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C-MAC® para Neonatologia e Pediatria
A classe premium para o Airway Management pediátrico
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C-CAM®

Quando as soluções tem que ter o tamanho exato …
Crianças não são simplesmente adultos em miniatura. Existem diferenças
anatômicas e fisiológicas entre bebês, crianças e adultos que podem
gerar complicações durante a intubação realizada por um profissional
inexperiente, mesmo em se tratando de vias aéreas pediátricas
consideradas normais. Daí a importância da habilidade profissional e da
utilização do instrumento correto para o Airway Management na pediatria.

PREMIUM

A KARL STORZ, como empresa líder no setor do Airway Management, oferece com
a nova linha premium C-MAC® uma solução perfeita para as elevadas exigências na
pediatria e neonatologia. A ampliação consequente do portifólio de produtos e a interface
do sistema C-MAC® universal fortalecem o conceito de sistema da nova linha premium,
disponibilizando, também na pediatria, uma plataforma de intubação completamente flexível
para a anestesia intra-hospitalar e a medicina de emergência.
Seja em procedimentos de rotina, em procedimentos previstos como difíceis ou com
complicações inesperadas – os instrumentos de intubação KARL STORZ oferecem a
resposta adequada para os desafios cotidianos. Cinco espátulas diferentes estão disponíveis
para a realização de videolaringoscopias na pediatria e na neonatologia: MILLER 0 e 1,
MACINTOSH 0 e 2, bem como a D-BLADE Ped. Esta última foi desenvolvida especialmente
para as vias aéreas difíceis em crianças e preenche as lacunas entre os videolaringoscópios
MACINTOSH e os endoscópios flexíveis.
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É possível conectar o monitor C-MAC® a vários endoscópios ao mesmo tempo, o que
permite planejar e realizar a intubação utilizando uma uma única base.
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O monitor C-MAC®: a peça
• Sistema aberto para todos os componentes C-MAC®
(compatível com versões anteriores e posteriores)
• TFT de ângulo de visão amplo de 7" (160°) com qualidade
de imagem aperfeiçoada
• Possibilidade de comutação rápida entre as imagens
de vídeo -> seu plano B já está conectado!
• Saída HDMI para conexão de um monitor externo
• Documentação e reprodução de imagens e vídeos
em tempo real
• Proteção de dados simples em pen drive USB para
garantia da qualidade
• Pode ser utilizado durante o recarregamento

Videolaringoscópios C-MAC®
PREMIUM

Videolaringoscópios C-MAC® S
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PREMIUM
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central do sistema C-MAC®

Videoendoscópios
de intubação flexível

Fibroscópios de intubação
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Endoscópios de intubação
retromolar
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O C-MAC® Pocket Monitor: seu auxiliar de
• Visor de 3,5" OTI® (Open to Intubate - abrir para intubar)
com ângulo de visão amplo (160°)
• Imagem de alto contraste, mesmo em plena luz do dia
• Interface universal de sistema C-MAC®, adaptada ao seu
Airway Management
• Documentação em tempo real para garantia de qualidade
• Bateria substituível, recarregável – funcionamento ininterrupto
• Completamente impermeável (IPX8)
• O cabo de conexão C-MAC® PM permite uma visualização
ideal juntamente com um videolaringoscópio C-MAC®

Videolaringoscópios C-MAC®
• Videolaringoscópios MACINTOSH
e MILLER padrão para a intubação
segura de lactentes e crianças

Videolaringoscópios C-MAC® S
• Videolaringoscópio descartável** para uma
proteção ideal contra contaminação cruzada
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• D-BLADE Ped. com curvatura acentuada
para vias aéreas extremamente difíceis

e emergência em situações críticas
PREMIUM

Visor OTI® (Open To Intubate)
• Após abrir o monitor os videolaringoscópios
estão prontos para a utilização

Documentação em tempo real
para garantia de qualidade
• Via BlueButton é possível salvar imagens e
vídeos em uma memória interna e transmitilos por meio de cabo de dados USB

Gerenciamento inteligente de bateria
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• Um funcionamento ininterrupto
e sem custos adicionais é garantido
graças a uma bateria substituível
e recarregável

Cabo de conexão C-MAC® PM
• O cabo de conexão C-MAC® PM
permite o posicionamento individual
do monitor em situações de difícil
acesso ao paciente
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O videolaringoscópio C-MAC® para a pediatria
Grande varidade de opções
• Robusto e leve: alta estabilidade e resistente a impactos,
construção em metal leve

