
SISTEMA DE
GERENCIAMENTO

DE IMAGENS
CM-RECMASTER 3

Gerencie suas fotos e vídeos cirúrgicos em Full HD ou 4K mantendo 
informações sobre seus pacientes, procedimentos e equipe cirúrgica. Acesse 
remotamente seu Sistema de Videocirurgia e acompanhe ao vivo os procedi-
mentos de sua equipe (streaming) via internet de qualquer lugar do mundo 
com interação de lousa digital. 

Comande todos os equipamentos do Sistema de Videocirurgia Confiance 
Medical via tela sensível ao toque.  Com todos esses recursos o CM-Recmaster 
3 é uma plataforma robusta de gerenciamento de fotos e vídeos que facilita a 
gestão dos dados dos seus pacientes e equipes. 

INCLUSO:
Serviço de instalação especial, com 

disponibilidade de equipe de 
engenharia para desenvolvimento 

de soluções e configuração de 
comunicação com periféricos. 

Sujeito a avaliação de 
compatibilidade. 

Acompanha Monitor 15" widescreen 
sensível a toque.



www.confiancemedical.com.br

CONFIANÇA, QUALIDADE,
ATENDIMENTO DIFERENCIADO

& EXPERTISE.

CM-RECMASTER 3
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS

(21) 3293-1650  |  (11) 5583-6710
www.con�ancemedical.com.br
comercial@con�ancemedical.com.brCONFIANÇA, QUALIDADE, EXPERTISE

& ATENDIMENTO DIFERENCIADO.

Banco de dados indexado por 
paciente, procedimento ou 
equipe cirúrgica.

Acesso remoto a cirurgias ao 
vivo via streaming de vídeo.

Controle todos os equipamentos 
Confiance Medical pela tela sen-
sível ao toque.

Lousa digital para melhor intera-
ção via streaming.

Compatível com LGPD.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação Elétrica

Potência máxima

Sinais possíveis de
entrada 

Sinais possíveis de saída

Mídia de gravação 
comportadas

Controle Remoto

Resolução de gravação 
de vídeo e foto

Dimensões máximas

Peso da unidade de 
controle

Modo de Operação

Compa�bilidade do 
sistema
Comunicação e controle 
opcionais
Capacidade de 
Armazenamento interno

ESPECIFICAÇÕES CM-RECMASTER 3 FULL HD CM-RECMASTER 3 4K

100 a 230VAC /50-60 Hz - automá�ca

250 VA

HDMI (FULL HD)

HDMI (outros sinais disponíveis 
sob encomenda)
DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, 
DVD+Recordable, CD-R, CD-RW, Pendrive USB de 
qualquer tamanho, HD externo de qualquer tamanho.

Tela touch screen ou cabeça da 
Microcâmera CM

Até 1080p60 (FULL HD)

320x150x400 mm (L x A x P)

4 Kg

Con�nuo

PACS, DICOM, HL7, RIS 
(todos opcionais)

WiFi, Ethernet, USB, CAN, Serial.

1TB padrão (outros tamanhos 
disponíveis sob encomenda)

100 a 230VAC /50-60 Hz - automá�ca

250 VA

HDMI (4K) ou 4 x 3GSDI (4K)

HDMI (outros sinais disponíveis 
sob encomenda)
DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, 
DVD+Recordable, CD-R, CD-RW, Pendrive USB de 
qualquer tamanho, HD externo de qualquer tamanho.

Tela touch screen ou cabeça da 
Microcâmera CM

Até 2160p60 (4K)

320x150x400 mm (L x A x P)

4 Kg

Con�nuo

PACS, DICOM, HL7, RIS 
(todos opcionais)

WiFi, Ethernet, USB, CAN, Serial.

1TB padrão (outros tamanhos 
disponíveis sob encomenda)

*Registro ANVISA: 80337659002
*Imagens meramente ilustrativas


