
LEDVISION® 65 e 65+
Focos luminosos controlados por sensores de movimento



KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

Focos luminosos para exame com tecnologia inovadora de detecção 
de movimento para controle sem toque da intensidade luminosa

Focos luminosos para exame LEDVISION® 65 e 65+ da KARL STORZ:  
qualidade e modernidade em um único produto  

• Elevada intensidade luminosa para a realização de exames e pequenas intervenções

• Três níveis de intensidade de iluminação reguláveis através de sensor de movimento 

• Luz LED com baixo consumo de energia e elevado índice de reprodução de cores (IRC=96) e dimmer integrado

• Puxador esterilizável para garantir os padrões de higiene 

• O foco luminoso para exame liga e desliga ao ser reposicionado

• Disponíveis em modelos móveis e para instalação no teto ou na parede
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KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

LEDVISION® 65 e 65+ disponível  
nos seguintes modelos: 

• Para montagem no teto

• Móvel com rodinhas

• Para montagem na parede

• O foco luminoso para exame liga e desliga  
ao ser reposicionado 

• Desligamento automático após 30 minutos 
sem utilização ou quando movimentado  
para cima 

• Controle da intensidade luminosa através  
do sensor de movimento 

• Com um simples movimento das mãos  
é possível elevar a intensidade luminosa  
de 30.000 lx até 70.000 lx (LEDVISION® 65) 
ou de 45.000 lx até 90.000 lx (LEDVISION® 
65+), sem que seja necessário tocar no foco 
luminoso para exame

• A ausência de toque contribui para  
a manutenção dos padrões de higiene

LEDVISION® 65 e 65+: focos luminosos compactos, práticos e inovadores 
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KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

• Rodinhas antiestáticas para evitar  
descarga eletrostática  

• As rodinhas com proteção antiestática  
são marcadas com um ponto amarelo

• Foco luminoso para exame com fonte de 
alimentação integrada no puxador

• Modelo compacto 

• Fonte de alimentação integrada no suporte  
de montagem nos modelos de parede e teto
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KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

Medidas em mm
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KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

LEDVISION® – Focos cirúrgicos da KARL STORZ 

Em se tratando de vidas humanas, o comprometimento com a segurança e a higiene deve  
ser máximo. Por isso, os focos cirúrgicos LEDVISION® atendem a todos os requisitos existentes  
no mercado para garantir que a equipe cirúrgica disponha da melhor iluminação possível do  
sítio cirúrgico:

• 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 com baixa emissão de calor para atenuar o impacto sobre o paciente e tornar o ambiente de 
trabalho mais agradável para os profissionais durante intervenções longas

• Utilização de fontes de luz com múltiplos LEDs que não reproduzem sombra para garantir  
a visualização de contornos precisos

• Fácil de manusear, mesmo na área estéril, e integrável ao sistema KARL STORZ OR1™ 

• Uma câmera HD central integrada permite a documentação da intervenção cirúrgica de maneira 
estéril  
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Anotações

KARL STORZ LEDVISION® 65 e 65+

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
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