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 مقدمه (1

 

ها متكي   قدرت هو هم  ها مختص به ذات مقدس اوست؛  ستايش هسپاس و ستايش خداي را كه هم

 او جاري است. هكران  فيض بي هها از سرچشم  نعمت هبه قدرت اليزال اوست؛ و هم

و چه زينتي   ما را به آن منور گردانيد؛  قلبو چه نعمتي باالتر از نور هدايت دين مبين اسالم، كه 

كل عالم خلقت را  كه بشريت، بلكه -اهلل عليه و آله و سلم صلي -نبي اكرم وجود مقدس زيباتر از

 به آن مزين نمود.

 هوسيل و به  راه پيامبر قرارداد؛ هدهند  را ادامه -عليهم السالم -ومين صمع هرا، كه ائم خدايو سپاس 

 ايشان، امت محمد را از انحراف و ضاللت ابدي نجات داد. 
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 و نحوة MEG1اي كه پيش رو داريد، براي معرفي هر چه بهتر دستگاه الكتروكوتر مدل   كتابچه

 استفاده از آن تهيه شده است.

 

 است. كنندضروري  كتابچه، براي كلية كاركناني كه به نحوي با اين دستگاه كار ميمطالعة دقيق اين 

 

  (1222بهار سال گذشته )تا  16دستگاه الكتروكوتر در طي  2200نصب بيش از 

  ،آذربايجان،بالروسمالزي،  ،اوكراينصادرات به كشورهاي تركيه، يمن، سوريه، تونس، 

 سودان و ازبكستان عربستان سعودي، هند،

 دريافت تأييديه از اداره كل تجهيزات پزشكي 

 هاي دانشگاهي و خصوصي كشور هاي بيشمار از معتبرترين بيمارستان دريافت تأييديه 

  دريافت گواهينامةISO9001(2008)  وISO13485(2012) نشان وCE  و باالخره خدمات پس

 آيد. از فروش سريع و آموزش رايگان از افتخارات اين شركت به شمار مي

 هاي ديگران نيست، خواهشمنديم با  نياز از پيشنهادها و راهنمايي  از آنجايي كه هيچ كاري بي

 هاي محصولمان، ياري و  فرستادن نظرات خود، ما را در افزودن هر چه بيشتر كيفيت و قابليت

 مساعدت فرماييد.

 اميد است با ارتباط و هماهنگي هر چه بيشتر بين جامعة مهندسي و پزشكي، شاهد رشد

 روزافزون مهندسي پزشكي، و پيشرفت صنعت تجهيزات پزشكي در كشور عزيزمان باشيم.
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 MEG1 ها و مشخصات دستگاه جراحي الكتريكي مدل   ويژگي (2
 

هراي نرو در     گيرري از تكنولرو ي پيشررفته، واسرتفاده از روش      با بهرره  MEG1دستگاه الكتروكوتر 

هراي    المللي، و با فراهم آوردن قابليرت   الكترونيك قدرت و رعايت آخرين استانداردهاي ايمني بين

هراي    اي مدرن، كامل و قابل استفاده در كلية اتاق عمل  متنوع و گسترده در جراحي الكتريكي، پديده

 باشد.  و تخصصي مي جراحي عمومي

 هاي متداول جراحي الكتريكي شامل :   تمامي تكنيك MEG1دستگاه 

  Monopolar Cuttingالف(   

  Monopolar Coagulationب(   

  Bipolar Coagulationج(   

 Bipolar Cuttingد(    

ترا   Watt 2/0دهد و با گسترة وسيع تروان خروجري كمترر از       را در كاربردهاي متنوع پوشش مي  

فرراهم  ا هراي عمرومي و تخصصري ر     ، تمامي حاالت مورد نيراز در جراحري   Watt 000نزديك به 

 سازد.  مي
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 MEG1برخي امتيازات و امكانات دستگاه جراحي الكتريكي مدل  (2ـ1
 

  استفاده از ميكروپروسسور و صفحة نمايشLCD 

تنظريم   ،نمرايش  برراي و از ميكروپروسسرور  امكانات كنترلي وسريعتر   راي دستيابي بهب ،در دستگاه

Mode ( هاي عملكردي(TUR & Micro & General    دسترسي به حافظره جهرت تعريرف ،Setting 

سهولت ارتباط برا كراربر    وهاي هشدار دهنده و راهنمايي كننده  نمايش پيغام ،هاي مورد نظر جراح

 استفاده شده است .  LCDگر از  نمايش
 

 مجهز بودن به حافظة قابل برنامه ريزي 

شرود ترا    ريرزي مجهرز مري    هاي قابل برنامره  به حافظه ، EEPROMدستگاه با استفاده از تكنولو ي 

با استفاده از منوهراي مخصرور روي صرفحة نمرايش      مورد نظر خود را Settingجراحان بتوانند 

LCD  ذخيره كرده و درصورت نياز فراخواني نمايند و هرگاه مايل بودند آنررا   به نام خودانتخاب و

  تغيير داده و مجدداً ذخيره نمايند.
 

 نمايش توانهاي خروجي دستگاه بر حسب وات در بار نامي 

دهرد و از اشرتباه جرراح در ا رر      تر توان خروجري را مري   اين قابليت به جراح امكان انتخاب دقيق

جلروگيري   ،نسبي وجرود دارد  Scaleهاي توان كه در دستگاهها با  نامي و منحنيتفاوتهاي توانهاي 

تروان امكران انتخراب توانهراي      همچنين با ايجاد رزولوشن بيشتر در توانهاي پايين، مري و  نمايد مي

بسيار كم براي جراحيهاي ظريف را فراهم ساخت. البته باتوجه به اينكه تروان خروجري در حالرت    

 اتصال كوتاه خروجي قطعاً صفر خواهد بود، توان نشان داده شده مربوط به برار نرامي و  مدار باز و 

 باشد. گسترة وسيعي در اطراف بار نامي مي
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 MEG1مشخصات فني دستگاه  (2ـ2

 برق ورودي  : (1-2-2

   هرتز 50، ولت 200الي  200ولتا  تغذية دستگاه  

   آمپر –ولت   000حداكثر توان مصرفي 

  ولت  250آمپر و ولتا   5فيوز اصلي دستگاه، از نوع استاندارد با جريانAC باشد مي 

  : حمل و نقل و انبار كردن رايشرايط محيطي مجاز ب (2-2-2        

       :تا  0دماC04 + 

       :بدون شبنم 20% تا 10رطوبت % 

       :فشار جو mbar500  تاmbar 1060 
 

 سيستمهاي  ايمني : (3-2-2

  ساختار اصلي بر اساس استانداردهايIEC60601-1  وIEC60601-2-2 

 حفاظتي: كالس  طبقه بنديI   
 

  .براي اطمينان از رعايت مسائل ايمني و زمين شدن مناسب دستگاه، بايد از پريزهاي ارت دار بدين منظور استفاده نمود 

 

  CF(Cardiac Floating)  نوع خروجيها :  (4-2-2
 

 Floating Outputنوع مدار بيمار :     (5-2-2
 

 جريان نشتي فركانس باال :  (6-2-2

 آمپر ميلي 150خروجي مونوپالر كمتر از 

 آمپر ميلي 20خروجي باي پالر كمتر از 
 

 جريان نشتي بيمار) فركانس پايين( : (7-2-2

 يكديگر متصل باشند( :هاي مربوط به بيمار به  )در صورتيكه تمامي ترمينال

 ميكرو آمپر 10وضعيت عادي كمتر از                             

 ميكرو آمپر 50وضعيت تك اشكالي كمتر از                                     
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 سيستم كنترل وضعيت پليت بيمار :  (8-2-2 

  بودن دستگاه(كنترل دائم الكترونيكي كابل الكترود خنثي )قبل ودر حين فعال 

    اي هراي دو صرفحه   كنترل دائم كيفيت تماس بيمار و الكتررود خنثري در پليرتDual Pad   قبرل(         

 ودر حين فعال بودن دستگاه(. 
 

 كنترل دائم جريان نشتي فركانس باال : (9-2-2

 ميلي آمپر يا باالتر. 150آالرم صوتي ونوري به جهت جريان 
 

 كنترل توان خروجي : (11-2-2

 كنترل دائم و اتوماتيك توان خروجي در حاالت تك اشكالي
 

 كنترل زمان فعال بودن دستگاه : (11-2-2

  انيه. 60 انيه و قطع كامل بعد از  20آالرم صوتي و نوري بعد از 
 

 سيستم عيب يابي خودكار: (12-2-2

 ره ده پيام آخر.تشخيص و  بت خرابي بصورت پيامهاي كد شده و قابليت ذخي
 

 و دستگاه  : كاربرارتباط بين  (13-2-2
 ((5-2-1)رجوع شود به بخش ) هاي نوري و صوتي به جهت فعال شدن دستگاه نشانگر 

 نشانگر ديجيتالي جهت نمايش توان خروجي 

  ها و نمايش خطاها كاراكتري جهت تنظيم مودها و حافظه 00خط  0نمايشگر كريستال مايع 

 ها. وپيغام 

 10 ريزي حافظة قابل برنامه محل 
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 خروجي : 2نوع اثر كلينيكي و  4برش تك قطبي با  (14-2-2

توان خروجي واكنش اتوماتيك به تغيير مقاومت بافتها و كنترل هوشمند 

برش خالص با حداقل انعقاد بافتهاي مجاور 

 سه وضعيتBlend براي كنترل عمق انعقاد بافتهاي مجاور در حين برش 

 و سوئيچ دستي براي 1استفاده از سوئيچهاي دستي و پدال پايي براي فعال كردن مونوپالر 

 2عال كردن مونوپالرف    

 و  ريزي ويژه براي اعمال ميكروسرجري برنامهTUR 
 

 خروجي : 2نوع اثر كلينيكي و  4انعقاد  تك قطبي با  (15-2-2

  حالتSwift با استفاده از الكترودهاي با سطح مقطع بزرگ براي انعقاد سريع بافتها 

  حالتforce جهت انعقاد عميق بافتها با استفاده از الكترودهاي با سطح مقطع كوچك 

  حالتSpray  كترود با بافتبافتها، بدون تماس السطحي جهت انعقاد 

  حالتSoft  الكترود بهبراي انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون و ا رات چسبندگي بافت 

 واكنش اتوماتيك به تغيير مقاومت بافتها و كنترل هوشمند توان خروجي 

 امكان انتخاب قابليت Auto Stop و تشخيص اتوماتيك انعقاد اپتيمم بافت درحالت 

    Soft Coagulation  
 

 انعقاد  و برش دو قطبي : (16-2-2

 براي انعقاد و موج سينوسي مدوله شده براي برش موج سينوسي پيوسته. 

 انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون و ا رات چسبندگي بافت به الكترود. 

  برشبرش بافت با تنظيم اتوماتيك ولتا  خروجي و مالحظات ويژه براي شروع فرآيند. 

  نراتور با پدال پاييفعال شدن امكان . 

 امكان فعال شدن  نراتور بصورت اتوماتيك پس از تماس با بافت(Auto Start)   در روش انعقراد

 دو قطبي

  راي فعال شدن  نراتور، در حالت بريزي ه تأخير قابل برنامAuto Start 

   امكان انتخاب قابليتAuto Stop در جراحي، فاصلة زماني ) و تشخيص اتوماتيك انعقاد اپتيمم بافت

بين انعقاد اپتيمم و شروع كربنيزه شدن بافت در حدود چند دهم  انيه است كه معموال كنترل فرآيند انعقاد توسرط جرراح   
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، از يك سيستم ميكروكنترلي استفاده شده است كه با امكانات كنترل اتوماتيرك  سهولت و دقت بيشتراست . براي  دشوار

را  H.Fبه هنگام رسيدن به نقطة انعقاد اپتيمم به صورت اتوماتيرك  نراترور    ،مقاومت الكتريكي بافت وپردازش تغييرات

 .(قطع مينمايد
 

 انطباق كانكتورهاي لوازم جانبي : (17-2-2

 و ولي لب ,Shuyou  ,Martin, Berchtold Erbe, Fiab, Bowa ,با سازگاربيمار :  صفحة

ولري لرب    و Metko  Tecno, Martin , Fiab, Berchtold ,  Bowa,برا قلمهراي   سرازگار  مونوپالر: 

 .لبدّمبدون نياز به  . به دستگاه 8mmهمچنين قابليت اتصال فيش و

 ولي لب و Metko  Tecno, Martin , Fiab, Berchtold ,  Bowa ,با اتصاالت  سازگار  پالر: باي

 Erbe. و Kavandish هاي پدالبا  سازگار  پدال پايي:

 وضعيت كار دستگاه : (18-2-2

 وضعيت كار دستگاه الكتروكوتر از نوع كار مداوم با بار در زمان كوتاه مدت است.
 

 ر :تذك

بار با مقاومت كمتر از بار  سيكل كار عادي دستگاه در حاليكه حداكثر توان خروجي در بار نامي )يا

برودن  نراترور دسرتگاه، بهترر      UU انيه فعال 10هر UUبدين گونه است كه به ازاي  شود، نامي( استفاده مي

باشد و چنانچه توان خروجي كمتر از مقردار حرداكثر باشرد )و يرا برار برا        UU انيه خاموش UU20است 

 سيكل كار دستگاه را افزايش داد.توان  مقاومت بيشتر از بار نامي استفاده شود( ، مي
 
 

 : احتیاط 
محفظرة آن  )البتره   دستگاه از نوع دستگاههاي معمولي بوده و بدون حفاظرت ويرژه در برابرر ورود آب اسرت    

در مرورد ترشرح مايعرات بررآورده      IEC60601-2-2اي طراحي شده اسرت كره الزامرات اسرتاندارد      بگونه

 شود(. مي
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 دستگاه به شرح زير است:جدول مشخصات فني اين 
 

Technical Data Meg1 

Mains Voltage 200V-240V(50-60 HZ) 

Protection class I 

Type of output CF 

Leakage LF and HF Currents 
In accordance with IEC 601 

part 2.2 

Nominal frequency 410 KHZ 

Current Consumption Without R.F. Power 120  mA 

Current Consumption With Max. R.F. Power 4 A (rms) 

High Frequency Output 

Current type PURE CUTTING 360 Watts at 350 Ohm 

Current type BLEND-1 CUTTING 330 Watts at 450 Ohm 

Current type BLEND-2 CUTTING 300 Watts at 500 Ohm 

Current type BLEND-3 CUTTING 270 Watts at 500 Ohm 

Current type SWIFT COAGULATION 200 Watts at 500 Ohm 

Current type FORCED COAGULATION 140 Watts at 500 Ohm 

Current type SPRAY COAGULATION 120 Watts at 700 Ohm 

Current type SOFT COAGULATION 100 Watts at 150 Ohm 

BIPOLAR CUTTING 100 Watts at  50 Ohm 

BIPOLAR COAGULATION 80 Watts at  50 Ohm 

 

 : Crest factor تعريف

یک ویژگی شکل موج است و با افزایش آن قابلیت های انعقادی شکل موج افزایش می 

 یابد و ازرابطه زیر بدست می آید.
C.F = Vpeak / Vrms 
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Crest Factors 

Current type PURE CUTTING 1.5  in nominal load 

Current type BLEND-1 CUTTING 2  in nominal load 

Current type BLEND-2 CUTTING 2.5  in nominal load 

Current type BLEND-3 CUTTING 2.8  in nominal load 

Current type  SWIFT COAGULATION 3.3  in nominal load 

Current type FORCED COAGULATION 4.5  in nominal load 

Current type SPRAY COAGULATION 5.5 ~ 7.5  (according to power adj) 

Current type SOFT COAGULATION 1.5  in nominal load 

BIPOLAR CUTTING 2.5  in nominal load 

BIPOLAR COAGULATION 1.5  in nominal load 

Maximum output voltage 

Current type PURE CUTTING 1300  V p-p 

Current type BLEND-1 CUTTING 2800  V p-p 

Current type BLEND-2 CUTTING 3100  V p-p 

Current type BLEND-3 CUTTING 3800  V p-p 

Current type  SWIFT COAGULATION 3450  V p-p 

Current type FORCED COAGULATION 3800  V p-p 

Current type SPRAY COAGULATION 4500  V p-p 

Current type SOFT COAGULATION 600  V p-p 

BIPOLAR CUTTING 900  V p-p 

BIPOLAR COAGULATION 550  V p-p 

Dimensions & Weight 

Weight 8.80  Kg 

Height 159  mm 

Width 371  mm 

Depth 465  mm 
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 معرفي عملكرد اجزا ي پانل جلو و  پانل پشت دستگاه  : (2ـ3

 

 
 

 1شكل شمارة 
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 قسمت هاي مربوط به پانل جلو : (1-3-2
 

 )برش خالص(. Pure Cuttingدهندة انتخاب وضعيت  دكمه فشاري و چراغ نشان (1

 شود، اما به خاطر ولتا  نسبتاً پايين، پيوسته با توان زياد استفاده مي HFدر اين حالت، از جريان 

 هاي مجاور در حين برش، حداقل خواهد بود. آسيب وارد شده به بافت

 . Blend 1دهندة انتخاب وضعيت  دكمه فشاري و چراغ نشان (2

 شود و در نتيجه، بافتهاي مجاور الكترود برش، كمي كمي مدوله مي HFدر  اين حالت، جريان 

  شوند. بيش از حالت برش خالص منعقد مي 

 .Blend 2دهندة انتخاب وضعيت  دكمه فشاري و چراغ نشان (3

 شود و بافتهاي مجاور الكترود برش، بيش به اندازة متوسط مدوله مي HFدر اين حالت، جريان 

 شوند. عقد ميمنBlend 1 از حالت  

 .Blend 3 دهندة انتخاب وضعيت دكمه فشاري و چراغ نشان (4

 شود و در نتيجه بافتهاي مجاور الكترود برش، به شدت مدوله مي HFدر اين حالت، جريان 

 شوند. اين وضعيت براي برش بافتهاي با خونريزي بيش از همة حالتهاي ديگر برش منعقد مي 

 ، مناسب است.هاي چربي هايي با اليه و يا بافت زياد 

 .Cutدر حالت  (Monopolar1,2 ) قطبي دكمة فشاري افزايش توان خروجي تك (5

 .Cutدر حالت   (Monopolar1,2 ) قطبي دكمة فشاري كاهش توان خروجي تك (6

 را روي Levelو يا با نگه داشتن انگشت روي آنها، تغييرات   6و   5هاي   با هر با فشار دكمه

 گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيق تر،كنيد و اين تغييرات با  مشاهده مي  22 نمايشگر 

 شود.  انجام مي 

 تغييرات به صورت دو Level 102~50تغييرات به صورت يك پله يك پله واز  Level 50~1از 

 تا انتها Level 200از  تغييرات به صورت پنج پله پنج پله و Level 200~105پله دو پله و از  

 توان خروجي متناسب باانتخاب شده   Levelو خواهد بود  تغييرات به صورت ده پله ده پله 

 قابل انتخاب است.  در هر مودتا توان نامي،  Level=1مي باشدكه از  
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 اين مود جهت جراحي در محيط  .TUR دهندة انتخاب وضعيت دكمه فشاري و چراغ نشان (7

 هاي مثانه و پروستات استفاده ميگردد. هاي تحت مايعات فرضا جراحي       

 .Swift Coagulation دهندة انتخاب وضعيت دكمه فشاري و چراغ نشان (8 

 اين مود جهت انعقاد سريع بافت ها با استفاده از الكترودهايي با سطح مقطع نسبتا بزرگ مثل  

