
ELEKTROCHIRURGIE

VIO® C
Het compacte VIO® apparaat voor  

poliklinische chirurgische procedures



De gebruiker heeft vrije keuze bij het specificeren van 
de aansluitbussen. Individuele programma’s kunnen 
naar behoefte worden opgeslagen. Daarnaast biedt 
AUTO START (VIO® 100 C) een hoge mate van comfort 
en gebruiksveiligheid.

De VIO® elektrochirurgieapparaten van de C-serie 
voldoen aan alle eisen voor poliklinische medische 
procedures. Met monopolair snijden en monopolair 
en bipolair coaguleren. Voor een aantrekkelijke prijs.

DE TOEPASSINGSGEBIEDEN VOOR DE VIO® C 
APPARATEN: 

 ☑ Traumachirurgie
 ☑ Dermatologie
 ☑ Oogheelkunde
 ☑ Esthetische plastische chirurgie
 ☑ KNO
 ☑ Gynaecologie

Toepassingsgebied

6 mm-2pin, neutrale elektrode 
Nr. 20140-642

2pin, neutrale elektrode 
Nr. 20140-641

3pin-9/5 mm, monopolair 
Nr. 20140-623

2pin-22-28-8/4 mm, 
bipolair 

Nr. 20140-613

6 mm, neutrale elektrode 
Nr. 20140-640

3pin-Bovie, monopolair 
Nr. 20140-622

8/4 mm, bipolair 
Nr. 20140-610

De volgende VIO®-modes zijn in 
reproduceerbare kwaliteit beschikbaar met de 
VIO® 50 C en de VIO® 100 C:

Gebruiksvoorbeelden voor:
Epilering, spinaders, natte coagulatie, blefaroplastie, lipoomresectie, entropion, keratoom

  

AUTO CUT

Regelt automatisch de snijkwaliteit en past 
deze overeenkomstig de benodigde stroom 
aan door regulering van de spanning. VIO® 
past zichzelf aan de manier van werken van 
de opererend arts aan. Minimale necrose en 

reproduceerbare snijkwaliteit – in vergaande 
mate onafhankelijk van de elektrode, het 

snijproces en het doelweefsel.

DRY CUT

Een combinatie van spanningsregeling en 
gemoduleerde golfvormen die een 
elektrochirurgische snede met een unieke 
hemostasekwaliteit voortbrengt. Ideaal voor 
operatieve procedures waarbij een goede 

initiële hemostase vereist is.

SOFT COAG

De nieuwe, snelle zachte coagulatie met 
dosering van het afgegeven vermogen. 
Coagulatie zonder carbonisatie en vrijwel 
geen vastplakken van de elektrode. Zorgt 
voor diepte-coagulatie met minimale 

weefselschade.

FORCED COAG

Voor snel en effectief werken terwijl aan alle 
eisen van een standaard coagulatie wordt 
voldaan. Kan ofwel direct worden uitge-
voerd met behulp van de coagulatie-elek-
trode, of indirect, bijvoorbeeld met behulp 

van een geïsoleerde chirurgische tang.

BIPOLAR SOFT COAG

Bipolaire coagulatie.
De lage spanningen die bij deze mode 
gebruikt worden, voorkomen dat het instru-
ment blijft plakken en zorgen voor merkbaar 
minder weefselcarbonisatie. 

Individuele configuratie in 
overeenstemming met uw 
behoeften

VIO® 50 C en VIO® 100 C
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20190-160

