
SimNow
Simulador da Vinci 

Mantenha-se conectado
Aprimore suas habilidades



SimNow por da Vinci

Uma nova ferramenta all-inclusive para o seu programa de 
desenvolvimento em cirurgia robótica. 

O SimNow disponibiliza conteúdo especializado para ajudar a aprimorar habilida-
des em todas as etapas da jornada de desenvolvimento do cirurgião robótico.

Habilidades

Exercícios de simulação 
otimizados para engajar 
cirurgiões de todos os 
níveis de experiência.

Aprimore suas habilidades 
manipulando 
instrumentais da Vinci em 
um ambiente virtual.

Utilize protocolos 
predefinidos ou 
desenvolva protocolos 
customizados.

Link

Acompanhe sua perfor-
mance facilmente por 
meio de um painel online 
com dados em tempo 
real.

Administre os usuários do 
SimNow de qualquer PC 
ou dispositivo smart.

Disponibilize de forma 
remota conteúdo de 
simulação personalizado 
para usuários ou grupos 
específicos.

Procedimentos

Acesso a todos os módulos 
de procedimentos clínicos, 
atuais e futuros.

Progressão de procedi-
mentos de realidade virtu-
al guiados para mão livre.



Mantenha-se conectado

Serviço SimNow

Com um hardware universal, o SimNow disponibiliza, desde que 
conectado a um Console do Cirugião da Vinci, uma experiência 
de treinamento em todas as 3 plataformas: Si, Xi e X. 

Uma vantagem feita para você.

Tenha acesso a:

• Uma experiência de simulação padronizada em todos os sistemas cirúrgicos da 
Vinci.
• Um sistema integrado que faz atualizações automáticas do software e permite 
acesso remoto ao boletim de performance dos usuários.
• Uma biblioteca de exercícios de habilidades em constante crescimento e procedi-
mentos cirúrgicos em realidade virtual
• Manutenção constante e acessível do seu simulador

O Serviço SimNow oferece a possibilidade de 
obter, por uma única taxa, a manutenção de 
todos os reparos de hardware e software, além 
dos upgrades necessários para manter seu 
programa de simulação atualizado. 

O Serviço SimNow inclui:
• Reparos de hardware ilimitados
• Cobertura de obsolescência, disponibilizando 
  atualizações de hardware
• Completo acesso a todas as ofertas atuais e 
  futuras da biblioteca de conteúdos



Informações de Segurança
Para informações importantes de segurança, indicações de uso, riscos, cuidados e avisos, por favor, consulte www.intuitive.com/safety.
É responsabilidade do proprietário do sistema cirúrgico da Vinci treinar e supervisionar seus colaboradores para garantir que os 
instrumentais e acessórios sejam propriamente higienizados, desinfetados e esterelizados conforme solicitado no Manual do Usuário. 
Os produtos da Vinci não devem ser usados em um ambiente clínico a não ser que a instituição confirme que esses produtos tenham 
sido adequadamente processados de acordo com o Manual do Usuário do Sistema da Vinci.
O simulador da Vinci SimNow foi desenvolvido com o intuito de aumentar, e não substituir, programas de treinamento existentes para 
o sistema cirúrgico da Vinci.   
©2020 Intuitive Surgical, Inc. Todos os direitos reservados. Produtos, marcas e logomarcas são marcas comerciais ou marcas comer-
ciais registradas da Intuitive ou de seu respectivo proprietário. Consulte www.intuitive.com/trademarks.

Contate seu representante Strattner para mais 
informações sobre como agregar valor para o 
seu programa da Vinci com o novo SimNow