 پنست مناسب است.اي و يا  الكترودهاي كروي يا صفحه        

 . Forced Coagulationدهندة انتخاب وضعيت  دكمه فشاري و چراغ نشان (9

 باشد. اين مود جهت انعقاد عميق بافتها با استفاده از الكترودهاي باسطح مقطع كوچك مي 

 تري وجود دارد، و در مواردي كه الكترود مورد استفاده، سطح  در اين حالت،  مدوالسيون قوي

ؤ ر كوچكتري دارد و به انعقاد با عمق نسبتًا زيراد نيراز داريرد، بهترر اسرت از ايرن وضرعيت        م      

  كنيد.      استفاده 

 .Fulgurationيا  Spray Coagulationدهندة انتخاب وضعيت  دكمه فشاري و چراغ نشان (11

 رود. اين مود جهت انعقاد بافتها، بدون تماس الكترود بابافت به كار مي

 تر از دو حالت ديگر است و براي انعقاد سطحي و  حالت، مدوالسيون شكل موج، قوي در اين

     و به حداقل رساندن ا رات برش و جدا شدن  برقراري قوس الكتريكي بين الكترود و بافت       

 مناسب است. بافت ها       

و  Monopolar1نکته : در صورتیکه این مود انتخاب شود امکان فعال شدن دو خروجی 

Monopolar2     زمان وجود دارد در حالیکه در سایر مودها در صورت به صورت هم 

  Monopolar1،  اولویت به  Monopolarوجود تقاضا برای فعال شدن هر دو خروجی 

 خروجی نخواهد داشت. Monopolar2شود و  می داده 

 . Soft Coagulationدهندة انتخاب وضعيت  دكمه فشاري و چراغ نشان (11

 اين مود جهت انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون وا رات چسبندگي بافت به الكترود به كار 

 رود. مي       

   تر است.كمحالت ديگر  سهدر اين حالت، توان خروجي در مقايسه با 

 .Coagulationقطبي در حالت  دكمه فشاري افزايش توان خروجي تك (12
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 .Coagulationقطبي در حالت  دكمه فشاري كاهش توان خروجي تك (13

      را  Levelو يا با نگه داشتن انگشت روي آنها، تغييرات    12و    12هاي    فشار دكمه ربا هر با

     گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيق كنيد و اين تغييرات با  مشاهده مي  26روي نمايشگر 

 . شود انجام مي تر، 

     تغييرات به صورت دو  Level 102~50تغييرات به صورت يك پله يك پله واز  Level 50~1از 

         تا انتها Level 200تغييرات به صورت پنج پله پنج پله و از  Level 200~105پله دو پله و از  

   توان خروجي مي  متناسب باانتخاب شده   Levelو خواهد بود  تغييرات به صورت ده پله ده پله

 قابل انتخاب است در هر مود تا توان نامي Level=1از كه  باشد 

     ) الزم به ذكر است براي سهولت كار چنانچه دكمه فشرده شده بيش از چند  انيه در اين حالت 

  افزايش خواهد يافت.( Level نگهداشته شود، سرعت تغييرات   

 حالتاين  ،يبراي انعقاد تك قطب Auto Stopدكمه فشاري و چراغ نشان دهندة انتخاب مود   (14

به صورت   Soft Coagمود شود كه بخواهيم تشخيص انعقاد بافت را در   مي انتخابزماني 

اتوماتيك داشته باشيم. در اين صورت دستگاه تغييرات مقاومت الكتريكي بافت در حال انعقاد را به 

رسند و قبل  ها به مرحلة انعقاد اپتيمم مي اي كه بافت كند و در مرحله گيري مي صورت دائمي اندازه

شود و  تيك قطع ميها، خروجي به صورت اتوما از مراحل خشك شدن بافت و كربنيزاسيون بافت

، قابل انتخاب  Softدر مورد  . توجه داشته باشيد اين حالت تنهاشد  هشدار مربوطه شنيده خواهد

  است و در ساير مودها فشار اين دكمه هيچگونه تا يري نخواهد داشت.

  براي پدال پايي. Monopolarدهندة انتخاب وضعيت  چراغ نشان (15 

 براي عملكرد پدال پايي.Bipolar يا Monopolar دكمه فشاري انتخاب وضعيت (16

كند و در حالت  تغيير مي  17و    15، وضعيت چراغهاي  16با هر بار فشار مختصر دكمة  

Monopolar  با فشار پدال پايي، تنها خروجيMonopolar شود و تأ يري روي خروجي  فعال مي

Bipolar  نخواهد داشرت. همچنين، در حرالتBipolar خروجي  شرار پدال پايي، تنهابا فBipolar 

 نخواهد داشت. Monopolarشود و تأ يري روي خروجي  فعال مي

 براي پدال پايي. Bipolarدهندة انتخاب وضعيت  چراغ نشان (17

 اتوماتيك )حس بافت( دهندة انتخاب وضعيت دكمه فشاري و چراغ نشان (18
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Coagulation . Bipolar Auto Start :  در اين حالت، خروجيBipolar  به محض تماس دو سر

شود. البته الزم به  ، خودبه خود فعال مي) با توجه به تاخير در نظر گرفته شده(پنست با بافت

انتخاب شود و يك بار فشار داده شود،  Bipolarتوضيح است، در صورتيكه پدال پايي براي 

 . تغيير حالت خواهد داد Manualبه مود   Auto Startبالفاصله مود 

در اين حالت، خروجي  .Coagulation  Bipolar Manualدهندة انتخاب وضعيت چراغ نشان (21

Bipolar شود تنها به وسيلة فشار دادن پدال پايي فعال مي. 

                                                   Cutting       .Bipolarانتخاب وضعيت دهندة چراغ نشان (21

 شود تنها به وسيلة فشار دادن پدال پايي فعال مي Bipolarدر اين حالت، خروجي 

 حالت اين ،براي انعقاد دوقطبي Auto Stopدكمه فشاري و چراغ نشان دهندة انتخاب مود  (22

به صورت   Bipolar Coagمود شود كه بخواهيم تشخيص انعقاد بافت را در   مي انتخابزماني 

 Bipolar. در ضمن توجه داشته باشيد در مود (10)ادامة توضيحات مطابق با بند اتوماتيك داشته باشيم

Cut  .اين حالت همواره غير فعال خواهد بود و فشار اين كليد هيچگونه تا يري نخواهد داشت 

 .Bipolar كاهش توان خروجي فشاريدكمه  (23

را روي  Levelو يا با نگه داشتن انگشت روي آنها، تغييرات  20و  22هاي  با هر با فشار دكمه

انجام  گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيق تر،كنيد و اين تغييرات با  مشاهده مي  22نمايشگر 

 شود.  مي

  0.2،  0.2 تغييرات به صورت Level 5.0~1.0 پله واز 0.1، 0.1 تغييرات به صورت Level 1.0~0.1از 

تغييرات به صورت يك   Level 20~10پله و از 0.5  پله  0.5 تغييرات به صورت Level 10~5 و از

انتخاب شده   Level وخواهد بود   تغييرات به صورت دو پله دو پله  Level 100~20پله يك پله و از 

 ، خروجي قابل انتخاب است.تا توان نامي 0.1Wمعادل توان خروجي مي باشدكه از 

 .Bipolar دكمه فشاري افزايش توان خروجي  (24

   LCDدكمة فشاري جهت انتخاب حالت برگشت به صفحة قبل در صفحة نمايش  (25

 (. LCD)در تنظيمات 

جهت  به سمت پايين   LCDدكمة فشاري جهت انتخاب حالت حركت صفحة نمايش  (26

 انتخاب گزينه ها.
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جهرت   بره سرمت براال      LCDدكمة فشاري جهت انتخاب حالت حركت صرفحة نمرايش     (27

 انتخاب گزينه ها.

   LCDدكمة فشاري جهت تأييد و انتخاب ادامة مسير يا ادامة عمليات در صفحة نمايش  (28

تحرت عنروان معرفري صرفحات      0در بخرش    LCD توضيحات تكميلي در مورد منوهاي مختلف)

 (. خواهد آمد LCDنمايش 

 دكمة فشاري جهت خاموش كردن موقت دستگاه و قرار دادن دستگاه در حالت انتظار (29

( (Standby  انيه آن را فشار داده و نگهداريم تا بره   2تا  1، كه جهت عمل كردن اين دكمه بايستي 

و  كنرد  ، دستگاه هيچ فرماني را دريافت نمي Standbyبرود، پس از رفتن به حالت   Standbyحالت 

ها پاسخ دهدكه براي خارج شردن از   تواند به فرمان مي ،شود تنها زماني كه از اين حالت خارج مي

  انيه فشرده نگهداريد. 2تا  1اين حالت كافيست اين دكمه را مجددا 

شود و اين تا زمانيكره   قرار دارد ، اطالعات قبلي حفظ مي Standby)در زمانيكه دستگاه در حالت  

برق دستگاه قطع نشود معتبر خواهد بود.اين اطالعات در حافظة دستگاه نگهداري شده و به محض 

 گردد.( ، به روي صفحات نمايش ظاهر مي Standbyخارج شدن از حالت 

 .اشتباه اپراتور چراغ نشان دهندة وجود خطا به علت خرابي داخلي و يا (31

 ها. ها، حافظه وپيغام Mode، جهت نمايش و تنظيم  LCDنمايشگر   (31

 .Coagulation Bipolar دهندة فعال شدن  نراتور چراغ نشان (32

 .Bipolar دهندة توان خروجي نمايشگر ديجيتال، نشان (33

 .Cutting Bipolar دهندة فعال شدن  نراتور چراغ نشان (34

 .Coagulationقطبي  دهندة فعال شدن  نراتور تك چراغ هاي نشان (37و35

 .Coagulationقطبي در حالت  دهندة توان خروجي تك نمايشگر ديجيتال، نشان (36 

 .Cutقطبي  دهندة فعال شدن  نراتور تك چراغ نشان (41و38

 .Cutقطبي در حالت  دهندة توان خروجي تك نمايشگر ديجيتال، نشان (39

 اتصال پليت دو تكه به دستگاه. دهندة چراغ نشان (41
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 .يك تكه و دو تكه (plate)محل اتصال صفحه بيمار  (42

 اتصال پليت يك تكه به دستگاه. دهندة چراغ نشان (43

 () بدون نياز به هيچ مبدلي 8mmمحل اتصال قلم مونوپالر با قطر فيش  (44

اين فيش براي مواردي در نظر گرفته شده است كه تجهيزاتي از قبيل : اندوسكوپي يا الپاروسكوپي 

در دسترس است، درصورتيكه تجهيزات مرذكور براقطر اسرتاندارد     8mmاز نوع استاندارد  TURيا 

4mm  استفاده مي شود(.05باشد به جاي اين فيش از فيش مجاور )شمارة ) 

 دستگاه فقط با پدال فعال مي شود.، 8mmيش استفاده از فصورت در  
 

 هشدار!

زمانی كه از این فیش به عنوان خروجی استفاده می نماییدد، تمدامی ترمیندال هدای خروجدی      

نیز دارای ولتاژ می باشد كه بایستی احتیاط های الزم در این مورد صدورت گیدرد.    UU1UUمونوپالر

نیدز دارای  فدیش   قلم متصل به این فعال می باشد،  UU1UUهمچنین در زمانی كه خروجی مونوپالر

ولتاژ می شود كه بایستی احتیاط های الزم در این مورد نیز صورت گیرد و هرگز هم زمان دو 

 متصل نشود. Mono1قلم كوتر به كانکتورهای 

وفريش   (Berchtoldو martin)مردل   ترك فيشره   (Monopolar 1)محل اتصال قلم تك قطبري   (45

 .4mmبا استاندارد  TURو اتصال اندوسكوپي و الپاروسكوپي

 .Monopolar 1اتصال قلم سه فيشه به خروجي  جهت UUفقطUU. هاي كمكي ترمينال (46
 

 تذكر:

و در شوند كه بخرواهيم از قلرم سره فيشره اسرتفاده نمرائيم.        تنها زماني استفاده مي ترمينالاين دو  

و فقرط   اسرتفاده شروند  UUنبايسرتي  UUو اندوسكوپي و الپاروسكوپي به هيچ عنوان  TURعملهايي مانند 

 .بدين منظور استفاده نمود  05و00اصلي  هاي بايستي از كانكتور

 (.Berchtoldو  martin)مدل تك فيشه  (Monopolar 2)محل اتصال قلم تك قطبي  (47
 UU.شرود  با پدال فعال نمري UUشود و  فقط با سوئيچ انگشتي فعال مي Monopolar2 الزم به ذكر است كه خروجي

   مراجعه شود( 2-1جهت اطالعات بيشتر به بند )
 .Monopolar 2اتصال قلم سه فيشه به خروجي  جهت UUفقطUU. هاي كمكي ترمينال( 00
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قلم و  (44mm فاصلة بين كانكتورها) ولي لب  از نوع (Bipolar)محل اتصال قلم دوقطبي (52و02

 ميلي متري0هاي  فيش با استاندارد

 Berchtold.و  Martinبا استاندارد  محل اتصال قلم دوقطبي (50

 و (28.5mm فاصلة بين كانكتورهرا )  ولي لب از نوع (Bipolar)محل اتصال قلم دوقطبي (51و02

 .ميلي متري0هاي  فيش با استاندارد قلم

 .  Bipolarچراغ مربوط به فعال شدن مود  (50

 . Monopolar2چراغ مربوط به فعال شدن خروجي ( 55

   .  Monopolar1چراغ مربوط به فعال شدن خروجي ( 56

 چراغ هشدار دهندة مربوط به صفحرة بيمار( 57

 هنگاميكه پليت به دستگاه وصل نباشد و يا در مسير پليت وصل شده مشكلي وجود داشرته باشرد.  

 روشن خواهد شد. اين چراغ 
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 قسمت هاي مربوط به پانل پشت : (2-3-2
 

           ( و محل نصب فيوز 200تا  HZ 50 – (ac)V 200محل اتصال كابل برق شهر )( 50

 (.استانداردولت/ 250آمپر/  5ورودي)   
   ( كليد برق اصلي دستگاه.52

 مشخصات دستگاه. پالك( 60

  ( ولوم صدا براي تنظيم شدت صوت. 61

 يابد و بالعكس. هاي ساعت، شدت صوت افزايش مي چرخاندن اين ولوم در جهت عقربهبا 

ارد و ذگر  شرود ترأ ير مري    اين ولوم تنها روي صدايي كه هنگام فعال شدن  نراتورها شنيده مري 

 گونه تأ يري ندارد. صداي هشدار مربوط به صفحة بيمار هيچ      روي  
 پايي.محل اتصال كانكتور مربوط به پدال  (62

 عالمت هشدار به معني امكان برق گرفتگي در صورت تماس بدن با قسمت هاي فلزي فيش ( 62

  ها و يا مدارات داخلي دستگاه به سبب وجود ولتا هاي باال در آنها.     

 

 

I

POWER

Max
Min

63

596061

62

Footswitch

 
 

 تصویر پانل پشت دستگاه -2شکل 
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 دستگاه : و پشت كاررفته در پانل جلو  گرافيكي بههاي   جدول معرفي عالمت  (2ـ4
 

 توضيح عالمت

 

 

های باال و   قطبی و قلم دوقطبی در فركانس  های كاربردی شامل، قلم تک  سایر قسمت وصفحة بیمار 

 اند.  های پایین از شبکة برق شهر و زمین كامالً مجزا شده  فركانس

    
 (Dual Pad)ای  و دوصفحه (single Pad)ای  محل اتصال صفحة بیمار تک صفحه

 

های   ریانداست و ج Cardiac Floatingدرجة حفاظت دستگاه در مقابل شوك الکتریکی از نوع 

چنین، دستگاه در مقابل ولتاژهای زیادی كه دستگاه   همتی فركانس پایین بسیار ناچیزند. دنش

 كند، حفاظت شده است.  الکتروشوك قلبی به بدن بیمار وارد می

 شود  كانکتور مجاور عالمت حک شده، باسوئیچ دستی فعال می 

 .شود حک شده، با پدال پایی فعال می های عالمتیکی از كانکتور مجاور  

 
 قطبی محل اتصال قلم دو

 

 
خودكار،  اند، ممکن است بصورت  هایی از دستگاه كه با این عالمت مشخص شده  خروجی قسمت

 فعال شوند دادن پدال پایی یا كلید انگشتی و صرفاً با تماس الکترود با بافت، خودبخود بدون فشار

 
 خطر وجود ولتاژهای باال در كانکتورهای خروجی

 
 TURكانکتور خروجی جهت استفادة جراحیهای 

 
 باشد.  اندازی و استفاده از آن الزم می  دستگاه، پیش از راهكلیه مدارك همراه مطالعة 

 
 و مطالعة آن  رجوع به دفترچة راهنما

 

 هشدار تخلیه الکترواستاتیک

نسبت به  تخلیة الکترواستاتیک حساس هستند و در هنگام جهت كانکتورهایی كه 

 كار با آن ها باید احتیاطات الزم را رعایت نمود

 

 شماره سریال دستگاه

 

الکترومغناطیسی دستگاه كوتر برروی دستگاههای الکترونیکی مجاور احتمال تداخل 

وجود دارد، بنابراین درصورت مشاهدة وضعیت غیر عادی در دستگاههای مجاور، این احتمال 

 را هم در نظر بگیرید كه ممکن است این وضعیت ناشی از تداخل دستگاه كوتر باشد.
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UU MEG1هاي توان خروجي دستگاه  نمودار (2ـ 5 UU 

 

، توان نامي خروجي دستگاه را بر حسب مقدار 27تا  22هاي   هاي ترسيم شده در صفحه  منحني

انرد.    دهند. اين نمودارها به دو صورت ترسيم شده  بار مقاومتي و مقدار توان انتخاب شده، نشان مي

كنرد، و در    توان از حداقل تا حداكثر مقدار خود  تغييرر مري   Levelدر يك حالت بار  ابت است و 

 Bipolarاهم در  UU1111UUو  Monopolarاهم در  UU2111UU ابت است و بار از صفر تا  Levelحالت ديگر 

 مودهاي مختلف در نمودارها آمده اسرت   رايرودارهاي بار  ابت، بردار بار در نمركند. مق  يير ميرتغ

 در هر وضعيت، در يك نمودار رسم شده است.  نامي و نصف توان نامي و دو حالت توان

از مقدار  ±20(( ، توان واقعي ممكن است تا حدود % IEC60601-2-2با توجه به استاندارد )) 

 نامي تفاوت داشته باشد.