Instrumenten

21191-335 Draadluselektrode, recht, ø 6 mm

21191-336 Draadluselektrode, recht, ø 12 mm

Monopolaire elektroden, Dermatologie

Instrumenten

21191-368 Naaldelektrode, recht, geïsoleerd, ø 0,8 x 22 mm, lengte 40 mm

21191-468 Gecoate naaldelektrode, recht, geïsoleerd, ø 0,9 x 16 mm, lengte 50 mm

21191-316 Wolfraam naaldelektrode, recht, geïsoleerd, ø 0,5 x 3 mm, lengte 40 mm

Monopolaire elektroden, Plastische chirurgie

Instrumenten

21191-365 Kogelelektrode, recht, ø 3 mm, lengte 110 mm

21191-342 Wolfraam luselektrode, recht, ø 10 mm, lengte 130 mm

21191-343 Wolfraam luselektrode, recht, ø 15 mm, lengte 135 mm

21191-344 Wolfraam luselektrode, recht, ø 20 mm, lengte 140 mm

Monopolaire elektroden, Gynaecologie

Instrumenten

21191-359 Spatelelektrode, recht, 2,3 x 19 mm, lengte 45 mm

21191-459 Gecoate spatelelektrode, recht, 2,3 x 19 mm, lengte 50 mm

21191-361 Spatelelektrode, recht, geïsoleerd, 2,3 x 19 mm, lengte 45 mm

21191-461 Gecoate spatelelektrode, recht, geïsoleerd, 2,3 x 19 mm, lengte 50 mm

Monopolaire elektroden, Algemene chirurgie

Instrumenten

20195-615 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, McPherson, punt 0,5 mm, lengte 102 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-605 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, recht, punt 0,5 mm, lengte 105 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-602 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, recht, punt 1 mm, lengte 150 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-600 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, recht, punt 1 mm, lengte 190 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-601 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, recht, punt 2 mm, lengte 190 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-608 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, recht, punt 2 mm, lengte 225 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-616 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, McPherson, gehoekt, punt 0,5 mm, lengte 102 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-612 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, gehoekt, punt 1 mm, lengte 150 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-610 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, gehoekt, punt 1 mm, lengte 190 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-611 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, gehoekt, punt 2 mm, lengte 190 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-621 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, bajonet, punt 1 mm, lengte 150 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

20195-620 Bipolaire pincet, eenmalig gebruik, bajonet, punt 1 mm, lengte 190 mm
met aansluitkabel 5 m, 2-pins 28 mm stekker

Bipolaire pincetten, eenmalig gebruik

DE VOORDELEN VOOR INSTRUMENTEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

 ☑ FUNCTIONEEL & BETROUWBAAR:  
Instrumenten voor eenmalig gebruik worden gecontroleerd door 
de fabrikant en komen rechtstreeks uit de verpakking 

 ☑ KOSTENZEKERHEID:  
Producten voor eenmalig gebruik zijn duidelijk te berekenen en 
kosten zijn daardoor transparant 

 ☑ TOEPASSINGSVEILIGHEID: 
Steriele instrumenten voor eenmalig gebruik verminderen het 
risico op besmetting of bacteriële kruisbesmetting aanzienlijk

 ☑ PROCESGARANTIE: 
Omdat de instrumenten direct beschikbaar zijn voor uw ingreep. 
Eenvoudige logisitiek t.o.v. herbruikbare materialen



20321-045
20321-044

20190-065

20321-040Compact design
IES 3 met wegwerprookevacuatiepen, kan horizon-

taal of verticaal gepositioneerd worden

GEVAAR GEDETECTEERD. RISICO AFGEWEND. INFORMATIE OP: 
SMOKE.ERBE-MED.COM

Verdrijf chirurgische rook met alle potentieel gevaarlijke stoffen uit 
operatiekamers, poliklinische inrichtingen en medische praktijken.

Rookevacuatie met IES 3 verlaagt de rookconcentratie in de operatiekamer 
– en dus ook de rook waaraan u wordt blootgesteld. Een gezichtsmasker 
laat nog te veel deeltjes door.

Rechtstreekse evacuatie met een elektrochirurgische pen slechts een 
paar millimeter boven de bron is veel efficiënter dan conventionele 
ventilatiesystemen. Hierdoor hebt u altijd een goed zicht op het 
operatieterrein en op de operatieplaats zelf.

Instrumenten

20321-040 Rookevacuatiepen, wegwerp, kort met spatelelektrode, aansluitkabel 3 m

20321-044 Clip-on handgreep voor rookevacuatie
Te gebruiken in combinatie met Erbe Slim-Line elektrochirurgische pennen (20190-065, 20190-066, 20190-067, 20190-074, 20190-075)

20321-045 Verlengpunt voor Clip-on handgreep
Te gebruiken in combinatie met 20321-044

20190-065 Slim-Line elektrochirurgische pen met 2 knoppen, VIO®, ICC, ACC, standaard, met aansluitkabel 4 m

IES 3 ROOKEVACUATIESYSTEEM – DE VOORDELEN

 ☑ Verlaagt de rookconcentratie en de blootstelling 
aan rook

 ☑ Effectieve en snelle evacuatie dankzij innovatieve 
bi-turbo-technologie

 ☑ Het 5-traps ULPA-15 filter verwijdert 99,9995 % 
van alle deeltjes van 0,1 μm

 ☑ Rechtstreekse evacuatie met een elektrochirurgi-
sche pen slechts een paar millimeter boven de bron 

