
E L E T R O C I R U R G I A

V IO® 30 0  D

              
 O sistema dO futurO: 
tOda a eletrOcirurgia num únicO módulO.



tOdas as tecnOlOgias de regulagem reunidas: ViO® 300 d.  
 PerfeiçãO PersOnalizada em eletrOcirurgia

Com o sistema eletrocirúrgico VIO desenvolvido recentemente, a ERBE estabeleceu pa-

drões inovadores que dão ótimo suporte em procedimentos operatórios em quase todas 

as especialidades médicas. E muitas outras indicações ainda podem ser incluídas.

O módulo gerador VIO 300 D da ERBE, aparelho sofisticado, pela primeira vez dentro 

da eletrocirugia permite a dosagem automática da potência em todas as técnicas de 

regulagem:

– Regulação da tensão para cortes e coagulação menos agressivos e reproduzíveis

–  Regulagem do arco voltaico para cortes ou coagulações altamente energéticos e cor-

tes subaquáticos

–  Regulagem da potência para coagulação e desvitalizaçãocom potência constante

Os modos eletrocirúrgicos, efeitos e programas de aplicação novos e aperfeiçoados daí 

resultantes permitem procedimentos cirúrgicos totalmente novos.

Este folheto fornece uma visão geral das múl-

tiplas funções. O conceito modular do VIO e a 

possibilidade de configuração personalizada 

permitem selecionar muitas funções opcionais.

Configuramos o VIO 300 D – tanto o hardware quanto o 
software – individualmente de acordo com seus requisitos: 
especialidade médica, indicação e condições específicas.  Desta 
forma, as intervenções podem ser executadas de modo mais 
eficiente, preciso e menos agressivo para o paciente. Escolha, 
p. ex., entre diferentes módulos de conector e atualizações 
de software – a escolha é toda sua. E mesmo futuramente a 

tecnologia de eletrocirurgia estará conforme a 
tecnologia de vanguarda através de upgrades 
atuais e softwares de sistema específicos para 

diferentes países. Apesar de sua ampla gama de potência e 
variações, o VIO 300 D é simples e confortável de ser opera-
do. Adaptado individualmente para os seus requisitos 
cirúrgicos específicos.

2



  Hardware e software – ajustados com preci-
são às suas necessidades

  Todas as técnicas de regulagem em eletroci-
rurgia reunidas – com dosagem automática 
da potência

  Funções CUT e COAG novas e aperfeiçoadas

  Pode ser configurado individualmente com 
relação às diferentes especialidades, indica-
ções e procedimentos cirúrgicos

  Ampla seleção de módulos de conectores e 
funções

  Upgrades para especialidades médicas especí-
ficas sempre disponíveis

  Operação simples, interativa e segura através 
de monitor de matriz ativa (TFT) e FocusView: 
Informações são é reduzidas ao essencial

  Programas configuráveis individualmente de 
forma muito simples: é só ligar e começar a 
trabalhar

  Plug & Play: conectar aparelho e trabalhar

  Função ReMode: “Controle remoto” à mão 
ou pedais à partir da mesa de operação

  VIO 300 D: o aparelho mestre para outros 
módulos do sistema eletrocirúrgico VIO, 
por ex. coagulação por plasma de argônio, 
aspiração do gás de combustão, bomba de 
enxaguamento de endoscopia e outros com-
ponentes.

  Cirurgia neonatal – segurança adicional com 
a nova 2ª geração VIO.

  Funções adicionais: contador integrado regis-
tra a frequência da utilização do instrumento, 
por ex. para o BiClamp.

  A tecnologia VIO pode ser integrada no cam-
po cirúrgico (Storz OR 1, Wolf CORE, daVinci).

Configuração variável através de módulos de 
conectores 
Você decide de quais conectores precisa: co-
nectores padrão ERBE ou conectores interna-
cionais de 3 pinos, conector multifuncional, 
conectores de 4 mm para endoscopia, 2 conec-
tores bipolares ou 2 monopolares... quase tudo 
é possível, até mesmo conectores multifuncio-
nais que suportam o princípio Plug & Play.

