
 سیستم انعقاد عروق

Vessel sealing system 

 بنام خداوند مهربان



 توضیحات کلی

  Monopolarدر تکنیک های متداول جراحی الکتریکی، با استفاده از ابزارهای 
را منعقد نمود و برای   2mmمعمولی، می توان عروقی با قطر حداکثر   Bipolarیا

عروق بزرگتر باید از روشهای متداول جراحی عروق، مانند گره زدن یا کلیپس،  
 .استفاده شود

 
ساخت    Meg2در دستگاه  Vessel sealing systemمدهای اکنون با استفاده از 

 .فراهم گشته است  7mmاین شرکت ، قابلیت انعقاد کلیه عروق با قطر کمتر از 
 
در این سیستم عروق و یا بافتهای حاوی عروق، داخل دو فک یک ابزار جراحی    

کنترل  و الگوریتم هوشمند مخصوص قرارگرفته و جریان الکتریکی، با پیروی از یک 
بصورت خودکار رسیدن به نقطة اپتیمم را  دستگاه . به بافت اعمال می شود شده

تشخیص می دهد و سپس اعمال انرژی را متوقف نموده و با استفاده از آالرمهای  
 مطّلع می سازد  sealنوری و صوتی، جراح را از اتمام پروسة 



 اصول فیزیکی

اعمال انرژی دقیق همراه با فشار مکانیکی  
مناسب که بوسیلۀ ابزار جراحی اعمال  

می شود،  موجب می شود االستین و 
کالژن موجود در دیوارۀ عروق ذوب 

. شده و دو دیوارۀ رگ در هم ادغام  شود
به ابزارهای  بدون نیاز بدین ترتیب 

،  کلیپسیا بخیه  جراحی متداول مانند
یک انسداد طبیعی در عروق بوجود 

 .خواهد آمد



 

کنترل توان و ولتاژ و برقراری فیدبک از تغییرات الگوریتم های هوشمند با اعمال 1.
بوسیله دستگاه تشخیص داده شده و خروجی قطع انعقاد اپتیمم  نقطةامپدانس بافت، 

میزان کربنیزه شدن، چسبندگی به بافت و آسیب حرارتی حداقل  بنابراین . می گردد
 .خواهد بود

، در برابر افزایش فشار خون، از خود برابر فشار سیستولی 3، تا شریان های مسدود شده2.
این مقاومت در برابر فشار، معادل روشهای متداول جراحی  . مقاومت نشان می دهند

 .  عروق مانند بخیه بوده و از روشهای اولتراسوند و بایپالر معمولی بسیار بیشتر است

 .نمود sealرا  7mmقطر کمتر از بوسیلة این سیستم می توان کلیه عروق با 3.

بطور قابل توجهی جراحی را ساده تر کرده و vessel sealing systemاستفاده از 4.
خواهد  خونریزی عمومی بیمار نیز کمتر بدین ترتیب  .زمان عمل جراحی کاهش می یابد

 .شد
با استفاده از ابزارهای مخصوص طراحی شده می توان از این سیستم در جراحی باز یا 5.

 .جراحی الپاروسکوپی استفاده کرد

صدمات ناشی از سوزن بخیه می موجب کاهش  vessel sealing systemاستفاده از 6.
 کاهش می دهدانتقال هپاتیت و ایدز را شود بنابراین احتمال 

 VESSEL SEALINGمزایای سیستم 



 VESSEL SEALING SYSTEM کاربرد 

 در یک نگاه کلی

 کاربردهای اصلی پزشکی 
برداشتن کلیه

برداشتن رحم

برداشتن بواسیر

برداشتن معده

برداشتن کبد

برداشتن روده بزرگ



 VESSEL SEALINGویژگیهای فنی 

 جهت اعمال  انرژی بیشتر
این مد برای انواعی از ابزارهای جراحی طراحی شده که سطح  
تماس بیشتری با بافت داشته و انرژی بیشتری احتیاج است تا  

 (10mmابزارهایی با شفت ).شوند Sealعروق بطور کامل 

 جهت اعمال انرژی کمتر
این مد برای انواعی از ابزارهای جراحی طراحی شده که سطح  
تماس کمتری با بافت داشته و انرژی کمتری احتیاج است تا  

 (5mmابزارهایی با شفت . )شوند Sealعروق بطور کامل 
  

 مدهای متفاوت، برای اکسسوریهای متفاوت -1



 VESSEL SEALINGویژگیهای فنی 

فیش ابزار جراحی از دستگاه خارج . اعالم شود Regraspاگر به محض فعال کردن دستگاه ، پیغام   -1
 .بهتر ابزار جراحی و اتصاالت مربوطه بررسی شوند. شده ، یا در اتصال آن مشکلی ایجاد شده است

 
جراحی به علت ابزار اعالم شود  Regraspثانیه ، پیغام   5اگر دستگاه فعال شود و بعد از گذشت  -2

شده جراحی جمع   و مایعات زیاد  اطراف فک ابزار است یا ممکن است خون خرابی اتصال کوتاه شده 
 .گرفته است که باید بررسی شده و مشکل رفع شودقرار جراحی فلزی در دهانه ابزار باشد یا اشیاء 

 
در این زمان  دستگاه  .شوداعالم  Regraspثانیه ، پیغام   12فعال شود و بعد از گذشت اگر دستگاه  -3

لذا بایستی  . نیاز دارد  sealمهلت زمانی بیشتری برای اعمال انرژی و تکمیل پروسة با توجه به نوع بافت، 
 .بدون باز کردن ابزار جراحی، مجددا دستگاه را فعال نمایید

  صورتی که قبل از اعالم درseal complete   ،پا از روی پدال برداشته شود ،Regrasp اعالم خواهد شد . 