 

UU MEG1هاي  ماكزيمم ولتاژ خروجي دستگاه  نمودار (2ـ 6 UU 

 دستگاه را بر  روجيرماكزيمم ولتا  پيك خ، 20تا  20هاي   هاي ترسيم شده در صفحه  منحني     

 دهند.   انتخاب شده، نشان مي Levelحسب مقدار     
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 اندازي دستگاه  نصب و راه (3
 

   
دقرت مشخصرات ظراهري و لروازم جرانبي آن را        بندي دستگاه، به  پس از باز كردن بسته

ونقل و يا به هر دليل ديگر، آسيبي بره دسرتگاه وارد شرده      بررسي كنيد. در صورتي كه در ا ر حمل

تمراس بگيريرد و نروع خرابري وشرمارة سرريال        كاوندیش سیستممهندسی شركت است، لطفاً با 

 اه نشاني خود اطالع دهيد.دستگاه را به همر

 
دفترچره راهنمرا )نكررات     نير ا 0قبل از شروع كار با دستگاه موارد عنوان شده در فصرل  

 .ديي( را مطالعه نما MEG1مهررم در استفادة صحرريح و ايمرن از دستگاه جراحي الكتريكي مردل 

  پس از اطمينان از سالمت ظاهري دستگاه، با كابل برق آن را به شبكة برق(v 200 ~ 200) 

 .آن را روشن كنيد -در پشت دستگاه  - 52با استفاده از كليد برق اصلي  حال .متصل نماييد

 هشدار :

 .دییارت دار استفاده نما یزهایاز پر یاتصال به برق اصل ی: حتماً برایکیخطر شوك الکتر

 

         پانل جلوي دستگاه بايستي روشن شود، سرپس دسرتگاه شرروع بره تسرت قسرمت هراي

 Segment-7و  LCDهراي نمايشرگر    ابتدا بايستي كليةخانه .(Self - Checking)مختلف خود نمايد

 Mono-Cut    ،Mono-Coagبه ترتيب روشن شده و مورد بررسي قرارگيرنرد . سرپس مودهراي   

نرم افزاري دسرتگاه   شمارة نسخة)هم زمان هاي مربوطه روشن شوند چك شده و چراغ Bipolarو

. پرس از بررسري، چنانچره    (ظاهر مي شرود  LCDن نيز به روي نمايشگر آ ويرايش به همراه تاريخ

گرردد كره برروي     مشكل فني در قسمتي از دستگاه مشاهده گردد، گزارش خرابي مربوطه صادر مي

هاي گزارش شده مرد نظرر    ( و چنانچه رفع خرابي2قابل رؤيت است. )شكل LCDصفحة نمايش 

اي فشرار   آمده است(، كرافيست دكمه  06 هل صفحنباشد ) توضيح در مورد هر كد خرابي در جدو

داده شود تا سيستم آمادة كار شود. )) البته بديهي است، در اين حالت مودهايي كره در مرورد آنهرا    

 است، به صورت صحيح عمل نخواهند كرد.(( گزارش خرابي اعالم شده
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 3شکل شمارة     

 

 بررسي انجام شده با موفقيت پايان يابد، پيغام    Self-Checkingدر صورتيكه پس از مراحل 

ظراهر   LCD)) در بررسي انجام شده خطرايي ديرده نشرد(( برراي لحظراتي برروي نمايشرگر        

 (.0گردد )شكل شمارة  مي

 

 
 
 
 
 
 
 

 4شکل شمارة    
 

شرود   ظراهر مري   LCD(( بروي نمايشگر …خوش آمديد  MEG1وسپس پيغام )) به سيستم 

، بره صرورت   10(  در اين هنگام اطالعات از قبل ذخيره شرده در حافظرة شرمارة    5 )شكل شمارة

تا سيستم بره   شود اي فشار داده گردد و در اين لحظه كرافيست دكمه چشمك زن در پانل ظاهر مي

 .دگردحالت نرمال رفته و آمادة كار 

 

 

 

 
 

 

 5شکل شمارة  
 

 

SELF CHECK REPORT 

 
NO errors reported 

 

WELCOME TO MEG1 
 

Please press a key 
 

to Start 

 

 

SELF  CHECK  REPORT 

 
    Error Codes are: 

 

   02, 12, 22 
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رسد  حال چنانچه پليت به دستگاه متصل نباشد، آالرم صوتي پليت براي چند  انيه به گوش مي

پيغرام   LCDگرردد و در نمايشرگر    و سپس آالرم نوري همچنان باقي مانده و آالرم صوتي قطع مي

فعال شود، آالرم نروري   Monopolarظاهر خواهد شد )در اين حالت چنانچه  نراتور  PTخطاي 

به صورت  ابت بروي صفحة نمايش  Plateپيغام خطاي هم زمان  و ع به نوسان نمودهوصوتي شرو

LCD گردد( ظاهر مي.  

كرارگيري دسرتگاه در اتراق      كنيد  قبل از بره   در صورتي كه براي اولين بار دستگاه را روشن مي

 عمل، طبق دستورات زير عملكرد آن، آزمايش شود:

اي صورت گيرد و در انتها، صرفحة   بايستي تا انتها بدون هيچ وقفه  Self-Checkingمراحل  (1

 (. 6هاي انتخاب شده را نمايش دهد )شكل شمارة  Modeنمايش، 

را  11UUحافظة شمارة UUالزم به ذكر است، دستگاه در ابتدای روشن شدن، اطالعات مربوط به 

اي  قربال توسرط شرركت بره      .) در اين حافظه، برنامهنماید روی نمایشگرها نشان داده و عمل می

 ذخيره شده است(.   Defultعنوان 
 

به ترتيب بايستي توانهراي از قبرل تنظريم      22و  26و  22تمامي نمايشگرهاي ديجيتال    (2  

 را نمايش دهند.  10شده در حافظة 

 :  تذكر

UU (( مي(( در نمايشگرها، نشانة  ))عدم انتخاب  - - -حالت ))باشد.  توان در خروجي 
 

گونه هشردار صروتي نبايرد از      به دستگاه متصل باشد، هيچ يك تكة سالم اگر الكترود خنثي (3

ظاهر دستگاه  LCDنمايش  بروي صفحة  Plateدستگاه شنيده شود ونبايستي پيغام خطاي مربوط به 

  .به تاييد اتصال پليت يك تكه روشن شود  02و همچنين بايستي چراغ شمارة  شود

چنانچه به طرور كامرل بابافرت تمراس     به دستگاه متصل باشد، سالم  دو تكه الكترود خنثي اگر

پيغام خطراي مربروط بره     UUنبايستيUUگونه هشدار صوتي نبايد از دستگاه شنيده شود و  هيچداشته باشد 

Plate  نمايش  بروي صفحةLCD  بره تاييرد     01و همچنين بايستي چراغ شمارة  ظاهر شوددستگاه

 اتصال صحيح  پليت دو تكه با بافت روشن شود.
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، الكتررود خنثري، پردال     Monopolarكلية لوازم جانبي دستگاه، كانكتورهاي مربوط به قلم  (4

  ، به دستگاه متصل نماييد.را دقيقاً بررسي كنيد و در صورت سالم بودن Bipolarقلم  و پايي
 

را  توسرط    22و  26و  22جهت فعال نمرودن  نراترور دسرتگاه، نمايشرگرهاي ديجيترال       (5

قرار داده؛ سپس يك  Monopolarو وضعيت پدال پايي را در حالت  هاي مربوطه تنظيم نموده دكمه

تكه گوشت خام )يا ميوة خام، يا يك قالب صابون و يا يك تكه پارچه كه مرطوب باشرد( را روي  

و  Cut،  نراتورهاي  Monopolarگذاشته و با فشار دادن كليدهاي انگشتي روي قلم الكترود خنثي 

Coagulation  را فعال كرده و خروجيHF قطبي، به گوشت خرام اعمرال نماييرد.)اين      را با قلم تك

 شود.( انجام مي  Monopolarتست براي هردو خروجي 

داي پيوسته  شنيده رروشن و ص  00و   20    هاي راغر، چ Cutال كردن  نراتور را هر بار فعب

پيوسته بم روشن و صداي   27و   25   ، چراغCoagulation نراتور شود. همچنين با فعال كردن   مي

پايي، مراحل فوق تكرار    شود. به طور مشابه، با فشار دادن پدال  مي تر شنيده با فركانس پائين

ت انتخاب شده، مود عملكردي، نوع فعال شدن شود. و به طور همزمان اطالعات حاوي وضعي  مي

 گردد.   ظاهر مي LCD نراتور و گزارش خرابي )در صورت مشاهدة خطا(، بروي صفحه نمايش 
                                                       

 Coagulationدر بخش   21و    12و كليدهاي   Cutبخش در   6و   5با فشار دادن كليدهاي  (6

 HFرا در نمايشگرهاي ديجيتال هر بخش مشاهده كرده و با فعال كردن خروجري   Level، تغييرات 

 Coagulationو  Cutبا پدال پايي يا كليدهاي انگشتي، تغييرات قردرت خروجري را در دو حالرت    

 روي گوشت خام مشاهده نماييد.    
                                           

پدال پرايي را  تنظيم نماييد. وضعيت  20و   22را توسط دكمه هاي  22نمايشگرهاي ديجيتال  (7 

را توسط پنست دوقطبي به گوشت  HFقرار داده و با فشار پدال پايي، خروجي  Bipolarدر حالت 

 تكرارنماييرد.  برا   Bipolar Coag وهم براي  Bipolar Cutخام اعمال نماييد. اين تست را هم براي 

   Bipolar Coagulationو Bipolar Cutجهرت   50   ، چرراغ  Bipolarهر برار فعرال كرردن  نراترور     

 شود.    شنيده مي ،انتخاب شدهصداي پيوسته مربوط به مود  روشن و
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 .دهيدقرار  Autoدر حالت  را Bipolar نراتور وضعيت فعال شدن   10با فشررار كليد  (8

 0به صورت خودكار و با تأخير Bipolarپنست روي گوشت خام و مرطوب،  نراتور با قرار دادن 

با استفاده از  حال شود  فعال مي ،(0-1-2مراجعه به بند )بسته به وضعيت انتخاب شده  انيه  2.5تا 

 را در حالت Bipolarشدن  نراتور وضعيت فعال  12ويا  21،  20 هايكليد

Bipolar Coag.  يا Bipolar Cut.   ت روي ررار دهيد. در اين حالت نبايد با قرار گرفتن پنسرق

 گوشت،  نراتور به صورت خودكار فعال شود.  
                                                                            

  22را روي نمايشگر ديجيتال  Level، تغييرات  Bipolarدر بخش  20و  22با فشار كليدهاي  (9

توسط پدال و يا به صورت خودكار روي گوشت  Bipolarمشاهده كرده و با فعال كردن خروجي 

 و Bipolar Coag.مود  دوخام، تغييرات قدرت خروجي را مشاهده نماييد. اين تست براي هر 

Bipolar Cut. شود. انجام مي 
 

 Coagبراي   11تا  0و كليدهاي   Cutبراي   0تا   1الزم به ذكراست با فشار كليدهاي  (11

 شود. ظاهر مي  LCDجهت انتخاب مودها، نام مودهاي انتخاب شده بروي صفحه نمايش 

 

 

 
 

 كارگيري آنها : و نحوة به  LCDمعرفي صفحات نمايش  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 !مشـتري گرامي 

درصـورت بروز هرگونه مشـكل يا نارضـايتي در مورد عملكرد محصول )پس از انجام 

نقل محصول و يا بازيافت محصول )پس هاي ذكر شده( و يا بسته بندي و حمل و آزمايش

براي بهبود كيفيت، با  از پايان دورة عمر آن( و نيز درصورت داشتن هرگونه پيشنهاد

 رمائيد.شركت مهندسي كاونديش سيستم، بخش خدمات پس از فروش تماس حاصل ف
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 كارگيري آنها : و نحوة به  LCDمعرفي صفحات نمايش  (4

توان آنها را به دو  شود كه مي هاي متعددي مي استفاده LCDاز صفحة نمايش  Meg1در دستگاه 

 :   بخش عمده تقسيم كرد

بخش اول صفحات صرفا نمايشي بوده و تنها كاربر را نسبت بره وضرعيت دسرتگاه راهنمرايي     

برنامة اصلي سيستم را در اول سرطر نشران    LCDكه  نراتور فعال نيست،  كنند. فرضا در حالتي مي

 باشد. مي General Surgery , Micro Surgery , TURدهد كه يكي از سه برنامة اصلي  مي

دهد كره يكري از    را نشان مي Monopolar Cuttingمود انتخاب شده براي  LCDدر سطر دوم، 

 باشد. مي Pure,Blend1,Blend2,Blend3چهار مود 

شود كه يكي  نشان داده مي Monopolar Coagulationدر سطر سوم نيز مود انتخاب شده براي 

 باشد. مي Swift,Forced,Spray,Softاز چهار مود 

در حالرت   LCDاي از صفحة  شود، نمونه در سطر چهارم نيز پيغام هاي هشدار نمايش داده مي

 ان داده شده است.نش 6غير فعال بودن  نراتور، در شكل شمارة 
 

 
 
 
 

                                                                  
 

                                                                  
 

در حالتيكه  نراتور فعال است، درسطر اول، نروع خروجري كره فعرال شرده اسرت نشران داده        

 حالت زير خواهد بود : هشتشود، يكي از اين  مي
 

  
 

Monopolar Coag1, Monopolar Coag2, Monopolar Coag, Monopolar Cut1, Monopolar 

Cut2, Bipolar Cut, Bipolar Coag 

   GENERAL SURGERY 
 

     CUT: PURE 
     COAG: SWIFT 

 

   Menu   

 Monopolar برنامة اصلی انتخاب شدة

 Monopolar مودهای انتخاب شدة

 گزينة انتخاب رفتن به منوي اصلي 

            (Go to MAIN PAGE) 

 6شکل شمارة 

 (MonopolarCoag1,2در خروجي هاي   Spray )در زمان فعال بودن مود
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شود و در سطر سوم نوع لروازم جرانبي كره برراي فعرال       نشان داده مي (effect)و در سطر دوم مود 

اي از اين صفحات  شود.نمونه مشاهده مي ( Hand Switch يا Foot Switchشدن استفاده شده است )

 نشان داده شده است.  0در شكل

ا از هراي دسرتگاه تنهر    ريرزي  عالوه بر امكانات نمايشي مذكور، بخشي از تنظيمات تكميلي و برنامه

 قرار دارد، قابل انجام است. LCDو صفحة كليد چهارتايي كه زير  LCDطريق صفحة نمايش 

 شود. ها بيان مي ريزي در اين قسمت نحوة انجام اين تنظيمات و برنامه
 

 

 

 

 
 
 

 8شکل شمارة 

 

 : LCD (Setting)نحوةاستفاده از صفحات تنظيم  (1-4

 Main Pageرا فشرار دهيرد ترا وارد صرفحة      Menu، ابتدا كليرد   Settingبراي ورود به صفحة 

شويد تا از امكاناتي كره در صرفحات بعردي     Settingوارد صفحة  .Entشويد و سپس بافشار كليد 

 شود استفاده نماييد. شرح داده مي

 ها : قرار داده شده جهت انتخاب گزينه ابزارهاي در اختيار

 الف( فلش حركت به سمت باال 

 ب( فلش حركت به سمت پايين 

 جهت انتخاب حالت برگشت به صفحة قبل در صفحة نمايش.  Backج( عبارت 

 جهت تاييد گزينه و انتخاب ادامة مسير يا ادامة عمليات در صفحة نمايش.  .Entد( عبارت 

 

 

 

 

MONOPOLAR   COAG 1 
 

      Effect: Swift 

     Activation: Foot Sw 
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 : General Surgery, Micro Surgery, TURهاي  نحوة انتخاب برنامه (1-1-4
 

General Surgery: 
به صورت نرمال  Monopolar (Cut & Coag)شود كه مودهاي  اين مود زماني انتخاب مي 

 مورد نظر باشند ) در حالت عادي هميشه بايستي اين مود انتخاب شود(.

Micro Surgery   :  هاي پايين و دقت باال مد نظر جراحي ظريف با توانزماني كه اعمال 

 شود.  باشد، از اين مود استفاده مي 

TUR:      هراي مثانره و    اين مود جهت جراحي در محيط هراي تحرت مايعرات فرضرا جراحري

 گردد. پروستات استفاده مي
 

  ،يكي از مشكالت شناخته شده در الزم به ذكر استTUR .زيرا، چگونگي شروع برش است 

ايجاد  كه اين باعث مي شود ازالكترود برش، تماس نسبتاً وسيعي با بافت و مايعات اطراف دارد 

 ن  نراتورنمودفعال  در صورتشود و  چگالي باالي جريان كه براي برش نياز است جلوگيري 

 با ،دستگاهكه با تدابير انديشيده شده در د.وا رات انعقاد مشاهده ش ،ا رات برشبه جاي دستگاه، 

 .شودمي به بافت اعمال  (ا رات انعقاد )با حداقل هت برشرتوان مناسب ج ،پدال پايين فشرد هربار

بعنوان مثال  TURروي پانل وجود دارد براي انتخاب مود  TURبا توجه به اين كه كليد مخصور 

 نيست. LCDبراحتي مي توانيد همان كليد را فشار دهيد ونيازي به استفاده از منوهاي 

   انتخاب مود برایMicro Surgery دهیم مراحل ذیل را به ترتیب انجام می : 

( و بره منروي اصرلي رفتره كره       4) توسط شستي شمارة  را انتخاب نموده Menuعبارت  (1

   شود. ظاهر مي 2شكل 

 ( و  هاي  نماييم )با كمك فلش را انتخاب مي  Settings( از منوي اصلي عبارت 2
 

 

 
 

 

 
 

 9شکل شمارة  

MAIN PAGE 
 

s  Setting  

    Programing 

 
Back                                       Ent.   
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 10تنظيمات را انجام دهيم كره شركل    (تابتوانيم 4شستينماييم ) را انتخاب مي .Ent( عبارت 2

  گردد. ظاهر مي

 

 

 
 

نماييم تا فضاي انتخاب مودهاي عملكردي آشركار شرود    را انتخاب مي  .Ent( دوباره عبارت0

 شود. ظاهر مي 11كه شكل 

 
 

 

 
 

 

،  (، كه توسط انتخاب شسرتي  Microمود ( انتخاب مود عملكردي مورد نظر )بعنوان مثال 5

 ( 12رويم )شكل شمارة  بروي عبارت مورد نظر مي

 

 

 
 

  12شکل شمارة    

 

بره مردت چنرد لحظره      12اكنون شكل شرمارة   نماييم. هم را انتخاب مي  SETو سپس شستي  

 باشد. ظاهر خواهد شد كه به معني تاييد انتخاب انجام شده مي

SETTING 
 

 Mode: General  

   Bip. Time: 0.5  

 
Back                                      Ent. 

 11شکل شمارة  

  Surgery General  

      MICRO Surgery  
     TUR 

        
 Back                                              Set 

  11شکل شمارة    

 

  Surgery          General  

 MICRO Surgery  
      TUR 

        
 Back                                              Set 
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 13شکل شمارة   

 

هم اكنون انتخاب انجام شده است و براي اطمينان ازگزينة انتخاب شده در صفحة نمرايش   ( 6

LCD،  عبارت انتخاب شدة(Micro) در جلوي عبارت ،Mode (10)شكل شمارة  شود. ظاهر مي 
 
 

 

 
 

 14شکل شمارة  

 

 : Bipolar Coagulationنحوة تنظيم زمان تاخير استارت اتوماتيك  (2-1-4
 

Bip.time  شودكه بخواهيم عمل  : از اين گزينه زماني استفاده ميBipolar Coagulation   را با

تاخير و به صورت اتوماتيك ، پس از حس نمودن بافت انجام دهيم كه جهت تنظيم اين تاخير 

 نماييم. عمل مي  انيه( به روش ذيل  2.5تا زماني  )از صفر  انيه 

 رويم. را انتخاب نموده و به منوي اصلي مي  Menuعبارت  (1

 نماييم. را انتخاب مي  .Ent را انتخاب كرده و سپس عبارت  Settingاز منوي اصلي عبارت  (2

 رويم. به داخل محيط تنظيم مي .Entرا انتخاب نموده و با انتخاب   :Bip. Timeعبارت  (2

نماييم كه  )كاهش( زمان مورد نياز را تنظيم مي DEC)افزايش( و  INCهاي  با استفاده از كليد (0

 (15را انتخاب نماييم.)شكل  INC انيه، بايستي شستي  1فرضا براي تنظيم 
 

 

Operating Mode 
 

Is Set On 
 

Micro Surgery 

 

SETTING 
  Mode:  Micro  

        Bip. Time: 0.5  
 

Back                                       Ent. 
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  15شکل شمارة 

اي برروي صرفحه نمايران     نماييم كه پيغام تنظيم شد براي لحظره  مي را انتخاب Setدكمة حال  (5

                           (16شود.)شكل مي

 

 

 

 
 

  
 

 : (Programing)ريزي  نحوة استفاده از حافظه قابل برنامه (2-4

 :  MODE اينموارد انتخاب شونده در 

Load     
  Save  

    

Load : بزنرد و اسرتفاده    اي را كه قبال ذخيره نموده است را صدا زمانيكه جراح بخواهد برنامه

 .كند نمايد از اين گزينه استفاده مي

Save  : هاي خود اختصار اي را جهت جراحي زمانيكه جراح بخواهد برنامه 

هاي بعدي نيز استفاده نمايد ،  از اين گزينه براي ذخيره برنامة مرورد   دهد و آنرا براي جراحي 

 نمايد. نظر استفاده مي

را از صرفحة   Menuعبرارت  ( جهت وارد شدن به منوي اصلي و دسترسري بره حافظره ابتردا     1    

 نمايم. نمايش انتخاب مي

 

Bip. DELAY      Auto 

 

t = 1.0   Sec 
 

        
Back         Dec             Inc              Set   

 

Auto Bipolar Delay 

 
time Is  Set  to 

 

1.0 Sec 

 
 16شکل شمارة 
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( و عبارت 17انتخاب نموده )شكل   و    هاي  را توسط شستي  Programing( حال گزينة 2  

Ent.     ظراهر خواهرد    10نماييم تا وارد فضاي برنامه شويم كه در اين لحظه شركل   را انتخاب مي

 شد.

