
System 8 Cordless Driver 
System 8 SABO®  Serra Sagital

O Codless Driver do System 8 e a serra sagital 
System 8 SABO permitem a máxima mobilidade no 
campo estéril. Ambos são projetados para serem 
leves e ergonômicos para um controle confortável.
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Pinos e fios de condução

Alargamento

Corte

Números de peça do sistema 8 

Peças de mão
4505-000-000 Cordless driver
4508-000-000 SABO Sagittal Saw

Baterias
7110-120-000 Carregador Universal
8212-000-000 Bateria Pequena System 8 
215-000-000 Bateria Pequena Grande System 8

Tecnologia POWEReam 
A opção da tecnologia POWEReam do driver 
sem fio fornece mais torque, permitindo que 
uma única peça de mão complete os mais 
desafiadores procedimentos de alargamento 
Sports Med e Ortho Trauma.

Um design otimizado,
atualizado
Alterações substanciais e deliberadas conferem às 
peças de mão do System 8 uma ergonomia 
aprimorada e oferecem uma melhor posição do 
punho e uma aderência mais firme.

Potência e tempo de atividade 
consistentes
As células de alta capacidade oferecem desempenho aprimorado 
para ajudá-lo nos casos mais difíceis. Além disso, as baterias 
grandes agora duram mais de duas vezes mais ao longo de sua 
vida útil total sem a necessidade de substituição. Prazo de 
validade de 30 dias.

Um mandril sem chave tão 
conveniente como é confiável
Rápido e eficiente, o mandril sem chave de travamento 
do System 8 foi projetado para evitar afrouxamentos, 
com a adição de um mecanismo de travamento 
secundário.

�������cado 
Trinkle 4405-235-000

Hudson 
4405-213-000

1/4” Chuck 
4405-231-000

Trinkle 
4405-260-000

Large AO 
4405-210-000

Sports Med, Ortho Trauma 
and Extremidades
Sua solução de um sistema

Desenvolvido especificamente para Sports Med, Ortho Trauma e 
Extremities, este sistema produz a energia confiável necessária, 
juntamente com a confiabilidade duradoura das células de bateria de 
alta capacidade Stryker System 8.

O Cordless Driver do System 8 oferece a confiança necessária para 
perfurar, cortar e escarear nos procedimentos de traumatismo 
mediano e orto esportivo. A Serra Sagittal SABO do System 8 oferece 
velocidade, controle e precisão de corte otimizados em todos os casos.

Aproveitando mais de 30 anos de inovação em ferramentas elétricas 
cirúrgicas com baterias projetamos esta plataforma para 
desempenho, confiabilidade, facilidade de uso e eficiência 
excepcionais, simplificando sua capacidade de fornecer resultados 
positivos - com total confiança.

Perfuração

Este documento destina-se a uso exclusivo dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde sempre devem utilizar seu julgamento clínico profissional para 
decidirem se usam ou não um produto em particular no tratamento de um paciente. A Stryker não oferece qualquer assessoria médica e recomenda aos profissionais da 
saúde que estejam treinados no uso de qualquer produto antes de utilizá-lo em uma cirurgia. As informações apresentadas destinam-se a demonstrar um produto da 
Stryker. Os profissionais da saúde devem sempre consultar o folheto incluído com o produto, a rotulagem do produto e/ou as instruções de uso, incluindo as instruções de 
limpeza e esterilização (se aplicável) antes de usar qualquer produto Stryker. É possível que alguns produtos não estejam disponíveis em todos os mercados, uma vez que 
a disponibilidade de produtos está sujeita às legislações e/ou às práticas médicas vigentes em cada mercado.
Favor contatar seu representante local da Stryker caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos Stryker em sua região. Todas as marcas registradas são marcas 
registradas de seus respectivos proprietários ou possuidores. A Stryker se reserva o direito de alterar especificações sem notificação..
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Cordless driver adaptadores
4505-133-000 1/4" (6.4mm) Locking keyless chuck 
4505-134-000 5/32" (4.0mm) Locking keyless chuck 
4100-131-000 1/4" Drill chuck with key
4100-132-000 5/32" Drill chuck with key
4405-210-000 POWEReam large AO
4405-213-000 POWEReam Hudson
4405-231-000 POWEReam 1/4" chuck with key 
4405-235-000 POWEReam Hudson modified trinkle 
4405-260-000 POWEReam trinkle
4100-126-000 Adjustable pin collet 2.0 - 3.2mm 
4100-062-000 Wire collet 0.7 - 1.8mm
4100-125-000 Pin collet 2.0 - 3.2mm
4100-225-000 Pin collet 3.0 - 4.2mm
4100-110-000 Small AO drill
4100-120-000 T-Latch

4100-135-000 Hudson modified trinkle drill
4100-160-000 Trinkle drill
4100-210-000 Large AO reamer
4100-231-000 1/4" Reamer chuck with key
4100-235-000 Hudson modified trinkle reamer 
4100-260-000 Trinkle reamer
4100-215-000 DHS/DCS reamer 
4100-355-000 Radiolucent right angle drive
4100-400-000 Sagittal saw attachment
4100-410-000 Right angle drive adaptor
4100-600-000 1:1 Bur attachment
4100-700-000 High speed bur attachment 
4100-131-132   Universal chuck key
1331-001-009 1/4" Chuck key
1355-005-000 5/32" Chuck key

Stryker Corporation ou suas afiliadas são proprietárias, usam ou solicitaram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: POWEReam, SABO, Stryker. Todas as 
outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários .




