
System 8
ferramentas elétricas

Uma família de ferramentas elétricas
desenvolvidas para todo o hospital



System 8 Stryker
As ferramentas nas quais você confia – agora mais 
confiáveis do que nunca

As ferramentas elétricas System 8 Stryker, oferecem mais da confiabilidade duradoura, desenvolvidas 
para seu centro cirúrgico. 

Desenvolvidas também para seu departamento de processamento de materiais.  Em outras palavras, 
desenvolvidas para todo o hospital.

Para que cada ferramenta elétrica tenha sua capacidade otimizada sabemos que, quando o conjunto 
System 8 passar de nossas mãos para as suas, você pode ter Total Confiança.

Confiança Total
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Ferramentas elétricas
System 8 Stryker

Conheça as

Quatro soluções dedicadas, todas na família System 8
Sistema de Revisão Acetabular Elétrico EZout - O sistema completo de ferramentas elétricas que 
fornece a você resultados previsíveis e consistentes.

Cordless System - Uma evolução do Cordless driver da Stryker, o condutor sem fio System 8 oferece a 
confiança necessária para perfurar, cortar e escarear em procedimentos de medicina esportiva e traumas 
ortopédicos. Além disso, nossa exclusiva tecnologia PoweReam oferece um aumento significativo do torque, 
para enfrentar procedimentos desafiadores de escareamento.

Serra Sagital SABO System 8 - A próxima iteração da Serra SABO da Stryker, a Serra Sagital SABO System 
8 é leve, oferece velocidade de corte, controle e precisão otimizados em todos os casos.

Serra Stryker Precision - A serra de ponta oscilante que reduz o ruído e a vibração, aprimorando o controle 
da peça manual para uma experiência cirúrgica mais precisa.
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Um desenho premiado, só que ainda melhor

Alterações substanciais e deliberadas conferem às peças manuais do 
System 8 uma ergonomia aprimorada e uma melhor posição do pulso e uma 
aderência mais firme.

Energia e tempo operacional consistentes

As células de alta capacidade oferecem desempenho aprimorado para passar 
pelos casos mais difíceis. Além disso, as baterias grandes agora duram mais 
de duas vezes além da sua vida útil total, sem a necessidade de substituição.
As baterias possuem uma tecnologia de blindagem em gel, favorecendo os 
ciclos de esterilização em altas temperaturas.

Um mandril sem chave, tão conveniente quanto 
confiável

Rápido e eficiente, o mandril sem chave de bloqueio do System 8 foi 
projetado para impedir o afrouxamento, com a adição de um mecanismo de 
bloqueio secundário.

Uma adição poderosa à linha System 8

O Sistema de Revisão Acetabular Elétrico EZout da Stryker é o 
sistema de ferramentas elétricas que oferece cortes precisos e 
limpos durante a remoção do copo acetabular.



As informações apresentadas têm o propósito de demonstrar a extensão de ofertas de 
produtos da Stryker. Um profissional de saúde deve sempre consultar a bula, rótulo 
do produto e/ou instruções do usuário antes de usar qualquer produto da Stryker. Os 
produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados, pois a disponibilidade do 
produto está sujeita às práticas regulatórias e/ou médicas nos mercados individuais. 
Entre em contato com o seu representante da Stryker em caso de dúvidas sobre a 
disponibilidade de produtos da Stryker na sua área.

Vide Instruções de Uso (IDU) das ferramentas elétricas System 8 da Stryker para 
detalhes completos.

A Stryker Corporation ou suas divisões ou outras entidades corporativas coligadas 
possuem, utilizam ou solicitaram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: 
Auto62, Blu62, EZout, PoweReam, Precision Falcon, ProCare, SABO, Stryker, Stryker 
Precision, Total Confidence. Todas as demais marcas comerciais são de seus respectivos 
proprietários ou titulares.
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ProCare Services

Nossas soluções ProCare Services ajudam a otimizar a confiabilidade e a vida útil de seus equipamentos. Nossos planos de serviço 
foram projetados para facilitar o aproveitamento de seu investimento em equipamentos da Stryker, com opções que variam desde reparos 
prioritários ilimitados até a manutenção preventiva. Entre em contato com seu representante de vendas Surgical para obter opções 
detalhadas dos serviços ProCare.

Limpadores e detergentes

Proteja seus investimentos com nossas soluções de limpeza e detergentes. Detergente para Instrumentos Blu62 - um limpador que protege os 
instrumentos dos efeitos corrosivos da água e das impurezas da água, bem como a corrosão de metais mistos. Espuma de Pré-Tratamento 
Blu62 - um spray formulado para iniciar o processo de limpeza no centro cirúrgico e impedir a secagem de resíduos em instrumentos sujos. 
Os Produtos Químicos de Limpeza Auto62 - um limpador enzimático, detergente neutro e lubrificante para instrumentos - projetados 
exclusivamente para uso no ciclo de lavagem automático para remover sujeiras difíceis com resultados consistentes e eficazes.




