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ENDOMAT® SELECT
The Choice is Yours
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No mundo atual, todos os aspectos de nossas vidas – pessoal ou profissional – estão em
constante mudança. Diante dessa tendência, fazer um investimento a longo prazo, pode
parecer contraditório e antiquado.
O ENDOMAT® SELECT da KARL STORZ marca o início de uma nova era de sustentabilidade.
O aparelho reúne em um sistema interdisciplinar atributos importantes como um manuseio
simples, uma interface do usuário intuitiva e a compatibilidade com produtos já em uso,
modernizando assim, a sala de cirurgia.
A ENDOMAT® SELECT é uma bomba peristáltica para irrigação ou aspiração de fluidos
durante os procedimentos cirúrgicos e diagnósticos. A bomba pode ser equipada
com diferentes softwares para a aplicação multidisciplinar, podendo atender a diversas
especialidades em um mesmo ambiente hospitalar. Por oferecer uma ampla gama de soluções
personalizadas, essa tecnologia representa uma revolução tecnológica no mercado médico
e proporciona ao usuário uma economia de recursos e a consequente redução eficiente
dos custos.
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UP210

ENDOMAT® SELECT, com módulo SCB integrado, bomba de irrigação e aspiração,
inclui cabo de alimentação, tensão de serviço 100 – 240 VCA, 50/60 Hz

UP601

Software de CIRURGIA, licença, permite a seleção dos procedimentos “LAP”, “THOR”

UP602

Software de HISTEROSCOPIA, licença, permite a seleção do procedimento “HYS”,

UP603

Shaver IBS®, software, licença, permite a seleção do procedimento “IBS® Shaver”

UP604

Software de UROLOGIA, licença, permite a seleção dos procedimentos “CYST”, “PCN”, “URS”,
“CALCUSON” e “RES”

UP605

Software de ARTROSCOPIA, licença, permite a seleção dos procedimentos “KNEE”, “HIP”,
“SHOULDER”e “SMALL JOINTS”

UP606

Software de ORL/NEURO, licença, permite a seleção dos procedimentos “CLEARVISION®”,
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210

UP607

Software de COLUNA VERTEBRAL, licença, permite a seleção dos procedimentos “LUMBAR”
e “THORACIC”

UP610

Pacote ADVANCED, software, licença, amplia as funções dos pacotes de software instalados,
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210
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e “PROCTO”
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Conjunto de mangueiras para sistema de carretel – Acessórios
Características principais:
• O
 sistema de carretel permite a utilização da mangueira de maneira rápida,
prática e com apenas uma mão
• Conjuntos de mangueiras codificados para serem distinguidos facilmente
• A
 especialidade médica e sua cor respectiva podem ser indentificadas
na embalagem do produto
Veja abaixo informações sobre cada conjunto de mangueiras e as especialidades
médicas para as quais são indicados:
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IRRIGAÇÃO
Fluxo regulado (FC)

Pressão regulada (PC)

Aspiração direta (DS)

Aspiração via frasco CALCUSON

IRRIGAÇÃO DA LENTE
CLEARVISION®
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Conjuntos de mangueiras descartáveis** para sistema de carretel

*
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031523-10*

Conjunto de mangueiras, 
irrigação, PC1, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

031524-10*

Conjunto de mangueiras, 
irrigação, FC2, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

030647-10*

Conjunto de mangueiras, 
aspiração, DS3, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® SELECT UP210

031647-10*

Conjunto de mangueiras, 
aspiração, BS4, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® SELECT UP210

031529-10*

Conjunto de mangueiras, 
irrigação, CV5, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® SELECT UP210

Nota:
Conjuntos de mangueiras reutilizáveis também se encontram disponíveis.
Entre em contato com um representante KARL STORZ, caso deseje fazer o seu pedido.
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O seguintes conjuntos de mangueiras descartáveis** para a irrigação e aspiração de fluidos
se encontram disponíveis:
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Conjuntos de mangueiras para descarte diário
Os seguintes conjuntos de mangueiras para a irrigação com pressão e fluxo regulados
se encontram disponíveis:
031563-10*

