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O que espera de seus focos cirúrgicos?

XLED™: A Iluminação Personalizada
Desde uma a quatro pétalas de feixe luminoso regulável, desde a temperatura de cor fixa à temperatura de cor ajustável, 
o foco cirúrgico XLED™ possui uma gama completa para iluminação cirúrgica.
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Compatível com o fluxo laminar
Graças à sua forma fluída e aberta, o 
foco cirúrgico XLED™ altera pouco o 
fluxo laminar, limitando assim o risco de 
infecção e contribuindo para aumentar a 
segurança do paciente.

Sistema exclusivo Wavelens
Disponível como padrão nos modelos 
XLED3 e XLED4, este sistema patenteado 
permite regular instantaneamente o 
diâmetro do ponto luminoso através da 
manopla. O ajuste é simples e intuitivo: 
não precisa reorientar nem reposicionar 
a cúpula e pode ser feito pelo próprio 
cirurgião.

Redução das sombras projetadas
A disposição espacial esférica dos 20 LED 
em cada módulo ou pétala permite gerar 20 
pontos luminosos que se sobrepõem com 
perfeição: em caso de obstrução parcial 
do campo operatório, a zona permanece 
sempre iluminada de maneira homogênea.

Iluminação ambiente padrão
Ideal para a cirurgia minimamente 
invasiva.

Uma iluminação para todos

Os engenheiros da STERIS concentraram a melhor 
tecnologia para satisfazer as necessidades de 
cada usuário, ao mesmo tempo que garantem a 
segurança do paciente durante as intervenções.

Eficácia clínica

• Homogeneidade do ponto luminoso (sem variação 
de cores) para uma ótima visualização do campo 
cirúrgico.

• Luz fria: Respeita e protege os tecidos.

• Grande profundidade de campo para iluminar as 
cavidades profundas.

 

Facilidade de uso e ergonomia

• Cúpulas e suportes leves e fáceis de manipular.

• Polivalente graças ao seu desenho modular.



SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO HARMONY iQ™:
Para simplificar o que é complexo.

As soluções de integração da STERIS permitem adquirir, transmitir, compartilhar e arquivar imagens em alta definição 
na sala de cirurgia e mais além. O XLED™ é totalmente compatível com os sistemas de integração cirúrgica.  
Harmony iQ™, para um controle simples de todas as funções: iluminação, gravação em vídeo, compartilhamento 
em tempo real, arquivo, etc., através de uma tela sensível ao toque. Compartilhar informação visual nunca 
foi tão fácil.
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Controle localizado na cúpula

Controle de parede com 
tela sensível ao toque

Controle do diâmetro 
do ponto luminoso pela 

manopla esterilizável

Controle através dos sistemas 
de integração Harmony iQ™

Imagens em alta definição

A câmera HD integrada à cúpula do foco 
cirúrgico XLED™ permite à equipe médica 
visualizar as cirurgias nos monitores existentes 
ou transmitir por videoconferência com fins 
didáticos.

• Resolução HD: 2 milhões de pixels para uma 
claridade de imagem e nitidez excepcionais.

• Click & Connect: inserção rápida sem 
ferramentas: uma só câmera pode ser 
compartilhada facilmente entre várias salas 
de cirurgias.

Introduza o 4K em sua 
sala de cirurgia!

Os monitores cirúrgicos de 4K, desenhados 
e fabricados pela STERIS, não só oferecem 
detalhes surpreendentes, como também, 
uma alta relação de contraste e nuances 
mais naturais e suaves. Obtenha a melhor 
tecnologia para uma maior precisão 
cirúrgica.

Integrar a imagem é transformar sua sala de cirurgia.