 
 

 

 
 

 17شکل شمارة   

 

 
 

 
      

 18شکل شمارة 
 

 ني برنامة ذخيره شده در حافظه :امراحل  فراخو  (1-2-4

 : دهیم مراحل ذیل را به ترتیب انجام می 

را  ((Load))جهرت فراخرواني گزينرة   ،  (Programing)نويسري ( پس از وارد شدن به فضاي برنامه 1

 (.12شويم)شكل  به صفحة فراخواني وارد مي .Entانتخاب وسپس با انتخاب عبارت 
 

 

 

 
 

 

 19 شکل شمارة  
 

 

 

 

 

LOAD PAGE 
 
 

        Program                 NO: 1 
 

Name:  MATIN 

 

Back                                           Load 

   

MAIN PAGE 
 

       Settings 

Programing 

 
Back                                       Ent. 

PROGRAMING 
 

Load  

          Save    
 

Back                                      Ent. 
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  نماييم كه بدين منظور  انتخاب عالمرت   ( شمارة برنامة مد نظر را جهت فراخواني انتخاب مي2

 Loadباشد و با انتخاب عبارت   جهت كاهش شماره مي جهت افزايش شماره وانتخاب عالمت 

برراي لحظراتي برروي     20شود. و پيغام آمده در شكل  حافظة انتخاب شده فراخواني مي ، اطالعات

 شود.)مطابق با شماره برنامةانتخاب شده( صفحة نمايش ظاهر مي
 

 
 

 

 
 

                  

 21شکل شمارة 
 

 هاي مورد نظر جراح :  نحوة ذخيره كردن برنامه (2-2-4

 : دهیم مراحل ذیل را به ترتیب انجام می

و    هراي    با استفاده از شسرتي  ، (Programing)نويسي ( پس از وارد شدن به فضاي برنامه 1

   عبارتSave   (21انتخاب مي نماييم )شكل را. 
، انتخراب   (Save Page)را جهرت وارد شردن بره محريط ذخيررة برنامره        .Ent( حال عبارت 2

 (.22نماييم)شكل مي

 
 
 
 

 21شکل شمارة                                                                
 
 
 
 
 

 

 
 

 22شکل شمارة                                           

PROGRAM     NO: 1 
 

 

MATIN 
 

Is being Loaded 
 

PROGRAMING 
 

       Load 

     Save   
 

   Back                                      Ent. 

SAVE PAGE 
 
 

  Program              NO: 1 
 

                        Name:  AAAAA 
 

Back                                 Name                Save   
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رود كره كافيسرت شسرتي     جهت تعريف نام بره كرار مري     Nameعبارتدر اين صفحه،  نکته :

جهرت   مربوطه  انتخاب شود تا وارد فضاي برنامه نويسي جهت تعريف نرام شرويم و عالمرت    

شود كه شرماره و   زماني استفاده مي  Save رود و  در نهايت عبارت افزايش شماره برنامه به كار مي

 خص شده باشد.نام برنامة مورد تاييد، جهت ذخيره در حافظه مش

ابتدا جراح، نام و سپس شمارة برنامة مورد نظرخود را تعريف نموده )طبق دستورالعمل آمرده   

هاي موردنظر خود را انتخراب  كررده ودر نهايرت     در بند بعدي(، مودهاي مورد نياز وهمچنين توان

يغرام ذخيرره   نمايد.كره برراي لحظراتي پ    را جهت ذخيره موارد تعيين شده، انتخاب مي Saveعبارت 

 (.22شود )شكل  شدن اطالعات بروي صفحة نمايش ظاهر مي
 

 

 

 

 23شکل شمارة                                                                           
 
 

 طريقة نام گذاري براي برنامة مورد نظر جراح  : (1-2-2-4
 

وارد فضاي برنامة  Nameبا انتخاب عبارت  (Save Page)پس از آنكه وارد فضاي ذخيره شديم

(. هر كاركتري كره درحرال چشرمك زدن مري باشرد، توسرط انتخراب        20شويم )شكل  ))نام(( مي

 قابل تغيير است. عالمت

 

 
 

                                                                         

                                                     

 24شکل شمارة   

System   Settings 
 

are  being  Save 
 

into Program  No.1 
 

MATIN 

Program    Name 
 
 

  Program                 NO: 1 
 

                          Name:  AAAAA 
 

Back                              CHR                Set   
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CHR   :اين عبارت جهت انتخاب كاراكترهاي مربوط به نام گذاري برنامه مورد نظر جراح 

 رود. كار مي به 

  :هر كاراكتري كه توسط عبارتCHR  شود، توسط اين فلش، حروف التين  انتخاب مي

      مربوط به آن كاراكتر به ترتيب و پشت سر هم تغييركرده تا زمانيكه حرف مورد تاييد فرا رسد

 را انتخاب نماييم.CHR ست مجددا عبارت ا )ابتدا حروف، سپس اعداد(، و براي ادامة كار كافي

 .شود انتخاب مي Set شود و در انتها عبارت تكرار مي اين روال تا انتخاب تمامي كاراكترهاي نام،
 
 

 د :نشو ( نحوة مشاهدة كد خطاهايي كه در صورت خرابي سيستم صادر مي3-4
 

 : بایستی مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهیم برای مشاهدة كد خطاها

 رويم. را انتخاب نموده و به منوي اصلي مي  Menu( عبارت 1     

انتخاب كرده و سپس  را   Errorsعبارت ( و  هاي  ) با كمك فلش( از منوي اصلي 2     

 شويم. مي ERRORSرا انتخاب نموده و وارد محيط   .Entعبارت 

گردد.) شكل  ( با وارد شدن به اين محيط، خطاهاي ايجاد شده در حين كار مشاهده مي2     

 (. 25شمارة

UU خطاهای ظاهر شده شامل خطاهای مربوط به حالتكد الزم به ذكر است كه 

UU Checking-Self شود كه در حین كار با دستگاه رخ  باشند و تنها شامل خطاهایی می نمی

 داده است.
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ERRORS 
 

    62,  A2 
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 گردند :  ( جدول  مفهوم هشدارهايي كه به صورت كد ذخيره مي1-3-4
 

 مفهوم كدد كد مفهوم كدد كد

 Blend3-cut نراتور  كاهش توان خروجي Auto-bi-coag 72 افزايش ولتا  منبع تغذيه 01

 Blend3-cutجريان نشتي غير مجاز افزايش  Auto-bi-coag 73 نراتور  كاهش توان خروجي 02

 swift-coag افزايش ولتا  منبع تغذيه bi-manual 81 افزايش ولتا  منبع تغذيه 11

 swift-coag نراتور  كاهش توان خروجي bi-manual 82 نراتور  كاهش توان خروجي 12

 swift-coagجريان نشتي غير مجاز افزايش  bi-cut 83 افزايش ولتا  منبع تغذيه 21

 forced-coag افزايش ولتا  منبع تغذيه bi-cut  91 نراتور كاهش توان خروجي 22

 forced-coag نراتور  كاهش توان خروجي pure-cut 92 افزايش ولتا  منبع تغذيه 41

 forced-coagجريان نشتي غير مجاز افزايش  pure-cut  93 نراتور كاهش توان خروجي 42

 spray-coag ولتا  منبع تغذيهافزايش  pure-cut A1جريان نشتي غير مجاز افزايش  43

 spray-coag نراتور  كاهش توان خروجي Blend1-cut A2 افزايش ولتا  منبع تغذيه 51

 spray-coagجريان نشتي غير مجاز افزايش  Blend1-cut A3 نراتور  كاهش توان خروجي 52

 soft-coag افزايش ولتا  منبع تغذيه Blend1-cut B1جريان نشتي غير مجاز افزايش  53

 soft-coag نراتور  كاهش توان خروجي Blend2-cut B2 افزايش ولتا  منبع تغذيه 61

 soft-coagجريان نشتي غير مجاز افزايش  Blend2-cut B3 نراتور  كاهش توان خروجي 62

 خرابي مدار مونيتورينگ پليت بيمار Blend2-cut F4جريان نشتي غير مجاز افزايش  63

 خرابي حافظة سيستم Blend3-cut F5 ولتا  منبع تغذيهافزايش  71

  F7 هاي داخلي سيستم قطعي ارتباط ميان برد 
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 :دستگاه سيستم آالرم (5

در سيستم كه توجهي را از جانب كاربر نياز دارند به دو دستة اصلي آالرم و اطالعاتي  هايي وضعيت

، LCD ،LEDهاي ديداري و صوتي )بوسيلة  هايي، سيگنال شوند. با كشف چنين وضعيت تقسيم مي

7segmentشود. با روشن شدن دستگاه تمام وسايل توليد  ، بازر و بلندگو( توسط سيستم توليد مي

آگاهي پيدا  تواند از صحت سيستم توليد آالرم گردد. به اين ترتيب، كاربر مي ها فعال مي لاين سيگنا

از دستگاه براي 3m ( حداكثر فاصلة LCD)به جز  هاي ديداري و صوتي براي درك سيگنالنمايد. 

 باشد. مي LCD ،2mشود. حداكثر فاصلة مناسب براي رؤيت  كاربر پيشنهاد مي

 

 م:هاي آالر وضعيت (1-5

 آالرم دستگاه به همراه توضيحات مربوطه آورده شده است. هاي ( وضعيت5-1در جدول )

 
 هاي آالرم: گروه وضعيت (1-1-5

دهد، به دو گروه  وضعيت آالرم بر اساس اينكه اتفاق بيروني ايجاد كننده آن در كدام قسمت رخ مي

 بندي شده است. تقسيم

 (:Technicalفنی ) (1

 دهد. دستگاه و لوازم جانبي رخ مياتفاق موردنظر در 

 (:Functionalعملکردی ) (2

 دهد. اتفاق موردنظر در تقابل دستگاه و اپراتور يا بيمار، در هنگام بكارگيري دستگاه رخ مي

 

در مقابل  1ممكن است يك وضعيت آالرم بدالئل متفاوت فني يا عملكردي ايجاد گردد. در جدول 

 عملكردي قيد شده است.-روه، عبارت فنيهاي آالرمي در قسمت گ چنين وضعيت

 
 هاي آالرم: اولويت وضعيت (2-1-5

و يا دستگاه داشته باشند،  ، اپراتورتوانند براي بيمار هاي آالرم، بنابه ميزان آسيبي كه مي به وضعيت

 IEC 60601-1-8دو اولويت اختصار داده شده است. اين دو اولويت براساس استاندارد 

 ناميده شده است. "پايين"و  "متوسط"
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 اولويت متوسط: (1

هاي جدي، فعاليت  نراتور  هاي آالرم با اولويت متوسط، بعلت امكان آسيب در زمان وجود وضعيت

تواند  تواند انتظار كاربر را برآورده سازد. اين موضوع خود مي دستگاه قطع شده و دستگاه نمي

بنابراين نياز به واكنش سريع كاربر براي رفع مشكل وجود اي در پي داشته باشد.  خطرات بالقوه

 دارد. 
 

آغاز  ":Fail"با رخداد يك آالرم با اولويت متوسط، عبارتي مرتبط با وضعيت آالرم، كه با كلمة 

پليت )بر اساس نوع  LEDيا  ERROR LEDشود. همچنين،  نمايش داده مي LCDشود، بر روي  مي

 نمايد و سيگنال صوتي طبق الگوي مشخصي توسط يك بازر با آالرم( شروع به چشمك زدن مي
 گردد. ، توليد ميHz 2300متري( و فركانس  1صلة ا)از ف 79dBAسطح صوت 

 ها:LEDچشمك زدن   الگوي -

 شوند. خاموش مي ms 250روشن و  ms 600متوالياً 

 تي:الگوي توليد سيگنال صو -

گردد. در هر  تكرار مي 4sشود، و با فاصلة  ناميده مي burstسه صوت متوالي، كه مجموعاً يك 

burst  250نيز بازر با فواصل ms شود. روشن و خاموش مي 
 

شوند.  هاي آالرم مربوطه قطع مي با برطرف شدن وضعيت آالرم با اولويت متوسط، تمام سيگنال

ادامه  burstسيگنال صوتي تكميل نشده باشد، اين سيگنال تا تكميل  burstفقط در صورتيكه 

 يابد. مي

 

 اولويت پايين (2

هاي احتمالي آنقدر خفيف هستند كه نياز  هاي آالرم با اين اولويت، آسيب در زمان وجود وضعيت

اين وضعيت باشد. اما، بايد كاربر از  فوري به تغيير در شرايط كار دستگاه )مانند قطع  نراتور( نمي

آگاه شود تا در زمان مناسب، واكنش مورد نياز را براي پاسخ به وضعيت آالرم مربوطه نشان دهد. 

باشد نويز شنيداري كمتري )بعلت  همچنين، در اين حالت كه دستگاه در حال ادامه فعاليت مي

 آيد. فوريت كمتر اولويت پايين( بوجود مي
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آغاز  ":Er"بارتي مرتبط با وضعيت آالرم، كه با كلمة با رخداد يك آالرم با اولويت پايين، ع

پليت )بر اساس نوع  LEDيا  ERROR LEDشود. همچنين،  نمايش داده مي LCDشود، بر روي  مي

 79dBAبازر با سطح صوت ال صوتي طبق الگوي مشخصي توسط گردد و سيگن آالرم( روشن مي

 د.گرد ، توليد ميHz 2300متري( و فركانس  1صلة ا)از ف

 ها:LEDچشمك زدن   الگوي -

 شوند. بصورت پيوسته روشن مي

 الگوي توليد سيگنال صوتي: -

 شود. روشن و خاموش مي ms 150بازر دو بار متوالي با فواصل 
 

 شوند.  هاي آالرم مربوطه قطع مي با برطرف شدن وضعيت آالرم با اولويت پايين تمام سيگنال

 
 هاي آالرم: سيگنالبندي توليد   رتبه (3-1-5

هاي آالرم با اولويت متوسط و پايين بطور همزمان، سيگنال آالرم تنها  در صورت رخداد وضعيت

هاي با اولويت  گردد. در ضمن، در صورت رخداد آالرم براي آالرم با اولويت متوسط توليد مي

 آيد.  به نمايش در مي LCDهاي مرتبط بر روي  يكسان، تمام عبارت

 
 يستم ثبت آالرم در حافظه:س (4-1-5

باشند، بصورت كد در يك حافظه ذخيره  ها، آنها كه نشان دهندة خرابي دستگاه مي از ميان آالرم

 10سازي  شوند تا در صورت نياز بتوان از اشكاالت دستگاه مطلع شد. اين حافظه ظرفيت ذخيره مي

باشد. محتويات  در حافظه  بت مي خرابي آخر 10آالرم را دارد، به اين معنا كه همواره اطالعات 

 رود. اين حافظه با خاموش و روشن شدن دستگاه و يا قطع برق از بين نمي
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 هاي دستگاه آالرم (:5-1جدول )

ف
دي

ر
 

هشدار ظاهر شده روي  اتفاق
LCD 

 

 Fail: Plate در حالت تقاضاي كار با مونوپالر پليتاشكال در وضعيت  1

 

 Er: PT در حالت عدم تقاضاي كار با مونوپالر پليتاشكال در وضعيت  2

 

3 
دقيقه از كار قبلي سيستم با  1كه هنوز  زماني 200Wتقاضاي كار با توان بيش از 

 دقيقه نگذشته است 1به مدت  200Wتوان بيش از 
Fail: P>200 

 

 افزايش ولتا  منبع تغذيه داخلي بيش از حد تعيين شده 4
Fail: OV  

HFكاهش بيش از حد مجاز توان خروجي  نراتور  5
 

Er: FE  

  Fail: LC افزايش جريان نشتي دستگاه بيش از حد مجاز در حالت فعاليت مونوپالر 6

  Fail: Time Out دقيقه 1كار پيوستة سيستم به مدت  7

  Er: TO  انيه 20كار پيوستة بيش از  8

9 

وجود تقاضا در لحظة ورود به حالت كار عادي سيستم زمانيكه كه دستگاه در 

 يا بوده است Self-Checking يا  Standbyحالت 

 زمانيكه قلم روي بافت است .Auto Coagپالر برروي  تنظيم باي

Er: IR 

 

  Er: ME خرابي حافظه سيستم 11

  Fail: Connector تقاضاي فعاليت سيستمهاي داخلي سيستم در حالت  قطعي ارتباط ميان برد 11

  Er: CN هاي داخلي سيستم در حالت عدم تقاضاي فعاليت سيستم قطعي ارتباط ميان برد 12

 

 



   MEG1راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل      

 
51 

 

 اثر هشدار بر فعاليت دستگاه اولويت گروه

ظه
اف

 ح
در

ت 
ثب

 

 توضيحات

  قطع يا عدم اجازه فعاليت مونوپالر متوسط عملكردي -فني

در حالدت خرابدی   ثبت در حافظه فقد    -

 شود مدار مونیتورینگ پلیت بیمار انجام می

( 52)صفحة  1لطفاً به توضیح شمارة  -

 مراجعه شود

  -- پايين عملكردي -فني

ثبت در حافظه فقد  در حالدت خرابدی     -

 شود مدار مونیتورینگ پلیت بیمار انجام می

در حالت برقراری این وضدعیت هشددار    -

 شود داده نمیبه تقاضای مونوپالر پاسخ 

( 52)صفحة  1لطفاً به توضیح شمارة  -

 مراجعه شود

 عدم اجازه فعاليت متوسط عملكردي
 

 -- 

 --  قطع فعاليت متوسط فني

 --  -- پايين فني

 --  قطع فعاليت متوسط فني

 --  قطع فعاليت متوسط عملكردي

 --  -- پايين عملكردي

 پايين عملكردي -فني

عدم اجازة فعاليت  نراتوري كه 

 موجب رخداد اين هشدار شده است 

 

 -- 

  -- پايين فني
( 52)صدفحة   3لطفاً به توضدیح شدمارة    -

 مراجعه شود

 --  قطع يا عدم اجازه فعاليت متوسط فني

 --  -- پايين فني
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 (:5-1توضيحات مربوط به جدول )

 "پلیتاشکال در وضعیت "( آالرم 1

 شود: آالرم در دو حالت ايجاد مياين 

تكه بعلت قطع شدن كانكتور يا كابل پليت و  الف( اشكال در اتصال پليت: اين اشكال در استفاده از پليت يك