Conjunto para descarte diário, 
irrigação, PC1, estéril, embalagem com 10 unidades,
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210 e
ENDOMAT® de HAMOU® 26331120 em
combinação com mangueira para paciente
031162-10

031564-10*

Conjunto para descarte diário, 
irrigação, FC2, estéril, embalagem com 10 unidades,
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210 e
ENDOMAT® de HAMOU® 26331120 em
combinação com mangueira para paciente
031162-10

Ambos os conjuntos de mangueiras para descarte diário devem ser utilizados com
o seguinte conjunto de mangueira para paciente:
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031162-10*

Conjunto de mangueira para paciente,
estéril, descartável**, embalagem com 10 unidades,
para utilização com os conjuntos de mangueira para
bomba para descarte diário 031563-10 e 031564-10

Abreviações:
*

PC – Irrigação com pressão regulada
FC – Irrigação com fluxo regulado
3
DS – Aspiração direta

1

4

2

5

BS – Aspiração via frasco CALCUSON
CV – Irrigação CLEARVISION®
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Para a utilização em Laparoscopia, Proctologia
e Cirurgia Toráxica
O ENDOMAT® SELECT permite a irrigação confiável e potente de fluidos durante
intervenções cirúrgicas.
O pacote SURG é indicado para as seguintes especilidades:
• Laparoscopia:
Uma irrigação confiável e potente é muito importante em quase todas as intervenções
laparoscópicas, uma vez que as condições de visibilidade podem piorar drasticamente,
mesmo em caso de hemorragias pequenas.
• Proctologia:
O ENDOMAT® SELECT pode ser utilizado durante procedimentos de proctoscopia
e retoscopia para limpar o sítio cirúrgico na região retal.
• Torascopia:
Uma irrigação confiável é necessária para garantir a limpeza do sítio cirúrgico
na cavidade toráxica. Uma irrigação efetiva e controlada é imprescindível durante
intervenções como a cirurgia toráxica videoassistida, seja na aspiração de epiemas
ou na detecção de escape de ar.

Irrigação com fluxo regulado
“Laparoscopia“ ativa

Acessório:
Símbolo
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Núm. do artigo

Produto

UP601

Software de CIRURGIA, licença, permite a seleção
dos procedimentos “LAP“, “THOR“ e “PROCTO“,
para a utilização com ENDOMAT® SELECT UP210
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Irrigação com fluxo regulado
“Laparoscopia“ inativa

Highlights ENDOMAT® SELECT | 08-2020

Para a Laparoscopia
031524-10*

Conjunto de mangueiras, irrigação,
com fluxo regulado, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilizaçao
com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

26173BN

Tubo de irrigação e aspiração, com orifícios laterais,
superfície fosca, com torneira de duas vias para
manuseio com apenas uma mão, tamanho 5 mm,
36 cm de comprimento

37360LH

Tubo de irrigação e aspiração, com orifícios laterais,
tamanho 5 mm, 36 cm de compimento, para utilização
com empunhaduras de irrigação e aspiração

37113A

Empunhadura, em forma de pistola, com válvula
de fixação, para irrigação e aspiração, autoclavável

031134-10*

Conjunto de mangueiras, estéril,
descartável**, embalagem com 10 unidades, para
utilização com as empunhadura 37112A, reta, 37113A,
em forma de pistola e 37112RV, em combinação com
mangueira de silicone para paciente, 5 mm de Ø interno

031524-10*

Conjunto de mangueiras, irrigação,
com fluxo regulado, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

25025AR

Tubo de irrigação e aspiração, com torneira de duas
vias, tamanho 5 mm, 43 cm de comprimento útil

26173BN

Tubo de irrigação e aspiração, com orifícios laterais,
superfície fosca, com torneira de duas vias para
manuseio com apenas uma mão, tamanho 5 mm,
36 cm de comprimento

031524-10*

Conjunto de mangueiras, irrigação,
com fluxo regulado, estéril, descartável**,
embalagem com10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

40360LH

Tubo de irrigação e aspiração, com orifícios laterais,
tamanho 5 mm, 28 cm de comprimento, para utilização
com empunhaduras de irrigação e aspiração

30805

Empunhadura com torneira de dois vias, para
irrigação e aspiração, autoclavável, para utilização
com tubos de irrigação e aspiração de tamanho 5 mm

