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CC10057 Rev D

How Our Patented Radiofrequency Technology Works

Shown with Surgitron® Dual RF™, Surg-e®-Vac™ and Cart

Cellular Radiofrequency Absorption

Surgitron Dual RF Specifications

High frequency RF energy
has a strong affinity 
for water.

Intracellular pressure 
increases as water 
molecules expand.

Cellular interaction 
enables meticulous 
precise dissection 
with tissue 
preservation.

Targeted tissue / cell 
readily absorbs energy 
due to high water content.

Volatilization results in cell 
conversion to vapor. 
Process emits steam which
aids in coagulation.

Product Code: IEC3a-S30
Description: Surgitron 4.0 Dual RF/120 IEC
Dimensions
Height: 7.1 inches
Width: 9.5 inches
Depth: 16.5 inches
Weight: 19 lbs

Output frequency
4.0 MHz Monopolar
1.7 MHz Bipolar
Line Frequency
50/60 Hz

Line Voltage
100-240 volts
Output Power
Monopolar Cut: 120 Watts
Monopolar Blend: 90 Watts
Monopolar Coag: 60 Watts
Monopolar Fulgurate: 45 Watts
Bipolar: 120 Watts

Clinical Citations
1. Olivar, AC, et al, Ann. Clin. Lab Sci. (1999); 29 (4): p281-5.
2. Niamtu, J. Chapter 4B, “Radiowave Surgery in Oral and Maxillofacial Surgery”, in Distraction Osteogenesis of the Facial Skeleton, 2007, p30-37.
3. Data on file.
4. Botero, G.E.S, J Otol Head Neck Surgery (1996); vol 24 (1), p69.
5. Aferzon, M, Derm Surgery (2002); vol 28, p735-738.
6. Bridenstine, J.B., Derm Surgery (1998); vol 24, p397-400.
7. Ericsson, E, et al, The Laryngoscope (2007); vol 117, p654.
8. Silverman, EB, et al, Veterinary Surgery (2007); vol 36, p50-56.
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SURGITRON® DUAL EMC 90 / RF 120
K o r s z e r ű  4 . 0  M H z - e s  r á d i ó f r e k v e n c i á s  t e c h n o l ó g i a

Új! Még hatékonyabb vérzéscsillapítás*

PRECIZITÁS •  SOKOLDALÚSÁG

A precíziós sebészet szakértője

*a korábbi modellel összehasonlítva



Beavatkozások

• Bipoláris koaguláció

• Blepharoplastica

• Condyloma 

• Endoszkópos 
szemöldökemelés

• Epiláció

• Epistaxis

• Face lifting

• Fibromák

• Hajtranszplantáció

• Hegkezelés

• Konizáció

• Lebenyplasztika

• Növedékek eltávolítása

• Matrixectomia

• Mohs surgery

• Rinophyma

• Szeborreás keratózis

• Szövettani mintavétel

• Telangiectasia

• Tonsillectomia

• Vírusos szemölcsök

Surgitron® Kettős frekvenciájú 4.0 MHz + 1.7 MHz RF technológia

Dual EMC 90 és Dual RF 120 jellemzők

Megkülönböztető előnyök az Ön praxisa számára

Klinikai előnyök a páciensek számára

Több mint 50 év tapasztalat, 70 szabadalom és 200 tudományos cikk teszi az Ellmant 
megbízható partnerré a világon a sebészeti eszközök és szolgáltatások területén.

A szabadalmaztatott Surgitron® Dual EMC 90 / RF 120 készülékek korszerű rádiófrekvenciás 
technológiát képviselnek, ami példátlan sebészeti kontrollt, precizitást, sokoldalúságot 
és biztonságot tesz lehetővé. A nagyobb készülék 120 Watt, a kisebb 90 Watt maximális 
teljesítményt kínál, monopoláris módban szövetkímélő 4.0 MHz-es, bipoláris módban 
erőteljesebb koagulációt kínáló 1.7 MHz-es frekvenciával. A 4.0 MHz-es frekvencia akár 
8x magasabb rezgésszámot jelent, mint a hagyományos elektrosebészeti eszközök frekvenciája. 
A magas frekvencia minimalizálja a hő szétterjedését és az ebből következő sejtkárosodást. 
Készülékeink világszerte ismertek és elismertek, hiszen magánrendelők, sebészeti centrumok 
vagy kórházak igényeit minden tekintetben kielégítik.