Potência ajustada com 
precisão à indicação. O 

módulo gerador VIO 
300 D como módulo 
mestre de controle, 
de facílimo manuseio, 

disponibiliza exatamente a potência 
correta no momento certo. Com auxí-
lio das  modernas técnicas de regu-
lagem, as funções eletrocirúrgicas, 
novas e aperfeiçoadas, são dosadas 
otimamente.

VEM 2: O módulo de extensão VIO 
possui 2 conectores adicionais, dispo-
nibilizando assim uma seleção ainda 
maior de conectores.

VIO CART: O carro móvel ergonômico do siste-
ma para o VIO 300 D e outros componentes 
do sistema. O VIO 300 D também pode ser uti-
lizado como uma unidade individual montada 
em um suporte do teto.
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cOrte PrecisO – em tOdOs Os sentidOs.

Corte

Você faz o corte – o VIO 300 D regula a sua potência automaticamente. A tecnologia inteli-

gente do microprocessador dosa a potência ajustando-a à necessidade real.

As vantagens da dosagem automática da potência: operação eficiente com ótimo resultado 

e um alto grau de segurança; o sistema de pico de potência ERBE garante apoio durante 

o estágio inicial do corte, melhora os efeitos do corte e reduz os carga térmica no tecido, 

minimizando ao máximo a tensão do paciente. Selecione individualmente, dentre os múlti-

plos modos de eletrocirurgia para todas as especialidades e indicações, tanto novos quanto 

comprovados , os procedimentos mais eficientes.

Regulação da tensão e de arco voltaico em um único sistema – 

para um corte muito melhor

Através da escolha dos modos pode-se utilizar duas diferentes técnicas de regula-

gem do gerador VIO 300 D. A regulação da tensão ERBE constantemente regula 

as tensões pré-selecionadas durante todo o processo de corte e  automaticamen-

te dosa a potência – criando resultados de corte reproduzíveis que são ampla-

mente independentes da velocidade do corte, do formato do eletrodo e do tecido.

 A regulagem do arco voltaico ERBE apura a intensidade dos arcos voltaicos necessários 

para o corte entre o eletrodo ativo e o tecido e a regula. Desta forma a carga é dosada e 

otimizada. Modos que se baseiam na regulagem do arco voltaico são especialmente ade-

quados para cortes em tecido adiposo ou cortes sub-aquáticos.

Com upgrades atualizados em sua especialidade

Graças à máxima variabilidade e ao conceito modular do VIO 300 D, você 

poderá equipar seu sistema a qualquer momento com upgrades de módulos 

funcionais ERBE, desenvolvidos recentemente ou futuros, para especialida-

des, indicações ou novos procedimentos cirúrgicos.

PRECISE UPGRADE (CUT/COAG)
O mais fino ajuste no mais alto nível de 
segurança. Para adequações precisas da 
potência e ajustes dos efeitos no âmbito da 
microcirurgia.

ENDO CUT IQ UPGRADE 
O corte fracionado em intervalos de corte e 
de coagulação. Para aplicações de loops ou 
agulhas / fios na endoscopia.
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AUTO CUT  
Qualidade do corte automaticamente 
regulada e ajustada à necessidade através 
da regulação da tensão. O VIO se adapta à 
maneira de trabalhar do cirurgião. Necrose 
mínima e qualidade de corte reproduzível 
– amplamente independente do eletrodo, 
da consução do corte e do tecido.

HIGH CUT  
Para uso em campos de aplicação espe-
ciais como corte de estruturas adiposas ou 
corte sob água. O sistema de regulagem 
apura a intensidade do arco voltaico e 
assegura um corte regulado com precisão  
com um mínimo de potência.

DRy CUT 
A combinação de regulação de tensão e 
formas moduladas de corrente cria um 
corte eletrocirúrgico com propriedades 
extraordinárias de hemóstase, com forma-
ção mínima de fumaça. Ideal para cirurgias 
que pedem boa hemostasia primária.

BIPOLAR CUT
BIPOLAR CUT+/++ 
O corte bipolar com todas as vantagens da 
regulação da tensão com 8 qualidades de 
corte definidas. Corrente do corte apenas 
direto no tecido alvo. Isto confere segu-
rança e garante cortes precisos. 
Novo: com o BIPOLAR CUT+/++ ressecar 
em solução salina com ótima incisão inicial 
(por ex. durante TUR).

