
KARL STORZ OR1 FUSION® 
A sala de cirurgia integrada



KARL STORZ OR1 FUSION®

Simplicidade integrada

Escalabilidade integrada

Segurança integrada

O sistema KARL STORZ OR1 FUSION® é o resultado de mais de 20 anos de experiência 
na área de soluções de integração. O KARL STORZ OR1 FUSION® integra várias aplicações 
completamente diferentes em uma única plataforma compacta. O resultado: gerenciamento 
excepcional de imagens, documentação, comunicação e recursos de segurança únicos no 
mercado. Com funções úteis e uma interface do usuário gráfica ampliada, o KARL STORZ
OR1 FUSION® excede as expectativas dos usuários, antecipando as exigências que eles terão 
no futuro.

O KARL STORZ OR1 FUSION® pode ser conectado à sua rede de videoconferência, para 
que o usuário possa comunicar facilmente com cada equipamento, em todos os lugares 
e a qualquer momento.

NOVO:

• 4K ready
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A sala de cirurgia integrada

Conexão integrada

Inteligência integrada

Controle integrado  
de equipamentos

O design desse sistema possibilita o acesso a todos os aplicativos necessários atualmente. 
Assim, o sistema pode acessar desde imagens do PACS, parâmetros vitais e imagens do 
arco em C até visualizações de imagens em 3D e o controle remoto de aparelhos médicos: 
graças à dinâmica singular dessa plataforma, a conexão plug and play dos aparelhos é perfeita. 
Através do processamento do fluxo de trabalho do sistema, o desenvolvimento e cada caso 
e a conclusão de cada tarefa podem ser acompanhados e monitorados do início ao fim. 
Assim, etapas ignoradas ou esquecidas já são parte do passado.

Uma vez que o sistema também possui uma pré-visualização, as imagens de uma fonte 
selecionada podem ser visualizadas em qualquer estação de trabalho. Antes de transmiti-la, 
o usuário pode selecionar a fonte desejada e verificar uma pré-visualização. 
Dessa forma, fica sempre claro, quais fontes estão disponíveis e se a seleção foi correta. 

Experimente a REVOLUÇÃO FUSION!  
Você ficará fascinado pelos mais novos e altos padrões tecnológicos.

NOVO:

• Comunicação entre salas de cirurgia

• Streaming FULL HD bidirecional

• Videoconferência totalmente integrada

• Integração de softwares para 
comunicação comercial
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Conexão integrada
Conectar e comunicar

• Possibilidades de comunicação flexíveis: comunique com seus colegas por telefone, 
por videoconferência ou pelo software para comunicação comercial disponibilizado pela 
infraestrutura do hosptial

• Exibição de status: veja quem está online e quem está disponível

• Rede de comunicação unificada: comunique com cada equipamento, em todos os lugares 
e a qualquer momento

• Desfrute de uma interface de usuário fácil de usar, partilhe com seus colegas cada fonte de vídeo 
na sua sala de cirurgia, com apenas uma tecla

• Partilhe com seus colegas streams de vídeo descomprimidos, instantâneos e de alta qualidade

Dê expressão a sua voz.
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A sala de cirurgia integrada

Sistema de controle de sala revolucionário com mais possíbilidades 
do que nunca. 

Controle integrado de equipamentos
• Controle simples e abrangente dos aparelhos através de uma interface realista.

• Controle de diversos aparelhos e acesso à pré-configurações através do aperto de um único botão. 

• Pré-configuração sem complicações permitem que o usuário ajuste a sala corretamente desde 
a primeira utilização.

• Escolha o ambiente e a música de acordo com a sua preferência (Troque de Bach ou Mozart, 
para John Denver e Scorpions de acordo com seu humor e vontade).

• Aproveite as funcionalidades de seu aparelho portátil de música e vídeo e reproduza as suas 
próprias playlists.

• Ambiente ajustável através do controle e da personalização da iluminação.
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Inteligência integrada
• A dupla captura de imagens possibilita um controle imediato das duas fontes obtidas 

assincronamente e a coordenação temporal dos momentos principais de forma que 
nenhuma imagem seja perdida. 

• Os dados do paciente são acessados automaticamente através de uma lista de trabalho
DICOM integrada. Assim é assegurado que as informações sejam corretamente obtidas.

• Gravação e reprodução de vídeo e imagem FULL HD e 3D.

• Através da seleção de certas configurações, o sistema envia um sinal visual durante 
a gravação de imagens, vídeos e áudio.

• Função de exportação e de portabilidade de inúmeras mídias diferentes, durante e após 
a intervenção. Não é preciso mais esperar para salvar dados importantes nos bancos de  
dados da rede.

• Sinalize, marque, edite e transmita intervenções antes de fechar os arquivos.

Segurança para entrar, acessar e salvar.
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A sala de cirurgia integrada

• Sem necessidade de procurar por diferentes conectores. Um tipo de plugue serve para todos.

• Qualquer fonte de sinal é automaticamente reconhecida e definida.

• Plug and Go! Graças ao ADAPTOR1®, o sistema reconhece quando um aparelho está disponível 
e pronto para ser utilizado.