براي پليت دوتكه بعلت قطعي كانكتور يا كابل پليت، كيفيت نامناسب اتصال پليت به بدن بيمار، قطع كامل 

باشد. البته تغييرات مقاومت بدليل  يرات زياد در مقاومت بين دو تكة پليت مياتصال پليت به بدن بيمار، يا تغي

 شود. تأ ير احتمالي نويز  نراتور بر مدارات پليت، در حالت فعاليت مونوپالر چك نمي

ب( خرابي مدار مونيتورينگ پليت بيمار: اين خطا به معناي اشكال در مدار مخابرة وضعيت اتصال پليت 

شود. متعاقب اين  در حافظه  بت مي F4باشد. با كشف اين اشكال كد خطاي  دوتكه به سيستم كنترل مي

 خواهد شد.( ايجاد Fail: Plate) 1 دستگاه فعال نشده و آالرمآالرم، درصورت وجود تقاضاي كار با مونوپالر 

 

 "خرابی حافظه سیستم"آالرم  (3

در هر بار نوشتن تنظيمات سيستم در حافظه، يكسان بودن مقادير ذخيره شده در حافظه با اين تنظيمات چك 

شود. با هر نوع تقاضا براي فعاليت  مي "خرابي حافظه سيستم"شود. يكسان نبودن اين دو منجر به آالرم  مي

 يابد. پايان مي "خرابي حافظه سيستم"آالرم  سيستم، وضعيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   MEG1راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل      

 
52 

 

 هاي اطالعاتي: وضعيت (2-5

دهند كه گرچه در آنها خطري متوجه بيمار  هاي ديگري نيز رخ مي هاي آالرم، وضعيت عالوه بر وضعيت

شده و ها، وضعيت اطالعاتي ناميده  يا اپراتور نيست، اما نياز به جلب توجه كاربر دارند. اين وضعيت

)مانند  شامل خطاي استفاده از دستگاه )زماني كه خطري متوجه بيمار يا اپراتور نيست( و اتفاق جديدي

 2باشند. در جدول  دهد، مي كه در حالت استفاده عادي از دستگاه روي مي فعال شدن  نراتور(

 هاي اطالعاتي دستگاه به همراه توضيحات مربوطه آورده شده است. وضعيت
 

 هاي اطالعاتي: مشخصات سيگنال (1-2-5

 باشد.  هاي اطالعاتي متفاوت مي ساير وضعيتم فعاليت  نراتور، با هاي اطالعاتي در هنگا سيگنال

آيد. اين  است كه با فعال شدن آن به نمايش در مي LCDاي اختصاصي برروي   نراتور داراي صفحه

هاي مربوط LEDصفحه شامل اطالعات تكنيكي است كه فعال شده است. در هنگام فعاليت  نراتور، 

باشد، روشن شده و سيگنال صوتي، بطور پيوسته، توسط يك بلندگو با سطح  به تكنيكي كه فعال مي

 گردد. ( توليد ميمتري 1از  dBA-70 dBA 50صوت قابل تنظيم )

 هاي صوت توليدي در هنگام فعاليت هر تكنيك: فركانس -

Monopolar Cut:680 Hz  

Monopolar Coag : 520 Hz 

 HZ 470بصورت همزمان:   Mono Coag1,Mono Coag2فعال شدن

Bipolar Cut: 610 Hz 

Bipolar Coag :470 Hz 

شود. در  نمايش داده مي LCDهاي اطالعاتي، عبارتي مرتبط با آن بر روي  با رخداد ساير وضعيت

هاي مرتبط با آن شروع به  7segment(( نيز 5-2در جدول ) 2 و2هاي  ها )رديف برخي از اين وضعيت

كنند. همچنين، سيگنال صوتي طبق الگوي مشخصي توسط بلندگو با سطح صوت  چشمك زدن مي

 گردد. متري(، توليد مي 1از  dBA-70 dBA 50تنظيم )قابل 

 :ها 7segment الگوي چشمك زدن -

7segment 350بندي  ها با زمان ms شوند. روشن و خاموش مي 

 الگوي توليد سيگنال صوتي: -
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 شود. روشن و خاموش مي ms 350 بلندگو دو بار متوالي با فواصل

 آالرم: هاي مقايسه با سيگنالهاي اطالعاتي در  رتبة سيگنال (2-2-5

هاي اطالعاتي و آالرم بطور همزمان، معموالً تنها پيغام مربوط به  در صورت وجود وضعيت

هاي اطالعاتي و آالرم  شود )اما، بقية سيگنال نمايش داده مي LCD)هاي( آالرم بر روي  وضعيت

تقاضاي كاربر  هاي اطالعاتي مرتبط با مربوط به وضعيت LCDپيغام  اما،گردند(. مربوطه توليد مي

هاي  (( مادام كه تقاضا مرتفع نشده، به پيغام مربوط به وضعيت5-2در جدول ) 5و 2، 2)رديفهاي 

 .آالرم اولويت دارد

 
 هاي اطالعاتي دستگاه (: وضعيت5-2جدول )

 

 تأثير بر فعاليت LCDعبارت ظاهر شده روي  اتفاق رديف

 -- صفحة اختصاصي ژنراتورفعاليت   1

 P=0 يا صفر شدن توان در حين كار 1شروع كار با توان   2
 يا عدم اجازة فعاليت

 قطع فعاليت

 mono coag. Unacceptableو  mono cutتقاضاي فعاليت همزمان   3

Request عدم اجازة فعاليت 

 -- .Auto Bip زمانيكه قلم بر روي بافت نباشد  Auto Coagپالر برروي  تنظيم باي  4

 قطع فعاليت Auto Stop Coag Completeكشف لحظة انعقاد بافت در حالت   5
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 هاي خروجي   انتخاب توان (6
 

 
 

 

 
 

 

  قطبي  انتخاب توان خروجي در برش تك  (1-6

 

تدرین عوامدل مد ثر در      قطبی، یکدی از مهدم    انتخاب مناسب مقدار توان خروجی در برش تک

 كیفیت برش است.
مقدار بهينة توان، بستگي به عوامل مختلفي از قبيل، شكل هندسي الكترود فعال مورد استفاده برراي  

نحوة حركت الكترود روي بافت، خصوصريات بافرت و شركل     برش، سرعت حركت دست جراح،

 موج جريان انتخاب شده براي برش دارد.

اگرچه انتخاب توان كامالً بستگي به تجربيات و نظر شخص جراح دارد، اما توجه به موارد زير، در 

 انتخاب مناسب توان ضروري است:
 

   يا  اولدر حالتPURE CUT ترودهراي سروزني و يرا    ك، درصورت استفاده از الLancet   كره

يار كمي دارند و براي برش نرم و هموار با حداقل انعقاد سطوح مجاور مناسرب هسرتند.   رر بسرقط

 وات معموالً مناسب است.150تا  100انتخاب قدرت بين 
 

  ترر مثرل، الكترودهراي چراقويي يرا حلقروي،         در صورت استفاده از الكترودهايي با قطر بزرگ

 ، معموالً مناسب است. Pure Cutوات در حالت اول يا  200تا  150رت بين انتخاب قد
 

  هاي   هاي مجاور، از حالت  در صورت نياز به انعقاد بيشتر بافتBlend شود كره بره     استفاده مي

وات و در  150تا  100مقدارBlend 2 وات  و در  170تا  120مقردار Blend 1  صورت تقريبي، در 

Blend 3  باشند. وات در اغلب اعمال جراحي مناسب مي 100تا  50ار مقد 
 

  ها، قدرت   هاي چرب، به خاطر افزايش مقاومت الكتريكي اين بافت  به طور كلي در برش بافت

 وات، بيشتر انتخاب شود. 50تا 20انتخاب شده بايد حدود 
 

 هشدار !

 به خاطر داشته باشيد:    

 شود.همواره انتخاب توان بيش از حد نياز باعث افزايش خطرات و عوارض احتمالي مي                                    
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  جلروگيري از انتخراب    در هر حال، تميز بودن سطح الكترود برش، براي بهبود كيفيت برش و

 حد توان، ضروري است. زبيش ا
 

   چنانچه نياز به استفاده از قابليتTUR باشد، از تمامي مودهرا،   ميPure  وBlend  توانيرد   ، مري

 وات 170تا  120و بين  Pureدر مود  وات 200تا  150اسرتفاده نمائيد كه معموالً توان مناسرب بين

 Blend3در مررود  وات 120تررا  70و بررين  Blend2در مررود  وات 150تررا  100و  Blend1در مررود 

 باشد. مي
 

 

 قطبي  :  انتخاب توان خروجي در انعقاد تك (2-6
 

قطبي نيز، انتخاب توان مناسب بستگي به نوع بافت و شركل هندسري الكتررود و      در انعقاد تك

 شكل موج جريان انتخاب شده دارد.
 

توان خروجي ضررور   توجه به نكات زير در انتخاب بهينة

 است:
 

  اي   ، زيرا روي سطح الكترودهاي كثيف، اليهونددالکترودهای فعال همواره تمیز نگهداشته ش

عالوه برر نيراز بره     شود و  شده وجود دارد، كه مانع عبور جريان كافي مي ها و خون خشك  از بافت

 شود.  ها مي  بافتهاي ناخواسته و كربنيزه شدن   توان بيش از حد، باعث جرقه

 اي، و يا استفاده از پنست)كه جراح موضرع را    در هنگام استفاده از الكترودهاي كروي، يا صفحه

        شرود از وضرعيت     دهرد(، توصريه مري     با پنست گرفتره و الكتررود فعرال را بره پنسرت تمراس مري       

Swift  وات انتخاب شود 100تا  50استفاده شود و قدرت خروجي بين. 

   شرود    اسرتفاده مري   در صورتي كه از الكترودهاي فعال با سطح مؤ ر نسبتاً كوچك برراي انعقراد

 70ترا   20استفاده شده، و توان خروجي بين  Forced Coagulationتوصيه اين است كه از وضعيت 

 وات انتخاب شود.

   در صورتي كه از وضعيتSpray Coagulation     قطرر كرم   براي انعقاد توسرط الكترودهراي برا

 وات انتخاب شود. 50تا  20بين  خروجيشود، توصيه اين است كه قدرت   مي استفاده

  كه از وضعيت  در موارديSoft Coagulation      براي انعقاد ماليم بافرت و حرداقل كربنيزاسريون

 ها مناسب است.  وات در اغلب جراحي 00تا  00بين  خروجيشود، توان   مي استفاده
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 انتخاب توان خروجي در انعقاد دوقطبي  : (3-6
 

 باشد. وات در اين روش كافي مي 50الي  25در اغلب كاربردها توان خروجي 

انتخاب بيش از حد توان خروجي، باعث چسبيدن الكتررود بره بافرت و كربنيرزه شردن سرطح       

صرورت بهينره    معموالً اگر نوك پنست تميز باشد و تروان بره   شود.  الكترود و عدم عبور جريان مي

 پذيرد.  صورت مي UU انيه 5تا  UU1انتخاب شود، انعقاد كامل در طي زمان حدود 

 شود  اگر توان، كمتر از حد نياز انتخاب شود، انعقاد بسيار كند انجام مي. 

 ته، ممكن است باعث باالرفتن فشار بخار راگر توان زياد انتخاب شود، دماي بافت سريعاً باالرف

 ها شود.  در نتيجه، تركيدن و پاره شدن بافت ها، و  بافتداخل 
 

 انتخاب توان خروجي در برش دوقطبي  : (4-6

های ایران  البته با توجه به اینکه در حال حاضر ابزارآالت ویژة برش دو قطبی در بیمارستان

این روش،  حال در صورت استفاده از شود. به هر باشند، از این مود كمتر استفاده می كمیاب می

 وات انتخاب شود. 111تا  51شود توان خروجی بین  توصیه می
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 (  مراقبت و تميزكردن و ضدعفوني كردن دستگاه :7
 

  ديردن دسرتگاه     تواند از آسيب رسيدن و صدمه  انتخاب محل مناسب براي استقرار دستگاه، مي

اي قرار گيرد، كره    و به گونهجلوگيري كند. دستگاه بايد به صورت  ابت و بدون لرزش نصب شود 

 كننده قرار نگيرد.  در معرض مواد قابل اشتعال و يا مايعات آلوده

  كردن دستگاه، از مواد غيرقابل اشتعال استفاده كنيد و تا حد امكان  براي تميزكردن و ضدعفوني

دسرتگاه،  از ريختن مايعات بر روي دستگاه، و وارد شدن رطوبت و مايعات پاك كننرده بره داخرل    

 اجتناب كنيد.

در صورتی كه ناگزیر به استفاده از مواد قابل اشتعال، برای پاك كردن و ضدعفونی كردن 

دستگاه هستید، پیش از این كه دستگاه را روشن كنید، مدتی صبر كنید تا این مواد كامالً تبخیر 

 شوند.

  انجام دهيد، ترا   آرامي و ماليمتهاي مربوط به لوازم جانبي را، به   بيرون آوردن و جازدن فيش

 ها كاسته نشود.  از عمر اين فيش

  UUهراي فنري، در اختيرار      شود هرسال يك بار، دستگاه را براي كاليبراسريون و بررسري    توصيه مي

قرار دهيد و نتايج  هاي مجاز اين شركت  و يا يكي از نمايندگي شركت مهندسی كاوندیش سیستم

استاندارد ايمني دستگاه را مجدداً همرراه برا دسرتگاه از شرركت دريافرت       هاي  كنترل كيفي و آزمون

 UUكنيد.
 

 

 توجه

از آنجا كه از قسمت زيرين نشت مايعات به داخل دستگاه ممكن است باعث ايجاد خرابي در دستگاه گردد؛ 

احتياطات دستگاه، امكان نفوذ مايعات به داخل آن وجود دارد، در هنگام تميز و ضدعفوني كردن دستگاه 

 الزم را رعايت نماييد. 
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 MEG1UUجراحي الكتريكي مدل  نكات مهم در استفادة صحيح و ايمن از دستگاه (8
 

 لوازم جانبي دستگاه و روش تميزكردن و ضدعفوني كردن آنها : (8ـ1

 عبارتند از:   MEG 1لوازم جانبي دستگاه الكتروكوتر مدل 

 قطبي  قلم تك الف(    

 قطبي براي برش و انعقاد  الكترودهاي قلم تك ب(

 صفحة بيمار با كابل اتصال به دستگاه ج( 

 پدال پايي  د(  

 پنست دوقطبي و كابل اتصال آن به دستگاه)در صورتيكه مورد درخواست بوده باشد(.   ه(  

 vessel sealingو( ابزار      

كه توس  شركت كاوندیش در اختیار   Originalتنها از لوازم جانبی توصیه می شود UU  هشدار :

 غیر استاندارد و ندامرغوب و  و هرگز از لوازم جانبی نماییداستفاده است،  شما قرار داده شده

و همواره از سالم بودن عایق این لوازم اطمینان حاصدل   دهننمودیده و معیوب، استفاده   آسیب

و توجه داشته باشید كه قلم های یک بار مصرف چندین بار مورد استفاده قرار نگیرند.  فرمائید.
UU 

 شركت كاونديش يرا  با لوازم جانبي خود اطمينان نداريد سازگار بودن  به در صورتي كه نسبت

  نماييد. اطمينان حاصل آنسازگار بودن از  تماس حاصل نموده تا كاونديشنماينده هاي مورد تاييد 

از حداكثر ولتداژ    ،لوازم جانبی كه حداكثر ولتاژ قابل تحمل آن هاتنهدا از   هشدار :

استفاده قرار خواهند گرفدت، بیشدتر   ( در مدهایی كه مورد Vpخروجی دستگاه )

ها و مشخصات   به فصل ویژگی یولتاژ خروج ممیاطالع از ماكز ی. براباشد استفاده نمایید

 ممی. در جدول مربوطه ماكزدییمراجعه نما 11 ةصفح MEG1دستگاه جراحی الکتریکی مدل 

كمتدر از   یداده شده است. استفاده از ابدزار، بدا ولتداژ ندام     Vp×2=( Vp-p) ولتاژ بصورت

ابزار گردد. الزم اسدت   ایاپراتور  مار،یبه ب بیممکن است موجب آس ،یولتاژ خروج ممیماكز

 گردد. هیسازنده آن ته ةهر ابزار از كارخان یولتاژ نام
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      مجراز ،   غيرر استفاده از لوازم جانبي غير استاندارد و معيوب يا اسرتفاده از لروازم هراي جرانبي

 : خواهد داشت دنبالذكر شده در ذيل را به  پيامدهاي

 فعال شدن ناخواستة  نراتور. -1

 وارد آمدن آسيب يا شوك الكتريكي به بيمار يا تيم جراحي. -2

 .(REM)با بيمار Plateكيفيت تماسغير فعال شدن سيستم مانيتورينگ  -2

 .انتخاب ناخواسته و اشتباه مودهاي جراحي -0

 .توان خروجي الكتروكوتريا قطع و وصل شدن  نشدكم  -5

 فلز. قوس الكتريكي بين دوا ر  عضالني درب اعصاتحريك شوك الكتريكي و يا  -6

  .مي شود(زماني كه الكتروكوتر فعال )مانيتورينگ تجهيزات درالكترومغناطيسي تداخل  -7

 جريان نشتي فركانس باال.بيش ازحد افزايش  -0

  نراتور. خراب شدن -2

 هشدار!

 لوازم جانبیMonopolar  باید به فیش خروجدی  تنهاMonopolar     متصدل شدوند و لدوازم

متصل شوند و هرگز نباید جابجا   Bipolar نیز  تنها باید به فیش های خروجی  Bipolarجانبی 

 .متصل شوند

 باید به صورت مطمئن و بدون نیاز به فشار زیاد، در محل خدود قدرار    لوازم جانبی یتمام

 بگیرند.

  یدا مدواردی   و شند با نمیدستگاه  شدن به به متصلقادر از لوازم جانبی كه به طور صحیح

 در آنها دیده می شود، استفاده ننمایید. ،قطعی، شکاف یا عالئم فرسودگی دیگر :همچون

 های لوازم جانبی و درآوردن آنها از دستگاه، الزم است  به   هنگام جازدن كانکتورها و فیش

 ها اجتناب شود.  ها و فیش  و از فشار زیاد به كابل هآرامی و مالیمت این كار انجام شد

 !هشدار 

 UU به ژنراتور از مبدل استفاده نفرمایید لوازم جانبیهرگز برای متصل نمودنUU. 
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 قطبي   الف( قلم تك

 

  

 

 :به قرار ذيل مي باشند Monopolar سوكت هاي مادگي سازگار بالوازم جانبي 

 .{Mono2(47,48)} ,{Mono1(45,46)}پين با سوئيچ هاي انگشتي سه جراحي قلم  -1

 Martin  با كانكتور مخصور نوع (با سوئيچ هاي انگشتي) پيندو  جراحي قلم -2
.{Mono1(45)}, {Mono2(47)} 

 8mm  .{Mono1(44)}به قطر اتصال با فيش  (كنترل شوندة پايي) فيشه تك جراحيقلم  -2

 4mm  .{Mono1(45)}به قطر  اتصال با فيش (كنترل شوندة پايي)تك فيشه  جراحيقلم  -0

 : تسازگار اس زيرقطبي   هاي تك  با انواع قلم تنها  MEG 1دستگاه 

  Bowa, Martin, Berchtold, Tecno, Fiab, Metko  الكترودهاي متنوعي كه بره عنروان    ولي لب. و

 شوند.  ها نصب مي  شوند، روي اين قلم  قطبي استفاده مي  الكترود فعال در جراحي تك

توانرد برا چرخانردن هرر       پرذيرد و جرراح مري     اين الكترودها به آساني صورت مينصب و تعويض 

 الكترود، جهت مناسب و مورد نظر خود را انتخاب نمايد.

