de 
apreensão usadas em procedimentos 
microcirúrgicos. Eles têm pontas finas ou 
micro-finas que podem lidar com tecidos e 
materiais extremamente finos que os 
instrumentos padrão podem danificar. 
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Jeweller D – cabo 
serrilhado com a 

ponta curva 
serrilhada 

9 cm 
11 cm 

12,5 cm 

04-086-90 
04-086-110 
04-086-125 

 

 

Os fórceps estilo joalheiro são pinças de 
apreensão usadas em procedimentos 
microcirúrgicos. Eles têm pontas finas ou 
micro-finas que podem lidar com tecidos e 
materiais extremamente finos que os 
instrumentos padrão podem danificar. 

Feilchenfeld 
7,5 cm 
9,5 cm 

11,5 cm 

04-087-075 
04-087-095 
04-087-115  

 

Feilchenfeld Splinter Forceps são fórceps de 
polegar multiuso com pontas afiadas usadas 
para remover pequenos objetos. Eles 
apresentam um aperto de polegar amplo na 
alça para maior controle e precisão. 

Hunter reto 11 cm 04-088-110 

 
 

Pinças Hunterr são usadas em procedimentos 
dermatológicos e apresentam pontas 
triangulares serrilhadas. 

Hunter curvo 11 cm 04-089-110 

 
 

Pinças Hunterr são usadas em procedimentos 
dermatológicos e apresentam pontas 
triangulares serrilhadas. 

Douglas ponta reta 
serrilhada 

9 cm 04-090-090 

 
 

Os fórceps de Douglas Cilia são pinças de 
polegar oftalmológicas usadas para remover os 
cílios, geralmente como parte do tratamento 
para blefarite marginal. 

Douglas ponta 
chanfrada 
serrilhada 

9 cm 04-091-090 

 

 

Os fórceps de Douglas Cilia são pinças de 
polegar oftalmológicas usadas para remover os 
cílios, geralmente como parte do tratamento 
para blefarite marginal. 

Beer 9 cm 04-092-090 

 

 

Os fórceps de Douglas Cilia são pinças de 
polegar oftalmológicas usadas para remover os 
cílios, geralmente como parte do tratamento 
para blefarite marginal. 
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Barraquer 10,5 cm 04-093-105 

 

 

O Pinça de Cílios Barraquer é um instrumento 
oftalmológico utilizado para segurar ou 
manipular os cílios. 

Steiglitz reto 14 cm 04-094-140 

 

 

Steiglitz fornece a resposta necessária durante 
procedimentos cirúrgicos específicos. 

Steiglitz curvo 14 cm 04-095-140 

  

Steiglitz fornece a resposta necessária durante 
procedimentos cirúrgicos específicos. 

Ralks reto 14,5 cm 04-096-140 

 

 

Projetado com pontas pontiagudas e 
triangulares que são serrilhadas, essas pinças 
são ideais para manipular objetos estranhos 
grandes no corpo do paciente. A ação da mola, 
as cabo da palma da mão oferecem um 
controle firme durante as remoções. 

Ralks curvo 14,5 cm 04-095-140 

 

 
 

Projetado com pontas pontiagudas e 
triangulares que são serrilhadas, essas pinças 
são ideais para manipular objetos estranhos 
grandes no corpo do paciente. A ação da mola, 
as cabo da palma da mão oferecem um 
controle firme durante as remoções. 
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Bishop Harmon 
delicate serrilhado 

8,3 cm 04-098-083 

 
 

Os fórceps de tecido oftálmico Bispo-Harmon 
são usados principalmente em procedimentos 
oftálmicos ou microcirurgia. 

Bishop Harmon 
delicate 1x2 teeth 

8,3 cm 040-099-083 

  

Os fórceps de tecido oftálmico Bispo-Harmon 
são usados principalmente em procedimentos 
oftálmicos ou microcirurgia. 
 

Bishop Harmon 
extremely delicate 

serrilhado 
8,3 cm 04-100-083 

 
 

Os fórceps de tecido oftálmico Bispo-Harmon 
são usados principalmente em procedimentos 
oftálmicos ou microcirurgia. 

Bishop Harmon 
extremely delicate 

1x2 teeth 
8,3 cm 04-101-083 

  

Os fórceps de tecido oftálmico Bispo-Harmon 
são usados principalmente em procedimentos 
oftálmicos ou microcirurgia. 

Desmarres 9,5 cm 
04-102-095 
04-103-095 
04-104-095   

Fórceps Desmarres são fórceps de polegar 
oftalmológicos usados para everter a pálpebra 
e expor calázio para drenagem e remoção. O 
instrumento tem duas pontas ovais laterais. 
Um é sólido e o outro é fenestrado. O calázio 
da pálpebra é isolado entre as duas pontas e a 
pinça é apertada por um parafuso acoplado, 
que empurra o calázio para cima, para que o 
procedimento possa ser concluído. 


