
 

 

MÓDULO DE CÂMERA EM ALTA-DEFINIÇÃO 
 

O Módulo de Câmera em HD (Alta-Definição) da STERIS é uma câmera em bloco de Alta-Definição. Esta câmera em HD pode ser montada como um 

componente opcional nos sistemas de iluminação XLED®* e Harmony LED da STERIS. Esta câmera de vídeo integrada mantém o desempenho óptico e 

mecânico do sistema de iluminação, enquanto oferece uma visão sem obstruções do campo cirúrgico. Suas imagens de vídeo de alta qualidade permitem que 

você documente os procedimentos cirúrgicos para diversas aplicações, incluindo o ensino e para fins de arquivamento. 

*A câmera em HD é compatível com os focos cirúrgicos XLED2 e XLED3. 

A câmera pode ser controlada 
a partir do refletor, o painel de 
toque na parede ou dos 
sistemas de integração 
Harmony iQ®. Muitas 
características embutidas são 
acessíveis, incluindo zoom, 
foco, brilho... 

Foco na Imagem 
A integração da sala cirúrgica conecta a imagem 
médica ao roteamento de áudio e vídeo, duas 
das tecnologias com mais rápido 
desenvolvimento do mundo. Os sistemas de 
integração Harmony iQ® incorporam os últimos 
avanços no controle de imagens em alta-
definição, banda larga e roteamento de sinal. 

 

A câmera HD no foco XLED® permite que a 
equipe médica assista ao procedimento cirúrgico 
em monitores de grau cirúrgico, especificamente 
desenhados para o ambiente cirúrgico. Os vídeos 
também podem ser transmitidos por vídeo 
conferência para aulas, por exemplo. 

 

 

O sistema de 

gravação digital 

VuCapture™ é uma 

solução simples e 

integrada para 

vídeos e captura de 

imagens e impressão. 



 

ESCRITÓRIOS DA STERIS PELO MUNDO 

Bélgica +32 3 304 95 44 América Latina + 1305 442 9822 

Canadá + 905 677 0863 Malásia + 60 3 7954 9822 

China + 86 21 6340 6363 Rússia + 7 499 737 7733 

França + 33 (0)5 56 93 94 94 Cingapura + 65 68 41 7677 

Índia + 91 33 2367 5150 Espanha + 34 91 658 5920 

Coreia + 82 2 527 1517 

 

O módulo de câmera é desenhado para uma 
conexão e remoção do foco cirúrgico rápida, sem 
necessidade de ferramentas, permitindo que uma 
única câmera seja compartilhada entre vários 
sistemas de iluminação. 

 

 

ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS 

Uma capa para câmera descartável  
estéril está disponível (com uma  
lente clara integral) para manter 
 a qualidade do sinal de vídeo  
enquanto permite que os  
membros da equipe cirúrgica 
 segurem o módulo da câmera  
para direcionar a câmera, ajustar o  
tamanho padrão ou a intensidade da luz. Ref. LB54. 

 
A câmera compacta é protegida em um 
compartimento de alumínio. Uma lente de vidro 
oferece uma imagem de vídeo clara, enquanto 
impede a entrada de poeira e fluidos. 

 

 

Os monitores de grau 

cirúrgico da STERIS 

oferecem qualidade de 

imagem impressionante, 

com renderização de cores 

vívidas excelente. Ref. 

RLM27HD2 

LIMPEZA 
O Módulo da Câmera HD contém dispositivos eletrônicos frágeis que podem sofrer danos se imergidos em 
água ou expostos a temperaturas acima de 50º C. Portanto, o módulo da câmera não é adequado para 
esterilização líquida ou a vapor. A superfície externa, entretanto, pode ser limpa com produtos químicos 
recomendados pela STERIS (ver MANUAL DO OPERADOR). 

 

PADRÕES 
Todos os componentes do sistema de iluminação atendem as exigências aplicáveis dos seguintes padrões e/ou 
regulamentos e possuem os símbolos adequados: 

• Padrão Internacional: IEC 60601-1: Equipamentos Elétricos Médicos. Parte 1: Exigências Gerais para 

segurança. Segunda edição 1988.t 

• CSA 22.2 No. 601.1-M90, padrão para Equipamentos Eletro-Médicos. 

• Código Uniforme de Prédios, Vol. 1, 1997 e Código Internacional de Prédios, 2000. 

• Padrão UL 60601-1, Primeira Edição. Como certificado pelos padrões ITS a ETL. 

• EN 60601-1:1993, Alteração 2, 1995, Segurança Elétrica. 

• EMC EN 60601-1-2:1993.3 

• AAMI 11607:1997, Embalagem para Dispositivos Médicos Esterilizados na Fase Final 

(Esterilidade). 

 

 

Características Técnicas 
 
Sensor    1/3 tipo HD CMOS 

Resolução   Aprox. 2.000.000 pixels 

Zoom digital   12x (120x com zoom óptico) 

Foco    Automático 

Equilíbrio branco   Automático/Manual 

Brilho    Automático/Manual 

Sinal de vídeo   HD: 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50 

Proporção SN   50 dB ou mais 

Velocidade do disparador eletrônico 1/2 a 1/10000 seg. 

Saída de vídeo   HD: componente analógico (Y/Pb/Pr) 


