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A complexidade de uma sala de cirurgia, assim como a composição das equipes envolvidas  
no tratamento dos pacientes exigem grau máximo de segurança e eficiência.

O aumento da quantidade de pacientes e da complexidade das intervenções é uma tendência  
atual, enquanto os recursos financeiros e a mão-de-obra se tornam cada vez mais escassos.  
As salas de cirurgia integradas e digitalizadas estão, assim, se tornando cada vez mais populares  
e registram uma demanda crescente.

É de suma importâcia encontrar um fabricante de salas de cirurgia integradas com experiência  
e um apoio confiável, que incentive a padronização, garanta a continuidade dos equipamentos  
e ofereça aos hospitais sistemas com pacotes de financiamento completos.

OR1™ é um conceito muito bem sucedido de sala de cirurgia integrada, que vem definindo  
o padrão para salas de cirurgia em todo o mundo há vários anos.

O progresso contínuo e as melhorias nas intervenções médicas exigem adaptação e inovação 
constantes. A KARL STORZ conhece como ninguém as exigências complexas dos procedimentos 
cirúrgicos e de seus fatores correlacionados que variam a cada caso, tornando a instalação de um 
sistema de integração em todas as salas de cirurgia bastante vantajoso.

Conheça o OR1™ detalhadamente!

  As inovadoras soluções de integração KARL STORZ OR1™ 
proporcionam transparência e permitem o aumento da eficiência

Modular, escalável  Nossas soluções permitem uma instalação gradativa  de componentes 
e atualizável   e também uma expansão constante e contínua através de inovações  
    tecnológicas.

Ergonômico e eficiente O grande destaque do sistema é o controle centralizado de todos os  
    equipamentos das salas de cirurgia e funcionalidades a partir de uma  
    área estéril ou não.

Intuitivo e simples   A interface do usuário foi desenvolvida com a ajuda de pessoal 
especializado para facilitar o treinamento.

Otimização da rotina  Nosso principal objetivo é auxiliar o gerenciamento de procedimentos  
de trabalho   e melhorar a rotina de trabalho dentro e em torno da sala de cirurgia.
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Nossas soluções te auxiliam em todas as áreas,  
para crescer com sucesso e  

APERFEIÇOAR OS RESULTADOS MÉDICOS.
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OR1™ – Adaptado às suas necessidades

Assistência

Oferecemos suporte 
individual por cliente com 
uma assistência eficiente  
e exclusiva. 

Controle, local de trabalho

Design ergonômico, 
escalável, atualizável  
e modular, flexível para 
se adaptar às suas 
necessidades.

Gerenciamento de 
conteúdos

Através da integração da 
tecnologia, diferenciamos 
e renovamos os 
procedimentos da rotina 
de trabalho, criando assim, 
novas perspectivas. 

Cooperação

Promovemos a integração, 
tornando possível a 
cooperação e a troca 
de conhecimentos entre 
profissionais em todo 
mundo.

Analítica

Eficiência – definir, 
compreender, otimizar. 
Disponibilizamos soluções 
que permitem implementar 
mudanças positivas 
significativas.
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Interoperabilidade

Ciente de que nossas 
soluções atendem aos 
padrões dos mercados  
em todo mundo, você  
pode simplesmente relaxar 
e confiar em nós.
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3



Gerencie todas as suas imagens dentro  
e fora da sala de cirurgia com apenas  
um clique
As soluções de gerenciamento AV, com qualidade de imagem 
4K UHD, 3D ou FULL HD sem compactação facilitam as 
intervenções médicas, devido a sua ergonomia, assim como  
a cooperação entre profissionais, a formação profissional  
e a tutoria.

