
KARL STORZ-SCB 
Pioneira no controle remoto de dispositivos médicos



KARL STORZ-SCB

O controle eficiente dos equipamentos garante o uso mais dinâmico 
da sala, permitindo uma melhor organização e maior fexibilidade

O KARL STORZ-SCB auxilia a equipe da sala de cirurgia no dia a dia:

• Controle centralizado dos dispositivos médicos em áreas esterilizadas e não esterilizadas

• Configuração prática do trabalho na sala de cirurgia por meio da função One Touch Snapshot Preset 

• Controle único do dispositivo por RUI (interface de usuário realística) em combinação com  
“Visão de cockpit” em FULL HD

• Ambiente de cirurgia amigável ao usuário por meio da operação ergonômica dos dispositivos

• Excelentes padrões de segurança, por meio do cumprimento da classe de medicina IIb bem como 
dos mais recentes padrões de Cyber Security

• Quase invisível devido ao tamanho reduzido do aparelho
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KARL STORZ-SCB

KARL STORZ-SCB 

Graças ao apoio de mais de 20 fabricantes e com 15 tipos de dispositivos diferentes integrados,  
o controle de dispositivos médicos KARL STORZ-SCB estabelece um novo padrão de referência. 
O controle intuitivo disponibilizado pelos detalhes claros de um dispositivo com “visão de cockpit” 
do equipamento da sala de cirurgia, permite uma utilização flexível por parte do pessoal da sala de 
cirurgia, por meio de operação em áreas esterilizadas e não esterilizadas. Adicionalmente, a utilização 
do sistema pode ser otimizada por One Touch Snapshot Preset e ser transferida para outras salas de 
cirurgia. O controle remoto dos dispositivos ou das funções da sala permite, além disso, mais espaço 
livre e maior ergonomia em salas de cirurgia exigentes, criando uma atmosfera de trabalho calma. 
O sistema cumpre os mais elevados padrões de classe de medicina para o controle de dispositivos 
médicos (classe IIb), assim como as mais elevadas diretrizes de Cyber Security (NIST).  
Em combinação com as funções de roteamento OR1™ e os conceitos de documentação inovadores, 
o SCB representa a estação central de comando de dispositivos médicos na sala de cirurgia.

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