 

 

 

 
 

 

خرابی یا  بیشتر است و در این مودها،  Sprayاهمیت این موضوع در مودهایی با ولتاژ زیاد مانند مود 

باعث عوارض ناخواسته و سوختگی شود. تواند ضعف در عایق بندی كابل و قلم می
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 MEG 1قطبی سازگار با دستگاه   های تک  هایی از قلم  :  نمونه 26شکل  

 

تر است،   روي قلم دو دكمة فشاري وجود دارد كه جراح با فشار دكمة زرد رنگ، كه به سرقلم نزديك« 

 نمايد.  را  انتخاب مي Coagulation، و با فشار دكمه آبي رنگ، حالتCuttingحالت 

چنرين،    هاي شستشوي اولتراسونيك اسرتفاده شرود. هرم     قطبي، نبايد از وان  براي تميز كردن قلم تك

 هاي هواي داغ استفاده شود.  براي استريليزه كردن آن نبايد از دستگاه

كننده، سطح قلرم و    ضدعفونيقطبي، با استفاده از الكل يا مواد   پس از هر بار استفاده از قلم تك

هاي ضردعفوني برا توجره بره       توانيد كابل و قلم را در محلول  چنين، مي  كابل را كامالً تميز كنيد. هم

ور كنيد. البته اين كار ممكن است از عمرر    كننده، كامالً غوطه  دستورالعمل استفاده از موادضدعفوني

قلم و كابل را كرامالً برا    ها بكاهد. پس از اين كار،  شدن اتصاالت و فيش مفيد قلم، به خاطر اكسيد

،  (Autoclave) الوكوتتگاه اسشده شستشو دهيد. سپس در صورت نياز، با استفاده از د  آب استريليزه

قطبي را استريليزه كنيرد. توجره داشرته      قلم تك (،  كابل وUUF273UUادل مع) UUC134UU ا دماي حرداكثرت

قطبي قابل تعمير نيست و در صورت خرابي بايد از قلم نو اسرتفاده شرود.     تك باشيد كه كابل و قلم

باعث تغييرر شركل كابرل در درازمردت      را اين كاريقطبي نپيچيد، ز  گاه كابل را به دور قلم تك  هيچ

  » شود.  مي
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 قطبي  ب( الكترودهاي قلم تك

تواند با   متنوع وجود دارد، كه جراح ميها و ابعاد   انواع گوناگوني از الكترودهاي فعال با شكل

 ترين نوع آنها، عمل جراحي را انجام دهد.  انتخاب مناسب

 

 
 

قطبي  از الكترودهاي فعال تك   : چند نمونه 27شكل   
 

هراي    انواع مختلف الكترود چاقويي و كروي همراه با دستگاه به شما ارائه شده است، كه استفاده« 

تواند بسته به تكنيك خار مورد نظر خود، انواع   دهد. البته جراح مي  ميمعمول جراحي را پوشش 

 قطبي باشد، مورد استفاده قرار دهد.  ديگري از الكترود فعال را كه قابل نصب روي قلم تك

هراي باقيمانرده     كردن اين الكترودها، ابتدا بايستي بافت  كردن و استريليزه  براي تميزكردن، ضدعفوني

باشد، بره آرامررري جردا نمرود.       هاي زبري كه از جنس مس يا فرروالد مي  با برس را ودبروي الكتر

توجه داشته باشيم كه، براي تميزكردن اين الكترودها نبايد از ابزار تيز مثل، چاقو يا قيچري اسرتفاده   

هرا بره الكتررود در هنگرام       نمود؛ زيرا خراب شدن سرطح ايرن الكترودهرا باعرث چسربيدن بافرت      

 شود.  هاي بعدي مي  دهاستفا
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توصیه می شود برای تمیز كردن این الکترودها در حین عمل جراحی، از كاغذ سدمباده هدای   

 استریل و یکبار مصرفی كه برای این كار در نظر گرفته شده است، استفاده نمایید.

ضردعفوني  قطبي گفته شد، آنهرا را    پس از تميز كردن الكترودها، مشابه روشي كه در مورد قلم تك

تروان از وان    هاي مذكور، براي تميزكردن الكترودها مي  كرده و استريليزه نماييد. البته عالوه بر روش

 UUC181UUتروان از هرواي داغ ترا      كردن نيرز، مري    شستشوي اولتراسوند استفاده كرد و براي استريليزه

 استفاده نمود.

ونقل   هاي مناسب براي نگهداري و حمل  جعبه براي جلوگيري از آسيب ديدن الكترودها، همواره از

 » آنها استفاده نماييد.

 
 ج( صفحة بيمار

 

   دهندة ايمني صفحة بيمار ومدار ايمني نوع   دستگاه مجهز به سيستم نشانREM  

 (Returne Electrode Monitoring  است؛ ) 
 

  در صورتي كهplate ديدگي در مسير اتصال كابل و   به دستگاه متصل نباشد، و يا هر گونه آسيب

تا دستگاه اتفاق بيفتد كه باعث قطع شدن مسير اتصال گردد، به طور خودكار از فعال  plateكانكتور 

شود و يك پيام صوتي منقطع و يك پيام نوري قرمز   جلوگيري مي Monopolarشدن وضعيت هاي 

 .شود  مشاهده مي plateطع بودن مسير رنگ، به نشانة ق
 

   چنانچه ازplate  هاي مخصور نوعREM   استفاده شده باشد، اتصال مناسبPlate را  به بيمار

كند و درصورتيكه سطح مو ر تماس به اندازه كافي نباشرد، هشردار مناسرب توليرد و از      بررسي مي

 كند. جلوگيري مي monopolarفعال شدن  نراتور 
 

 براي پليت هاي  اهم 25و بيشتر از  اهم 150مت كمتر از مقاوDual Pad (  بين دو ترمينال فريش

باشد. همچنين درصرورتيكه   مي  12KHZ +110KHZگيري  قابل قبول است و فركانس اندازه (پليت

گيرري شرده    % نسبت به امپردانس مينريمم انردازه   50گيري شده در هر زمان بيش از  امپدانس اندازه

 شود. اعالم مي  Plateاهم بيشتر شود، خطاي 150افزايش يابد و يا از  
 

  اهم براي پليت هاي تك صفحه اي  25مقاومت كمتر ازSingle Pad .قابل قبول است 
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  سوكت مادگی مربوط به صفحة بیمار
 

 سروكت مرادگي  بره   (دوتكره و معمرولي  )صرفحة بيمرار  هر دو نوع الزم به ذكر است، براي اتصال 

 قابل قبول است. 6.3mm، تنها كابل هايي با قطر فيش (42)دستگاه

شرده در ذيرل برراي     نامبرده هايبيمار هصفح انواعتنها از كند  توصيه مي سيستم كاونديششركت 

Meg1 استفاده نماييد:  (Bowa, Martin, Erbe, Fiab, Berchtold, Shuyou , ولي لب) 

 UU20UUشماره انتخاب جنس و ابعاد صفحة بيمار، بستگي به توان خروجي مورد استفاده دارد. در شكل 

 حداقل سطح مورد نياز براي انواع الكترودهاي خنثي، بيان شده است.
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 برای انواع الکترودهای خنثی به صورت تابعی از توان خروجیAV : حداقل سطح تماس  28شکل 

 

   A  :صفحة بیمار از جنس پلیمر هادی (Silicon Rubber)  
       B:  جنسصفحة بیمار از stainless steel  های هادی جریان الکتریکی  استفاده از ژل بدون 
       C: های هادی ویا  صفحة بیمار از جنس صفحات فلزی قابل انعطاف با استفاده از ژل 

 های چسبنده می باشند. ژل و (Conductive)پلیتهای یکبار مصرفی كه دارای ژلهای هادی جریان             

 

با توجه به حداكثر توان خروجي مرورد اسرتفاده روي هرر بيمرار،     ، الزم است UUايمني بيمارUUبه منظور 

 حداقل سطح تماس الزم براي صفحة بيمار، رعايت شود.
 

طبق دستووراعمم  وووتود در   كردن صفحة بيمار، دقيقاً   براي تميزكردن و ضدعفوني

 ».نمائيدعم   بندي صفحة بيمار بسوه
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 نکته در مورد صفحه بیمارهای دو تکه : 

به دليل دو تكه بودن اين نوع از صفحه بيمار، ميزان تماس مو ر آن با بدن بيمار بسيار حائز اهميت 

باشد و چنانچه در كيفيت تماس پليت با بدن بيمار مشكلي وجود داشته باشد، دستگاه آنرا حس  مي

 (.REMنمايد )سيستم  نموده و اعالم خطا مي

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صفحة بيمار دو تكه 22شكل 
 

UUاستفاده از پلیتهایDual Padاحتمال سوختگیهای ناخواسته در محل ، Plate دهد. را به شدت كاهش می 

 همواره از سالم بودن عايق كابل مربوط به الكترود خنثي اطمينان حاصل فرماييد. احتياط:

 
 

پليت هاي  ااستفاده از پليت هاي پليمري، حتما از نوع سيليكوني و استاندارد استفاده شود زيردر صورت 

 مي توانند، سوختگي ايجاد نمايند. الستيكي غير استاندارد بامارك هاي ناشناخته

Dual Pad 

: صفحة بيمار از جنس سيليكون هادي 20شكل   
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 د( پدال پايي

 

Footswitch

 
 

نصب شده اسرت، از نروع آلمراني و     UUMEG1UUسوكت مادگي مربوط به پدال پايي، كه روي دستگاه 

شردن فريش نرري پردال       باشد و قابليت پيچ  مي Kavandishو  ERBEهاي استاندارد   سازگار با پدال

 پايي به صورت  ابت و مستحكم را دارا است.

 توان از پدال پايي دوتايي استفاده كرد.  مي Bipolarو  Monopolarبراي فعال كردن  نراتورهاي 

شرود و برا فشرار      انتخاب مري  Cuttingبا فشار پدال زردرنگ، وضعيت  Monopolarدر حالت 

 Bi-Cutنيرز اگرر مرود     Bipolarدر حالرت  شرود.    انتخاب مي Coagulationرنگ، وضعيت   پدال آبي

فعرال مري شرود و اگرر سراير مودهرا        Bipolarانتخاب شده باشد، تنها با پدال زرد رنگ خروجري  

 انتخاب شده باشد، تنها با پدال آبي رنگ فعال مي شوند.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : پدال پایی دوكاناله 31شکل 
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پدال پايي كه همراه با دستگاه در اختيار شما قرار گرفته است، محصول شركت مهندسي كاونديش 

طراحي و ساخته  «IEC60601-2-2و IEC60601-1»المللي  بينسيستم بوده ومطابق با استانداردهاي 

 شده است.

  .ساختار اين پدال در مقابل ريزش آب و نفوذ مايعات محافظت شده است
 

 از اعمال فشرار بره محرل اتصرال      -االمكان  حتي -ونقل پدال از كابل استفاده نشود و  براي حمل

كابل بره دور پردال بره صرورت محكرم و برا فشرار،        كابل به پدال اجتناب شود. ضمناً، از پيچيدن 

زا   از مواداشرتعال  پردال  كرردن   خودداري شود، بايد توجه داشت كه اوالً، در تميزكردن و ضدعفوني

هايي كه احتمرال نشرت مرواد بيهوشري قابرل        از محل UUمتری  سانتی UU 25استفاده نشود.  انياً، در منطقة

 است.  Medical Zoneبه اقع نشود. اين ناحيه مشهور اشتعال وجود دارد، مورد استفاده و

 است. در شكل زير نشان داده شده  Medical Zoneناحيه  

 

 
 

 توان استفاده كرد.  های محافظت شده در برابر خطرات اشتعال می  ای كه تنها از پدال  : ناحیه 32شکل 
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 ه( انعقاد دوقطبي

برراي انعقراد    ي وجود دارد كره ها و ابعاد مختلف  با شكل Bipolarهاي   انواع گوناگوني از پنست

 مي باشند.ها  قابل استفاده   بافت
 

28.5mm

44mm 
 

 :استسازگار  تنها با كابل ها و كانکتورهای زیر خروجی دوقطبی فیش

 .Berchtold , Martin (50)نوع  مخصوربا كانكتور  Bipolarكابل  -1

 4mm.. (49,51 or 49,52)با كانكتور عمومي دو فيشه با قطر  Bipolarكابل  -2

 از يكرديگر  28.5mmبرا فاصرلة    4mmبا قطرر  فيشهدو } ولي لببا كانكتور نوع  Bipolarكابل  -2

(49,51)}. 

 از يكرديگر  44mmبرا فاصرلة    4mmبرا قطرر   فيشهدو } ولي لببا كانكتور نوع  Bipolarكابل  -0 

(49,52).}  

نامبرده شده در ذيل  لوازم جانبي انواعتنها از توصيه مي كند شركت كاونديش سيستم 

     :استفاده نماييد Meg1براي 

( Bowa, Martin, Tecno, Berchtold, Fiab, Metko , ولي لب) 
 

به غير از انتهاي دوسر پنست، بقية نواحي از مواد عايق پوشيده شرده    Bipolarهاي در پنست

دهرد و    هنگام تماس با بافت، به غير از نروك پنسرت، در نرواحي ديگرر انعقراد رخ نمري      است كه 

شود، نخواهرد شرد. در     باعث سوزش دست جراح هنگامي كه خروجي دوقطبي فعال مي چنين،  هم

 ( رابط خروجي دوقطبي قرار دارد. انتهاي پنست )محل اتصال با كابل
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 : چند نوع پنست مورد استفاده در انعقاد دوقطبی 33شکل 
 

گيرد.   در صورت نياز به كابل و پنست دوقطبي، اين لوازم همراه با دستگاه در اختيار شما قرار مي«

قطبري اسرت. و ترا دمراي       نحوة ضدعفوني و استريليزه كردن كابل و پنست دوقطبي، مشابه قلم تك

°C120 ند.باش  قابل استريليزه كردن مي 

براي تميز كرردن و ضردعفوني كرردن و نگهرداري پنسرت دوقطبري، نكراتي كره در تميرز كرردن           

قطبي ذكر شد، بايستي رعايت شود، خصوصاً، براي تميرز كرردن نروك پنسرت، از       الكترودهاي تك

 هرگرزً شرود،    پنسرت مري   روي عرايق آبكاري ورفتن پوشش   اشياي سخت و زبري كه باعث از بين

 »استفاده نشود.

از اعمال فشار زياد به پنست، و يا بازكردن دوشاخة پنست از يكديگر اجتنراب كنيرد، زيررا باعرث     

شود.  ازپيچيدن كابل دوقطبي به صورت محكم و با فشرار    هاي عايق روي پنست مي  خرابي پوشش

 شود.  اجتناب كنيد، زيرا اين كار باعث تغيير شكل كابل در درازمدت مي
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 و ( برش دو قطبي :
 

مشراهده   20هرا درشركل   شرود كره يرك نروع از آن     هاي خاصي استفاده مي در اين تكنيك ، از قلم

ها الكترود باريك سوزني شكل است. كه براي بررش بافرت    شود. در اين نوع قلم  يكي از قطب مي

 نمايد . باشد كه مسير برگشت جريان را كامل مي مناسب است و قطب ديگر غالف فلزي  قلم مي
 

             

                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای برش دو قطبی Bipolar: یک نوع قلم 34شکل 

 برای برش دو قطبی Bipolar ابزار جراحی: یک نوع  35شکل 
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 دستگاه جراحي الكتريكي نكات ايمني و كاربردي مهم در استفاده از (8ـ2

هاي جراحي الكتريكي، عالوه بر كيفيت و كارآيي   استفاده از دستگاهجراحي ايمن و مطلوب با 

دستگاه، تا حدود زيادي به آشنايي و تسلط كاربر)اپراتور( و جرراح بره ايرن تكنيرك بسرتگي دارد.      

 .UUخصور نكات ايمني، دقيقاً مطالعه و رعايت شود  الزم است كلية مطالب اين دفترچه بهUU :بنابرراين
 

 :1هشدار 

خطر احتراق گازها يا مواد قابل اشتعال در هنگام استفاده از دستگاه جراحي الكتريكي وجود دارد.  

 .از تماس مواد قابل اشتعال با الکترودهای دستگاه جراحی الکتریکی باید اجتناب شود بنابراين،
كنندة قابل اشتعال و   شود، بهتر است از مواد بيهوش  اگر عمل جراحي در ناحية سر و سينه انجام مي

كه ايرن مرواد     و اكسيژن استفاده نشود، مگر اين (N2O)يا گازهاي اكسيدكننده مانند، اكسيد نيترو ن

 به خارج مكيده شوند.

امكان دارد از مواد غيرقابرل اشرتعال   چنين، براي تميز كردن و ضدعفوني كردن، تا جايي كه   هم

، اجازه دهيد مرواد قابرل    HFكارگيري دستگاه جراحي   استفاده شود؛ در غير اين صورت، قبل از به

اشتعال در زير بيمرار يرا در     هاي قابل  كاررفته، تبخير شوند. ضمناً، خطر جمع شدن محلول  اشتعال به

مانند مهبل، وجود دارد. هرر مرايع جمرع شرده در ايرن      هاي بدن   هاي بدن مانند ناف و حفره  گودي

 ها، بهتر است قبل از استفاده از دستگاه، خشك شوند.   محل

بعضي مواد مانند نخ پنبه و گاز، هنگامي كه با اكسريژن، اشرباع شرده باشرند، ممكرن اسرت در       

 هاي توليد شده در استفادة عادي از دستگاه، مشتعل شوند.  تماس با جرقه
 

 :2هشدار 

قددرت خروجدی   شرود    ور رعايت مسألة ايمني و اجتناب از عوارض ناخواسته، توصيه ميربه منظ

 كم باشد.-در صورت امکان -جراحی الکتریکیهر انتخاب شده برای 
 

كنید قدرت خروجی دستگاه، كمتر از حالت عادی است، پدیش از    در صورتی كه احساس می

 بررسی كنید:افزایش قدرت دستگاه، موارد زیر را 

                                        از انتخاب صحيح وضعيت مورد نظرر خرود روي پانرل دسرتگاه، و يرا پردال پرايي، و يرا

 هاي انگشتي اطمينان حاصل نماييد.  سوييچ     . 
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  قطبي، از اتصال صحيح و كامل صفحة بيمار مطمئن شويد.  در حالت تك 

  ها به دستگاه بررسي شود.  فيش ها و  محكم بودن اتصال كابل 

 .نوك الكترودها را از مواد چسبنده، كامالً تميز نماييد 
 

 :3هشدار 

هرگز دو قلم جراحي را به يك كانكتور خروجي به صورت همزمان متصل ننماييد. زيرا اين    

 كار باعث خواهد شد، هردو قلم همزمان با هم فعال و غير فعال شوند.
 

 :4هشدار 

 Monopolar1هراي   كه دو جراح همزمان خروجي درصورتي Sprayشته باشيد در مود توجه دا 

شرود. بنرابراين قطرع و     را فعال نمايند. توان خروجي بين دو قلم جراحي تقسيم مي Monopolar2و

 تواند روي توان خروجي قلم ديگر تا ير داشته باشد. مي Monopolarوصل جريان در يك قلم 
 

 :5هشدار 

بر ا ر جراحي با الكتروكوترها. ذراتي حاوي دود و بخار در محيط رها مري شروند كره ايرن ذرات     

باكتري و دي اكسيد كربن به مقدار كم حاوي مواد شيميايي سمي. بافت كربنيزه شده. ذرات خون. 

 مي باشند كه بايستي اين ذرات را توسط مكنده ها وكانال هاي مخصور هدايت و فيلتر نمود.