• O ADAPTOR1® é resistente, seguro, portátil e atende os padrões militares.

• Todos os sinais são visualizados independente do tipo de conexão.

• A disposição das imagens PiP/PaP pode ser organizada em cada um dos monitores individualmente.

Conectar, visualizar, rotear … sem demora!

ADAPTOR1® – Simplicidade integrada
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Escalabilidade integrada

• Esteja preparado. 
Seja o que você precisar no futuro – o KARL STORZ OR1 FUSION® se adaptará.  
Independentemente de ser 2D, 3D, UHD ou 4K, cada fonte de vídeo pode ser conectada 
a cada destino de vídeo, sem precisar de reequipar o hardware.

• Não existem entradas/saídas suficientes disponíveis? Este problema nunca mais ocorrerá. 
As palavras “entradas/saídas” pertencem ao passado. Através de um Switch de 48 portas 
aberto e independente, cada equipamento e cada monitor podem ser administrados a partir  
de qualquer porta.

Opções avançadas.

Conecte 1, 2, ou 3 sistemas OR1™ a apenas um switch.
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A sala de cirurgia integrada

• Tela inicial ajustável individualmente. 
Graças a uma plataforma baseada em software, o KARL STORZ OR1 FUSION® oferece uma  
interface do usuário que se adapta a crescentes exigências através de uma escalabilidade completa. 
Diferentes recursos podem ser ativados e/ou desativados individualmente em cada cirurgia.

• Adição de funcionalidade de acordo com o princípio app by app. 
Uma vez que cada função é controlada por um software, novos recursos podem ser adicionados 
facilmente através da instalação de um novo aplicativo ou app. KARL STORZ OR1 FUSION®  
é uma interface de software que pode ser ampliada gradualmente, função por função.

Interface do usuário flexível através de aplicativos individuais.
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Segurança integrada
• R Paciente 

R Procedimento  
  ...

• A KARL STORZ é líder de mercado para softwares no que diz respeito à segurança do paciente, 
pois sabemos como é importante a preocupação em aperfeiçoar normas afim de se reduzir 
complicações. 

• Checklists integradas: Entrar, Tempo Limite, Sair. 

• Cada checklist pode ser ajustada completamente de acordo com os padrões de cada hospital.
O tempo limite depende do trabalho de equipe. A equipe inteira deve ter uma checklist padrão, 
totalmente visível para que sejam garantidas consistência e integridade. Através do KARL STORZ  
OR1 FUSION®, tudo isso é possível.

Aproveitar tecnologias – Melhorar conformidades.
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A sala de cirurgia integrada

• Boa visualização é essencial em vias respiratórias com acesso difícil.
A segurança do paciente é o aspecto mais importante em intervenções cirúrgicas e assegurar  
o funcionamento das vias respiratórias é um componente essencial nessas circunstâncias.  
Graças a uma combinação entre a tecnologia de integração do KARL STORZ OR1 FUSION®

e soluções para gestão das vias respiratórias, é possível visualizar durante toda a cirurgia tanto 
intubações padrão quanto intubações difíceis em questão de segundos.

• Visualização é essencial para o monitoramento do paciente.
Parâmetros vitais são integrados ao sistema e podem ser observados em qualquer monitor da 
sala de cirurgia. Com um simples toque, o cirurgião pode acessar imediatamente os parâmetros 
fisiológicos do paciente, não sendo necessário abandonar o sítio cirúrgico. 

• A KARL STORZ tem mais de 15 anos de experiência tanto na área de gestão das vias respiratórias, 
quanto na de integração. Sabemos portanto quão inteligentes devem ser concebidas as soluções 
integradas para a cirurgia a fim de alcançar um ponto a mais no quesito segurança em cada um dos 
procedimentos cirúrgicos.

Visualização imediata através de um simples toque.
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Ilimitadas possibilidades integradas
• O padrão com fibra ótica. A fibra ótica é o padrão em telecomunicação, em rede de computadores 

e agora também na integração do sistema KARL STORZ OR1 FUSION® em cirurgia.  
O KARL STORZ OR1 FUSION® padroniza a infraestrutura da sala de cirurgia, uniformizando 
a utilização da fibra ótica de modo que a qualidade do sinal seja menos afetada, embora os cabos 
sejam mais finos. 

• Capacidade de sinal mais alta. Fibra ótica não é apenas mais resistente que o cobre, ela oferece 
também uma capacidade de transmissão de dados significativamente maior. Ter uma banda de 
transmissão de dados mais larga significa que o centro cirúrgico pode rotear novos sinais que 
chegam à infraestrutura de fibra ótica de uma maneira simplificada. Assim, a sala de cirurgia já 
está preparada para o futuro.

• Sem atraso. Na sala de operações não há um segundo a perder. Como KARL STORZ OR1 FUSION®

utiliza um padrão IP para o roteamento de todos os sinais na sala, a transferência quase sem atraso 
se torna o novo padrão. 

Implementação digital com velocidade da luz.
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A sala de cirurgia integrada

• O protocolo de internet (IP). O padrão mais utilizado mundialmente para comunicação de dados 
não deveria ser também utilizado como padrão vigente na sala de cirurgia? Um padrão que não 
é vinculado a apenas um fabricante não deveria ser utilizado para conectar todos os aparelhos 
cirúrgicos? Claro!