PREMIUM

• Modelo especialmente plano, apropriado para a utilização
na pediatria e na neonatologia
• Plug & Play simples, graças à interface de sistema universal C-MAC®
• BlueButton: documentação através do inovador botão multifunções
• Reprocessamento até 93 °C
• Empunhadura ergonômica, própria para atender as necessidade
de procedimentos na pediatria
• Para procedimentos do cotidiano e cursos de formação profissional
C-MAC® MACINTOSH #2 e #0

NOVO

C-MAC® MILLER #1 e #0
Altura reduzida da
espátula: 11,5 mm

C-MAC® D-BLADE Ped.
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Distância menor entre
a câmera e a ponta
distal: 19,5 mm

NOVO

O IMAGER pediátrico C-MAC® S
A solução ideal com espátulas
de videolaringoscópio descartáveis**
A espátula de videolaringoscópio pediátrica descartável** forma a simbiose
perfeita com o IMAGER pediátrico C-MAC® S e se baseia nas mais
elevadas exigências em termos de higiene.

PREMIUM

• Espátula e empunhadura constituem uma única só peça:
o risco de contaminação cruzada é drasticamente reduzido
• A troca entre os videolaringoscópio C-MAC® S pode ser feita em segundos
• BlueButton: documentação através do inovador botão multifunções
• Plug & Play simples, graças à interface de sistema universal C-MAC®
• Videolaringoscópio C-MAC® S resistente à quebra
• Empunhadura ergonômica, própria para atender às necessidade
de procedimentos na pediatria
• Para a laparoscopia direta e indereta com MILLER

IMAGER pediátrico C-MAC® S
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Visão de cima:
Interface do sistema C-MAC®

C-MAC® S MILLER #1 e #0
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NOVO

O FIVE 3.0 para vias aéreas previstas como difíceis
Fine, fast, focused – a nova visualização na intubação flexível
A KARL STORZ redefine o Airway Management com os novos videoendoscópios
de intubação flexíveis (FIVE) 3,0 x 51,5 und 4,0 x 65. Os FIVE, assim como os
videolaringoscópios C-MAC® reproduzem uma imagem clara, sem píxeis e sem moiré.
O novo FIVE 3.0 impressiona com seu comprimento útil reduzido, especialmente adaptado
à anatomia de pacientes da pediatria e neonatologia e pode ser limpo de uma forma simples
e rápida através da retirada de um canal de trabalho.
• Compatível com o monitor C-MAC® e com a unidade de controle da câmera C-HUB®
• Design compacto e empunhadura de formato ergonômico
• Alta resolução de imagem e imagem de vídeo no formato 4:3
• Fonte de luz LED integrada
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• Elevada rigidez da camisa para um manuseio controlado
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Acessórios: detalhes que facilitam o seu trabalho
Nosso objetivo é facilitar a sua vida e é por isso que nosso trabalho não acaba quando
terminamos o produto ...
Como conectar o seu fibroscópio flexível e o endoscópio rígido com ocular ao monitor?
Com a C-MAC® CAM.

E como armazenar o seu instrumental?
Para isso, além da capa de proteção do C-MAC®, que não atrapalha em nada a
utilização do aparelho, da bolsa C-MAC® PM com vários compartimentos …
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… disponibilizamos também nossas soluções móveis para o Airway Management.
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8403ZXK

Monitor C-MAC® para endoscópios CMOS, tamanho
da tela 7", resolução 1280 x 800 píxeis, duas entradas
para câmera, uma conexão USB e uma conexão HDMI,
manuseio otimizado, documentação de imagens e vídeo
em tempo real diretamente no cartão SD, reprodução de
sequências de vídeo e imagens gravadas, possibilidade
de transferir dados do cartão SD para um pen drive,
protegido contra projeções de água conforme norma IP54,
adequado para desinfecção manual, moldura em plástico
ABS resistente a impacto, sistema de gestão de energia
inteligente com baterias de íon de lítio recarregáveis,
possibilidade de fixação com VESA 75, adaptador
para fonte de alimentação para UE, Reino Unido, EUA
e Austrália, tensão de serviço 110 – 240 VCA, 50/60 Hz,
para utilização com videoendoscópios CMOS
inclui:
Acessório de proteção
Quick Clip VESA 75
Conjunto de fonte de alimentação

