
Endoscopiemiddag
VIO® met APC 2

OVERZICHT 2019

Binnen de gezondheidszorg wordt de roep om kwaliteit luider 
dan ooit.

Patienten worden kritischer, de overheid stelt steeds hogere 
eisen aan de zorg en werkgevers verlangen, dat werknemers 
zich permanent scholen en ontwikkelen.

Erbe heeft o.a. op basis van onder genoemde rapporten haar 
verantwoordelijkheid genomen. Onder de noemer ‘kennis is 
veiligheid’ bieden wij inmiddels een breed scala aan cursussen 
en trainingen.

Convenant: veilig toepassen van Medische Technologie in het 
ziekenhuis (NVZ)

Overzicht trainingen Erbe VIO® 2019 
t.b.v. OK personeel

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

Kennis is veiligheid

Andere trainingbrochures?

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

Erbe Nederland B.V.
Velsenstraat 10
4251 LJ Werkendam
Nederland

Tel +31 183 509-755
klantenservice@erbe-nederland.com
erbe-nederland.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2019        2019-01      



DE TRAINING

Data:  Donderdag 17 januari
  Donderdag 7 maart
  Dinsdag 9 april
  Dinsdag 14 mei
  Donderdag 10 oktober
  Donderdag 21 november

Duur: 12.30 tot 16.30 uur
Locatie:  Werkendam 
Kosten:  € 75,- per deelnemer, excl. BTW,  

inclusief lunch

De endoscopiemiddag VIO®/APC of GI-Workstation is speciaal 
voor Endoscopieverpleegkundigen en Gastro-enterologen, 
die dagelijks werken met de VIO®/APC of GI-Workstation.

Deze trainingsdag kenmerkt zich vooral door praktische 
training op de VIO®/APC apparatuur.

Het Erbe team verzorgt voor u een interessant programma, 
waarin u op de hoogte wordt gebracht van de bedienings- 
en toepassingsmogelijkheden van het VIO®/APC systeem. 
Daarnaast wordt er ingegaan op de elektrochirurgische 
achtergronden.

In een informele sfeer ontmoet u vakgenoten om ervaringen 
uit te wisselen.

Naast de mogelijkheid om zelf casussen in te brengen 
komen de volgende onderwerpen aan de orde:

☑  Het VIO® concept
☑  Werken met hoogfrequent elektriciteit
☑  Werken met argon
☑  Instellen van apparatuur (hands-on)
☑  Mogelijkheden & effectief gebruik
☑  Polypectomie
☑  Papillotomie
☑  ESD/Hybridknife
☑  Endocut
☑  Argoncoagulatie
☑ Hands-on

Erbe Nederland BV is een 100 % dochter van het 
toonaangevende Erbe Elektromedizin GmbH. 

Erbe is al meer dan 160 jaar een vooraanstaand producent 
en leverancier van medische apparatuur en instrumenten. 
Gespecialiseerd op het gebied van elektro-, argon plasma-, 
cryo- en waterstraalchirurgie.

Erbe streeft ernaar met innovatieve producten de partner 
te zijn voor medische specialisten op onder andere OK’s, 
poliklinieken en functie-afdelingen.

Met de vooruitstrevende productlijn “VIO®”, onder de 
slogan “power your performance”, biedt Erbe haar klanten 
de nieuwste generatie apparatuur, met als kenmerken 
kwaliteit en perfectie.

Onderwerpen Erbe NederlandEndoscopiemiddag
VIO® met APC 2

Gastroenterology workstation
VIO® 200 D (electrosurgery)

APC® 2 (argon plasma coagulation)
ERBEJET® 2 (waterjet surgery)

EIP 2 (endoscopic irrigation pump)

*accreditatie aangevraagd bij NVGE


