
Service trainingen

OVERZICHT 2020



In deze cursus komen alle basisbegrippen van elektrochirurgie 
aan bod. Verder worden specifieke Erbe-signalen, begrippen zoals 
Endocut en regelingen behandeld. Deze training vormt een goede 
basis voor de apparatuur gerichte servicetrainingen.
                             
Data: Dinsdag 10.03.2020
  Dinsdag 08.09.2020
Duur: 9.30 tot 16.00 uur
Kosten:  € 450,00 p.p. incl. lunch, excl. BTW

In deze cursus wordt VIO® 3 en APC 3 behandeld. Bediening, 
programmastructuur, technische opbouw en het gebruik van de 
VIO® 3-app komen aan bod. Verder wordt er aandacht besteed aan 
1e lijns service en het functioneel en veiligheidstechnisch control-
eren van zowel de VIO® 3 als APC 3. Basistraining elektrochirurgie 
is een vereiste.

Data: Woensdag 25.03.2020 
  Woensdag 09.09.2020 
Duur: 9.30 tot 16.00 uur
Kosten:  € 550,00 p.p. incl. lunch, excl. BTW

In deze cursus wordt VIO® 200/300D en APC 2 behandeld. 
Bediening, programmastructuur en technische opbouw komen 
aan bod. Verder wordt er aandacht besteed aan 1e lijns service 
en het functioneel en veiligheidstechnisch controleren van 
zowel de VIO® 200/300 S/D  Basistraining elektrochirurgie
is een vereiste.

Data: Dinsdag 24.03.2020 
  Dinsdag 13.10.2020 
Duur: 9.30 tot 16.00 uur
Kosten:  € 450,00 p.p. incl. lunch, excl. BTW 

Service basistraining  
elektrochirurgie

Service training  
VIO® 3

Service training  
VIO® S/D systeem 



Service trainingen  
op locatie 

Trainingen op aanvraag. 
Een training op ICC-serie, ERBEJET® 2 en VIO® 50 C/ VIO® 100 C is 
niet meer standaard in ons pakket opgenomen. Uiteraard blijft 
het mogelijk deze trainingen geheel op maat bij u op locatie te 
verzorgen. Informatie en tarieven kunt u bij ons opvragen. 

Alle genoemde trainingen zijn ook bij u op locatie te organiseren.
Voor meer informatie en tarieven
 
tech.service@erbe-nederland.com of  0183 – 50 97 55.
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Andere trainingbrochures?
Overzicht trainingen Endoscopie 2020
t.b.v. Endoscopieverpleegkundigen en Gastro-enterologen 
Overzicht trainingen Erbe VIO® 2020
t.b.v. OK personeel

Het complete cursusaanbod vindt u ook op onze 
website: erbe-nederland.com ▻ services ▻ erbe-plus-academy

Aanmelden? Meer informatie?
klantenservice@erbe-nederland.com