8403X

Cabo de conexão C-MAC®, com interface de sistema
C-MAC®, para o monitor C-MAC® 8403ZXK ou C-HUB® II
20290301, 200 cm de comprimento, para utilização com
os videolaringoscópios C-MAC® 8403xxx

8403XDK

Conjunto C-MAC® POCKET MONITOR, unidade
composta por monitor LCD e fonte de alimentação
para todos os videolaringoscópios C-MAC®, com
interface de sistema C-MAC®, tela de 3,5", documentação
de imagens e sequências de vídeo na memória interna,
possibilidade de mover o monitor por meio de dois eixos
de rotação, bateria de íons de lítio recarregável, duração
de funcionamento: 1 hora, bateria substituível, tempo
de recarregamento: 2 horas, Power Management com
indicação do nível de carga, grau de proteção IPX 8, para
utilização com os videolaringoscópios C-MAC® 8403xxx
inclui:
Bateria, recarregável
Cabo de dados USB

8403XDP

Cabo de conexão para C-MAC® PM,
para a transmissão de sinais digitais do C-MAC® PM
8403XD para os videolaringoscópios C-MAC® 8403xxx
(interface de sistema C-MAC®), 50 cm de comprimento
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Instrumental

8403XDL

Carregador, para uma bateria recarregável 8403XDA
do C-MAC® POCKET MONITOR 8403XD, com fonte
de alimentação e adaptador para fonte de alimentação
para UE, Reino Unido, EUA e AUS, tensão de serviço
100 – 240 VCA, 50/60 Hz, adequado para desinfecção
manual, para utilização com a bateria reutilizável
8403XDA para C-MAC® PM

8403XDA

Bateria, bateria de íons de lítio recarregável para
fornecimento de energia para C-MAC® PM 8403XD,
recarregamento ocorre através do carregador 8403XDL,
tempo ideal de funcionamento de 60 min., adequado
para desinfecção manual

8403XDD

Cabo de dados USB, conexão USB 2.0, para transferência
de dados do C-MAC® PM 8403XD para um computador,
200 cm de comprimento

20290132

Cabeçote de câmera C-CAM®, 8 pinos, cabeçote
de câmera de 1 chip CMOS, resolução 640 x 480,
distância focal f = 20 mm, para utilização com C-HUB®
20290101 e C-HUB® II 20290301 assim como com
os monitores C-MAC® 8402ZX/8403ZX

809120

Pinça de MAGILL, pediátrica, modificada por BOEDEKER,
20 cm de comprimento, indicada para a remoção
endoscópica de corpos estranhos, para utilização
com videolaringoscópios de tamanho 1 e 2
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11301ABXK Conjunto de videoendoscópio flexível de intubação
3,0 x 51,5, tecnologia CMOS, para utilização com
o monitor C-MAC® 8403ZX e C-HUB® II 20290301,
Deflexão para cima/para baixo: 140°/140°
Direção visual: 0°
Ângulo de abertura: 100°
Comprimento útil: 51,5 cm
Comprimento total: 72 cm
Extremidade distal com Ø externo de: 3,0 mm

11302BDXK Conjunto de videoendoscópio flexível de intubação
4,0 x 65, tecnologia CMOS, com válvula de aspiração,
para utilização com monitor C-MAC® 8403ZX e C-HUB® II
20290301,
Deflexão para cima/para baixo: 140°/140°
Direção visual: 0°
Ângulo de abertura: 100°
Comprimento útil: 65 cm
Comprimento total: 93 cm
Extremidade distal com Ø externo de: 4,0 mm
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Videolaringoscópio C-MAC® de MILLER #0,
tecnologia CMOS, com espátula de laringoscópio de
MILLER, tamanho 0, com interface de sistema C-MAC®,
documentação de imagens e sequências de vídeo via
BlueButton, para utilização com o cabo de conexão
C-MAC® 8403X para o monitor C-MAC® 8403ZXK
ou C-HUB® II 20290301 e C-MAC® PM 8403XD

8403GXC

Videolaringoscópio C-MAC® de MILLER #1,
tecnologia CMOS, com espátula de laringoscópio de
MILLER, tamanho 1, com interface de sistema C-MAC®,
documentação de imagens e sequências de vídeo via
BlueButton, para utilização com o cabo de conexão
C-MAC® 8403X para o monitor C-MAC® 8403ZXK
ou C-HUB® II 20290301 e C-MAC® PM 8403XD