يه مي شود جهت تخلية دود حاصله. راههايي در نظر گرفته شود و فيلترهايي تعبيه گرردد  توص 

و از كانال هرا يرا    توصيه هاي الزم نيز در اين خصور به پرسنل اتاق عمل داده شود. و همچنين 

محل هاي آزاد براي تخلية دود استفاده نشرود و در حرين عمرل بايسرتي از ماسرك هرايي برا ا رر         

   باال با كمترين ا ر استنشاق ذرات كربني استفاده شود.فيلترينگ 
 

 :6هشدار 

چنانچه در دستگاه خرابي ايجاد شود، اين امكان وجود دارد كه موجب افزايش در تروان خروجري   

 انتخاب شده(. Levelدستگاه شود )در مقايسه با 
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 :7هشدار 

مشخص شده اند  (IEC60417-5134) كانكتورهايي كه با عالمت هشدار تخليه الكترواستاتيك

نسبت به  تخلية الكترواستاتيك حساس هستند و در هنگام كرار برا آن هرا بايرد احتياطرات الزم را      

رعايت نمود.بدين سبب بايستي درهنگام متصل كردن كابل ها به اين كانكتورهاي خرار از عردم   

بار استاتيكي تجمع يافته را روي ان حاصل نمود به طور نمونه ميتوان تجمع بارالكترواستاتيك اطمين

 .بدنة دستگاه تخليه نمود
 

 :1 احتياط

درحين عمل جراحي، بدن بيمار نبايد با اجزاي فلزي متصل به زمين، يا داراي ظرفيت خازني قابرل  

تزريرق و...( و يرا برا    هاي فلزي تخت عمل، پاية فلزي لروازم    توجه با زمين)به عنوان مثال، قسمت

دار تماس پيدا كند، زيرا ممكن است در ا ر نشرت جريران فركرانس براال،       هاي مرطوب و نم  پارچه

.)اسدتفاده از صدفحة آنتدی    چگالي زياد جريان در سطوح تماس كوچك، باعرث سروختگي شرود   

 (استاتیک توصیه می شود

ر معمروالً    سراكن  جلوگيري از تجمرع برار  خاطر   به عمل ر    از آنجايي كه سطوح ارتجاعي روي تخت

هراي فلرزي،     مقدار كمي هدايت الكتريكي دارند، بنابراين براي جداسرازي كامرل بيمرار از قسرمت    

برای جداسازی بیمار از تخت عمل و اشیای فلزی، از صفحات خشک و چندان مناسب نيستند. 

هراي    در زير بيمار، از هولره  شدن مايعات  و براي جلوگيري از جمع ضدآب و ضخیم استفاده شود

 كنندة رطوبت استفاده شود.  جذب
 

 
: نحوة قرارگیری بیمار روی تخت عمل 35شکل   
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 :2 احتياط

قطبي و پنسرت دوقطبري بايرد      هاي دستگاه جراحي الكتريكي شامل، صفحة بيمار، قلم تك  خروجي

ها با يكديگر اجتنراب    اي باشد، كه از تماس ناخواسته با بيمار يا تماس خروجي  وضعيتشان به گونه

 ه شوند.شوند، الزم است از بیمار مجزا نگهداشت  الکترودهای فعالی كه موقتاً استفاده نمیشود و 

هاي متصل به الكترود جراحي، بهتر است در مسيري قرار داده شوند، كره از تمراس     چنين، كابل  هم

هاي ناخواسته كراهش    با بيمار يا هر جسم هادي ديگر اجتناب شود تا بدين ترتيب، خطر سوختگي

 يابد.
 

 :3 احتياط

توانند مسيري   يا تصويربرداري ميهاي تجهيزات مونيتورينگ يا تحريك كننده و   الكترودها و پروب

هاي فركانس باال، و در نتيجه، سروختگي ناخواسرته شروند. بنرابراين، وقتري كره         براي نشت جريان

شود، الزم اسرت    گونه تجهيزات استفاده مي  زمان از دستگاه جراحي الكتريكي فركانس باال و اين  هم

ور از الكترودهاي جراحي و صرفحة بيمرار   د -در صورت امكان -هر الكترود يا پروب مونيتورينگ

 رعايت شود. ECGبين الكترود فعال تا الكترودهاي  متر  سانتی 15، و فاصلة حداقل قرار گيرد

استفاده از الكترودهاي سوزني براي مونيتورينگ مجاز نيست و اگر ناگزير به اسرتفاده از ايرن نروع    

هاي مربوط به الكترودهراي    جراحي الكتريكي، كابلالكترودها هستيد، در هنگام فعال شدن دستگاه 

 سوزني را از مونيتور جدا كنيد.

هاي مونيتورينگ با وسايل محدودكننردة جريران فركرانس      شود، از سيستم  در هر صورت توصيه مي

 باال استفاده شود
 

 :4 احتياط

بايد با رعايرت احتياطرات خرار سرازگاري الكترومغناطيسري و       Meg1دستگاه الكتروكوتر   

 همچنين احتياطاتي كه در مستندات همراه آمده است به كار برده شود.
 

 :5 احتياط

را روي پانل جلوي دسرتگاه قررار     Plate  Patient   و  Monopolarحتي االمكان، كابل هاي قلم 

( (Electromagnetic Interferenceندهيد. اين كار احتمال دارد باعث بروز تداخل الكترومغناطيسي 

 در مدارات الكترونيكي دستگاه شود.
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 :6 احتياط

 را تحت تأ ير قرار دهند. Meg1ند دستگاه الكتروكوتر نمي توا RFپرتابل و تجهيزات مخابراتي هايفرستنده

 

 :7 احتياط

 Necrosisگاهي اوقات عوامل ديگري به غير از افزايش چگالي جريان الكتريكري، باعرث   

شوند و بايد توجه داشت كه اينگونه عوامل نبايد با سوختگيهاي ناشي از افزايش چگالي جريان  مي

الكتريكي كه تنها در محل اتصال بيمار با اشياء فلزي و يا در محل تماس ناقص پليت با بيمار اتفاق 

 افتد اشتباه گرفته شود. مي

ت كه در ا ر تماس طوالني بافت برا  ها، سوختگيهاي شيميايي اس يك نوع از اين شبه سوختگي

 آيد. مواد ضدعفوني كننده بوجود مي

ها، مربروط بره بافتهراي تحرت فشرار در حرين عمرل جراحري          نوع ديگر از اين شبه سوختگي

باشد. احتمال ايجاد نكروز بافت در ا ر فشار، در بيماراني كه بمدت طوالني تحت عمل جراحي  مي

در حالت  ICUگيرند و يا پس از آن در  ل مغز و اعصاب( قرار مي)از قبيل عمل قلب باز و يا اعما

حركت قرار دارند وجود دارد. براي جلوگيري از اين نروع نكرروز بايرد مراقبتهراي      بيهوشي و يا بي

رساني مناسرب   كافي بعمل آيد و از قرار گرفتن بافتهاي بيمار در معرض فشار طوالني كه مانع خون

 شود. شود اجتناب به بافتها مي

سراعت پرس از    ضمناً برخالف سوختگيهاي ناشي از الكتروكوتر كه بالفاصله يا حداكثر تا يك

عمل جراحي خود را كامالً نشان ميدهند، ممكن است آ ار اينگونه شبه سوختگيها سراعتها و حتري   

 روزها پس از عمل جراحي كامالً مشخص شود.

 : 1تذكر  

 حتما از فيش خروجي اصلي و الپاروسكوپي واندوسكوپي TURهايي مانند  در عمل  

1 Monopolar (11صفحة 1شكل  00يا  05 شمارة)  هراي   استفاده نماييد. زيرا استفاده از فريش

 باعرث آسريب ديردن   ممكن است ( براي اين منظور، 11 در شكل صفحة 06كمكي خروجي)شماره

 د.شو     Monopolar1خروجي
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 :الكترومغناطيسي دستگاه روي عملكرد دستگاه هاي الكترونيكي مجاوركاهش تداخل  در نكات مهم (8ـ2ـ1
 

  احتمال تداخل الکترومغناطیسی دستگاه كوتر برروی دستگاههای الکترونیکی مجاور

وجود دارد، بنابراین درصورت مشاهدة وضعیت غیرعادی در دستگاههای مجاور، این احتمال 

 .وضعیت ناشی از تداخل دستگاه كوتر باشدرا هم در نظر بگیرید كه ممکن است این 

 

 تواند  افتد، اقدامات زير مي درصورتيكه تشخيص داده شود تداخل تنها در حالت فعال بودن ژنراتور اتفاق مي

 باعث كاهش تداخل شود:

 كاهش توان خروجي دستگاه. -1

 يا Softو مودهاي  Blendبجاي مود  Pure cutاستفاده از مودهاي با ولتا  كمتر فرضاً مود  -2

 Swift  بجايSpray. 

 . Monopolarبجاي روش  Bipolarاستفاده از روش  -2

 افتد دور كردن دستگاه و كابلهاي خروجي آن از دستگاهي كه در آن تداخل اتفاق مي -0

  .)فرضاً مونيتور( 
 

  درصورتیکه بیمار دارایPace maker  گذاشته شده و یا دیگر دستگاههای الکترونیکی كار

باشد خطر تداخل در عملکرد آنها و حتی آسیب رسیدن به این دستگاهها  در داخل بدن می

وجود دارد. در اینگونه موارد اگر مجبور به استفاده از دستگاه كوتر هستید به منظور كاهش 

 ریسک اقدامات زیر را انجام دهید:

 استفاده شود. Bipolarحتي االمكان از روش  -1

 ا و اتصاالت آنها و اتصال پليت با بيمار بصورت دقيق چك شود تا از ايجاد جرقه بر كابله -2

 ا ر ضعيف بودن اتصاالت جلوگيري شود.      

االمكان به موضع عمل نزديك باشد و قلب و يا  اي انتخاب شود كه حتي هبگون Plateمحل  -2

Pace maker  بين موضع جراحي وPlate .قرار نگيرند 

 از عمل حتما با متخصص قلب مشورت نماييدقبل  -0

 توجه داشته باشید. ECGاز تجهیزات مونیتورینگ مطمئن استفاده نمائید و پیوسته به سیگنالهای  -5

 دستگاه الكتروشوك همواره در دسترس باشد. -6



   MEG1راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل      

 
72 

 قطبي :  نكات مهم، ويژة كاربردهاي تك (8ـ2ـ2

همواره حداقل توان مورد نياز را استفاده نماييد وبخاطر داشته باشريد،افزايش بريش از    : هشدار

 دهد. را افزايش مي حد توان، احتمال سوختگي
 

 كارگيري مؤ ر   ترين نكات به  استفادة صحيح و قرارگيري مناسب الكترود خنثي)صفحة بيمار( از مهم

ازي و قررار  رسر   هاي زيرر در آمراده    رعايت نكات و توصيهباشد.   قطبي مي  و ايمن جراحي الكتريكي تك

 شود :  ته ميرهاي ناخواس  وختگيررات سرفحة بيمار، باعث كاهش خطردادن ص

شركت مهندسی كاوندیش سیستم به منظور افزایش ایمنی بیمار توصیه می نماید از پلیت :  هشدار

یک تکه، كیفیت تماس پلیت با بیمدار  های دو تکه استفاده شود. در صورت استفاده از پلیت های 

 توس  دستگاه كنترل نخواهد شد.
 

و مقدار توان خروجري انتخراب شرود و بره      UU28UU جنس و ابعاد صفحة بيمار با توجه به شكل الف(

 اي قرار گيرد، كه سطح تماس خوبي بين آن و پوست بيرمار برقرار باشد.   گونه
 

تماس ضميف و ناقص كم باشد، ومكن استت در اثتر   در صورتي كه سطح تماس وؤثر، به علت 

 د.بووود آي افزايش چگاعي وريان در وح  تماس، سوخوگي
 

 
 

 : كاهش ناحیة م ثر صفحة بیمار 37شکل 
 

 ناحیة هدایت كنندة جریان الکتریکی         

 كند چرا كه تماس با    ای كه جریان الکتریکی را هدایت نمی  ناحیه                                                  

 پوست ندارد و یا به دلیل اكسیدشدن یا آلوده شدن با ذرات چربی،                                                 

 هدایت بسیار ضعیفی دارد.                                                 
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گيررد، بره     اي از بدن بيمار را كه الكترود خنثي روي آن قرار مي  الكتريكي پوست ناحيههدايت ب( 

وسيلة تميز كردن و ماسا  دادن براي افزايش جريان خون در سطح پوست و تراشيدن موهاي ناحية 

 تماس، افزايش دهيد.

وناسبي وانند  سراسر ناحية وسطح هادي وريان از صفحة بيمار، بايد به صورت ثابت، به وح  ج(

اي   ترين ناحية نسبت به ووضع عم  وراحي قرار گيرد، بته گونته    باالي بازو يا باالي ران، در نزديك

كوتتا  باشتد و از    -تا حد اوكتان  -قطبي تا صفحة بيمار  كه وسير عبور وريان بين اعكورود فمال تك

 ها عبور نكند.  وسير قلب و شش

 
 كارگیری مناسب صفحة بیمار با توجه به موضع عمل جراحی  : به 38شکل 

 

هرايي   از قرار دادن صفحة بيمار، روي عروق خوني بزرگ زيرپوستي و يا استخوان و يا قسمت  د(

ترجيحا در صرفحة بيمارهراي دائمري از  ل     وكه گردش خون معموال ضعيف است، اجتناب كنيد. 

ووقميتت صتفحة   UU سطح صفحة بيمرار اسرتفاده نماييرد و    مناسب و به صورت يكنواخت در تمامي

ترا سرطح    UUبيمار را با اسوفاد  از نوارهاي السويكي، و پيچيدن باند به دور آن، كاوالً ثابت كنيتد 

جا كردن بیمار، اتصدال صدحیح     درصورت جابه خوبي با پوست بيمار تماس يابد و  داخلي آن به

 صفحة بیمار را مجدداً بررسی نمایید.

كنيد، دقت كنيد در حين عمل هيچگونه مايعات و رطوبتي ناشي  در صورتيكه از  ل استفاده نمي ه(

از خونريزي يا مايعات شستشو دهنده يا ضدعفوني كننده يا عرق بدن بيمار نبايد بره محرل تمراس    

 صفحة بيمار برسد. زيرا نفوذ اين مايعات امكان سوختگي را در محل افزايش خواهد داد.
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صورتيكه قطعات فلزي داخل بدن بيمار كرار گذاشرته شرده اسرت، محرل صرفحه بيمرار را         در و(

 اي انتخاب كنيد كه اين قطعات در مسير جريان قرار نگيرند. بگونه

به هيچ عنوان از آب يا وحلول آب نمك يتا قترار دادن پارچتة ختيا بتراي تقويتت ات تال         ن(

 .اسوفاد  نكنيد
 

 احتياط :

هتا   الز  استت     و يا بتين ران  راي نمونه بين بازوها و بدن بيمارباز تماس پوست با پوست )  

چنين، ونتاطقي    توان اسوفاد  كرد. هم  ولوگيري شود؛ براي اين ونظور، از هوعه يا گازخشك وي

ا هاي بتدن ووتود دارد، بايتد بت      از بدن بيمار كه تمرق زياد دارند و اوكان تماس با ساير قسمت

 هوعه، خشك نگهداشوه شود.
 

 هشدار :

، در صورتي كه الكترودهاي فعال به  HFتوجه داشته باشيد كه فعال شدن ناخواستة  نراتورهاي    

صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق پارچة مرطوب يا ساير اشياي هادي جريان، با بيمار تمراس  

تواند ناشي از فشرار    تواند، باعث سوختگي شود. فعال شدن ناخواستة  نراتورها، مي  داشته باشند مي

هاي لوازم جرانبي دسرتگاه، و يرا خرابري در       ر كابلهاي انگشتي، يا خرابي د  تصادفي پدال، يا سويچ

خود دستگاه باشد. اگر وصل كردن پدال يا قلم به دستگاه، باعرث فعرال شردن ناخواسرتة دسرتگاه      

شود، خرابي، ناشي از لوازم جانبي است؛ و اگر بدون وصل كردن آنها به دستگاه،  نراتورها فعال   مي

گداه    هدای ناخواسدته، هدیچ     برای اجتناب از سدوختگی . شوند، خرابي مربوط به دستگاه است  مي

ای قرار ندهید كه مستقیماً و یا از طریق اشیای هادی الکتریسیته یا   الکترودهای فعال را به گونه

 های مرطوب با بیمار تماس داشته باشند.  پارچه

مراس دايمري   در مواردي كه الكترود فعال با بافت، حتري در حالرت غيرفعرال برودن  نراتورهرا، ت     

(، توجه بيشتري به عاليم نوري و صروتي فعرال شردن    TURدارد)به عنوان مثال در آندوسكپي ويا 

 نراتورها شود؛ و در مواقعي كه نيازي به فعال شدن  نراتور هرا نيسرت، فرضراً، در بيررون آوردن     

ر خروجري  الكترود از داخل بدن بيمار، حتماً نمايشگرهاي توان خروجي را در حالت عدم تروان د 

 قرار دهيد و يا دستگاه را خاموش كنيد.
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 احتياط :

هاي الكتريكي و يا تمراس برا     توجه داشته باشيد، كه الكترودهاي فعال ممكن است در ا ر جرقه   

ها باعث سروختگي ناخواسرته     ها، در حين برش و انعقاد، داغ شوند و تماس آنها با ساير بافت  بافت

 شود.

 
 هشدار:

تواند موجب ايجاد خطرات جانبي مانند آسريبهاي   حساس، تحريك عصبي عضالني مي در بافتهاي

ناشي از انقباض عضالني گردد. احتمال وقوع چنين شرايطي به خصرور در مردهايي كره قروس     

 (، افزايش خواهد يافت.Sprayشود )مانند  الكتريكي ميان الكترود و بافت ايجاد مي

 

 

 

 
 

 نكات مهم ويژه كاربردهاي دوقطبي :  (8ـ2ـ3
 

UU    در روش انعقاد دوقطبي، منطقة تأ ير جريانHF     دو سرر   تنها محدودبره ناحيرة كوچرك برين

پنست است و به دليل توان خروجي كمتر و عدم نياز به صفحة بيمرار خطررات سروختگي بسريار     

 UU و از انعقادهاي ناخواسته نيز جلوگيري مي شود. قطبي است  كمتر از روش انعقاد تك

هرا، امكران ايجراد ترداخل       تر عبرور جريران از بافرت     چنين، به خاطر توان كمتر و ناحية كوچك  هم

 هاي الكترونيكي بسيار كمتر است.  الكترومغناطيسي در دستگاه

پدذیر    كاربردی امکدان شود در مواردی كه از نظر   با توجه به مزایای روش دوقطبی، توصیه می

 است و ناحیة موردنظر برای انعقاد نسبتاً كوچک است، از روش دوقطبی استفاده شود.
 

   هاي خون به دو سر پنست است.   ها و لخته  يكي از مشكالت روش دوقطبي، چسبندگي بافت

الزم  شرود و   اين مسأله گاهي باعث خونريزي مجدد، به هنگام برداشتن پنسرت از روي بافرت مري   

 است نوك قلم دايماً تميز شود.
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 چنين، انتخاب توان خروجي بيش از مقدار مورد نياز، و يا نگهداشتن پنست روي بافرت بره     هم

ها به پنسرت    ها شود، كه خود باعث چسبيدن بافت  تواند باعث كربنيزه شدن بافت  مدت طوالني، مي

با بافت، سيستم فعال باشد، همان جرقرة اوليره    شود. از سوي ديگر، اگر قبل از تماس الكترودها  مي

 شدن بافت، و چسبيدن بافت به الكترود شود.  تواند باعث كربنيزه  بين الكترود و بافت، مي

 براي به UUحداقل رساندن اثرات چسبندگی،UU  :الزم است به موارد زير توجه شود 
 

و براي ايرن   را فعال نکنید. Bipolarاالمکان قبل از تماس الکترود با بافت، ژنراتور   حتی الف(

 2-1-0)بره بنرد   توانيد، از سيستم خودكار بدون تأخير يا با تأخير اسرتفاده كنيرد.     منظور مي

 مراجعه كنيد(.
 