•  Fejlett technológia, mely 50 évnyi innováción és termékfejlesztésen alapul

•  Kettős frekvencia, amely két optimalizált rezgésszámot ötvöz – monopoláris 
(4.0 MHz) és bipoláris (1.7 MHz) az ideális sebészeti alkalmazás érdekében – 
kimagasló precizitás és kontroll mellett

•  Digitális vezérlőpanel az egyszerű alkalmazás és az átlátható beállítások 
érdekében

•  Korszerű szilárdtest áramkörök a megbízható és konzisztens 
energiakibocsátás érdekében 

•  Biztonsági indikátorok vizuális riasztással és hangjelzéssel 

•  Paraméter memória a következő kezeléshez gyors beállítást tesz lehetővé

•  Precizitás –  pontos metszést tesz lehetővé különböző szövetstruktúrákban2 

•  Sokoldalúság –  nincs még egy energia alapú technológia (EBD), amely rendel-
kezne az Ellmann sebészeti sokoldalúságával3 

•  Érték –  magas megtérülési ráta (ROI)

•  73%-kal kisebb oldalirányú hőterjedés – a Bovie 1250 és a Valleylab ForceFX 
készülékekkel összehasonlítva (sertésszöveten)3 

•  Kiemelkedő kozmetikai eredmények – minimális hegképződéssel4,5

•  Gyors felépülés – kisebb szövetroncsolás, felgyorsult gyógyulás, páciensei 
hamar felépülhetnek6

•  Csökkent mértékű posztoperatív fájdalom – a 4.0 MHz-es frekvencia kevesebb 
traumát okoz7 

•  Kevesebb poszt-sebészeti ödéma –az alacsony hőmérséklet lehetővé teszi 
a kisebb mértékű szövetroncsolást 

•  Kisebb arányú égés vagy karbonizáció – a 4.0 MHz-es frekvencia mellett 
lecsökken a szövet égésének lehetősége, szemben a lézer vagy a hagyományos 
alacsony frekvenciás elektrosebészeti eszközökkel1

•  Minimális hőterjedés – előnyös a szövettani minták értékeléséhez8



• Advanced Technology reflects 50 years of innovation and enhancement
• Dual Frequency combines two distinct frequencies – Monopolar (4.0 MHz) and Bipolar  

(1.7 MHz) – for outstanding precision and control
• Digital Control Panel facilitates easy operation and clear view of settings
• Solid State Circuitry for dependable and consistent energy emission
• Parameter Recall enables rapid set-up for subsequent procedures
• Safety Indicators provide visual and auditory alerts

• Precision – sculpt precise incisions in very thin, mobile or tension–free
tissues (e.g. eyelid skin, earlobe, etc...)2

• Versatility – more versatility than other energy-based technologies3

• Value – our patented technology is a high return on investment (ROI)
purchase for both hospital and office environments

• 73% Less Thermal Spread - as compared to Bovie® 1250 and Valleylab®

ForceFX™ in porcine tissue3

• Excellent Cosmetic Results - causes minimal scar tissue4,5

• Quick Recovery – with less tissue destruction, healing is hastened and
your patients can recover quickly6

• Decreased Post-Operative Pain - high frequency RF surgery causes less trauma7

• Less Burning or Charring of Tissues – high frequency RF surgery minimizes
burning of tissue, unlike laser or 
conventional electrosurgery1

• Minimal Heat Dissipation - maximum readability of histologic specimens8

With over 50 years of experience, over 70 patents and more than 200 journal articles, Ellman is
your trusted worldwide partner for surgical products and services. 

The patented Surgitron® Dual RF™ unit represents advanced RF technology that provides 
unparalleled surgical control, precision, versatility and safety. It generates 120 watts of power
and operates at 4.0 megahertz (MHz) in monopolar mode and 1.7 MHz in bipolar mode. The high
frequency is up to eight times greater than traditional electrosurgery units. This minimizes thermal
damage along the incision path and is the deal choice for your soft tissue cutting and coagulation
needs, regardless of setting- private office, surgery center or hospital.

Procedures
• Biopsy for pathology

• Bipolar coagulation

• Blepharoplasty

• Endoscopic brow lift

• Epilation

• Face-lifts

• Flaps & grafts in 
reconstructive surgery

• Hair transplant 
(micro grafts)

• Keloids

• Lesion removal 
(skin tags,nevus, etc..)