 ☑ Compatibel met alle VIO® modellen
 ☑ Kan als zelfstandig apparaat worden gebruikt
 ☑ Automatische activering voor alle elektrochirurgi-

sche apparaten
 ☑ Activering via voetschakelaar voor laser- en ultra-

sone applicaties

IES 3 rookevacuatiesysteem

NESSY® staat voor Neutral Electrode Safety System ofwel het veilig-
heidssysteem voor de neutrale elektrode (neutrale elektrode = retoure-
lektrode). NESSY®, geïntegreerd in de VIO® serie, controleert of de 
gedeelde retourelektrode correct over het gehele oppervlak is aange-
bracht. De stroom die door de twee contactoppervlakken vloeit, wordt 
continu vereffend. Als de retourelektrode niet goed is aangebracht, 
ontstaat er een asymmetrie in de stroomvloei. Het risico: temperatuur-
pieken in bepaalde delen vanwege een hogere stroomdichtheid.

Activering is mogelijk met een lichte afwijking. In geval van een groot 

verschil bestaat er risico op thermische weefselnecrose.

NESSY® stopt de activering en geeft een alarmsignaal (display: rood 
verkeerslicht ↑). Om thermische necrose te voorkomen, kan de elek-
trochirurgische functie pas weer worden gereactiveerd zodra de plaat-
sing van de retourelektrode gecorrigeerd is.

MAXIMALE VEILIGHEID EN RICHTINGSONAFHANKELIJKE APPLICATIE MET NESSY® Ω

NESSY® Ω kan vrij worden aangebracht zonder dat deze richting het 
operatieterrein gericht hoeft te zijn. De buitenste equipotentiaalring 
waarmee de patiënt niet in contact komt, verspreidt de stroom gelijk-
matig over het binnenste contactoppervlak, waardoor een ongewenst 
leading-edge-effect wordt voorkomen.

Een ander voordeel: NESSY® Ω is kleiner dan conventionele retourelek-
troden. Hij kan dus ook voor kleine patiëntjes worden gebruikt en is ge-
makkelijker te plaatsen. NESSY® Ω kan zodoende zowel voor 
volwassenen als voor kinderen worden gebruikt.

Zowel NESSY® Ω als het veiligheidssysteem voor retourelektroden staat 
voor een hoog niveau van veiligheid in de monopolaire elektrochirurgie.

VOORDELEN VAN NESSY® Ω IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ☑ Hoge stroomdichtheden en gedeeltelijke opwar-
ming worden grotendeels voorkomen, ondanks het 
kleine oppervlak van de retourelektrode

 ☑ Plaatsing niet afhankelijk van de operatieplaats
 ☑ Geschikt voor volwassenen en kinderen
 ☑ Huidvriendelijke contactlaag 
 ☑ Het dunne materiaal zorgt ervoor dat de retou-

relektrode zich gemakkelijk aan de vorm van het 
lichaam aanpast

Neutrale elektroden

20193-082 Erbe Nessy® Ω, gedeeld, VIO, ICC, ACC, contactoppervlak 85 cm²

20194-080 Retourelektrodekabel, VIO, ICC, ACC, vreemde apparaten, internationaal, 4 m

Het NESSY® Ω veiligheidsconcept



Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium 
(“information″) reflect our state of knowledge and the state of the art in science 
and technology at the time the medium was created. The information is of a 
general nature, non-binding and intended solely for general information purpos-
es; it does not constitute instructions for use. 

The information and recommendations contained in this medium do not create 
any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated 
companies (“Erbe″) or any other claims against Erbe. The information does not 
constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such 
information requires an express contractual agreement with Erbe in each individ-
ual case. 

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information 
on this medium, regardless of any legal grounds for liability. 

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe prod-
uct in advance with regard to its properties and its suitability for the intended 
type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be 
found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is 
obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her corre-
spond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used 
in accordance with the instructions for use. 

Information on settings, application sites, application duration and use of the re-
spective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, 
physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market sur-
veillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced 
Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are 
suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances 
of a specific application, it may be necessary to deviate from the information 
provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We 
wish to note that science and technology are subject to constant development as 
a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical appli-
cation are constantly evolving as a result of research and technological develop-
ment. This may also make it necessary for the user to deviate from the informa-
tion provided on this medium. 

This medium contains information about Erbe products that may not be ap-
proved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is 
obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using 
is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there 
are legal requirements for or restrictions on its use. 

This medium is not intended for use in the USA.

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

Phone +31 183 509 755
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