 تشخیص هوشمند -2
 

 اطالعاتیگردد، سیگنال  Sealingکه دستگاه موفق به تکمیل پروسة زمانی 
  Seal Complete  اما درصورتی که به هر دلیلی دستگاه موفق به  . شدایجاد خواهد

 .ایجاد می گردد Regraspنگردد، آالرم  Sealانجام 



 سیستم های حفاظتی -3
باال بودن صوتی ونوری آالرم که توسط دائم جریان نشتی فرکانس باال کنترل -الف

 .(باالترمیلی آمپر یا  150.)نشتی اعالم می شود جریان
 

زمانی که یك )اشكالیدائم و اتوماتیك توان خروجی در حاالت تك کنترل  -ب
 (اشكال برای دستگاه اتفاق می افتد، افزایش ناگهانی توان خروجی کنترل می شود

 

عملكرد خود را بررسی نموده و در صورت مشاهدۀ   خودکاربه صورت سیستم  -پ 
 آخرخطای ده پیام ، آن را به صورت پیغام خطا روی نمایشگر نشان می دهد و عیب

 .میكند تا در بررسی های فنی مورداستفاده قرار گیرد ذخیره را نیز در حافظه
 

وجود بسیاری دیگر از حلقه های کنترلی که برخی از آنها در راهنمای استفاده   -ث
 .از دستگاه آمده است

  
 

 

 VESSEL SEALINGویژگیهای فنی 



.1Vessel sealing system نیز مانند هر روش دیگری دارای ریسک ذاتی است .

 .منعقد خواهد شد% 100نمیتوان ادعا کرد یک رگ با این روش 

مربوط به خرابی ابزار جراحی  Vessel sealing systemبیشتر مشکالت 2.

 (.اتصال کوتاه، قطع سیم، چسبندگی به بافت)میباشد

 .نباید برش انجام شود seal completeهیچگاه قبل از اعالن 3.

 

روی دستگاه  labelتعیین مد و انتخاب ابزار جراحی، حتماً باید با توجه به 4.
صورت بگیرد

 

  VESSEL SEALINGریسک ها و نکات ایمنی مطرح در 



آزمایشهای بالینی انجام شده در خصوص تایید اطمینان عملکرد 
 (دستگاه تولید شده توسط شرکت) VESSEL SEALINGمدهای 

 در ابتدا فرآیند جراحی و تست روی خرگوش انجام شد 

روی  کلینیكی آزمونهای ،  vessel sealingقابلیت اطمینان عملكرد مدهای صحه گذاری برای  1386در سال 
 مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امام خمینیدر و این تست ها با پیگیری های فراوان . حیوانات انجام شد

 .تهران انجام شد

vessel sealing_clinical trials.pdf


آزمایشهای بالینی انجام شده در خصوص تایید اطمینان عملکرد 
 (دستگاه تولید شده توسط شرکت) VESSEL SEALINGمدهای 

 انجام آزمایش های بالینی زیر نظر اساتید دانشگاه تهران



آزمایشهای بالینی انجام شده در خصوص تایید اطمینان عملکرد 
 (دستگاه تولید شده توسط شرکت) VESSEL SEALINGمدهای 

 .روی پنج راس گوسفند انجام شد ،در نهایت فرآیند جراحی



آزمایشهای بالینی انجام شده در خصوص تایید اطمینان عملکرد 
 (دستگاه تولید شده توسط شرکت) VESSEL SEALINGمدهای 

جهت بررسی کیفیت عملکرد  مدها ، دستگاه ساخت شرکت کاوندیش سیستم  با دستگاه آمریکایی 
Ligasure به صورت مقایسه ای بررسی شد  . 

در این بررسی، سیستم فعالسازی دستگاه ها به گونه ای در اختیار جراح  قرار داده شد که جراح، 
در )تا بدین ترتیب در قضاوت وی . نتواند تشخیص دهد کدامیک از دستگاهها  فعال می شود

 . تاثیری نگذارد( خصوص کیفیت عملکرد دستگاه ها



آزمایشهای بالینی انجام شده در خصوص تایید اطمینان عملکرد 
 (دستگاه تولید شده توسط شرکت) VESSEL SEALINGمدهای 

 .انجام شد به نوبت عمل جراحی روی رگ های گوسفند، توسط هر دو دستگاه 
 .انجام شد Seal 465در مجموع 



آزمایشهای بالینی انجام شده در خصوص تایید اطمینان عملکرد مدهای 
VESSEL SEALING (دستگاه تولید شده توسط شرکت) 

نمونه  62در مجموع .  گیرندشدند تا تحت تست فشار قرار  Sealبه صورت مجزا نیز برخی از رگ ها 
 .نمونه با هر دستگاه می باشد 31که این آمار مربوط به  . تحت تست فشار قرار گرفتند

 

 تست فشار نیز توسط دستگاه اینفیوژن پمپ ساخت کاوندیش سیستم، انجام شد 



آزمایشهای بالینی انجام شده در خصوص تایید اطمینان عملکرد مدهای  
VESSEL SEALING (دستگاه تولید شده توسط شرکت) 

 . شده تایید شدSealبرابر فشار سیستولی، توسط عروق  3در این تست ها، تحمل فشار حداقل تا 
که تفاوتی در کیفیت شد درصد تایید  95در نهایت، پس از بررسی های مقایسه ای، با قابلیت اطمینان  

وجود ندارد همچنین میزان  (Ligasure)شده بین دستگاه کاوندیش سیستم و دستگاه معیار Sealعروق 
 .شده توسط این دو دستگاه مشابه هم می باشند Sealمقاومت عروق 



 

 موفق و پیروز باشید
 

 شرکت مهندسی کاوندیش سیستمواحد خدمات پس از فروش  
 