3.500 K 4.000 K 4.500 K 5.000 K 

XLED™: Qualidade de iluminação excepcional

XLED™: LED brancos 
de 1ª escolha
A luz emitida pelos LED brancos do foco 
cirúrgico XLED™ é pura, homogênea e 
constante, suas características colorimétricas 
não variam com o tempo e oferecem 
numerosas vantagens:

• Cores exatas
 Reposição excelente das cores (IRC=95), 

o que é particularmente importante nos 
vermelhos (R9=97) para a identificação de 
tecidos, vasos e outros.

• Sistema simples e eficaz
 Os LED brancos não necessitam de 

recalibração com o tempo.

Similares à luz natural, os focos cirúrgicos 
XLED™ proporcionam um ótimo conforto 
visual e oferecem as melhores condições 
para uma operação segura, precisa e rápida.

Desenho eficiente

A escolha da fundição de alumínio 
ajuda a manter o rendimento da 
iluminação ao longo do tempo, 
otimizando a vida útil do sistema.

Este material permite uma excelente 
dissipação do calor sem necessidade 
de ventilação forçada.

Variações de temperatura

CARACTERÍSTICAS XLED1 XLED2 XLED3 XLED4

Intensidade máxima a 1 m (Ec) 90.000* Lux 110.000* Lux 160.000** Lux 160.000** Lux

Diâmetro do ponto luminoso (d10)* 160 mm 250 mm 250 - 300 mm 250 - 300 mm

Temperatura de cor (ºK)*** 4.400

Índice de reprodução de cor (IRC)*** 95

Índice de reprodução dos vermelhos (R9)*** 97

Vida útil estimada dos LED 50.000 horas

Vídeo pré-cabeado - HD opcional -

*Resultados ± 10% segundo IEC60601-2-41 / **Resultados 0/-10% segundo IEC60601-2-41 / ***Resultados ± 6% segundo IEC60601-2-41
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Temperatura de cor ajustável para seu 
conforto visual

O foco cirúrgico XLED™ com temperatura de cor ajustável conserva as vantagens 
dos LED brancos, ao mesmo tempo que oferece características adicionais.
Ao escolher entre as 4 temperaturas de cor disponíveis, cada usuário pode 
escolher uma luz adaptada à sua sensibilidade visual e às suas preferências, em 
tons quentes, mais alaranjado, ou em tons frios, mais azulado.

O foco cirúrgico também pode adaptar a temperatura de cor em função do tipo 
de cirurgia realizada para facilitar a diferenciação dos tecidos.

Qualidade de luz constante e homogênea no tempo e para cada 
temperatura de cor selecionada.

Como funciona? Duos de LED
A opção de temperatura de cor ajustável do foco cirúrgico XLED™ se obtém ao combinar  
2 LED brancos com características óticas ligeiramente diferentes.

Nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento precisou de dois anos para 
determinar a combinação ideal destes dois LED brancos para obter um ponto luminoso 
de características excelentes.
Pelo contrário, a luz gerada por uma combinação de LED de cores (verdes, vermelhos, 
azuis, etc.) tende a se degradar com o tempo, o que requer uma recalibração regular 
para que conserve suas propriedades.

CARACTERÍSTICAS XLED1 XLED2 XLED3 XLED4

Intensidade máxima a 1 m (Ec) 90.000* Lux 110.000* Lux 160.000** Lux 160.000** Lux

Diâmetro do ponto luminoso (d10)* 130 mm 190 mm 190 - 240 mm 190 - 240 mm

Temperatura de cor (ºK)*** 3.500 - 4.000 - 4.500 - 5.000

Índice de reprodução de cor (IRC)*** 95

Índice de reprodução dos vermelhos (R9)*** 91 para 3.500 K e 97 para 4.000, 4.500 e 5.000 K

Vida útil estimada dos LED 60.000 horas

Vídeo pré-cabeado - HD opcional -

*Resultados ± 10% segundo IEC60601-2-41 / **Resultados 0/-10% segundo IEC60601-2-41 / ***Resultados ± 6% segundo IEC60601-2-41

IRC=95 / R9=91 IRC=95 / R9=97 IRC=95 / R9=97 IRC=95 / R9=97



XLED™: a Iluminação 
Cirúrgica Personalizada
Cada especialidade médica tem necessidades muito 
específicas. O desenho modular do foco cirúrgico 
XLED™ e os múltiplos itens complementares permitem 
criar uma solução arquitetônica única e personalizada 
para satisfazer especificamente suas necessidades 
atuais e futuras.

