
Pure Cut  
 این مود جهت برش خالص بافت ها استفاده می شود

استفاده از این مود در صورتی است که خونریزی بافت ها بسیار کم  
 .باشد

بایستی  . چنانچه برش انجام شده به همراه خونریزی قابل توجهی باشد
استفاده نمود که مخلوطی از مود  Blendاز مود های بعدی یعنی 
 .  برش و مود انعقاد است

 :  PUREخصوصیات اصلی مود 
توان باال 

 ولتاژ پایین 

  وارد شده به بافت های مجاورآسیب حداقل 

 :   (Generator Electrosurgicalدر دستگاه )آموزش آشنایی با مودها 

 بسمه تعالی



Blend 1  
همراه است  کم خونریزی برش بافتی که با مود جهت این 
شود تا عالوه بر برش بافت، عمل انعقاد را هم  می استفاده .

 .انجام دهد
   Blend 2  

همراه است  خونریزی متوسط این مود جهت برش بافتی که با 
استفاده می شود تا عالوه بر برش بافت، عمل انعقاد را هم  .

 .انجام دهد
   



Blend 3  

همراه است  خونریزی زیاد این مود جهت برش بافتی که با  
استفاده می شود تا عالوه بر برش بافت، عمل انعقاد را هم  .

 .انجام دهد
 

 .الیه های چربی، مناسب استبا وضعیت برای برش بافتهای این 

 



TUR  

فرضا   ،مایعهای  محیطاین مود جهت جراحی در  
که این مود  گردد مياستفاده جراحی های مثانه و پروستات 

یا   BLEND1 یاPUREبایستي به همراه یکي از مودهای 
BLEND2 یاBLEND3   با توجه شدت خونریزی در هنگام

  .برش استفاده شود



SWIFT 
جهت انعقاد سریع بافت ها با استفاده از   این مود 

الکترودهای کروی  الکترودهایي با سطح مقطع نسبتا بزرگ مثل 
 .یا صفحه ای و یا پنست مناسب است

صرفا   MONO COAGالزم به ذکر است مودهای 
 .جهت انعقاد بافت ها می باشند



FORCED  
مود جهت انعقاد عميق بافتها با استفاده از الکترودهای  این 

 .باسطح مقطع کوچك مي  باشد
مؤثر کوچکتری   سطحدر مواردی که الکترود مورد استفاده، و 

دارد و به انعقاد با عمق نسبتاً زیاد نياز دارید، بهتر است از این 
 .  کنيد استفادهوضعيت 

 
SOFT  

برای انعقاد مالیم بافت ها بدون کربنيزاسيون و اثرات  مود این 
 .مي رودچسبندگي بافت به الکترود به کار 



SPRAY (Fulguration)  
به  بافت  باالكترود بدون تماس این مود جهت انعقاد بافتها،  

 .کار می رود
به حداقل رساندن اثرات برش  و انعقاد سطحی ، برای موداین      

 .بافت ها  مناسب است  و جدا شدن 

  قوس طریق از انعقاد امكان و بیشتر الكتریكی قوس شدت قبلی روشهای با مقایسه در روش این اصلی ویژگی
 .می باشد بافت با الكترود مستقیم تماس بدون و الكتریكی

 

  روی شده کربنیزه الیۀ یک و می شود بافت سوختن و شدن نكروز باعث معموالً الكتریكی قوس روش این در 
 .است مناسبتر سطحی انعقاد برای مود این لذا ،می شود بافت عمق به جریان نفوذ مانع و شده تشكیل بافت



 :سه عامل اصلی موثر در کیفیت انعقاد عبارتند از
 توان خروجي تنظيم شده روی دستگاه-1

 جراحي انتخاب شده  مود  -2

 جراحيابعاد و شکل هندسي الکترود  -3

در روش انعقاد تماسی، تماس مستقیم بین الكترود و بافت بوجود می آید و بسته به شكل هندسی و ابعاد الكترود جراحی   
 (SWIFT, FORCED, SOFT مودهای.)انتخاب می شودمودها و نیز سرعت عمل مورد نیاز جراح، یكی از 

