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Ganhe segurança para equipe e pacientes e reduza seu tempo cirúrgico com CM-100, um 
sistema automático de evacuação de fumaça e vapores indicado para procedimentos 
vídeo cirúrgicos. Automatização compatível com todos os modelos de bisturi monopolar 
e bipolar. Acionamento via pedal para sistemas ultrassônicos e laser. Sistema silencioso e 
compatível com SCM Confiance Medical.  

Mais segurança para equipes cirúrgicas: 
Artigos científicos já comprovaram que a nuvem 
de fumaça cirúrgica contamina o ambiente com 
partículas tóxicas e existem fortes evidências que 
também são responsáveis por transmissão viral. 

Aumenta qualidade da imagem vídeo cirúrgica
Durante o procedimento vídeo cirúrgico poucas 
coisas roubam tanto tempo do procedimento 
quanto a fumaça dentro da cavidade. Além de sujar 
a lente da ótica, exigindo repetidas manobras de 
limpeza da lente.   
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Ganhe segurança para equipes e pacientes e reduza seu tempo cirúrgico 
com o CM-100, um sistema automático de evacuação de fumaça e vapores indicado 
para procedimentos videocirúrgicos. Automatização compatível com todos os modelos 
de bisturi monopolar e bipolar. Acionamento via pedal para sistemas ultrassônicos e 
laser. Sistema silencioso e compatível com SCM Confiance Medical.  

Mais segurança para equipes cirúrgicas
Artigos científicos já comprovaram que a nuvem 
de fumaça cirúrgica contamina o ambiente com 
partículas tóxicas, assim como existem fortes 
evidências que são responsáveis por transmissão 
viral. 

Aumenta a qualidade da imagem vídeo- 
cirúrgica
Durante o procedimento videocirúrgico poucas 
coisas roubam tanto tempo do procedimento 
quanto a fumaça dentro da cavidade. Além de 
sujar a lente da ótica, exigindo repetidas manobras 
de limpeza da lente.   

Flexibilidade no uso
Compatível com todas as marcas de insufladores. 
Utilize em conjunto com vácuo ou aspirador de 
todas as marcas. Use com selo d’água e/ou filtro, 
aumentando a qualidade da proteção às equipes 
cirúrgicas e pacientes. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de Alimentação
Entrada 100 –230V~ (seleção automática) 48-62Hz

Saída 12VDC

Consumo Máximo 20VA

Dimensões Máximas do Gabinete

Largura x Altura x Comprimento (mm)
70 X 130 X 140

Peso Aproximado 4Kg

Condições de Funcionamento

Temperatura ambiente de 10 a 30oC (50 a 86 °F)

Umidade relativa do ar de 30 a 85%

Pressão atmosférica de 700 a 1060 kPa

Condições de Armazenagem e Transporte
Temperatura ambiente de -40 a 60oC (-40 a 140°F)

Umidade relativa do ar de 10 a 85%