Você sabia?

Projetados e desenvolvidos pela STERIS, os 
suportes permitem múltiplas configurações 
e soluções personalizáveis e evolutivas. Em 
qualquer momento após a instalação poderá 
adicionar um ou mais eixos adicionais em 
função de suas necessidades. Fáceis de 
instalar, se adaptam a suas necessidades para 
oferecer mais comodidade e modularidade.

1. Escolha sua suspensão

• Escolha da altura (suportes curtos para tetos baixos)

• Escolha do comprimento do braço (braços longos para 
salas de cirurgias híbridas)

• Instalação central ou lateral, até 5 braços

2. Escolha o número de cúpulas e pétalas

1 pétala

De 1 a 4 pétalas e até 3 cúpulas em uma fixação.
Diâmetro do ponto luminoso fixo ou ajustável.

2 pétalas 3 pétalas 4 pétalas



Desenhe sua futura 
iluminação

Ao escolher o número de cúpulas e 
pétalas e ao definir posteriormente 
a intensidade e as temperaturas 
de cor, se cria uma solução 
de iluminação perfeitamente 
adaptada a cada situação.

3. Escolha a temperatura de cor: 
fixa ou ajustável

4.400 K 3.500 K – 4.000 K
 4.500 K – 5.000 K

4. Adicione câmeras e monitores

Câmera HD Braço com suporte 
para monitor 

simples ou duplo

Monitores disponíveis 
em HD ou 4K,  
de 31” a 65”
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Uma solução 
fabricada na Europa

O foco cirúrgico XLED™ se distribui por 
todo o mundo e é fabricado na Europa, em 
um centro que se elabora uma grande gama 
de equipamentos de salas de cirurgia.
Esta escolha nos permite oferecer produtos 
de máxima qualidade, tanto a nível industrial 
como ambiental:

• Proximidade e consideração das 
necessidades específicas dos usuários.

• Controle total dos processos industriais.

• Integração com os melhores fornecedores. 

ORigami™, a solução completa da 
STERIS para a sala de cirurgia

Criar ou renovar uma sala de cirurgia nunca 
foi tão fácil com ORigami™, a solução 
modular assinada pela STERIS.
Paredes, tetos e portas, assim como braços, 
iluminação e sistemas de integração: tudo 
está pensado, coordenado e otimizado para 
oferecer diariamente um serviço de qualidade 
excepcional.

STERIS, um dos atores principais  
no mundo da saúde

Com mais de 14.000 funcionários no mundo, a STERIS é um dos atores principais no mundo da 
saúde. Em mais de 100 países, as inovações da STERIS contam com equipamentos de sala de 
cirurgia, desinfecção e prevenção de infecções.
Na sala de cirurgia, a segurança do paciente é a prioridade. Os equipamentos e os materiais 
devem ser de total confiança. A STERIS te ajuda a por em prática uma organização ótima que 
garante a execução perfeita de todos seus procedimentos médicos.

©2017 STERIS SAS M206SP – 2017 04 – Ver. A XLED™ - Todos os direitos reservados. As especificações são somente a título indicativo. A STERIS se reserva o direito de modificá-las sem 
aviso prévio. As fotos não são contratuais. Crédito da foto: AnaelB/Kreaphoto.
O FOCO CIRÚRGICO XLED™ É UM PRODUTO SANITÁRIO DE CLASSE I CONFORME A NORMA EUROPEIA. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES NO MANUAL DO USUÁRIO E O RÓTULO PARA 
UTILIZAR O EQUIPAMENTO COM SEGURANÇA.
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