  نمی افزایش آنرا کیفیت و انعقاد عمق لزوماً امّا می شود سرعت افزایش باعث اگرچه تماسی انعقاد در باالتر توان انتخاب
 .دهد

 و کربنیزه بافت الیۀ یک و می شود منعقد بافت سطح تنها شود اعمال ثانیه یک بمدت وات 100 توان اگر مثال بعنوان
 و انعقاد عمق شود اعمال ثانیه یک بمدت وات 10 توان اگر امّا .می شود عمیق تر الیه های به جریان نفوذ مانع شده خشک

 .بود خواهد کمتر نیز شده منعقد بافتهای به الكترود چسبندگی میزان و شد خواهد حاصل بیشتری جریان نفوذ

 :روش های انعقاد
 :بطورکلی دو روش انعقاد وجود دارد

 انعقاد تماسی -1
 (SPRAYمود  (تماسیانعقاد غیر -2





Bipolar Cutting  

 Manual 

این مود جهت برش در حالت دو قطبی می باشد که 
 .خروجی صرفا توسط پدال فعال می شود



Bipolar Coagulation  

 Manual 

در حالت دو قطبی می باشد که انعقاد این مود جهت 
 .خروجی صرفا توسط پدال فعال می شود



AUTO START 

این مود جهت انعقاد در حالت دو قطبی می باشد که  

اتوماتیک پس از حس بافت با تاخیر یا به صورت خروجی 
 .فعال می شود( با توجه به نظر جراح)بدون تاخیر

 

تاخیر فعال شدن دستگاه پس از قرارگیری بافت بین دو الکترود پنست و       
 .ثانیه است 2/5تا  0حس شدن بافت، قابل تنظیم از 

 
AUTO STOP  

این مود جهت انعقاد اتوماتیک در حالت دو قطبی می  

پس از  رسیدن به  اتوماتیکدستگاه به صورت . باشد 
 .انعقاد اپتیموم ، غیر فعال می شود

 



Menu Modes Selectors 

  

Return to 
the previous 

page 

Downwards 

Upwards 

Confirm the 
operation or 

its path 



STANDBY  
برای خاموش كردن موقت دستگاه و قرار دادن  Standbyدكمة  

برای رفتن به . طراحی شده است دستگاه در حالت انتظار،
، بایستی اين دكمه به مدت یک ثانیه فشار Standbyحالت 

، دستگاه هیچ  Standbyپس از رفتن به حالت  .داده شود

فرماني را دريافت نمي كند و تنها زماني كه از اين حالت خارج 
براي خارج شدن از . مي تواند به فرمان ها پاسخ دهد ،مي شود

.  اين حالت، كافیست اين دكمه مجدداً یک ثانیه فشرده شود
قرار دارد، اطالعات  Standbyدر زماني كه دستگاه در حالت 

قبلي حفظ مي شود و اين تا زماني كه برق دستگاه قطع 
اين اطالعات در حافظة دستگاه . نشود، معتبر خواهد بود

، بر Standbyنگهداری شده و به محض خارج شدن از حالت 
 .روي صفحات نمايش ظاهر مي گردد

 



  
  دکمه انتخاب پدال

 (Monopolarیا  Bipolarبرای )
 

با توجه به اینکه چراغ سبز مربوط به این دکمه، در 
انتخاب پدال را . کدام سمت آن روشن شده است

 .برای آن مودها نشان می دهد
 

اگر چراغ سمت راست دکمه روشن باشد پدال 
 انتخاب شده است Bipolarبرای مودهای مربوط به 

دکمه روشن باشد پدال چپ سمت و اگر چراغ 
انتخاب شده  Monopolarبرای مودهای مربوط به 

 .است
 




