
 
 



 

 
 
 
 

radioSURG® 2200 PT ŞI PTA  
O NOUĂ ERĂ ÎN RADIOCHIRURGIE 
 
În 1975, societatea Meyer-Haake a dezvoltat primul dispozitiv chirurgical de înaltă frecvență din gama Megahertz pentru 
medicii stomatologi. Datorită frecvenței înalte, cu o emisie mai redusă de căldură și filtrarea undelor (care, la vremea 
aceea, rareori era instalată la dispozitivele de înaltă frecvență) au fost posibile lucrări de atât de mare fineţe în țesutul 
sensibil al cavității bucale, încât nu au rezultat leziuni termice şi reducerea ţesutului. Această realizare a fost extraordinară 
și a creat buna reputație a dispozitivelor Meyer-Haake, care acum sunt vândute în multe țări din întreaga lume. 

 
Sloganul anterior: 

NU NOI AM INVENTAT ÎNALTA FRECVENŢĂ, DAR AM STABILIT  
NOI STANDARDE PENTRU APLICAŢIILE SALE! 
 
a rămas valabil, iar dispozitivele chirurgicale de înaltă frecvență - numite acum dispozitive chirurgicale de radiofrecvență 
- sunt încă caracterizate de multe proprietăţi unice, fiind deosebit de ușor de utilizat și contribuie la obţinerea unor 
rezultate chirurgicale care nu ar fi fost considerate posibile acum câțiva ani. 

 
 

 
 
Dispozitivele cu ecran tactil sunt echipate cu cea mai nouă tehnologie și au conexiuni pentru sistemele de evacuare a 
fumului, stabilizator de tensiune (care este acum obligatoriu în toate sălile de operaţie) și, bineînțeles, oprire automată 
pentru aplicațiile ORL! 

 
Cele 45 de intervenții chirurgicale preinstalate, din 8 domenii medicale, îi permit fiecărui medic să găsească rapid și ușor 
reglajul corect pentru tratamentul dorit. Desigur, şi noua serie de dispozitive radioSURG® 2200 operează cu o putere de 
ieșire din gama Megahertz, deoarece între timp această putere de ieșire - instalată pentru prima dată de noi în 1987 - a 
devenit „de ultimă generaţie”. În nenumărate teste, 2,2 MHz s-a dovedit a fi cea mai bună frecvenţă, motiv pentru care 
noile noastre dispozitive funcționează din nou la 2,2 MHz. 

 
Știați că puteți efectua tratamente anti-îmbătrânire cu dispozitivele noastre? RF-ReFacing® este o marcă 
comercială protejată a societăţii Meyer-Haake. Pentru acest tratament, este disponibil un set de electrozi 
speciali și, în colaborare cu medicii, a fost dezvoltată o gamă de produse cosmetice. Undele radio infiltrează 
cosmeticele în profunzime și, prin căldura fină a undelor radio, este inițiată producția de elastină și colagen. 
Ridurile sunt netezite, iar corpul poate fi conturat. Pielea se ajută singură, fără a fi nevoie de seringă și 
bisturiu. Produsele cosmetice utilizate pentru RF-ReFacing® ar trebui, de asemenea, să fie utilizate la domiciliu 
pentru îngrijirea zilnică a pielii, sprijinind rezultatele tratamentului. 



 

 
 
 
 

ACESTEA SUNT INVOVAŢIILE SENZAŢIONALE ADUSE DE 
DISPOZITIVELE DIN SERIA RADIOSURG® 2200 PT ŞI PTA 
 

 

Ecran tactil cu dispunere clară, de la sine înţeles, cu data, ora şi 5 ieşiri: 
Cut, Cut Coag, Mono Coag, Bipo Coag and Bipo Auto 
(mod tăiere, tăiere şi coagulare, coagulare monopolară, coagulare bipolară şi biplolar automat) 

(oprirea automată este disponibilă numai la modelul PTA) 

  

 

8 domenii medicale cu 45 de intervenții chirurgicale preinstalate, permiţând 
reglarea rapidă şi uşoară a dispozitivului. 

 

  

 

Cu pedală multifuncţională de picior, pentru: 
- creşterea şi scăderea puterii de ieşire 
- schimbarea modurilor de ieşire 
- activarea şi dezactivarea dispozitivelor 

  

 

Comutare fără contact prin intermediul pedalei multifuncţionale de picior sau a 
pieselor de mână 

 

  

 

Urmărirea electrodului neutru prin monitorizarea calităţii contactului. 
 

 

  

 

Înregistrarea pe o memorie USB a tuturor parametrilor, precum data, durata şi 
reglajele pe parcursul unei intervenţii chirurgicale 

 

  

 

Gradele de coagulare, de la C1 până la C8 
 

 

  

 

Coagulare permanentă şi 10 reglaje pentru coagularea cu impulsuri, de la 0,05 până 
la 1 secundă 

 

  

şi mai multe funcţii: • stocarea celor mai recente reglaje utilizate în timpul operației (fără memorie USB) 
• volum reglabil 
• sunt disponibile mai multe setări de limbă 
• CD cu instrucțiunile de utilizare și CD de simulare pentru a exersa toate setările la 

calculator 

 



 

 
 
 
 
 

radioSURG® 2200, MODELELE PT ŞI PTA 

 
PT, cu declanşare şi stabilizator de tensiune  
PTA, cu declanşare, stabilizator de tensiune şi oprire automată 
 

 
 
 

Date tehnice: 
 
Frecvență HF: 2,2 MHz 
Putere maximă HF: 120 de Waţi 
Dimensiuni: L x l x a = 168 mm x 360 mm x 210 mm 
Masă/greutate: 4,9 kg / 48 Newton 
Culoarea carcasei: acoperire cu pulbere mată RAL 7016 antracit 
 
 
 

Conţinutul pachetului: 
 
radioSURG® 2200 „PT” sau „PTA”, cu: 
- cablu de alimentare 
- CD cu instrucţiunile de utilizare 
- CD de simulare 

 
 

O gamă variată de accesorii pentru nenumărate domenii medicale poate fi găsită în 
Catalogul nostru de accesorii. 
 
Catalogul de accesorii poate fi descărcat de la adresa: 
http://meyer-haake.com/cms/images/files/pdf/katalog.pdf 
 
 

NU EZITAŢI SĂ PROGRAMAŢI O ÎNTÂLNIRE CU NOI SAU CU 
DISTRIBUITORUL DUMNEAVOASTRĂ LOCAL PENTRU O DEMONSTRAŢIE 
SAU O INSTRUIRE ÎN SALA DE OPERAŢII! 
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