
Console CORE 2
Otimizando seus instrumentos



Console CORE 2
Gerando benefícios

O Console Equipamento 
Consolidado para Centro 
Cirúrgico [Consolidated 
Operating Room Equipment]
(CORE -) 2 oferece um 
centro de controle 
conveniente e único para 
uma multiplicidade de 
instrumentos alimentados. 
Segue uma breve descrição 
das muitas capacidades e 
benefícios que ele traz a 
você e seus instrumentos.

Versatilidade
• Para uso em uma variedade
de procedimentos cirúrgicos,
incluindo aplicações ortopédicas,
dentárias, ORL, neuro, coluna e
endoscópica.

• Alimenta brocas, serras e
condutores de ossos grandes
e pequenos; raspadores de
articulações grandes e pequenos;
raspadores de ORL; pedais;
moedores ósseos e irrigação.

• Corta, perfura, escareia,
modela e alisa ossos, cimento
ósseo e dentes.

• Ajuda a posicionar ou cortar
parafusos, metal, cabos, pinos e
outros dispositivos de fixação.

Personalização
sem igual
• Mais de 100 perfis que podem
ser armazenados e transferidos.

A - Aceleração e frenagem
ajustáveis.

B - I.D. Software sensível a
toque para torque personalizado, 
sensação tátil e precisão/ 
desempenho de perfuração.

• Taxa de fluxo de irrigação
ajustável.

• Três escolhas de pedal, cada
uma com múltiplos botões para
ajustar as funções desejadas.

• Maior amplitude de portfólio
de produto compatíveis.

Custo e eficiência de 
fluxo de trabalho
• Console único suporta todas as
especialidades; RDI de capital.

• Alimenta um espectro de
dispositivos, reduzindo a necessidade
de múltiplas fontes de alimentação.

C - Três portas de peça manual;
sustenta duas peças manuais que 
não sejam de trabalho pesado 
simultaneamente.

D - Anéis de iluminação coloridos
(5) exibem brocas e pedais
correspondentes para um fluxo de
trabalho livre e confiante.

E - Duas portas de pedal; capacidade
de atribuir dois pedais a uma única 
peça manual.

F - Irrigação integrada; inserção e
remoção em uma etapa.

• Compatibilidade com Gestor de
Equipamento Inteligente [Smart
Equipment Management] (SEM)
futuro.

• Custos de rotina menores que
o principal competidor, enquanto
entregando mais vantagens.

Simplicidade
• Programação inteligente ativa
automaticamente telas, opções
e informações com base em
dispositivos conectados.

• Ícones grandes e tela sensível
ao toque de 7” com ângulo de
visão de 170°.

G - Tons de áudio distintos
denotam diferentes ações/ 
alertas.

• Descrições de erro numéricas
e textuais com dicas de resolução
de problemas.

• Navegação plana e intuitiva
com atalhos para maior
velocidade.

• Melhorias de USB e suporte
técnico localizado no local
rápidos.

• Informações de contato do
representante de vendas da
Stryker podem ser armazenadas
internamente.

Segurança
• Características de projeto
embutidas fazem com que a
operação segura exija o menor
esforço possível.

D - Visibilidade constante
iluminada em cores de brocas e 
pedais correspondidos.

• 13 anos de desempenho
comprovado.

• 30.000 unidades de confiança
no mundo todo.



• Seu ajuste de torque preferido - 0-100%.

• Resposta de perfuração - sensibilidade baixa a
alta quando pressão é aplicada.

• Sensação tátil e precisão/desempenho de
perfuração. Um dos muitos ajustes de Opção de
Motor.

• Armazenado no seu pré-ajuste; recuperado em
dois toques.

Todos afirmam oferecer consoles e plataformas de 
instrumentos altamente customizáveis, mas nós 
entregamos.

Opções de preferência pessoal são projetadas em 
múltiplas características, dando a você formas 
incomparáveis de personalizar o seu sistema para 
habilidade e satisfação máximas.

O que é I.D. Touch Software? Você poderia dizer que é um software. Ou que ele otimiza os motores elétricos da 
Stryker, como Drive e Drive+. Mas, também, acima de tudo, I.D.

Touch Software é a sua oportunidade para regular a resposta e o desempenho de perfuração para entregar a 
sensação tátil precisa que você quer.

Perfis de usuário: prontos quando
No Centro Cirúrgico, você e a sua equipe têm responsabilidades 
críticas em suas mentes. Parar para ajustar as preferências dos 
instrumentos pode ser inconveniente ou até mesmo interromper 
seu foco. Nossos perfis de usuário personalizados eliminam 
esta interrupção recuperando todas as suas preferências 
cuidadosamente pré-planejadas em apenas dois toques.

• Ajuste uma vez e elas são salvas permanentemente (armazena mais de 100).

• Copiar/editar permite a criação de múltiplos perfis sem começar do zero.

• As funções personalizáveis aparecem instantaneamente com base no dispositivo conectado e incluem
RPMs, taxas de oscilação, direção, modo fixo/variável e muito mais.

• Transferíveis para outros Consoles CORE 2 via USB.