 Para o corte perfeito:

  Dosagem da potência através da regulação 
da tensão ERBE para cortes reproduzíveis

  Dosagem da potência através da regulagem 
do arco voltaico ERBE para cortes reproduzí-
veis e eficientes em tecido de alta impedância

  Amplo camplo de aplicação: desde a microcu-
rugia até a vaporização de alta potência

 
  Resultados de corte amplamente indepen-
dentes da velocidade do corte, do formato do 
eletrodo e do tecido

  DRY CUT com regulação da tensão para 
cortes com hemóstase máxima e o mínimo de 
formação de fumaça

  Ajuste reproduzível de efeitos

  Modos CUT eletrocirúrgicos monopolares e 
bipolares desenvolvidos recentemente

  Corte bipolar para uma segurança maior, já 
que com fluxo de corrente apenas no tecido 
alvo

  Sistema de pico de potência paracompor-
tamento ótimo durante o estágio inicial do 
corte
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 tudO autOmaticamente reguladO. 
Para cOagulaçãO e desVitalizaçãO Precisas.

COAG

O gerador eletrocirúrgico VIO possui concepção tão variável, que disponibiliza os mais 

importantes tipos de coagulação eletrocirúrgica monopolar e bipolar para todos os re-

quisitos – e ainda muito mais. Tanto a nova coagulação SOFT quanto os tipos de coagula-

ção podem ser ativados simultâneamente através de dois instrumentos.

Regulagem de tensão e da potência num único sistema – para uma coa-

gulação muito melhor 

A regulação da tensão ERBE mantém a tensão pré-ajustada constan-

te durante todo o processo de coagulação. Desta forma obtém-se uma 

dosagem exata da potência de saída necessária. Mesmo sob condições 

ambientais diferentes é sempre possível criar um efeito de coagulação 

reproduzível e ótimo.  Com carga dosada ou minimizada – adequada aos respectivos 

requisitos individuais. Se for necessário que as coagulações de contato ocorram com um 

mínimo de carbonização, que sejam rápidas e praticamente sem o efeito da adesão no 

eletrodo, a coagulação suave ERBE é o método a ser escolhido. A regulagem da potên-

cia ERBE mantém a potência pré-ajustada constante por uma faixa ampla e desta forma 

possibilita uma coagulação suave e eficaz, até então desconhecida.

Atualizações para novas funções COAG

Módulos funcionais COAG recém-desenvolvidos e futuros 

para especialidades, indicações e novos procedimentos 

cirúrgicos podem ser utilizados como upgrades.

BICLAMP UPGRADE
Suporta o ERBE BICLAMP. A pinça bipolar 
para a coagulação ou termofusão de vasos 
com lúmen duplo e estruturas de tecido 
vascularizado. O VIO 300 D pode ser adap-
tado para estes fins com as correspondetes 
alterações de software e de hardware. Com 
ERBE não há necessidade de um aparelho 
eletrocirúrgico específico.

TWIN COAG UPGRADE
Este upgrade permitirá que seu VIO 300 D 
seja utilizado com a ativação simultânea 
de dois instrumentos – p. ex. em cirurgias 
cardíacas ou mamárias.
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SOFT COAG
A nova coagulação rápida e suave com 
regulagem da potência. Coagulações sem 
carbonização e praticamente nenhuma 
adesão do eletrodo. Para uma coagulação 
profunda, mas menos agressiva.

CLASSIC COAG
Para preparação e dissecação 
menos agressiva e apropriada das 
camadas. Corte inicial imediato, 
carbonização mínima, danos térmi-
cos laterais menores das bordas de 
corte. O modo ideal para a cirurgia 
visceral e cardíaca.

SWIFT COAG
Coagulação – também para a preparação. 
Neste modo é possível executar coagula-
ções e preparações com com eficiência e 
rapidez com hemóstase pronunciada. Com 
regulação da tensão, por isso com  forma-
ção mínima de fumaça.

FORCED COAG
Permite trabalhar de forma rápida e efi-
ciente em todos os requisitos da coagula-
ção padrão. Pode ser aplicado diretamente 
utilizando um eletrodo de coagulação ou 
indiretamente, p.ex., com o auxílio depin-
ça cirúrgica isolada.