Para a Proctologia
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Para a Torascocopia

*

Os catálogos de Laparoscopia, Tórax e Proctologia contêm outros acessórios.
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Indicado para a utilização na Ginecologia
Graças aos sistemas óticos mais finos, e portanto, mais atraumáticos, o ENDOMAT® SELECT
pode ser utilizado nas intervenções cirúrgicas realizadas tanto em clínicas ambulatoriais como
em consultórios.
A KARL STORZ oferece duas opções de software para a Ginecologia:
• Histeroscopia diagnóstica e cirúrgica (HYS)
Para a histeroscopia diagnóstica e cirúrgica, o ENDOMAT® SELECT gera
uma dilatação com pressão regulada da cavidada uterina, podendo ser utilizado
tanto no centro cirúrgico como em clínicas ambulatoriais ou em consultórios.
O aparelho, de fácil utilização, garante a dilatação estável da cavidade uterina
durante o procedimento. Os parâmetros da pressão podem ser configurados
manualmente sempre que necessário.

Irrigação com pressão regulada
“Histeroscopia“ ativa

Ablação histeroscópica com IBS®
O ENDOMAT® SELECT também pode ser utilizado como bomba de aspiração em
combinação com o shaver intrauterino BIGATTI (IBS®) para a ressecção meramente
mecânica de tecidos. Uma bomba de irrigação já disponível (por ex. ENDOMAT®
de HAMOU®) garante a dilatação da cavidade uterina. O ENDOMAT® SELECT
permite a aspiração controlada do tecido ressectado e, consequentemente, uma boa
visualização. O ENDOMAT® SELECT e o sistema de motores do IBS® são operados
por um pedal com dois estágios que permite o controle direto permanente sobre
a ressecção e a aspiração do tecido ressectado (pólipos, miomas, resto de placenta).
O ENDOMAT® SELECT permite assim, a utilização do shaver intrauterino BIGATTI
(IBS®) caso a bomba de irrigação e a unidade de controle de motores UNIDRIVE® S III
se encontre disponível.

Aspiração “Shaver intrauterino BIGATTI”
inativo
10

Aspiração “Shaver intrauterino BIGATTI”
ativo
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Irrigação com pressão regulada
“Histeroscopia“ inativa
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Acessórios:
Para a histeroscopia
UP602

Software de HISTEROSCOPIA, licença,
permite a seleção do procedimento “HYS“,
para utilizção com ENDOMAT® SELECT UP210

031523-10*

Conjunto de mangueiras, irrigação,
com pressão regulada, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

Para a combinação com UNIDRIVE® S III
UP603

Shaver IBS®, software, licença
permite a seleção do procedimento “IBS®”,
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210

030647-10*

Conjunto de mangueiras, aspiração,
aspiração direta, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® SELECT UP210

20701070

Cabo de controle, conexões 2x LEMO de 5 polos 0°,
100 cm de comprimento, para transmissão do impulso
do interruptor de pedal UNIDRIVE® S III 20701020-1
e ENDOMAT® SELECT UP210
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O catálogo de Ginecologia contém outros acessórios.

*
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Indicado para a utilização na Urologia
O ENDOMAT® SELECT, aplicável em variados procedimentos da urologia, pode ser
perfeitamente integrado aos sistemas em uso, permitindo também, a irrigação com pressão
regulada em procedimentos diagnósticos e cirúrgicos.
Caso seja necessário, é possível aumentar a pressão intracavitária através de um interruptor
de pedal ou através do monitor touchscreen. O aparelho permite regular percentualmente o
aumento da pressão, não ultrapassando porém, 150 mmHg.
• Cistoscopia
O ENDOMAT® SELECT fornece uma irrigação com pressão regulada
para a cistoscopia.

Irrigação com pressão regulada
“Cistoscopia“ inativa

Irrigação com pressão regulada
“Cistoscopia” ativa

Irrigação com pressão regulada
“Cistoscopia” ativa com modo
Boost ativo

• Nefrolitotomia percutânea
O ENDOMAT® SELECT proporciona irrigação aplicada e intercâmbio constante
de fluidos, garantindo uma ótima visualização durante a nefrolitotomia percutânea.