Uma classe exclusiva
Portfólios de brocas e instrumentos são tão boas apenas quanto seus condutores, e o nosso se distingue da 
multidão. Projetado com todos os recursos e acessórios, empodera seus instrumentos - e você - com capacidade 
e benefícios adicionais. Essas funções com valor adicional, combinadas com a potência e confiabilidade, são o 
motivo de 30.000 unidades de Console CORE serem confiadas no mundo todo.

Personalização
sem comparação

I.D. Touch Software:
sua sensação tátil perfeita

É personalização total, não apenas RPMs/ velocidade



CORE
Solução
Brocas líderes, console líder
Nosso console é projetado com funções e software que ajudam você a obter os benefícios máximos das brocas 
e instrumentos alimentados da Stryker, incluindo aqueles mostrados aqui. E sua compatibilidade universal 
simplifica oseu investimento de capital, local de trabalho e treinamento de produto.

CORE significa 
Consolidated Operating 
Room Equipment 
[Equipamento Consolidado 
para Centro Cirúrgico], 
mas significado figurativo 
também soa verdadeiro. 

Nosso console é essencial 
para o que você faz. Ele 
funciona dentre múltiplas 
especialidades e com 
nossos vastos portfólios 
de brocas e instrumentos 
de classe mundial. Aqui 
está um instantâneo de 
como o Console CORE 2 
desempenha um papel 
integral na otimização 
dos investimentos e da 
eficiência do seu Centro 
Cirúrgico.

Seu sistema. Seu jeito.
Com pedais, cassetes de irrigação, um carrinho móvel e muitos outros acessórios, você pode criar o sistema 
que você quer e facilitar sua gestão.

Pedais de primeira classe
Receba a sua escolha de três 
pedais, cada um com múltiplos 
botões para ajustar funções 
desejadas, tais como ligar/ desligar 
irrigação, direção para frente/ para 
trás, alterar a atribuição da porta 
da broca, alterar RPMs e mais.

Irrigação sem complicação
Nossa irrigação integrada frontal, com inserção e remoção em uma etapa, 
simplifica a instalação, sem a necessidade de componentes de hardware 
extras para fixar ou tubos para rosquear. Os usuários amam seu suporte 
de haste I.V., auto preparação e taxa de fluxo ajustável.

Carrinho conveniente
Com oito gavetas, duas cestas e uma área de superfície superior, 
este carrinho comporta o seu Console CORE 2, pedais e um 
inventário completo de acessórios de corte. Organize como quiser 
e aplique etiquetas de gaveta personalizadas para facilitar a gestão.

Pedal NSE
Com 4 botões de recurso 

(dois à esquerda, dois à 

direita).

Pedal Bidirecional
Pedal duplo com três 

botões de recurso.

Pedal uni-direcional
Pedal único com dois 

botões recurso.



Neuro Coluna ORL
Este documento é pretendido exclusivamente para o uso de profissionais da saúde. Um 
cirurgião deve sempre confiar em seu próprio julgamento clínico profissional ao decidir 
sobre a utilização de um produto em particular ao tratar de um paciente em particular. A 
Stryker não oferece conselhos médicos e recomenda que os cirurgiões sejam treinados na 
utilização de qualquer produto particular antes de utilizá-lo em cirurgia.

As informações apresentadas têm por objetivo demonstrar um produto da Stryker. Um 
cirurgião deve sempre consultar a inserção da embalagem, o rótulo do produto e/ou 
instruções de uso, incluindo as instruções de limpeza e esterilização (se aplicável), antes de 
utilizar qualquer produto da Stryker. Os produtos podem não estar disponíveis em todos 
os mercados porque a disponibilidade do produto está sujeita às práticas regulatórias e/
ou médicas em mercados individuais. Favor entrar em contato com seu representante da 
Stryker caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área.

A Stryker Corporation ou suas afiliadas possuem, utilizam ou solicitaram as seguintes 
marcas comerciais ou marcas de serviços: CORE, I.D. Touch, Drive, ProCare, RemB, S2, 
Stryker e Sumex. Todas as demais marcas comerciais são marcas comerciais de seus 
respectivos proprietários ou titulares.
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Aqui para ajudar você
O seu representante de vendas de NSE está feliz em ajudar você a tirar o máximo do seu Console CORE 2, e ajudar a 
configurá-lo para as suas necessidades e preferências específicas. Ele(a) também pode facilitar a implementação e o 
treinamento correspondentes. Recursos adicionais incluem:

Educação - com laboratório móvel ou cursos de terceiros, você nunca ficará sem treinamento e dicas para otimizar os 
benefícios do produto. 
strykernsemeded.com

Serviços ProCare - aumente seu sistema com uma variedade de planos de serviço ProCare dedicados, entregues por técnicos 
localizados.
strykerneurotechnology.com/services

Flex Financial - proporciona um número de opções de pagamento para ajudar a tornar possível a sua nova compra. 
strykerneurotechnology.com/services

Encomende ou saiba mais
Aqui estão apenas alguns dos componentes disponíveis do 
Console CORE 2. Para uma listagem completa - ou mais 
informações sobre o Console CORE 2 ou a Stryker NSE - 
favor entrar em contato com o seu representante de vendas 
da NSE, 800 253 3210 ou visitar nse.stryker.com.