8403EXC

Videolaringoscópio C-MAC® MAC #0,
tecnologia CMOS, com espátula de laringoscópio
de MACINTOSH, tamanho 0, com interface de sistema
C-MAC®, documentação de imagens e sequências de
vídeo via BlueButton, para utilização com o cabo de
conexão C-MAC® 8403X para o monitor C-MAC® 8403ZXK
ou C-HUB® II 20290301 e C-MAC® PM 8403XD

8403 KXC

Videolaringoscópio C-MAC® MAC #2,
tecnologia CMOS, com espátula de laringoscópio
de MACINTOSH, tamanho 2, com interface de sistema
C-MAC®, documentação de imagens e sequências de
vídeo via BlueButton, para utilização com o cabo de
conexão C-MAC® 8403X para o monitor C-MAC® 8403ZXK
ou C-HUB® II 20290301 e C-MAC® PM 8403XD

8403HXP

Videolaringoscópio C-MAC® D-BLADE Ped., para
pediatria, tecnologia CMOS, para intubações difíceis
em crianças, com interface de sistema C-MAC®,
documentação de imagens e sequências de vídeo
via BlueButton, para utilização com o cabo de conexão
C-MAC® 8403X para o monitor C-MAC® 8403ZX
ou C-HUB® II 20290301 e C-MAC® PM 8403XD
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8403DXC

8403XSPK

IMAGER pediátrico C-MAC® S, conjunto,
com interface de sistema C-MAC®, para desinfecção
manual e mecânica até 65 °C e desinfecção de alto nível
(DAN) conforme padrão dos EUA, para utilização com
o cabo de conexão C-MAC® 8403X, o monitor C-MAC®
8403ZX, o monitor portátil C-MAC® 8403XD
ou C-HUB® II 20290301 e os videolaringoscópios
C-MAC® S descartáveis** 051110-10, 051111-10

051110-10

Videolaringoscópio C-MAC® S MIL #0,
descartável**, para utilização com KARL STORZ
C-MAC® S IMAGER pediátrico 8403XSP

051111-10

Videolaringoscópio C-MAC® S MIL #1,
descartável**, para utilização com KARL STORZ
C-MAC® S IMAGER pediátrico 8403XSP
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8403YD	Bolsa de proteção azul, para o sistema C-MAC®,
em material impermeável e resistente, lavável, a bolsa
possui compartimentos separados para o monitor e três
videolaringoscópios C-MAC® com módulo eletrônico, para
utilização com os monitores 8401ZX/8402ZX/8403ZX,
os módulos eletrônicos 8401X/8402X, fonte de
alimentação, 3x videolaringoscópio C-MAC®

8403YE 	Bolsa para conjunto de intubação -C22-, modelo ULM,
em material impermeável e resistente, lavável, a bolsa
possui duas bases com diversas possibilidades
de armazenamento para videolaringoscópios
C-MAC® com C-MAC® POCKET MONITOR e para
laringoscópios convencionais, para utilização com
C-MAC® POCKET MONITOR 8401XDK/8403XDK,
videolaringoscópios C-MAC® 8401xxx/8403xxx
e laringoscópios convencionais
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Unidade móvel estreita, alta, sobre 4 rodas duplas
antiestáticas e traváveis, interruptor principal na plataforma
superior, calha central com subdistribuidores elétricos
integrados com 12 entradas, conexões equipotenciais,
dimensões em mm (L x A x P):
Unidade móvel: 660 x 1474 x 730,
prateleira: 450 x 25 x 510, diâmetro das rodas: 150 mm,
inclui:
Módulo base para unidade móvel, estreita
Plataforma superior para unidade móvel, estreita
Conjunto de calhas para unidade móvel, alta
3x Prateleira, estreita
Bloco de 1 gaveta com tranca, estreito
2x Barra de suporte para aparelhos, longa
Suporte para câmera
5x Cabo de alimentação, 100 cm de comprimento

UG110

Unidade móvel estreita, pequena, sobre 4 rodas
duplas antiestáticas e traváveis, interruptor principal
na plataforma superior, calha com fonte de alimentação
com subdistribuidores elétricos integrados com 6 entradas,
conexões equipotenciais, dimensões em mm (L x A x P):
Unidade móvel: 660 x 1265 x 730,
prateleira: 450 x 25 x 510, diâmetro das rodas: 150 mm,
inclui:
Módulo base para unidade móvel, estreita
Plataforma superior para unidade móvel, estreita
Conjunto de calhas para unidade móvel, pequena
2x Prateleira, estreita
Bloco de 1 gaveta com tranca, estreito
2x Barra de suporte para aparelhos, longa
5x Cabo de alimentação, 100 cm de comprimento