© KARL STORZ 96321003 UNITS 2 4.0 08/2020/HL-PT

• Ureterorrenoscopia
Na ureterorrenoscopia (rígida e flexível), o ENDOMAT® SELECT contribui, através
da irrigação de fuidos com pressão regulada, para que a boa visibilidade do cirurgião
não seja prejudicada durante a litotripisia devido à liberação de fragmentos de cálculos.
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• Ressecção
O ENDOMAT® SELECT permite a remoção minuciosa dos resíduos de tecido durante
a ressecção RTU-B/P. Os parâmetros podem ser configurados no aparelho.

Aspiração “Ressecção” inativa

Aspiração “Ressecção” ativa

• Remoção de cálculos dos rins, bexiga e uretra em combinação
com CALCUSON
O ENDOMAT® SELECT, juntamente com o CALCUSON, pode ser utilizado
para a litotripisia na aspiração de fragmentos de cálculos. A bomba e o gerador
CALCUSON são ativados de maneira prática através do interruptor de pedal.

Aspiração “CALCUSON“ inativa

Aspiração „CALCUSON“ ativa
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Acessórios para utilização na Urologia:
Símbolo

Núm. do artigo

Produto

UP604

Software de UROLOGIA, licença,
possibilita a seleção dos procedimentos “CYST“,
“RES”, “URS”, “CALCUSON” e “PCN”, para utilização
com ENDOMAT® SELECT UP210

Indicado para a cistoscopia, nefrolitotomia percutânea e ureterorrenoscopia
031523-10*

Conjunto de mangueiras, irrigação, PC,
estéril, descartável**, embalagem com 10 unidades,
para utiilização com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

030647-10*

Conjunto de mangueiras, aspiração,
aspiração direta, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® SELECT UP210

031647-10*

Conjunto de mangueiras, aspiração,
via frasco, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® SELECT UP210

20701070

Cabo de controle, conexões 2x LEMO de 5 polos 0°,
100 cm de comprimento, para a transmissão dos impulsos
do interruptor de pedal entre CALCUSON 27610020
e ENDOMAT® SELECT UP210

Para a ressecção RTUB/ RTUP

*
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Para a litotripsia CALCUSON
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27610001

CALCUSON, conjunto para gerador de ultrassom,
para utilização com probes de ultrassom para litotripsia
e transdutor, tensão de serviço 100 – 120 VCA/
200 – 240 VCA, 50/60 Hz
inclui:
Cabo de alimentação
Interruptor de pedal único
Transdutor
Cabo de conexão (Transdutor/Gerador)
Tubo de proteção, para armazenamento e esterilização
de probes
Vareta de limpeza, para probes

20300051
20300039
UP011

Frasco de aspiração, 0,5 l., esterilizável
Tampa, para o frasco de aspiração 20300051
Suporte para frasco, para o frasco de aspiração
20300051
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O catálogo de Urologia contém outros acessórios.
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Para a utilização na Artroscopia
Na Artroscopia, o ENDOMAT® SELECT permite regular a pressão da irrigação de fluidos,
permitindo uma imagem clara e precisa durante toda a intervenção.
O ENDOMAT® SELECT para a artroscopia se comunica de maneira efetiva com a unidade
de shaver KARL STORZ UNIDRIVE® S III ARTHRO e regula a pressão e o fluxo, a fim de
manter a expansão articular e contribuir para uma melhor qualidade de imagem.
O modo BOOST, que pode ser ativado a qualquer momento, eleva rapidamente a pressão
e o fluxo nas articulações para possibilitar uma boa visualização durante o procedimento.
O pacote de Artroscopia inclui as seguintes indicações:
• Joelho
• Quadril
• Ombro
• Pequenas articulações

Irrigação com pressão regulada
“Quadril” ativa

Irrigação com pressão regulada
“Quadril” ativa com modo
Boost ativado
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Irrigação com pressão regulada
“Quadril” inativa
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Acessórios:
Imagem

Núm. do artigo

Produto

UP605

Software de ARTROSCOPIA, licença,
permite a seleção dos procedimentos “KNEE”, “HIP”,
“SHOULDER” e “SMALL JOINTS”, para utilização com
ENDOMAT® SELECT UP210