SPRAy COAG
Para coagulação eficiente e sem contato 
de superfícies. A profundidade de pene-
tração esperada neste tipo de coagulação 
é pequena. Isto torna a coagulação por 
spray especialmente adequada em  he-
morragias difusas ou para desvitalização 
superficial de tecidos.

BIPOLAR SOFT COAG
BIPOLAR SOFT COAG+/++
Coagulação bipolar. Ao selecionar volta-
gens baixas de corrente, reduz-se consi-
deravelmente a adesão do instrumento e 
a carbonização do tecido. Eficiente, com 
ajuste fino com 8 efeitos. O novo modo 
BIPOLAR SOFT COAG+/++: coagulação 
segura na ressecção bipolar com solução 
salina.

BIPOLAR FORCED COAG
Uma coagulação bipolar mais rápida – 
comparado ao SOFT COAG. Para todas as 
coagulações bipolares onde os vasos são 
coagulados com rapidez e eficiência.

 Para a coagulação perfeita:

  Dosagem da potência através de regulação 
da tensão para a obtenção de coagulações 
reproduzíveis e potência ótima

  Regulagem da potência para  coagulação 
rápida sem adesão e carbonização

  Efeitos eletrocirúrgicos COAG desenvolvidos 
recentemente  

  Coagulação monopolar e bipolar para todos 
os requisitos

  Funções AUTOSTART e AUTOSTOP

  TWIN COAG: ativação simultânea de 2 eletro-
dos / instrumentos para preparação

  Ajuste reproduzível de efeitos

  SWIFT COAG: coagulação com regulação da 
tensão para preparação, hemóstase máxi-
ma com um mínimo de desenvolvimento de 
fumaça
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cOnceitO inOVadOr nO manuseiO e na segurança. 
 Versatilidade cOm O máximO em cOnfOrtO.

Com a sua função FocusView, o novo ERBE VIO 300 D dispõe de uma estrutura de 

comando inovadora: automaticamente apenas são exibidos os valores do display 

que realmente são necessários ou ativados no procedimento em questão.

Única: a nova função PreView 

Já durante o ajuste dos parâmetros é possível ver a alteração resul-

tante dos símbolos CUT / COAG na interface do usuário, como o ajuste 

tendencialmente afeta o tecido durante a aplicação. Desta forma 

trabalha-se de forma extremamente segura e ao mesmo tempo menos 

agressiva para o paciente.

ReMode

Com o moderno conceito de ativação ReMode, a ERBE desenvolveu um “controle 

remoto” que oferece ainda mais conforto ao usuário. Utilizando o interruptor por 

pedal VIO, o cirurgião pode alternar entre as configurações pré-ajustadas dos ins-

trumentos – sem alterar o ajuste no sistema através de operador adicional.

Desenvolvimento sistemático: o sistema de segurança de eletrodo de retorno do 

paciente NESSy

Com o conceito de segurança NESSY e o novo eletrodo de retorno do paciente 

NESSY Ω ERBE , o VIO 300 D cria novas referências para a segurança na eletrocirur-

gia monopolar.

O NESSy monitora a aplicação do eletrodo de 
retorno do paciente e dá suporte ao usuário com 
indicações gráficas no display.

O eletrodo de retorno do paci-
ente NESSy Ω permite, através 
de seu novo formato, que seja 
aplicado independentemente da 
direção. Desta forma ele prati-

camente elimina o temido efeito de bordo 
de ataque, isto é, o desenvolvimento de 
altas densidades de corrente nas bordas do 
eletrodo.
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   cOmandO e atiVaçãO bem sOluciOnadOs e a Partir 
da mesa de cirurgia – cOmO VOcê semPre desejOu.

 Resumo das vantagens 

  Operação simples (apesar das múltiplas 
funções) através de sistema diálogo-
informação

  O FocusView reduz as informações 
exibidas ao essencial e mostra apenas 
os parâmetros ajustados dos respectivos 
instrumentos ligados ou ativados

  A função PreView exibe no display o 
efeito esperado no tecido, antes mesmo 
da ativação

  O sistema de segurança NESSy de 
eletrodo de retorno do paciente com 
suporte interativo por display auxilia no 
posicionamento do eletrodo de retorno 
no paciente

  Atribuição do interruptor por pedal: 
com ajuda do display pode-se atribuir 
de forma simples e flexível por pedal ou 
até mesmo um só pedal de acionamento 
ao conector de saída desejado

  O VIO suporta as funções automáticas 
de ativação AUTOSTART e AUTOSTOP

Plug & Play através de reconhecimento 
digital de instrumentos 
A ERBE é o primeiro fabricante de ins-
trumentos eletrocirúrgicos a oferecer 

reconhecimento digital de 
instrumentos. Quando você 
liga um aplicador ERBE para 
especialidade específica no 
sistema eletrocirúrgico VIO, 
todo o sistema é automatica-
mente configurado.