• Adaptável a diferentes requisitos – equipado com as 
tecnologias AV mais recentes: video-over-IP e transmissão 
de vídeo SDI

• Alta flexibilidade – roteamento de todas as fontes de imagem 
e destinatários conectados, dentro ou fora do hospital

• Visão geral otimizada – todas as informações relevantes 
visíveis ao mesmo tempo com PiP, PaP e QUAD-View

• Escalável e atualizável, de acordo com as suas 
necessidades – expansão gradativa do sistema

• Simplificação do planejamento de casos e da gestão  
do bloco cirúrgico – o monitoramento da disponibilidade 
facilita a coordenação das salas de cirurgia

• Melhor fluxo de trabalho, eficiência e ergonomia – variadas 
estações de trabalho permitem o controle centralizado e 
minimizam custos adicionais com pessoal

OR1™ – Perfecting Surgical Outcomes
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Controle centralizado de sua sala  
de cirurgia
A KARL STORZ teve um papel pioneiro no desenvolvimento 
do controle centralizado de equipamentos médicos e das 
funções da sala de cirurgia por meio de uma única interface 
de usuário.

• Ergonomia e rotina de trabalho aperfeiçoadas através  
da disponibilização de várias estações de trabalho dentro  
e fora da área estéril

• Eficiência otimizada – pré-configuração para definir todos 
os parâmetros dos equipamentos

• Redução do tempo de turnover – funções pré-configuradas 
com apenas um clique

• Segurança elevada – através da classe de produtos  
médicos IIb e dos padrões atuais de cibersegurança

• Redução da curva de aprendizado – controle de 
equipamentos médicos com a plataforma intuitiva RUI 
(Realistic User Interface), combinada com uma visão geral 
do cockpit

OR1™ – Perfecting Surgical Outcomes
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Usufrua de seu local de trabalho!
Com uma sala de cirurgia de design ergonômico, modular, 
escalável e atualizável.

• Eficência do local de trabalho e ergonomia aperfeiçoada – 
planos de salas individuais adaptáveis às diferentes 
necessidades e rotinas de trabalho

• Maximização da flexibilidade e minimização da ocupação 
de espaço – instalação de hardware nas unidades de 
estativas de teto, como solução de montagem embutida  
na parede ou centralizada na sala técnica

• Alta segurança – sem cabos e mangueiras espalhados  
pelo chão

• Pacote de soluções completo de instrumentos, 
equipamentos médicos e unidade de estativas de teto, 
complementado por equipamentos de outros fabricantes
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Cooperação dentro e fora do hospital
Diferentes soluções de comunicação de acordo com suas 
necessidades individuais. Conexão imediata com pessoas em 
qualquer parte do mundo, a partir da área estéril ou não estéril.

• Adaptável às mais diferentes necessidades – escolha 
uma solução de software econômica e compacta ou uma 
solução de comunicação profissional baseada em hardware

• Cooperação unificada – conecte-se com outros médicos 
para fazer consultas, obter informações sobre patologias 
encaminhadas para testes de laboratório ou com auditórios 
para fins de treinamento ou durante simpósios

• Compartilhamento de melhores práticas – vários 
participantes de uma videoconferência podem definir 
mundialmente novas técnicas de intervenção

• Ergonomia aperfeiçoada – controle direto a partir da área 
estéril ou não estéril
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Torne a sequência de imagens completa
Gravações com excelente resolução, armazenamento ou 
gerenciamento de imagens fixas e sequências de vídeo com 
qualidade de imagem em 4K UHD, 3D ou FULL HD, incluindo 
acesso à Internet e função de relatório automatizada.

• Inovação excepcional – toda a sequência de imagens está 
disponível em 4K UHD, desde o endoscópio até a gravação 
e armazenamento

• Para todas as necessidades – perfeita integração em 
unidades móveis para aparelhos, salas de cirurgia 
integradas e infraestruturas TI existentes

• Ergonomia aperfeiçoada – gravação de imagens e vídeos 
por touch screen, teclas no cabeçote de câmera, interruptor 
de pedal ou comando de voz

• Redução do tempo de turnover – importação de dados 
de pacientes através da lista de trabalho DICOM e 
armazenamento automatizado de dados

• Segurança do paciente – listas de verificação de segurança 
configuráveis

• Aperfeiçoamento da rotina de trabalho – acesso a dados de 
diferentes sistemas por meio de uma única interface web

• Custos reduzidos – redução do espaço de armazenamento 
por meio de compressão e exclusão planejáveis

INOVADOR PELA 

TECNOLOGIA
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Go for simplicity  
Escolha a solução mais simples!
Conecte as soluções KARL STORZ à infraestrutura  
do hospital.