و از ادامة انعقاد، بردون   باید به محض این كه انعقاد كافی انجام شد، قطع شود HFجریان  ب(

 استفاده شود.(  Auto Stop شود از مود پيشنهاد مياين كه ا ر مفيدي داشته باشد، اجتناب شود.)
 

ها، ناشی از انعقاد قبلدی،    الکترودها همواره تمیز باشند و هر بار از اثرات چسبندگی بافت ج(

 كامالً پاك شوند.
 

شوند، قبالً با آب استريليزه شده يا با   دوقطبي واقع مي هاي خشك، مورد جراحي  وقتي كه بافت د(

 محلول نمك فيزيولو يكي، مرطوب شوند.
 

    هر گاه در حین جراحیBipolar   الکترود به بافت بچسبد، قبل از جداكردن الکتدرود از ،

هدای    هدا و بافدت    تأمل كنید، تا ترشحات مدویر   را قطع كنید و چند ثانیه HFبافت، جریان 

 .مجاور اثرات چسبندگی را كاهش دهند
 توانيد، از آب استريليزه شده يا محلول نمك فيزيولو يكي استفاده كنيد.  در موارد شديدتر مي

 

   شرود و خشرك شردن ايرن       ها پوشريده مري    در هنگام انعقاد، سطح الكترودها با مايعات بافت

كند   طح الكترودها شود و جراح احساس ميتواند مانع عبور كامل جريان الكتريكي از س  مايعات مي

توان خروجي كم است، كه اين مسأله با تميز كردن الكترودها پس از هر برار انعقراد، حرل خواهرد     

 شد.
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 و پس از عمل جراحيجراحي  پيش از عمل جراحي، درحين عمل  مراقبتهاي الزم  ةخالص( 4-2-8

 
جراحي ايمن و مطلوب با استفاده از هرر دسرتگاه الكتروكروتر، عرالوه برر كيفيرت و كرارآيي        

اي از  دستگاه، تا حدود زيادي به آشنايي استفاده كنندگان با نكات ايمني بسرتگي دارد، لذا خالصره 

قالب مراقبتهاي پيش از عمل جراحي، مراقبتهاي در حين عمل جراحري، مراقبتهراي    نكات مهم در

 پس از عمل جراحي ذكر شده است.

الزم به ذكر است مطالب اين قسمت اختصار به مدل خاصي ندارد و شامل همة دستگاههاي 

 شود. جراحي الكتريكي )الكترو كوتر( مي

 
 مراقبتهاي پيش از عمل جراحي (1-4-2-8

 

 هاي خار آن دستگاه، از طريق مطالعره   با دستگاه جراحي الكتريكي فركانس باال و دستورالعمل

هاي بعدي، شماره سرريال دسرتگاه را در    توانيد براي سهولت پيگيري دفترچه راهنما آشنا شويد. مي

 مدارك بيمار  بت نمائيد.
 

 ز از لوازم جانبي غيراسرتاندارد و  از سازگاري لوازم جانبي با دستگاه اطمينان حاصل كنيد. و هرگ

 نامرغوب و يا مستعمل استفاده ننمائيد.
 

     هرگز از لوازم جانبي كه كابل آنها پوسيدگي يا پارگي يا له شدگي دارند و يا در ا رر فشرار و يرا

 هاي آنها شكستگي نداشته باشد. اند استفاده نكنيد و دقت كنيد فيش حلقه شدن تغيير شكل داده
 

 اشته باشيد كه درصورت استفاده از توجه دplate هاي فرسوده و قديمي در  هاي پليمري، نمونه

 ا ر مرور زمان كيفيت خود را از دست خواهند داد.
 

 .عملكرد دستگاه را از لحاظ ظاهري و آالرمهاي ايمني چك كنيد 
 

  كنيد پارگي يا قطرع  هرگز پليت بيمار را برخالف دستورالعمل سازنده تغيير شكل ندهيد و دقت

 شدگي نداشته باشد
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       جنس و ابعاد صفحه بيمار، بايد متناسب با حداكثر توان خروجري مرورد نيراز، انتخراب شرود و

plate      بايد با بيمار سطح تماس كافي داشته باشد، در غير اينصورت ممكرن اسرت در ا رر افرزايش

 چگالي جريان در محل تماس، سوختگي ايجاد شود.
 

 براي اتصال  محلي راplate       انتخاب نماييد كه اوالً امكران گرردش خرون در آن ناحيره بصرورت

االمكان به موضع جراحي نزديرك باشرد ترا     عادي فراهم باشد )مانند بافتهاي عضالني( و  انياً حتي

مسير عبور جريان كوتاه باشد و خطر نشت جريانهاي فركانس باال از مسريرهاي ناخواسرته كراهش    

 اً قلب و ششها در مسير عبور جريان قرار نگيرند.يابد و  الث
 

  هيچگاهplate  را روي قسمتهايي از پوست كه در زير آنها عروق خوني بزرگ و يا استخوان قرار

 دارد و يا قسمتهايي كه گردش خون معموالً ضعيف است قرار ندهيد.
 

  تماس الكتريكي پوست باplate      را بوسيله تراشيدن موهاي آن ناحيره و تميرز كررردن پوسرت و

 ماسا  دادن آن افزايش دهيد.
 

 شود محل قرارگيري  توصيه ميPlate و وضعيت پوست بيمار را قبل از اتصال ،Plate در مدارك ،

 بيمار  بت نماييد.

  سرب و بصرورت   شرود از  ل منا  نماييرد، توصريه مري    درصورتيكه از پليتهاي دائمي استفاده مري

توانرد   استفاده نماييد. اسرتفاده از  ل بصرورت غيريكنواخرت، مري     plateيكنواخت در تمامي سطح 

توانيرد برا اسرتفاده از بانردهاي      باعث افزايش چگالي جريان در محل ماليدن  ل شود. همچنين مري 

 را  ابت كنيد. plateمناسب محل 
 

 يس براي تقويت تماسبه هيچ عنوان از آب، محلول آب نمك يا پارچه خplate يمار اسرتفاده  ب با

 نكنيد.
 

 كنيد دقت كنيد در حين عمل هيچگونه مايعات و رطروبتي ناشري    درصورتيكه از  ل استفاده نمي

از خونريزي يا مايعات شستشو دهنده يا ضدعفوني كننده يا عرق بدن بيمار نبايد بره محرل تمراس    

plate .با بيمار برسد، زيرا در محل نفوذ اين مايعات چگالي جريان باال خواهد رفت 
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        درصورتيكه قطعات فلزي داخل بدن بيمرار كرار گذاشرته شرده اسرت محرلplate  اي  را بگونره

 انتخاب كنيد كه اين قطعات در مسير جريان قرار نگيرند. 
 

 لرزي )ماننرد  ف ه بردن بيمرار برا اجرزاي    اي باشد ك نحوة قرارگيري بيمار بروي تخت عمل بگونه 

 نباشد. ( در تماسinfusionقسمتهاي فلزي تخت عمل يا پايه فلزي تجهيزات 
 

 توانرد مسريري برراي نشرت جريران باشرد        هاي خيس و نم دار كره مري   از تماس بيمار با پارچه

 جلوگيري كنيد.
 

     از تماس پوست با پوست )براي نمونه بين بازوها و بدن بيمار يا بين رانهرا( بوسريلة قررار دادن 

 هاي خشك جلوگيري كنيد. پارچه
 

 با فاصلة حداقل  الكترودهاي مونيتورينگ حتي( االمكان دور از محل جراحي قرار گيردcm15 .)

ابلهراي مونيتورينرگ و كابلهراي    از نزديك شدن و بخصور موازي و در كنار هرم قررار گررفتن ك   

خروجي دستگاه جلوگيري كنيد. درصورت امكان از سيستمهاي مونيتورينگ با محدودكنندة جريان 

 فركانس باال استفاده نماييد.
 

         توجه داشته باشيد كه هنگام فعال كرردن دسرتگاه جراحري امكران ترداخل الكترومغناطيسري برا

 .  pacemakerهاي داخل بدن بيمار مانند  دستگاههاي مجاور وجود دارد. خصوصاً  دستگاه
 

    در اينگونه موارد بايد با متخصص قلب مشورت نموده و تجهيزات مونيتورينرگ و الكتروشروك

در مسرير عبرور    pacemakerاي انتخراب شرودكه    بگونره  plateقلبي حتماً در دسترس باشد و محل 

اسرتفاده نماييرد و    Bipolarاالمكران در اينگونره مروارد از روش     باشرد. و حتي جريان قرار نداشرته

با حداقل ولتا  و حداقل توان  مودهراي هستيد از  monopolarدرصورتيكه ناگزير به استفاده از روش 

 .(soft/contact coagulationممكن استفاده كنيد )مانند 
 

 ه نشود و درصرورت اسرتفاده، ايرن مرواد بره خرارج       االمكان استفاد از مواد بيهوشي اشتعالزا حتي

 مكيده شوند.

 



   MEG1راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل      

 
07 

 مراقبتهاي در حين عمل جراحي (2-4-2-8
 

 كنيد،  درصورتيكه از مواد ضدعفوني كنندة اشتعالزا )موادي كه زمينة الكلي دارند( استفاده مي

قابل اشتعال با قوس اجازه دهيد قبل از پوشاندن بيمار، اين مواد كامالً تبخير شوند و از تماس مواد 

 الكتريكي در حين عمل جراحي جلوگيري كنيد.
  

  در حين عمل جراحي به خطر جمع شدن محلولهاي قابل اشتعال در زير بيمار يا در گوديهاي

 بدن بيمار توجه داشته باشيد و قبل از استفاده از دستگاه، اينگونه مايعات را كامالً خشك نماييد.
 

  مورد نياز را استفاده نماييد و بخاطر داشته باشيد افزايش بيش از حد توان، همواره حداقل توان

 دهد. احتمال سوختگي را افزايش مي
 

 شود قدرت خروجي دستگاه كمتر از حالت عادي است، پيش از  درصورتيكه احساس مي

ح افزايش توان، صحت اتصاالت و لوازم جانبي و تميز بودن الكترودهاي جراحي و اتصال صحي

plate .به بيمار را بررسي نماييد 
  

 افزايش  همواره الكترودهاي جراحي را تميز نگهداريد، وجود اسكار روي  الكترودها باعث

امكان داغ شدن  شود، همچنين توجه داشته باشيد مقاومت مسير و كاهش عملكرد مطلوب مي

غيرفعال كردن دستگاه نيز، اين  الكترودها در زمان فعال شدن دستگاه وجود دارد، بنابراين پس از

 الكترودها نبايد با بدن بيمار تماس داشته باشند.
 

  كابلهاي خروجيmomopolar  ،plate  وBipolar كار  را به دور اشياء فلزي حلقه نكنيد اين

تواند باعث نشت جريان از طريق اشياء فلزي گردد و همچنين القاء جريان فركانس باال در اين  مي

 تواند باعث داغ شدن آنها و ايجاد سوختگي شود. مياشياء 
 

  درصورت جابجا كردن بيمار، اتصال صحيح و مطمئنplate  .را مجدداً بررسي نمائيد 
 

  اگر از قلمmonopolar  ياBipolar شود آنها را از موضع جراحي و از تماس  موقتاً استفاده نمي

ند، مجزا نگهداريد تا فعال شدن ناخواسته هست با بيمار يا اشياء هادي جريان كه با بيمار در تماس

 دستگاه )ناشي از فشار تصادفي پدال( باعث سوختگي بيمار نشود.
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  قلمmonopolar  وBipolar ازيد.ور نس را داخل مايعات غوطه 
 

 تواند باعث خرابي  روي دستگاه، ظروف مايعات قرار ندهيد )نفوذ مايعات داخل دستگاه مي

 شود(.
 

  در مواردي مانند اندوسكوپي وTUR  از قطعات چشمي ايزوله شده استفاده نماييد و توجه

ة  نراتور، داشته باشيد چون الكترود فعال با بافتها تماس دائمي دارد، هرگونه فعال شدن ناخواست

تواند باعث سوختگي در محل تماس الكترود فعال با بافت شود. در مواقعي كه بمدت طوالني  مي

نياز به فعال شدن  نراتور وجود ندارد، حتماً توان خروجي را روي حداقل قرار دهيد و يا دستگاه 

 را خاموش كنيد.
 

 ابزار هموستات قوس الكتريكي بر قرار االمكان از انعقاد به روشي كه بين الكترود فعال و  حتي

شود اجتناب كنيد در اين موارد ابتدا تماس بين فلز با فلز را برقرار كرده، سپس  نراتور را فعال  مي

 دهد. كار شوكهاي ناخواسته به جراحان را كاهش مي كنيد اين
 

 ة مجدد، از عملكرد اگر آالرم از دستگاه شنيده شد، وضعيت دستگاه را چك كنيد و قبل از استفاد

 صحيح آن مطمئن شويد و نوع آالرم را در مدارك بيمار  بت نماييد.
 

  براي به حداقل رساندن ا رات چسبندگي الكترودهاي فعال به بافتها در حين انعقاد )خصوصاً در

ه ب را HFاالمكان قبل از تماس الكترود با بافت،  نراتور را فعال نكنيد و جريان  ( حتيBipolarروش

 محض اينكه انعقاد كافي انجام شد قطع كنيد و الكترودها را همواره تميز نگهداريد.
 

  بمنظور كاهش خطرات ناشي از نشت جريان فركانس باال از مسيرهاي ناخواسته، تدابير زير را

 بكار ببنديد.
 

 هاي ايزوله شده با عالمت االمكان از دستگاه حتي   F     در محل فيشplate   ،استفاده كنيد

در محل فيش    هاي زمين شده كه با عالمت      ها، نسبت به دستگاه زيرا احتمال نشت اين دستگاه

plate اند، بسيار كمتر است. مشخص شده 

 االمكان از مودهايي كه ولتا  كمتري دارند استفاده شود مانند مود  حتيPure  نسبت به كه

 Sprayنسبت به مود كه  Soft or Swift Coagulationز مود ولتا  كمتري دارد و ني Blendمود 
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Coagulation  ياFulguration .ولتا  كمتري دارد 

  از فعال نگهداشتن دستگاه در حالت مدار باز، كه الكترود فعال با بافتها هيچگونه 

 تماس الكتريكي ندارد، اجتناب نماييد.
 

  منظور كاهش خطرات روشهاي ه بMinimally Invasive Surgery  مانند الپاروسكوپي( كه(

 افتد، اقدامات زير را انجام دهيد. گاهي سوختگي خارج از ناحيه قابل رؤيت توسط جراح اتفاق مي
 

 دقت بررسي كنيد و توجه داشته باشيد هرگونه ترك و شكاف وه ها را ب كيفيت عايق 

 شت جريان باشد.تواند نشانه ضعف عايقبندي و مسيري براي ن ناهمواري مي

 .از حداقل توان و مودهايي با حداقل ولتا  استفاده نماييد 

  تنها هنگامي  نراتورHF .را فعال كنيد كه الكترود فعال با بافت تماس دارد 

  اگر الكترود فعال در مجاورت قطعات فلزي باشد و يا با قطعات فلزي در تماس باشد نبايد

  نراتور را فعال نمود.

  در موارديكه امكانپذير است از روشBipolar .استفاده نماييد 

 رصورت امكان از دAll metal cannula  كه غالف فلزي بيروني، تمامي سيستمCannula  را

 دليل كوپال  خازني كاهش يابد.ه پوشاند، استفاده نماييد تا احتمال نشت ب مي
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 مراقبتهاي پس از عمل جراحي (3-4-2-8
 

 عمل جراحي بالفاصله دستگاه را خاموش نماييد و درصورت وجود ولومهاي مكانيكي  با پايان

 روي دستگاه، آنها را صفر كنيد.
 

  كابلهاي ارتباطي را به آرامي از محل فيشها باز كنيد و هرگز سيمها را براي جدا كردن از دستگاه

 نكشيد.
 

 Plate  را به آرامي از بيمار جدا كنيد و محل تماسPlate  با بيمار را مالحظه نماييد. تا هرگونه

 جراحت و آ ار سوختگي احتمالي بررسي شود.
 

 :تذكر  

شوند. بعنوان مثال  مي Necrosisغير از افزايش چگالي جريان، باعث ه گاهي اوقات عوامل ديگري ب

در عملهاي جراحي طوالني از قبيل عمل قلب باز و يا اعمال مغز و اعصاب، بافتهايي كه تحت 

شوند و يا پوست بيمار گاهي در ا ر  فشار قرار دارند )مانند باسن يا پشت سر بيمار( نكروز مي

اند، نكروز  م بسته شدهكردن پليت، محك Fixفشار ناشي از قطعات الستيكي و باندهايي كه براي 

شود و يا گاهي تماس طوالني بافت با مواد شيميايي و مواد حساسيت زا )مانند برخي مواد  مي

تواند باعث نكروز شود، درصورت مشاهده عالئم اوليه اين موارد مانند تغيير  ضدعفوني كننده( مي

 .رنگ غيرعادي پوست، پيگيريهاي الزم براي درمان آنها را بعمل آوريد
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 خدمات پس از فروش (9

هراي مشرابه      هاي مهم و مزاياي اساسري ايرن دسرتگاه، در مقايسره برا دسرتگاه        يكي از ويژگي

 خارجي، سهولت و سرعت عمل در خدمات پس از فروش است.

از تاريخ تحويل به استفاده كننرده، تضرمين شرده اسرت و در ايرن       UUماه UU20اين دستگاه به مدت 

در محرل  مدت هرگونه خرابي دستگاه، ناشي از خرابي قطعات و يا خطاي توليد كننده، به رايگران،  

 برطرف خواهد شد. شركت
 

     :در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است 
 

 

   


بايستي برگة زرد رنگ مربوط به درخواست كرارت ضرمانت    كارت ضمانتجهت دريافت 

براي شركت ارسال فرماييد. )قبرل از ارسرال   UUدر اولین فرصت UUرا به طور كامل پر نموده و

 صحيح و كامل پر شده باشد.( ت فرماييد كهردق

  


 نقل يا اسرتفاده غيرصرحيح از دسرتگاه، مشرمول      ول در حم انگاری  سهلهاي ناشي از   خرابي

 ضمانت نخواهد شد.

   


و  UUشركت مهندسی كاوندیش سیسدتم UUدر طول مدت ضمانت، هرگونه تعميرات، بايد توسط 

ضدمانت دسدتگاه   UUهاي مجاز اين شركت صورت پذيرد؛ در غير اين صرورت    يا نمايندگي

 .UUلغو خواهد شد

   


 شوند.ض و درصورت خرابي بايد تعوي UUتندرنيسUUلوازم جانبي دستگاه مشمول ضمانت 


از تاريخ تحويرل دسرتگاه، تعميررات و ترأمين قطعرات يردكي        UUسال UU11اين شركت به مدت    

 نمايد.  دستگاه را تعهد مي

 

 تذكر :

     PVCدستگاه كه فلزی یا از جنس  Caseپس از پایان عمر دستگاه به غیر از قسمت های 

 بازیافت نبوده و بایستی منهدم گردند.باشند مابقی قسمت ها قابل می