Novos interruptores por pedal VIO
Alto conforto na utilização através de retorno tátil e 
ergonomia aperfeiçoadas. Estrutura modular, grande 
facilidade na manutenção. Pode ser higienizado no 
equipamento de limpeza e desinfecção.
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cOnfiguraçãO indiVidualizada adequada 
 às suas exPectatiVas.

ERBE VIO 300 D – pode ser atualizado no futuro e com hardware e software modulares

Configuramos o sistema de acordo com as suas expectativas – que podem variar do gerador 

eletrocirúrgico autônomo até o sistema eletrocirúrgico completo. Este diagrama lhe permi-

te visualizar um resumo das inúmeras possibilidades de configuração. Nossos especialistas 

terão prazer em orientar você. Nós ajudamos você a fazer a escolha certa.

8/4 mm, 
bipolar 
No. 30140-610

9/5 mm,
monopolar 
No. 30140-620

6 mm 
electrodo neutro 
No. 30140-640

Atualizaçőes

Software do sistema: idioma

TWIN COAG
No. 29140-201

alemäo, inglês, japonês, espanhol, francês, português, grego, 
holandês, dinamarquês, sueco, finlandês, russo, polonês, 
húngaro, chinês, italiano, norueguês, tcheco, turco

2Pin-22 mm, 
bipolar 
No. 30140-612

2Pin 
electrodo neutro
No. 30140-641

6 mm-2Pin 
electrodo neutro
No. 30140-642

VEM 2
No. 10141-000

APC 2
No. 10134-000

No. 20193-082

VIO 300 D
No. 10140-100

PRECISE CUT/COAG
No. 29140-202

BiClamp 
No. 29140-200

ENdO CUT IQ
No. 29140-203

3Pin-Bovie,
monopolar 
No. 30140-622

2Pin-22-28-8/4 mm, 
bipolar 
No. 30140-613

3Pin-9/5 mm,
monopolar 
No. 30140-623

Multifuncional 
No. 30140-630
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resumO dOs dadOs técnicOs.

Marcas registradas e utilizadas pela ERBE Elektromedizin GmbH na Europa e/
ou EUA ou outros países: TWIN COAG, ENDO CUT, NESSY Ω, SWIFT COAG, 
ReMode, VIO.

Potência

Potência máxima CUT 300 W a 500 Ω (com PPS transitório 400 W)

Potência máxima COAG até 200 W

Sistema de segurança NESSY

Frequência 350 kHz

Ligação à rede

Tensão de alimentação 110 a 120 V / 220 V a 240 V ± 10%

Frequência 50 / 60 Hz

Corrente de entrada máximo 8 A / 4 A

Potência de entrada em standby 40 W

Potência de entrada durante potência eletrocirúrgica máxima 500 W / 920 VA

Ligação de equalização potencial Sim

Fusível T 8 A / T 4 A

Dimensões e peso

Largura x altura x profundidade 410 x 160 x 370 mm

Peso 9,5 kg

Temperatura ambiente para transporte e armazenagem da unidade

Temperatura - 40°C a 70°C

Umidade relativa 10% a 95%

Temperatura ambiente para operação da unidade

Temperatura 10°C a 40°C

Umidade relativa 15% a 80%

Normas

Classificação conforme Diretriz EC 93/42/EEC II b

Classe de proteção conforme EN 60 601-1 I

Tipo conforme EN 60601-1 CF
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S E L A G E M  D E  V A S O S
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C R I O C I R U R G I A 

C I R U R G I A  C O M  J A T O  D E  Á G U A

ERBE Elektromedizin GmbH

Waldhoernlestrasse 17

72072 Tuebingen

Alemania

Telefone +49 7071 755-0

Telefax +49 7071 755-179

sales@erbe-med.de

www.erbe-med.com