• Melhor interoperabilidade – com integração perfeita de 
todos os nossos produtos nas infraestruturas existentes, 
usando padrões consolidados

• Compatibilidade com vários fabricantes – O OR1™  
é compatível com equipamentos de outros fabricantes, 
facilitando a realização de procedimentos

• Otimização da rotina de trabalho – redução das etapas  
de trabalho graças às interfaces HL7 e DICOM para todos 
os sistemas de informação e arquivos existentes na rede

• Administração de usuários centralizada – conexão ao AD/
LDAP para integrar as soluções existentes de administração 
de usuários

• Máxima proteção de dados – sem inserção manual  
de dados, com transmissão de dados criptografada  
e cibersegurança

• Custos reduzidos – uma interface centralizada para 
sistemas de informação médica e armazenamento de dados

OR1™ – Perfecting Surgical Outcomes
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Transforme sua sala de cirurgia  
em uma sala de cirurgia inteligente
Os dados são avaliados e se tornam informações  
importantes para o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho  
e dos resultados clínicos.

• Tenha acesso às informações da sala de cirurgia – utilize  
as informações de seus equipamentos médicos, salas  
de cirurgia e prontuários eletrônicos (EHRs) para melhorar  
o processo de documentação e garantir a qualidade

• Visão geral da utilização da sala de cirurgia – cruzamento  
de todas as informações importantes do bloco cirúrgico

• Programa de formação profissional aperfeiçoado – 
documente todos os acontecimentos importantes  
através de vídeos e dados dos equipamentos

• Documentação segura para auditorias – documentação  
sem lacunas para uma máxima transparência

EXECUTÁVEL  

PELA ANALÍTICA
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Nossa assistência ao seu dispor!
Disponibilizamos um serviço de assistência competente  
e adaptado às suas necessidades.

• Serviço de planejamento arquitetônico – mais de 20 anos 
de experiência de trabalho em parceria com arquitetos no 
local de instalação, especialistas em tecnologia médica, 
consultores e empreiteiros 

• Programa de formação profissional – beneficie-se da rede 
global KARL STORZ para melhores práticas

• Assistência no local ou remota – equipes no local  
e atualizações remotas de software garantem  
o funcionamento do sistema 24 horas por dia

• Sem preocupações – contratos de serviços específicos 
para o cliente oferecem suporte para produtos de software 
KARL STORZ e garantem maior segurança, máxima 
disponibilidade e vida útil dos produtos

• A escolha é sua – temos parceria com vários grandes 
fabricantes mundiais, a fim de maximizar a flexibilidade 
dentro da sala de cirurgia

• Gerenciamos o seu projeto – oferecemos assistência antes, 
durante e após a implementação do projeto 

• Pay as you go – beneficie-se das tecnologias mais recentes 
e economize seus recursos financeiros
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A otimização dos resultados médicos é um dos 
PRINCIPAIS OBJETIVOS e IMPULSONADORES para  

o crescimento e a diversificação na KARL STORZ,  
com sua competência e experiência.

Somos líderes em UNIFICAÇÃO de desenvolvimento  
de procedimentos, em novas TECNOLOGIAS  
e em SOLUÇÕES LÓGICAS, que permitem  

a ADAPTAÇÃO eficiente de nossos clientes a qualquer 
situação – agora e também no futuro.

Interoperabilidade

Analítica

Cooperação

Gerenciamento 
de conteúdos

Gerenciamento AV

Local de 
trabalho

Controle
Assistência
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Anotações
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Anotações
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Anotações
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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


