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PARA: Clientes Brasileiros de Hardware da Medtronic 
DE: Olivier Mathonnet, Hardware Global Marketing 
ASSUNTO:  Descontinuação do gerador Force FX™   
DATA: 01 de julho de 2019 

 

________________________________________________________________________ 

Prezados clientes, 

Durante mais de 50 anos, a Valleylab liderou o mercado no desenvolvimento de produtos 
relacionados à eletrocirurgia que proporcionaram desempenho e confiabilidade 
incomparáveis. Estamos orgulhosos das inovações incorporadas nos nossos sistemas. 
Com cada novo avanço tecnológico, os modelos anteriores se tornaram obsoletos. 
  
Tais avanços levaram à descontinuação dos geradores Valleylab ™ Force FX ™, no 
mercado brasileiro, a partir de 01 de maio de 2019. É nossa política oferecer peças, que 
estejam disponíveis de nossos fornecedores e serviços por até sete anos após a cessação 
da produção de um modelo específico.  
 
Um substituto ideal para os geradores Valleylab ™ Force FX ™ é a plataforma de energia 
Valleylab ™ FT10. Esta unidade melhora o desempenho eletrocirúrgico que já estava 
disponível no gerador Valleylab ™ Force FX ™. Estamos confiantes de que a plataforma de 
energia Valleylab ™ FT10 continuará a aprimorar e satisfazer todas as suas necessidades 
eletrocirúrgicas.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

Previous Code  Replacement Code  

FORCEFXC (120V)  
FORCEFX8C (240V)  
FORCEFXCS(120V) 
FORCEFX8CS (240V)  
FORCEFX8CAS (240V)  

VLFT10GEN 
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Quais são as melhorias feitas na plataforma de energia Valleylab ™ FT10? 
 
A nova plataforma de energia Valleylab ™ FT10, VLFT10GEN, oferece os benefícios do 
gerador anterior, com as seguintes melhorias: 
  

• Monitoramento de tecido 2600 vezes mais rápido que o gerador eletrocirúrgico 

Valleylab ™ Force FX ™ 

• Entrega precisa de energia monopolar e bipolar  
• Uma tela sensível dividida em 4 quadrantes 

• Controles simples e visualizações simples  

• Bipolar avançado Ligasure e Ressecção Bipolar 
• Modo Monopolar Valleylab para disseção com melhor controle hemostático 

• Capacidade de atualização futura de novas funcionalidades através da atualização 
de software  
 

Entre em contato com seu especialista de Energia da Medtronic de sua região, para obter 
mais informações e demonstrações/assistência com a plataforma de energia Valleylab™ 
FT10. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
Olivier Mathonnet 
Global Marketing Hardware 
Minimally Invasive Therapies Group 
Global Surgical Products 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


