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Surgical Information System

1 Introdução
Surgical Information System (SIS) é uma plataforma de software KARL STORZ, na qual são 
disponibilizados centralmente aplicativos (Apps), por exemplo, para visualização e edição de imagens 
e vídeos ou streaming de vídeos. Através da interface de software baseada na web, os Apps podem 
ser acessados tanto em computadores como em dispositivos móveis. 

2 Uso adequado
Surgical Information System é uma plataforma de software KARL STORZ, que permite iniciar 
aplicativos médicos e não médicos. A Surgical Information System não se destina a tratamento de 
diagnóstico ou tratamento terapêutico.

A Surgical Information System não se trata de um dispositivo médico, no âmbito da diretriz de 
dispositivos médicos 93/42/CEE ou da lei dos produtos de medicina.

3 Grupo-alvo
Os grupos-alvo deste manual são o pessoal da área médica e o pessoal de TI. O pessoal da área 
médica inclui, por exemplo, médicos, equipes de cuidados profissionais e de assistência, bem como 
gerente de cirurgia.

4 Requisitos do sistema
Veja o documento Surgical Information System - System Requirements.

5 Indicações de segurança

5. 1 Identificação de indicações

 2 ATENÇÃO: Atenção alerta para o fato de que devem ser tomadas determinadas medidas de 
manutenção ou de segurança para evitar danos ao sistema.

 1 IMPORTANTE: As indicações contêm informações especiais para a operação do sistema ou 
esclarecem fatos.

5. 2 Indicações gerais de segurança

 2 ATENÇÃO: Perda de dados. O funcionamento deficiente do hardware ou do software pode resultar na 
perda irreversível de dados. Por isso, salve regularmente os ajustes.
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6 Iniciar a SIS
Você pode trabalhar com a SIS tanto em um computador como em dispositivos móveis. 

Pré-requisitos

Computador

•	 Microsoft Internet Explorer 11\Windows 7

•	 Microsoft Edge 44 (18)+\Windows 10

•	 Google Chrome 71+\Windows 7/10

•	 Apple Safari iOS 12+\iPad

Móvel

•	 Apple Safari iOS 12+\iPhone

Iniciar o aplicativo

1. Abrir o URL da SIS (https://<IP>/SIS/Launcher) em seu navegador.

 $ Abre-se a SIS.
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7 Guia Meus Apps
Através da guia Meus Apps você pode acessar a todos os Apps disponíveis.

Abrir Apps

Clique no Apps pretendido para o abrir. A página inicial do App se abre em uma outra 
guia de seu navegador. Aí, você pode, se necessário, fazer o logon com seu nome de 
usuário e senha.
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8 Guia App Store
A App Store fornece informações sobre diversos Apps SIS, bem como outros produtos 
KARL STORZ.	Para	cada	produto,	podem	ser	exibidas	informações	e	baixados	outros	
documentos.

Exibir e baixar informações de produto

2. Clique no produto desejado.

 $ As informações de produto são exibidas.

3. Para baixar outros documentos relativos ao produto, clique no documento pretendi-
do à direita, na área Outras informações.
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9 Exibir informações
Através do botão Info, no canto superior direito do aplicativo, é possível exibir as seguin-
tes informações sobre o software.

•	 Info: Informações de versão e dados de contato da assistência.

•	 EULA: End User License Agreement (contrato de licenciamento para usuário final).

•	 Licenças: Licenças de componentes de terceiros.
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