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Quando se trata da vida humana, o comprometimento deve ser máximo. Por isso, os focos cirúrgicos 
LEDVISION® atendem a todos os requisitos existentes no mercado para que a equipe de cirurgia 
possa ter a melhor iluminação possível dentro da área cirúrgica:

• Luz em abundância, seja para sítios cirúrgicos grandes ou pequenos, para iluminação em casos 
críticos e até mesmo de cavidades profundas do corpo

• Luz de cor natural para uma visualização exata mesmo das menores estruturas nervosas e vasculares

• Luz fria que não interfere no ambiente, proporcionando um recinto de trabalho mais confortável, 
tanto para o paciente quanto para o cirugião, mesmo em intervenções de longa duração.

• Luz com pouca sombra, ao mesmo tempo, com contornos nítidos graças ao emprego de fontes  
de luz com múltiplos LEDs

• Integração com o sistema OR1™ KARL STORZ – Manuseio confortável desde a área estéril 

• Documentação da intervenção cirúrgica sob condições estéreis graças a uma câmera HD  
central integrada

• Controle de funções por movimentos, garantindo com o máximo de higiene.  
Este recurso é oferecido no novo modelo LEDVISION® 101. 

LEDVISION® 101/101 com suporte para monitor de 32" oferece luz ideal sobre os pacientes. 
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Desempenho – Ergonomia e design
Um sistema de braço de sustentação para cada sala de cirurgia

A família de focos cirúrgicos LEDVISION® possui 3 modelos distintos e uma variedade de combinações 
que atende a todas as funções de iluminação.  
Os produtos OR1™ LEDVISION® se adaptam de acordo com os requisitos médicos e com as 
necessidades de cada procedimento cirúrgico. A KARL STORZ oferece soluções que abrangem 
desde um foco cirúrgico único para uma sala de tratamento, à iluminação adequada para pequenas 
intervenções endoscópicas ou até mesmo para grandes cirurgias abertas – nas quais podem ser 
utilizadas soluções com até quatro braços de sustentação para iluminação. Ainda são oferecidas 
soluções de documentação e controle, com um sistema de exibição para uma sala híbrida.

Com braços que podem ser sustentados em uma armação central presa ao teto ou em uma armação 
montada fora da área estéril – oferecemos soluções para diferentes tipo de sala.

Tecnologia LED altamente eficiente

O sistema de energia eficiente da mais nova 
geração requer pouca energia, produz menos 
calor do que os sistemas convencionais 
e garante uma iluminação do sítio cirúrgico 
com pouca sombra. As lâmpadas LED tem 
uma vida útil de mais de 60.000 horas, o que 
corresponde a 10 anos de funcionamento 
em salas de cirurgia. O foco cirúrgico é leve, 
permitindo que seja posicionado com facilidade.

As vantagens para o usuário são evidentes

LEDs de alta eficiência proporcionam a mais alta qualidade de reprodução de cor. Uma temperatura 
de cor variável garante, em todos os modelos, uma melhor adaptação aos diferentes tipos de 
tecido e suas propriedades reflexivas. Em salas de procedimentos endoscópicos, o modo Endo 
auxilia o usuário com uma luz ambiente indireta. Além disso, não provocam a emissão de radiação 
infravermelha, prevenindo o ressecamento do tecido.

3.000 K 4.500 K 6.000 K
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O design auxilia o funcionamento

Infecções pós-operatórias e contaminações bacterianas são especialmente relevantes quando  
são realizadas intervenções mais longas perto do osso ou com implantes. Quando o foco cirúrgico 
é operado sob um teto com fluxo de ar laminar, isto é, um de fluxo de ar com baixo índice microbiano, 
são impostos requisitos especiais ao seu design. LEDVISION® considera todos esses aspectos 
através do design aberto de sua carcaça que apresenta áreas de fluxo reduzidas, uma superfície lisa  
e um conceito de iluminação energeticamente eficiente com termorregulação. Isto ajuda alcançar  
o maior grau possível de esterilidade na área da cirurgia.

Funções de manutenção preventivas

Um software inteligente adota medidas para um funcionamento prolongado sem perturbações.  
Tanto oscilações curtas na disponibilidade de luz quanto degradações decorrentes do 
envelhecimento são constantemente monitoradas e compensadas por intervenções na modulação 
da extensão do pulso das fontes de luz LED. Adicionalmente ocorre um monitoramento da temperatura 
dos módulos luminosos. Caso necessário, os LEDs são preventivamente desligados antes que os 
mesmos sejam seriamente comprometidos. O novo conceito de iluminação LED converte desajustes 
de tamanho do campo de luz através de meios inteiramente eletrônicos. Portanto, uma manutenção 
das peças mecânicas móveis no foco cirúrgico não é mais necessária.  
Com LEDVISION® é garantido ter à disposição, mesmo depois de décadas, um produto médico  
em pleno funcionamento com todos os valores luminotécnicos.
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Vantagem – Singularidade e Eficiência
Luz variável em sua forma mais pura? A resposta é o sistema Constant Light Management (CLM). 

Sistemas de iluminação convencionais perdem intensidade quando o campo de luz empregado  
é ajustado para um campo de atuação maior. O sistema patenteado CLM mantém a intensidade 
de iluminação central constante independentemente do tamanho selecionado para o campo de luz. 
O operador tem, no seu campo de visão, sempre a mesma quantidade e a mesma qualidade de luz 
pré-selecionadas sem que para isso ele tenha que alterar a regulagem. Os focos de luz LEDVISION® 
resolvem este problema de um modo singular.  
 

Mesmo com uma mudança na distância não é necessário um reenfoque da cabeça da lâmpada.