8401YB

Dispositivo de fixação, padrão VESA 75, para fixação
do monitor C-MAC® a uma barra cilíndrica de 20 – 43 mm
de Ø e a uma barra retangular de 16 – 27 mm de Ø, para
utilização com os monitores 8401ZX / 8402ZX / 8403ZX

8401YAB

Barra transversal, para suporte 8401YA, 70 cm x Ø 25
mm, para fixação dos monitores 8401ZX, 8402ZX
e 8403ZX, para utilização com o clipe Quick 8401YCA
e o dispositivo para fixação 8401YB

UG630

Dispositivo de fixação, para fixação de barras padrão
(25 mm de Ø) à barra de suporte para aparelhos,
embalagem com 2 unidades

UG623

Suporte multifuncional, 2 peças, para a fixação de barras,
25 mm de Ø, embalagem com 2 unidades, para utilização
com as unidades móveis UGxxx
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UG120

8401YA*

Suporte, para monitor C-MAC®, 120 cm de altura,
com cinco pés com rodas antiestáticas, barra transversal
25 cm x Ø 25 mm, para fixação do monitor com cesto,
dimensões (L x P x A): 30 x 20 x 10 cm, para utilização
com a barra transversal 8401YAA e a barra transversal
8401YAB
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* Os instrumentos ilustrados não estão incluídos no suporte.

8401YH

Suporte, para C-MAC®, composto por duas peças:
1 suporte para cinco espátulas de videolaringoscópio
C-MAC® e 1 suporte para um módulo eletrônico,
de material termoplástico, adequado para
desinfecção manual, para fixação a uma cesta

11301BC

Tubo de proteção ProShield, para óticas flexíveis,
não estéril, descartável**, embalagem com 10 unidades,
extremidade distal fechada, para utilização com o suporte
para endoscópios flexíveis 29005IFH

29005IFH

Suporte para endoscópios flexíveis, para montagem
em barras cilíndricas, inclui material de montagem
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Unidade móvel Airway TROLL-E, sobre 4 rodas duplas
antiestáticas das quais 2 são traváveis, com adaptador
VESA 75/100 para montagem de um monitor, canal para
cabos integrado no calha central, capacidade máxima
de carga do módulo para monitor 15 kg,
Dimensões:
Unidade móvel: 670 x 1660 x 670 mm (L x A x P),
Diâmetro das rodas: 100 mm
A unidade móvel é fornecida desmontada
inclui:
Base para montagem, para unidade móvel
Calha central, com barra
Gaveta
Barra de suporte para aparelhos
Adaptador para barra perpendicular
Barra cilíndrica de aço inoxidável,
25 cm de comprimento

20020086

Unidade móvel C-MAC® TROLL-E, sobre 4 rodas
duplas antiestáticas das quais 2 são traváveis,
com barra de aço inoxidável,
Dimensões:
Unidade móvel: 670 x 1500 x 670 mm (L x A x P),
Diâmetro das rodas: 100 mm
A unidade móvel é fornecida desmontada
inclui:
Conjunto de montagem, para unidade móvel
Tampa, com guia
Barra de aço inoxidável, 135 cm de comprimento
Barra de suporte para aparelhos
Adaptador para barra perpendicular
Barra cilíndrica de aço inoxidável,
25 cm de comprimento
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20020085
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Anotações

** No território nacional brasileiro e para seus respectivos consumidores a expressão descartável/descartáveis
deverá ser compreendida e interpretada como: O fabricante recomenda o uso único.

Nem todos os produtos apresentados neste documento são certificados segundo a diretiva 93/42/CEE e o
regulamento 2017/745/UE relativos aos dispositivos médicos. Desse modo, pode ocorrer a indisponibilidade
de alguns produtos em países onde a certificação prévia é exigida.
É aconselhável certificar-se da aplicação adequada dos produtos antes de sua utilização em determinada intervenção. É possível que os produtos descritos
nessa publicação ainda não se encontrem disponíveis em todos os países devido às diferenças dos requisitos de homologação e aprovação de cada país.

www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemanha
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemanha
Telefone: +49 7461 708-0
Fax:		 +49 7461 708-105
E-Mail:		 info@karlstorz.com

