
 
 

 

 

ELEKTROCHIRURGIA  

 



 

MODEL ZDJĘCIE OPIS 

VOTEM 

ZERO - 50 

 

 

 

 

 

 

   CECHY: 

• Zapewnia funkcje, takie jak cięcie, koagulacja, przy użyciu jednej końcówki 

• Końcówka z dwoma przyciskami -  zapewnia funkcję zdalnego sterowania, dużej 

wygody 

• Proces cięcia, koagulacji  można rozpoznać po zapaleniu odpowiedniej diody 

świetlnej na aparacie 

• Wykorzystywany w medycynie ludzkiej oraz weterynarii 

• W dziedzinach: chirurgia ogólna, dermatologia, chirurgia naczyniowa, ginekologia,  

urologia, ortopedia,   chirurgia plastyczna, stomatologia 

• Cięcie 50W/300Ω 

• Koagulacja 40W/300Ω 

• Wyposażenie: aparat, końcówka – rączka z dwoma przyciskami – koagulacja/cięcie, 

silikonowa płytka pod pacjenta 

• Ustawienie mocy – płynnie suwakami 

• Gwarancja, certyfikat CE, deklaracja zgodności 



 
VOTEM 

ZEUS – 80 

 

 

 

 

   CECHY: 

• Zapewnia funkcje, takie jak: cięcie (czyste, z koagulacją brzegów), koagulacja, 

pęseta bipolarna – koagulacja. 

• Końcówka do cięcia i koagulacji z dwoma przyciskami -  zapewnia funkcję zdalnego 

sterowania, dużej wygody 

• Proces cięcia, koagulacji  można rozpoznać po zapaleniu odpowiedniej diody 

świetlnej na aparacie 

• REM system - monitoruje rozmiar obszaru kontaktu między pacjentem a elektrodą. 

W przypadku, gdy rozmiar kontaktu  jest nieodpowiedni, automatycznie blokuje 

działanie , aby zminimalizować ryzyko poparzenia. 

• Wykorzystywany w medycynie ludzkiej oraz weterynarii 

• W dziedzinach: chirurgia ogólna, dermatologia, chirurgia naczyniowa, ginekologia,  

urologia, ortopedia,   chirurgia plastyczna, stomatologia 

• Cięcie 80W/300Ω 

• Cięcie z koagulacją 80W/300Ω 

• Koagulacja 50W/300Ω 

• Pęseta bipolarna – koagulacja 70W/300Ω 

• Wyposażenie: aparat, końcówka – rączka z dwoma przyciskami – koagulacja/cięcie, 

silikonowa płytka pod pacjenta,  pedał nożny pojedynczy, 4 końcówki do pracy 

• Ustawienie parametrów na dotykowym panelu przednim urządzenia 

• Pamięć ustawień 

• Gwarancja, certyfikat CE, deklaracja zgodności 

 

 

 

 

 



 
VOTEM 

ZEUS – 150 

ZEUS – 200S 

 

 

 

 

CECHY: 

• Zapewnia funkcje, takie jak: cięcie (czyste, z koagulacją brzegów – 2 typy), koagulacja 

(kontaktowa, spray), pęseta bipolarna – koagulacja. 

• Końcówka do cięcia i koagulacji z dwoma przyciskami -  zapewnia funkcję zdalnego 

sterowania, dużej wygody 

• Proces cięcia, koagulacji  można rozpoznać po zapaleniu odpowiedniej diody świetlnej na 

aparacie 

• REM system - monitoruje rozmiar obszaru kontaktu między pacjentem a elektrodą. W 

przypadku, gdy rozmiar kontaktu  jest nieodpowiedni, automatycznie blokuje działanie , 

aby zminimalizować ryzyko poparzenia. 

• Wykorzystywany w medycynie ludzkiej oraz weterynarii 

• W dziedzinach: chirurgia ogólna, dermatologia, chirurgia naczyniowa, ginekologia,  

urologia, ortopedia,   chirurgia plastyczna, stomatologia 

• Cięcie 150W/200Ω (wersja 150), 200W/200Ω (wersja 200S) 

• Cięcie z koagulacją I 150W/200Ω (wersja 150), 150W/200Ω (wersja 200S) 

• Cięcie z koagulacją II 100W/200Ω (wersja 150), 120W/200Ω (wersja 200S) 

• Koagulacja kontaktowa 80W/300Ω (obie wersje) 

• Koagulacja sprayowa 60W/200Ω (wersja 150), 80W/200Ω (wersja 200S) 

• Pęseta bipolarna – koagulacja 80W/300Ω (obie wersje) 

• Wyposażenie: aparat, końcówka – rączka z dwoma przyciskami – koagulacja/cięcie, 

końcówka monopolarna, silikonowa płytka pod pacjenta,  pedał nożny podwójny, 5 

końcówek do pracy, jednorazowa płytka pacjenta, kabel do płytki, pęseta bipolarna, kabel 

pęsety bipolarnej 

• Ustawienie parametrów na dotykowym panelu przednim urządzenia 

• Pamięć ustawień, różne dźwięki opcji. 

• Gwarancja, certyfikat CE, deklaracja zgodności 

 

 

 



 
VOTEM 

ZEUS – 200 

ZEUS – 400 

 

 

ZEUS – 200P 

ZEUS – 400P 

 

 

CECHY: 

• Zapewnia funkcje, takie jak: cięcie (czyste, z koagulacją brzegów – 3 typy), koagulacja 

(kontaktowa, spray), pęseta bipolarna – koagulacja, cięcie – za pomocą pęsety bipolarnej – 

modele z (200P, 400P) 

• Końcówka do cięcia i koagulacji z dwoma przyciskami -  zapewnia funkcję zdalnego 

sterowania, dużej wygody 

• Proces cięcia, koagulacji można rozpoznać po zapaleniu odpowiedniej diody świetlnej na 

aparacie 

• REM system - monitoruje rozmiar obszaru kontaktu między pacjentem a elektrodą. W 

przypadku, gdy rozmiar kontaktu jest nieodpowiedni, automatycznie blokuje działanie, aby 

zminimalizować ryzyko poparzenia. 

