
System 8 EZout Sistema Elétrico de Revisão Acetabular 

Total Confiança®

Peça de mão
Uma peça de mão dedicada, 
alimentada por bateria, 
apresenta um movimento 
rotatório oscilante exclusivo, 
com gatilho de velocidade 
variável para corte controlado.

Adaptador
O acessório permite que o 
usuário controle a profundidade 
da lâmina enquanto gira 360 
graus em torno da 
circunferência do copo durante o 
corte

Lâminas
Cada lâmina é otimizada com 
geometria de dente curvada e 
raios de curvatura dupla para 
seguir com precisão o contorno 
do copo. As lâminas são 
oferecidas em 17 tamanhos 
(Copas de 42 mm a 74 mm), com 
lâminas curtas e longas 
embalados juntos.

Modelos de 
dimensionamento de 
plug
O componente do revestimento é 
removido e usado com esses modelos 
para determinar o tamanho do bujão 
necessário para corresponder ao 
diâmetro interno da copa.

Plugs de 
centralização
Uma vez dimensionado, o plugue 
central é inserido no copo e ancora o 
acessório para garantir um corte 
preciso. O sistema inclui 20 tamanhos 
de plugues (34 mm - 60 mm).

Ferramentas de 
dimensionamento de 
lâminas
Esses discos ancoram no bujão de 
centragem para medir o diâmetro 
externo do copo que está sendo 
removido e determinar o tamanho 
apropriado da lâmina.

Haste de teste
A haste de teste é conectada às 
ferramentas de dimensionamento 
da lâmina e aos plugues de 
centralização para melhorar o 
acesso no local da cirurgia

Anéis de elevação
Os anéis riser estabilizam o bujão 
central quando usados em modelos 
de copo raso.

Bandejas de inserção
As bandejas foram projetadas para 
alojar todos os componentes do 
sistema EZout em um estojo ou 
recipiente de esterilização padrão 
de ¾ por 8 ".

A Stryker Corporation ou suas divisões ou outras entidades afiliadas possuem, usam ou solicitaram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: EZout, 
Stryker, Stryker SmartLiFE, Total Confidence. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.



Informações sobre pedidos.
Componentes Individuais

Peça de mão
8202-000-000 EZout peça de mão

Adaptador
7202-100-000 EZout adaptador

Modelos de dimensionamento de plug
7202-300-134  34-47mm plug sizing template
7202-300-148  48-60mm plug sizing template

Buchas de centralização 
7202-200-034 34mm centering plug
7202-200-036 36mm centering plug
7202-200-038 38mm centering plug
7202-200-040 40mm centering plug
7202-200-041 41mm centering plug
7202-200-042 42mm centering plug
7202-200-043 43mm centering plug
7202-200-044 44mm centering plug
7202-200-045 45mm centering plug
7202-200-046 46mm centering plug
7202-200-047 47mm centering plug
7202-200-048 48mm centering plug
7202-200-049 49mm centering plug
7202-200-050 50mm centering plug
7202-200-051 51mm centering plug
7202-200-052 52mm centering plug
7202-200-054 54mm centering plug
7202-200-056 56mm centering plug
7202-200-058 58mm centering plug
7202-200-060 60mm centering plug

Ferramentas de dimensionamento de lâminas
7202-300-042  42-50mm blade sizing tool
7202-300-050  50-58mm blade sizing tool
7202-300-058  58-66mm blade sizing tool
7202-300-066  66-74mm blade sizing tool

Haste de teste
7202-300-100 EZout Trial Rod 

Anéis de elevação
7202-200-134 34-36mm riser ring
7202-200-138 38-40mm riser ring
7202-200-141 41-43mm riser ring
7202-200- 44-46mm riser ring
7202-200-147 47-49mm riser ring
7202-200-150 50-52mm riser ring
7202-200-154 54-56mm riser ring
7202-200-158 58-60mm riser ring

Baterias
8215-000-000 Bateria de iões de lítio System 8, grande 

7110-120-000  Carregador Universal

Descartáveis

Pacotes de lâminas**

7812-042-001K 42mm blade pack 
7812-044-001K 44mm blade pack 
7812-046-001K 46mm blade pack 
7812-048-001K 48mm blade pack 
7812-050-001K 50mm blade pack 
7812-052-001K 52mm blade pack 
7812-054-001K 54mm blade pack 
7812-056-001K 56mm blade pack 
7812-058-001K 58mm blade pack 
7812-060-001K 60mm blade pack 
7812-062-001K 62mm blade pack 
7812-064-001K 64mm blade pack 
7812-066-001K 66mm blade pack 
7812-068-001K 68mm blade pack 
7812-070-001K 70mm blade pack 
7812-072-001K 72mm blade pack 
7812-074-001K 74mm blade pack

** Cada pacote de lâminas inclui uma 
lâmina curta e uma longa

7202-999-00  0 Inclui:

Blades
Recommended starting quantities for 
initial inventory levels. Consult your 
Instruments sales representative to 
customise inventory levels based on 
your facility needs. 

Qty.

2 7812-042-001K 42mm blade pack
2 7812-044-001K 44mm blade pack
2 7812-046-001K 46mm blade pack
2 7812-048-001K 48mm blade pack
2 7812-050-001K 50mm blade pack
2 7812-052-001K 52mm blade pack
2 7812-054-001K 54mm blade pack
2 7812-056-001K 56mm blade pack
2 7812-058-001K 58mm blade pack
2 7812-060-001K 60mm blade pack
2 7812-062-001K 62mm blade pack
2 7812-064-001K 64mm blade pack
2 7812-066-001K 66mm blade pack
2 7812-068-001K 68mm blade pack
2 7812-070-001K 70mm blade pack
2 7812-072-001K 72mm blade pack
2 7812-074-001K 74mm blade pack

7102-459-010 EZout Bandeja 
7102-450-040 Case de esterilização 

                            3/4                                size                       x  8"              (200mm) 

• Haste de teste
• Modelos de dimensionamento de plug (2)
• Buchas de centralização (20)
• Ferramentas de dimensionamento de 

lâminas (4)
• Anéis de elevação (8)

      © 2017 Stryker  
       www.strykermeded.com

EZout Kit de acessórios

Para começar

EZout Peça de mão

EZout Adaptador 

7202-100-000 EZout Adaptador

 2 adaptadores são recomendados por set

8202-000-000 EZout peça de mão

Processamento

144 

Para outras informações 
entre em contato com 
seu Representante de 
vendas Stryker local ou 
entre em contato com o 
Atendimento ao cliente.

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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Stryker Instruments 
4100 East Milham Avenue 
Kalamazoo, MI 49001 USA
t: 269 323 7700 f: 800 999 

3811 toll free: 800 253 3210

As informações apresentadas têm como objetivo demonstrar a amplitude das ofertas de produtos da Stryker. Um profissional de saúde deve sempre consultar o folheto informativo, a etiqueta do produto e / ou as instruções de uso antes 
de usar 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. Entre em contato 
com seu representante da Stryker se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos da Stryker em sua área.

 Consulte as Instruções de uso do sistema de revisão de acetabulares EZout da Stryker para obter detalhes completos.

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.

Diego.Hita
Nota
Accepted definida por Diego.Hita

Diego.Hita
Nota
Accepted definida por Diego.Hita




