
kompaktowe 
dermatologia

Zastosowania w dermatologii:
• teleangiektazje
• usuwanie zbędnego owłosienia
• brodawki wirusowe, łojotokowe, płaskie
• mięczaki zakaźne
• naczyniaki krwionośne gwiaździste 
• włókniaki
• kaszaki
• prosaki
• pobieranie próbek do badań
• inne zmiany skórne

Zalety aparatu ES120:
• estetyczny design i niewielki rozmiar
• skuteczność i szybkie działanie
• precyzyja
• niskie koszty eksploatacji

ES120 to aparat elektrochirurgiczny, który 
wykorzystuje przepływ prądu wysokiej 
częstotliwości do wycinania i koagulowania 
zmian skórnych.

Aparat  świetnie sprawdza się w dermatologii, 
w zabiegach kosmetycznych oraz w  zabie-
gach dermatochirurgicznych. 

Niewielkie rozmiary urządzenia i estetyczny 
wygląd w połączeniu z jego niezawodnością 
oraz łatwością obsługi zapewniają najwyższy 
komfort pracy.

Wewnętrzyny test urządzenia i podłączonego 
osprzętu oraz system kontroli podłączenia 
elektrody neutralnej gwarantują maksymalne 
bezpieczeństwo użytkownika oraz pacjenta.

Aparat 
elektrochirurgiczny

Wszechstronność 
zastosowań

Komfort pracy

Bezpieczeństwo

rozwiązanie w praktyce specjalistycznej



51301018 Uchwyt igieł epilacyjnych, typ F, o 1,25mm, 

wtyk 4mm, rozłączny kabel dł, 1,5m

F3I

F3

F3G

IIgły do elektrolizy, 1-razowe, sterylne, izolowane, 

trzpień 1,25mm; op.10 szt.; 0,003’’

Igły do elektrolizy, 1-razowe, sterylne, stalowe 

nieizolowane, trzpień 1,25mm; op.10 szt.; 0,003’’

Pozłacane igły do zamykania naczynek; typu F;  

10 szt,;  0.003’’

294-030 Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m,  

wtyk EU 6,3mm

812-80H Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE, 

hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 

176x122mm,  110cm2, op. 10x5szt.
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541-800 Elektroda igła kątowa 30°,  1,7mm, uchwyt 1,6mm

540-600 Elektroda pętla druciana, 8mm, uchwyt 1,6mm

548-200 Elektroda szpatuła prosta, 2 x 6mm, dł. 55mm, 

uchwyt 1,6mm

541-600 Elektroda igła kątowa 30°,  1,7mm, uchwyt 1,6mm

328-030 Uchwyt elektrody 1,6mm, wąski, bez przycisków, 

kabel 3m, wtyk 3-pin

605-021 Szczypce bipolarne, kątowe, 0,5mm, dł. 110mm

351-031 Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste,

wtyk 2-pin 29mm

100-301 Włącznik nożny 1-przyciskowy, wyłącznie do ES120, 

kabel 5m, wtyk 6-pinowy
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