• Wykorzystywany w medycynie ludzkiej oraz weterynarii 

• W dziedzinach: chirurgia ogólna, dermatologia, chirurgia naczyniowa, ginekologia, urologia, 

ortopedia, chirurgia plastyczna, stomatologia 

• Cięcie 200W/300Ω (wersja 200), 400W/300Ω (wersja 400) 

• Cięcie z koagulacją (po kolei I, II, III) 150, 120, 100W/300Ω (wersja 200), 250, 200, 

150W/300Ω (wersja 400) 

• Koagulacja kontaktowa 100W/300Ω (wersja 200), 120W/300Ω (wersja 400) 

• Koagulacja sprayowa 80W/300Ω (wersja 200), 100W/300Ω (w.400) 

• Pęseta bipolarna – 80W/100Ω (wersja 200), 99W/100Ω (wersja 400) 

• Pęseta bipolarna – cięcie!!! (wersje: 200P, 400P) 

• Wyposażenie: aparat, końcówka – rączka z dwoma przyciskami – koagulacja/cięcie, 

końcówka monopolarna, silikonowa płytka pod pacjenta,  pedał nożny podwójny, pedał 

nożny pojedynczy, 5 końcówek do pracy, jednorazowa płytka pacjenta, kabel do płytki, 

pęseta bipolarna, kabel pęsety bipolarnej, uziemienie 

• Ustawienie parametrów na dotykowym panelu przednim urządzenia 

• Pamięć ustawień, różne dźwięki opcji. 

• Gwarancja, certyfikat CE, deklaracja zgodności 

 



 
VOTEM 

ZEUS - VISION 

 

 

 

CECHY: 

• Zapewnia funkcje, takie jak: cięcie (czyste, z koagulacją brzegów – 3 typy), koagulacja 

(kontaktowa, spray), pęseta bipolarna – koagulacja, cięcie – za pomocą pęsety bipolarnej. 

• Końcówka do cięcia i koagulacji z dwoma przyciskami -  zapewnia funkcję zdalnego 

sterowania, dużej wygody 

• Sterowanie odbywa się za pomocą ekranu dotykowego 

• REM system - monitoruje rozmiar obszaru kontaktu między pacjentem a elektrodą. W 

przypadku, gdy rozmiar kontaktu  jest nieodpowiedni, automatycznie blokuje działanie , 

aby zminimalizować ryzyko poparzenia. 

• Wykorzystywany w medycynie ludzkiej oraz weterynarii 

• W dziedzinach: chirurgia ogólna, dermatologia, chirurgia naczyniowa, ginekologia,  

urologia, ortopedia,   chirurgia plastyczna, stomatologia 

• Cięcie 400W/200Ω  

• Cięcie z koagulacją ( po kolei I, II, III) 250, 200, 150W/200Ω  

• Koagulacja kontaktowa 120W/200Ω  

• Koagulacja sprayowa 100W/200Ω  

• Pęseta bipolarna koagulacja (standard, auto, obciążenie) – 100, 100, 80W/200Ω  

• pęseta bipolarna – cięcie, cięcie z koagulacją !!! 

• Wyposażenie: aparat, końcówka – rączka z dwoma przyciskami – koagulacja/cięcie, 

końcówka monopolarna, silikonowa płytka pod pacjenta,  pedał nożny podwójny, pedał 

nożny pojedynczy, 5 końcówek do pracy, jednorazowa płytka pacjenta, kabel do płytki, 

pęseta bipolarna, kabel pęsety bipolarnej, uziemienie 

• Ustawienie parametrów na dotykowym panelu przednim urządzenia 

• Pamięć ustawień, różne dźwięki opcji. 

• Gwarancja, certyfikat CE, deklaracja zgodności 

 

 

 



 
MODEL:  

RES - 300 

 

 

Aparat do elektrochirurgii – diatermia mono i bipolarna - urządzenie stosowane w chirurgii, ściślej 

diatermii chirurgicznej, do cięcia lub kauteryzacji tkanek. 

Aparat RES-300 może być używany w konfiguracji jednobiegunowej (monopolarnej), oraz 

konfiguracji dwubiegunowej (bipolarnej) końcówka robocza ma postać pęsety. Wybór stosowanego 

napięcia i charakterystyki prądu (cięcie lub koagulacja) jest dokonywany przez operatora za pomocą 

przycisku lub pedału nożnego. 

PARAMETRY: 

• Szeroki zakres mocy – 300W, płynnie regulowana 

• Programy: cięcie, cięcie z kuagulacją, cięcie z koagulacją rozproszoną, koagulacja, spajanie, 

cięcie bipolarne, (koagulacja bipolarna) 

• Alarmy dźwiękowe 

• Napięcie 230V 50/60Hz, ISO13485, klasa I, typ BF, Zużycie energii: 600VA (maks.) 

• Prosty w obsłudze 

• Sterowanie za pomocą pedału nożnego 

• System kontroli jakości styków elektrody biernej pacjenta 

• Koagulacja klasyczna, koagulacja natryskowa – sprayowa! 

• Koagulacja sprayowa – funkcja idealna przy krwawieniu miąższowym 

• Gwarancja, certyfikat CE, deklaracja zgodności 

 

 

 

*ceny netto, vat 8% 

 



 

 