• Configurando um padrão de roteamento. O KARL STORZ OR1 FUSION® é o primeiro sistema 
do mercado baseado em IP e com uma infraestrutura completa de fibra ótica. IP é um padrão 
reconhecido mundialmente. O KARL STORZ OR1 FUSION® aproveita essa tecnologia para 
oferecer a solução mais revolucionária do mercado. 

• A infraestrutura totalmente em fibra ótica do sistema KARL STORZ OR1 FUSION® é compatível 
com sinais 3D e 4K e o sistema está pronto para a integração na nossa mais moderna tecnologia 
de câmera. 

• Comunicação unificada. O KARL STORZ OR1 FUSION® pode ser conectado ao seu software  
para comunicação comercial, para que o usuário possa facilmente comunicar com cada 
equipamento, em todos os lugares e a qualquer momento.

Graças a recursos de rede ampliados, o céu é o limite.
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KARL STORZ OR1 FUSION® 

Visão geral das funções
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Controle de 
equipamentos médicos

Possibilidade de controlar cada parâmetro dos equipamentos médicos 
conectados, de modo manual ou automático, aplicando pré-ajustes

Controle de sala Diferentes parâmetros (luz, persianas, ...) podem ser controladas através  
do touch screen

Sequência de trabalho Listas de trabalhos específicos de procedimentos podem ser exibidas e editadas
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Gravação É possível gravar simultaneamente vários sinais de vídeo FULL HD ou 3D,  
tanto em paralelo como de forma assíncrona.  
A função de reprodução permite a verificação dos dados registrados,  
os quais são enviados pela rede

Partilha de conteúdos Após um procedimento ter sido concluído, o KARL STORZ OR1 FUSION® envia 
as informações registradas para áreas pré-configuradas – local ou em rede 
(armazenamento de vídeo, HIS, PACS, …).  
Também é possível exportar os dados manualmente para todos os 
equipamentos conectados (impressora, pen drive, DVD, unidade de rede,...)
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Câmera da sala A câmera da sala OR1™ pode gravar a área toda da sala de operações  
em SD ou em resolução FULL HD e é ideal para transmissões ao vivo. 
A câmera pode ser operada por meio de um touch screen central,  
através de pré-ajustes ou controle manual (rotação/inclinação/zoom) 

PiP/PaP OR1™ Picture-in-Picture / Picture-and-Picture é uma função que permite  
a exibição simultânea de duas imagens de diferentes fontes de vídeo em  
cada monitor dentro da sala de cirurgia. As imagens podem ser adaptadas  
de forma flexível

Painel de conexão Esta opção oferece a possibilidade de conectar mais fontes de vídeo ao sistema 
OR1™

ADAPTOR1® Conecta fontes de vídeo móveis ao sistema KARL STORZ OR1 FUSION®. 
Quando um equipamento móvel é conectado ao OR1™ através do ADAPTOR1®, 
é reconhecido automaticamente e listado como nova fonte, com nome e 
símbolo, na tela de roteamento. Um braço C, por exemplo, não ficará mais como 
fonte indefinida em uma sala de cirurgia integrada, mas sim como fonte definida 
no sistema OR1™
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Alto-falante Esta opção abrange alto-falantes de parede e de teto, que podem ser utilizados 
para fins de entretenimento, comunicação ou feedback áudio

Microfone sem fio Um ou mais microfones sem fio oferecem liberdade de movimentos dentro da 
sala de cirurgia
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KARL STORZ ProduktnameA sala de cirurgia integrada
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Número ilimitado  
de monitores

KARL STORZ OR1 FUSION® permite a conexão simultânea de até 72 monitores

Monitores 2D OR1™ tem uma grande seleção de monitores FULL HD (dispositivo médico) em 
26", 27", 42" ou 55" disponível aos nossos colaboradores de distribuição OR1™, 
para oferecer aos nossos clientes uma ótima solução para suas necessidades

Monitores 3D Os monitores 3D de 26" ou 32" (dispositivo médico) também podem ser 
conectados ao sistema. KARL STORZ OR1 FUSION® pode rotear e registrar 
sinais de vídeo mistos em 2D e 3D
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Conexão direta Dois sinais de vídeo FULL HD ou 3D podem ser enviados para uma localização 
externa através de uma conexão ponto a ponto descomprimida (como por ex., 
consultório médico, um auditório,…)

Sala a sala Dois sistemas KARL STORZ OR1 FUSION® podem intercambiar sinais de vídeo 
FULL HD ou 3D descomprimidos, sem sobrecarregar a rede do hospital

Videoconferência KARL STORZ OR1 FUSION® permite uma comunicação áudio e vídeo de alta 
qualidade, através de protocolos padrão H.323

Comunicação unificada KARL STORZ OR1 FUSION® dispõe a possibilidade de integrar o software
para comunicação comercial disponibilizado pela infraestrutura do hospital, 
permitindo a comunicação com um alto número de plataformas diferentes

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.
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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 
www.karlstorz.com
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