• Matrixectomy

• Mohs surgery

• Rhinophyma

• Scar revision

• Telangiectasia

• Wart removal
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Surgitron® Dual Frequency 4.0 MHz Radiofrequency Technology

Features of the Surgitron Dual RF 120

Distinct Benefits for Your Practice

Clinical Outcomes for Your Patients
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4.0 MHz: minimális oldalirányú hőkárosodást maximális precizitás mellett

Öt különböző hullámforma az optimális eredményekért

Vágás
Mikro-finom vágás • Jelentéktelen oldalirányú hő • Minimális 
sejtroncsolás • Kiváló kozmetikai eredmények. Gyors gyógyulás4.5 
• Ideális vágáshoz és biopsziához • 4.0 MHz-es frekvencia

Vágás / Koaguláció
Vágás vérzéscsillapítással • Ideális a szubkután szövetek 
vágásához. Különösen hasznos vaszkuláris területeken a minimális 
laterális hőnek és szövetkárosodásnak köszönhetően • 4.0 MHz-es 
frekvencia

Hemo 
Koaguláció / szövetösszehúzás (shrinkage) • Ideális 
vérzéscsillapításhoz kontrollált penetráció mellett • Vágáshoz 
maximális hemosztatikus kontroll mellett • 4.0 MHz-es frekvencia

Fulguráció
Ideális a szándékos szövetroncsoláshoz • Szikraképzéssel 
a felületen • Maximális vérzéscsillapítás mellett • 4.0 MHz-ez 
frekvencia

Bipoláris koaguláció
Mikro-koaguláció csipesszel • Minimális roncsolás vagy nekrózis • 
Ideális koagulációhoz a kritikus anatómiai régiókban • 1.7 MHz-es 
frekvencia

KÜLÖNBÖZŐ ESZKÖZÖK ÁLTAL ELŐIDÉZETT OLDALIRÁNYÚ 
HŐKÁROSODÁS HUMÁN PETEVEZETÉKEN TRANSZMISSZIÓS 

ELEKTRONMIKROSZKÓPIÁVAL
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Reference - Olivar, AC, et al, Ann Clin Lab Sci. 1999 Oct-Dec; 29(4): p281-5.. Source: Golio, JM, et al, “RF and Microwave Applications 
and Systems”, The RF and Microwave Handbook, p21-2.

•  Az Ellman rádiófrekvenciás technológia harmadannyi 
laterális termális károsodást okoz, mint a hagyományos 
elektrosebészeti eszközök

•  Az Ellman rádiófrekvenciás technológia fele-harmada 
oldalirányú hőkárosodást okoz, mint a legtöbb lézer
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*as compared to previous model

A d v a n c e d  4 . 0  M H z  R a d i o f r e q u e n c y  T e c h n o l o g y   

PRECISION • VERSATILITY

NEW! Improved Hemostasis*
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Hogyan működik a szabadalmaztatott rádiófrekvenciás technológiánk?

Surgitron® Dual EMC 90 / Dual RF 120 és Surg-e-Vac™ füstelszívó

0413

Celluláris rádiófrekvenciás abszorpció

Surgitron® Dual specifikáció

A celluláris interak-
ció lehetővé teszi 
a pontos metszést.

A magas frekvenciájú RF 
energiának erős a vízhez 
való affinitása.

A target szövet / sejt köny-
nyen elnyeli az energiát 
a magas víztartalomnak 
köszönhetően.

Az intracelluláris nyo-
más emelkedik.

A nyomásemelkedés hatá-
sára a sejtek elporladnak. 
Az eljárás gőzt bocsát ki, 
ami segít a koagulációban.

Termékkód: IEC3A-S30 /-90 
Típus: Surgitron® 4.0 Dual RF™ 90 IEC /120 IEC

Méretek 
Magasság: 12,7 cm 
Szélesség: 22,9 cm 
Mélység: 33 cm 
Tömeg: 8 kg

Tápfeszültség: 100 - 240 Volt

Kimeneti teljesítmény
Monopoláris Vágás: 120 / 90 Watt
Monopoláris Vágás/Koaguláció: 90 / 65 Watt
Monopoláris Hemo: 60 / 45 Watt
Monopoláris Fulguráció: 45 / 35 Watt
Bipoláris Koaguláció: 120 / 90 Watt

Kimeneti frekvencia
4.0 MHz monopoláris 
1.7 MHz bipoláris

Hálózati frekvencia 
50 - 60 Hz

Szakmai közlemények
1. Olivar, AC, et al, Ann. Clin. Lab Sci. (1999); 29 (4): p281-5.
2. Niamtu, J. Chapter 4B, “Radiowave Surgery in Oral and Maxillofacial Surgery”, in Distraction Osteogenesis of the Facial Skeleton, 2007, p30-37.
3. Data on file.
4. Botero, G.E.S, J Otol Head Neck Surgery (1996); vol 24 (1), p69.
5. Aferzon, M, Derm Surgery (2002); vol 28, p735-738.
6. Bridenstine, J.B., Derm Surgery (1998); vol 24, p397-400.
7. Ericsson, E, et al, The Laryngoscope (2007); vol 117, p654.
8. Silverman, EB, et al, Veterinary Surgery (2007); vol 36, p50-56.

Dr Derm Equipment Kft.
1024 Budapest, Fény u. 2.

Telefon: 06-70 428-3862 • E-mail: ertekesites@drderm.net
www.drderm.net