031523-10*

Conjunto de mangueiras para irrigação, 
pressão regulada, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

UP006

Cabo de controle, conexões 1x LEMO de 5 polos 0°
e 1x LEMO de 12 polos 0°, 100 cm de comprimento,
para transmissão dos impulsos do interruptor de pedal
entre UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB 28723020-1
e ENDOMAT® SELECT UP210

20014130

Interruptor de pedal único,
digital, com um estágio

Para a utilização em conjunto com o UNIDRIVE® S III ARTHRO:
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Ilustração

Núm. do artigo

Produto

28723001-1

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
com tela colorida, controle por touch screen,
duas saídas de motor, módulo SCB integrado,
tensão de serviço 100 – 120/230 – 240 VCA, 50/60 Hz
inclui:
Cabo de conexão SCB, 100 cm de comprimento
Cabo de alimentação
Manual de instruções

28200DX

Peça de mão de shaver DRILLCUT-X® ARTHRO,
até 8000 rpm, para utilização com UNIDRIVE® S III
ARTHRO SCB, a partir da versão de software 1.10.

20016831

Interruptor de pedal duplo, com um estágio,
para utilização com POWERSHAVER SL
e UNIDRIVE® S III ARTHRO

Mais informações sobre a utilização em conjunto com o UNIDRIVE® S III ARTHRO podem ser
encontradas no manual de instruções do ENDOMAT® SELECT.
O catálogo de Artroscopia contém outros acessórios.
*
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Para utilização na ORL e cirurgias endoscópicas
da base do crânio
A fim de garantir uma visualização nítida durante todo o procedimento o ENDOMAT® SELECT
é utilizado juntamente com camisas de irrigação da ORL e da neurocirurgia, permitindo
a irrigação da lente através do módulo CLEARVISION®.
A ativação do primeiro estágio do interruptor de pedal permite que a bomba irrigue líquido
sobre a lente da ótica. A oscilação contínua da cabeça da bomba retira as gotas de líquido
sobre a lente. Um ciclo iniciado pode ser totalmente finalizado a partir do momento em que
se deixa de acionar o interruptor de pedal.
A ativação do segundo estágio do interruptor de pedal é responsável por acionar o modo
de irrigação contínua, caso seja necessário. A desativação do interruptor de pedal permite
a aspiração de líquido para o interior da camisa.
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Irrigação com fluxo regulado CLEARVISION®, Irrigação com fluxo regulado CLEARVISION®,
inativa
ativada através do interruptor de pedal
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Acessórios:
Imagem

ORL

Núm. do artigo

Produto

UP606

Software de ORL/NEURO, licença,
permite a seleção dos procedimentos “CLEARVISION®”,
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210

031529-10*

Conjunto de mangueiras para irrigação, 
CV, estéril, descartável,** embalagem com 10 unidades,
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210

20014230

Interruptor de pedal único,
digital, com dois estágios

7230AS

Camisa de irrigação e aspiração 0°, Ø externo
4,8 x 6 mm, 14 cm de comprimento útil, para utilização
com as óticas HOPKINS® 7230AA, 28132AA,
TIPCAM®1 S 3D 7240AA 3D e 28164AA 3D assim
como com o ENDOMAT® SELECT UP210
Camisas de irrigação e aspiração disponíveis também
em 30°, 45° e 70°

7241AS

Camisa de irrigação 0°, 4,8 mm de Ø externo,
14 cm de comprimento útil, com conexão para cima,
para utilização com TIPCAM®1 S 3D 7240AA 3D
ou a ótica HOPKINS® 7230AA assim como com
o ENDOMAT® SELECT UP210
Camisas de irrigação e aspiração disponíveis também
em 30° e 45°
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7230AES

Camisa de irrigação e aspiração 15° - 90°,
4,8 x 6 mm de Ø externo, 14 cm de comprimento
útil, para utilização com a ótica ENDOCAMELEON®
ENT HOPKINS® 7230AE, a ótica ENDOCAMELEON®
NEURO HOPKINS® 28132AE e ENDOMAT® SELECT
UP210

Os catálogos de ORL e Neurologia contêm outros acessórios.

