
 
  

Uma Abordagem Integrada aos Cuidados com a Saúde 

Monitores Cirúrgicos Vividimage® 

Monitores de Parede em HD e 4K 

Monitores de 8 Megapixel (8 MP) da STERIS 

Detalhes que Fazem a Diferença 
 

Soluções de Visualização Desenhadas para a Sala de Operação 

Soluções Cirúrgicas 



 

 

Monitores de HD e 4K Desenhados para Detalhes 

Cirúrgicos Intensificados e Seguros 

 

Nosso portfólio completo de ofertas em monitores cirúrgicos dá às equipes das Salas 
Cirúrgicas opções para qualquer tipo de aplicação. Dos monitores do campo cirúrgico 
Vividimage® e monitores montados na parede até nossos monitores de 8MP em formatos 
grandes, todos foram desenhados com foco em segurança e visualização detalhada para 
alcançar melhores resultados. 

 

 

 

Entregando Informações 

Detalhadas e Precisas 

 
Disponíveis em monitores do campo cirúrgico 

em HD e 4K, nossa característica exclusiva 

para melhora da imagem, o Software de 

Aprimoramento de Imagens VectorSharp®, 

apresenta uma imagem clara e nítida, livre de 

artefatos e permite que os cirurgiões operem 

com melhor visibilidade dos detalhes finos. 



 

 

Desenhadas para Resistir 

E Apoiar o Uso Clínico 
 

A família STERIS de monitores 
cirúrgicos foi desenvolvida  

para as necessidades exclusivas e 
demandas físicas  

da sala cirúrgica, incluindo um 
desenho sem aberturas* como  

uma medida adicional de 
prevenção da contaminação, um painel para 

reduzir a fadiga da visualização com pouca luz e 
fundo branco, para ser visualizado mais facilmente 

e prevenir colisões, conforme a equipe se move 
pela sala. 

 

Eles são finas, leves e classificadas para resistir a 
impactos e contaminação por fluidos. Barras de 

proteção e cantos arredondados adicionam 
elementos de segurança e proteção dos 

investimentos. 

 

 

Grandes áreas de visualização são enquadradas 
por um painel frontal escuro, para manter o 

conforto na visualização. 

 

 

 

Junte-se aos Sistemas de Integração 
para Salas Cirúrgicas da STERIS para 

adicionar Produtividade e Eficiência. 

 
Quando combinado aos Sistemas de Integração 
Harmony iQ® | BDV, nosso portfólio de monitores 

entrega vídeos cirúrgicos em tempo real onde é mais 
necessário, com ferramentas para capturar, registrar, 

transmitir e realizar conferências com detalhes 

incríveis. 

 

* Um desenho sem abertura é uma característica dos Monitores Cirúrgicos D Vividimage. 



 

 

Monitor Cirúrgico D Vividimage – Sem Fio 

Monitores do Campo Cirúrgico 
Nossos monitores do campo cirúrgico contam com as opções em HD e 4K, e podem ser facilmente 
montados no campo cirúrgico para resistir a procedimentos visualmente intensos e complexos. 

 
 
Clareza nítida em HD e Tamanho Generoso para 
Visualização Em Campo 

 

Desenhados para os ambientes cirúrgicos mais exigentes, você 
pode confiar que o Monitor Cirúrgico D Vividimage de alta 
definição e 27” irá entregar informações visuais precisas. 

Este monitor exibe: 

• Cores vívidas 

• Representação vívida por todo o espectro de cores 

• Visualização sem brilho 

• Delineamento claro das estruturas finas e bordas 

• Vidro Corning® Gorilla® para resistir a arranhões e impactos. 

     Monitor Cirúrgico D Vividimage 

 

 

 

 

Elimine os Cabos de Vídeo e Compartilhe um Monitor entre 
as Salas de Cirurgia 

Nosso Monitor Cirúrgico D Vividimage Sem Fios recebe sinais 
de vídeo a partir de um transmissor sem fio conectado ao 
Sistema de Integração Harmony iQ® | BDV, ajudando a melhorar 
a mobilidade, segurança e eficiência da equipe da Sala Cirúrgica 
ao eliminar a necessidade dos cabos de vídeo. 

A solução: 

• Reduz a desordem com os cabos 

• Melhora facilmente a visualização dentro da Sala Cirúrgica 

• Pode ser montado em um apoio móvel para fácil transporte 
de uma sala cirúrgica para outra 

• Instalação simples na suspensão do teto  



 

 

Monitores Cirúrgicos de Grau Cirúrgico que são Nota 10 

Os monitores de grau cirúrgico são geralmente recomendados para o campo cirúrgico em aplicações 
próximas ao paciente, para dar suporte: 
 

• No controle de contaminação com o Monitor Cirúrgico D Vividimage sem aberturas, que previne 
que os contaminantes entrem na tela e sejam ventilados para o campo cirúrgico. 
 