160.000 lux em um campo de luz pequeno de 28 cm 160.000 lux em um campo de luz grande de 33 cm

Segurança em caso de falha de energia

As flutuações e as quedas de energia ou defeitos técnicos são ocasionalmente responsáveis  
por uma falha do fornecimento de energia. Eliminamos esse risco utilizando uma bateria opcional 
ininterrupta e independente de uma rede elétrica, o que garante a conclusão da cirurgia durante  
um período de duas horas sem dificuldades.
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LEDVISION® constitui um outro elemento do sistema integrado  
de salas de cirurgia OR1™ KARL STORZ
Comando centralizado dos focos cirúrgicos

Controle por movimentos

*válido para o tipo 203, 202 e 101

*válido para o tipo 101

Controle da intensidade da iluminação, da temperatura  
de cor e do tamanho do campo iluminado sem contato 
direto com a lâmpada.
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Opções – Flexibilidade e possibilidade de ampliação

Câmera

Atualmente, a documentação da intervenção 
cirúrgica, transmissões ao vivo ou a consulta 
intraoperatória de um colega especialista fazem 
parte da rotina diária. Para isso, a KARL STORZ 
oferece um sistema de câmera integrado com 
zoom e endireitamento de imagem no puxador 
estéril do foco cirúrgico ou, alternativamente,  
em um braço de sustentação separado.  
O foco cirúrgico LEDVISION® é reposicionável 
e pode ser integrado, de acordo com as 
necessidades do usuário, em diferentes salas  
de cirurgias com iluminação LEDVISION®. 

O sistema de câmera LEDVISION® FULL HD, 
incluindo os focos cirúrgicos, podem ser 
colocados em qualquer um dos braços do 
eixo central e não estão sujeitos a nenhuma 
limitação de rotação. Assim, o manuseio 
e o posicionamento tornam-se naturais. 

Comando

Quanto mais frequentemente pessoas  
se aproximam do campo estéril durante  
o procedimento, maior é o risco de infecção  
para o paciente. O painel de controle  
de parede opcional ajuda a reduzir esse risco.

Integração

A iluminação LEDVISION® pode ser regulada 
através do painel de controle no foco cirúrgico  
e ou no painel de controle da parede.  
Além disso, a configuração da iluminação 
também pode ser alterada através do touch 
screen do sistema de integração KARL STORZ 
OR1™ no campo estéril da sala de cirurgia,  
de acordo com a necessidade do cirurgião.  
A conexão dos focos cirúrgicos LEDVISION®  
e das câmeras ao sistema de cirurgia integrado 
OR1™ KARL STORZ cria todas as condições 
para uma interface atual.
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Braço de sustentação para o monitor

Adicionalmente estão disponíveis braços com suportes para monitores ou touch screens  
de diferentes tamanhos. É essencial que os braços de sustentação e suporte apresentem um canal 
transversal interior que possa ser utilizado para a admissão de cabos elétricos e cabos de dados.  
Sistemas equipados com tecnologia de fibra ótica facilitam a ampliação e a reorganização  
dos aparelhos e constituem um elemento na arquitetura do OR1 FUSION® KARL STORZ.

Diferentes configurações

•  Foco de teto com um braço de lança ou combinação de focos com até quatro lanças  
para foco principal, focos adicionais, braço de suporte de monitor ou outros terminais

•  Foco de tripé móvel opcional, com alimentação própria por até 2 horas

LEDVISION® 101 com/sem bateria reserva
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Soluções de espaço personalizadas

Nenhum centro cirúrgico é igual ao outro. Em reformas de prédios antigos são previstas outras 
condições para o fabricante que em edifícios novos. Quando o teto apresenta uma altura mais baixa,  
é necessário que mecanismos de suspensão especiais levem isso em conta. Indicamos, com prazer, 
soluções adequadas para tetos inacabados ou lajes estaticamente insuficientes. 

9



LEDVISION® - Focos cirúrgicos KARL STORZ

Especificações técnicas

LEDVISION® 203 LEDVISION® 202 LEDVISION® 101

Iluminância central  
em 1 m de distância lx 160.000 160.000 160.000

Iluminância central 
eletronicamente regulável  
de / para

% 31 – 100 31 – 100 31 – 100

Campo Iluminado cm 28 – 33 27 – 31 22 – 26

Índice de reprodução  
de cor Ra

98 98 96

Temperatura de cor K 3500 – 5000 3500 – 5000 3500 – 4500

Profundidade de iluminação 
segundo EN 60601-2-41 
(L1 + L2) em 20% Ec

mm 1300 1100 1280

Profundidade de iluminação 
segundo EN 60601-2-41 
(L1 + L2) em 60% Ec

mm 700 670 690

Modo Endoscopia sim sim sim

Suspensão cardânica  
do foco cirúrgico sim sim sim

Peso individual  
do foco cirúrgico kg 15 11 13

Diâmetro do foco cirúrgico mm 700 640 685

Grau de proteção IP  
do foco cirúrgico 54 54 54

Classificação MDD I I I

Conformidade
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Câmera HD integrada no foco cirúrgico ou separada  
no braço articulado

Funcionalidade Versão com fio Versão sem fio

Transmissão - sinais de imagem com fio 
- sinais de comando sem fio

sinais de imagem  
e comando sem fio

Sensor de imagem 1/3'' CMOS 1/3'' CMOS

Número de píxeis 2,4 megapíxel 2,4 megapíxel

Resolução 1080i 1080p60

Zoom 10 x ótico, 32 x digital 10 x ótico, 32 x digital

Distância focal f= 5,1 mm – 51 mm f= 5,1 mm –  51 mm

É aconselhável certificar-se da aplicação adequada dos produtos antes de sua utilização em determinada intervenção. 
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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