*
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Para a utilização na Artroscopia
O ENDOMAT® SELECT disponibiliza os seguintes pacotes para intervenções cirúrgicas
na coluna vertebral:
• Lumbar
A sinergia entre o ENDOMAT® SELECT e o sistema SpineTIP permite um fluxo
contínuo, fator importante para que a intervenção seja concluída com sucesso.
• Torácico
Instrumentos de irrigação e aspiração KARL STORZ permitem a utilização
do ENDOMAT® SELECT também em intervenções toracoscópias

Irrigação com pressão regulada „Lumbar“
ativa
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Irrigação com pressão regulada „Lumbar“
inativa
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Acessórios:
Símbolo

Núm. do artigo

Produto

UP607

Software de COLUNA VERTEBRAL, licença,
permite a seleção dos procedimentos “LUMBAR” e
“THORACIC”, para utilização com ENDOMAT® SELECT
UP210

031523-10*

Conjunto de mangueiras, irrigação,
pressão regulada, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

28163BTA

Ótica grande angular HOPKINS® 25°, ocular oblíqua,
6,6 mm de Ø externo, canal de trabalho com 3,6 mm
de Ø, 25,7 cm de comprimento, autoclavável,
com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: azul

28163BFA

Ótica grande angular HOPKINS® 25°, ocular oblíqua,
6,6 mm de Ø externo, canal de trabalho com 3,6 mm
de Ø, 18 cm de comprimento, autoclavável,
com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: vermelho

28163FFA

Ótica grande angular HOPKINS® 15°, ocular oblíqua,
6,1 mm de Ø externo, canal de trabalho com 2,9 mm
de Ø, 18 cm de comprimento, autoclavável,
com condutor de luz de fibra ótica integrado,
código de cor: verde

031523-10*

Conjunto de mangueiras, irrigação,
pressão regulada, estéril, descartável**,
embalagem com 10 unidades, para utilização
com ENDOMAT® de HAMOU® 26331120
e ENDOMAT® SELECT UP210

37370GC

Tubo de irrigação, aspiração e coagulação
de GORDTS e CAMPO, bipolar, 5 mm de Ø,
36 cm de comprimento, para utilização com
empunhaduras de irrigação e aspiração

26173BN

Tubo de irrigação e aspiração,
com orifícios laterais, superfície fosca, com torneira
de duas vias para manuseio com apenas uma mão,
tamanho 5 mm, 36 cm de comprimento

Para a cirurugia lombar:
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Para a cirurgia torácica:

*		

O catálogo de Cirurgia da Coluna Vertebral contém outros acessórios.
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Pacotes de software Advanced
O pacote ADVANCED disponibiliza várias opções adicionais para ampliar o número
de configurações possíveis dentro de um pacote de software ou do próprio aparelho.
A instalação do pacote permite as seguintes configurações:

SURG

Ajuste da pressão durante procedimentos SURG (100/300/500 mmHg)

SURG

Ajuste do fluxo durante procedimentos SURG até no máximo 3,5 l/min

HYS

SPINE

URO

Ajuste do fluxo durante procedimentos HYS, SPINE, URO (200/400/600 ml/min)

ART

Ajuste do fluxo durante procedimentos ART (1,5/2/2,5 l/min)

URO

Ajuste da duração da ativação do modo Boost durante procedimentos ART e URO
entre 2 e 60 segundos.
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Configurações adicionais do aparelho:
• Diferença de altura: compensação da diferença entre a altura do aparelho
e a do paciente
• Brilho do display
• Volume do som das teclas
• Ampliação da duração do modo Boost/duração do aumento da pressão (ART e URO)
• Seleção da unidade de pressão entre mmHg ou cm H2O
• Integração SCB

Acessórios:
Imagem

Núm. do artigo

Produto

UP610*

Pacote ADVANCED, software, licença,
amplia as funções de pacotes de software já instalados,
para utilização com ENDOMAT® SELECT UP210

20090170

Cabo de conexão SCB,
100 cm de comprimento
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* O pacote ADVANCED necessita para o seu funcionamento pelo menos um pacote de software adicional.

** 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.
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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