• Na Durabilidade Comprovada do Vidro Corning® Gorilla® para proteção contra danos relacionados a 
impactos a partir do contato incidental. 
 

• Desinfecção efetiva por meio da proteção contra a entrada de fluidos na tela. 
 

• Operação confiável com uma fonte de alimentação de grau médico. 

Monitor Cirúrgico 4K Vividimage 

Pré-configurações clínicas nos 

Monitores Cirúrgicos 4K Vividimage e 

D Vividimage permitem configurações 

específicas para o procedimento ou 

preferidas pelo cirurgião em relação 

ao brilho, contraste e cor. 

Detalhes em 4K para Visualização a Curta Distância Perfeita 

Nossos Monitores Cirúrgicos 4K Vividimage oferecem uma generosa área de 
visualização de 31” que ajuda na visualização dos vídeos cirúrgicos em 4K de ultra alta-
definição. Sinta a precisão das estruturas finas, maior profundidade visual e maior gama 

de cores que diferenciam os tecidos quatro vezes mais que nos detalhes do vídeo em HD. 
 

Mantém o conforto durante cirurgias minimamente invasivas, orientadas pela imagem, 

com visualização a curta distância. 



 

 

Monitores em Grandes Formatos 
 
Nossos monitores em grandes formatos oferecem visualização em alta definição e 4K do 
vídeo cirúrgico montados na parede da Sala Cirúrgica ou suspensos dentro do campo 
cirúrgico para um desempenho eficiente do procedimento. 

 

Visualização em HD de Grandes Formatos de 

Informações Críticas 
 
Sinta uma representação precisa das cores e cores vívidas no Monitor de Parede em Alta-
Definição W Vividimage. Disponível nas opções de grau médico em 42” e 55”, bem como na 
opção de grau hospitalar de 50”, oferecemos uma solução em monitores de parede com 
grandes formatos para qualquer sala ou orçamento. As opções de grau médico contam com 
uma proteção para durabilidade, contra arranhões e resistente a impactos. 

 

 

Cada oferta ajuda na visibilidade 
de toda a equipe com: 

 

• Vídeo cirúrgico a partir de 
dispositivos HD conectados ou 
do Sistema de Integração 
Harmony iQ | BDV. 
 

• Software de controle do fluxo 
de trabalho. 
 

• Segurança do paciente/dados 
(Monitor SAFE – Consciência 
Situacional Para Todos®). 

 

Monitor de Parede em Alta Definição W Vividimage® 

 

 

Experiência de Visualização Imersiva em 4K de Qualquer Local na Sala 
 
Com quatro vezes mais detalhes que o vídeo em HD, o Monitor de Parede W 4K 
Vividimage oferece maior informação visual para apoiar procedimentos efetivos e ajudar a 
atingir melhores resultados: 

• Maior precisão 

• Melhor profundidade visual 

• Ampla gama de cores para ver o contraste dos tecidos. 



 

 

Visualização em HD Multi Imagens em Uma Tela Para Precisão da Lateral da Mesa 
 
Com uma área de visualização de 58”, o Monitor de 8 Megapixel (8MP) da STERIS é ideal para 
visualização da lateral da mesa em grandes formatos e comparação de fontes de vídeo de alta-definição 
múltiplas. 
 
O Monitor de 8MP da STERIS é 
desenhado para uso no campo cirúrgico 
dentro de salas cirúrgicas híbridas, raio-x 
de intervenção e conjuntos 
cardiovasculares. Ele entrega imagens 
precisas, coloridas e em escala de cinza, 
em conformidade com o DICOM, com 
latência ultrabaixa. 

 

O Monitor de 8MP da STERIS é feito com 
qualidade de grau médico e tem uma 
proteção contra impactos para proteger 
seu investimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monitor de 8MP da STERIS 



 

 

 

O Vidro Corning® Gorilla® é uma marca comercial 

registrada da Corning Incorporated. 
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Tecnologia Avançada para os Ambientes 

Cirúrgicos Mais Exigentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A STERIS reconhece os desafios que se colocam para as equipes de Salas 
Cirúrgicas nos dias de hoje. 
 
Com nossos Sistemas de Integração Harmony iQ® | BDV, focamos em apoiar 
pacientes e equipes de hospitais, agora e no futuro, por meio de soluções fáceis de 
usar e escalonáveis que suportam o fluxo de trabalho da sala de operação. 
 
 

Apoiando Resultados Clínicos Positivos 
 
Os Sistemas de Integração Harmony iQ® | BDV apoiam resultados clínicos positivos 
e a eficiência, consolidando gerações de soluções cirúrgicas que dão à equipe da 
Sala Cirúrgica a liberdade e a confiança para que fiquem focadas no que sabem 
fazer de melhor – cuidar dos pacientes. 
 
 
Para mais informações, entre em contato com o representante da STERIS ou visite 

www.steris.com 

http://www.steris.com/

