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   :vessel sealing systemراهنماي استفاده از قابليت 
Vessel sealing system ، تكنيك جديدي است كه همراه با جراحي الكتريكي، به جامعة جراحي معرفي شده و مورد استفاده گسترده جراحان در سراسر دنيا قرار

 بصورت كنترل شده، به بافت ها و عروق اعمال مي شود. اعمال انرژي دقيق RFمي گيرد. در اين تكنيك با استفاده از يك سيستم ميكروپروسسوري هوشمند، انرژي 
 موجب مي شود االستين و كالژن موجود در ديوارة عروق ذوب شده و دو ديوارة رگ در  همراه با فشار مكانيكي مناسب كه بوسيلة ابزار جراحي اعمال مي شود،

هم ادغام  شود. بدين ترتيب بدون نياز به ابزارهاي جراحي متداول مانند بخيه يا كليپس، يك انسداد طبيعي در عروق بوجود خواهد آمد. بوسيلة اين سيستم مي توان 
در دستگاه به گونه اي طراحي و پياده سازي شده كه تنها با انواع   vessel sealing نمود. الزم به ذكر است، قابليت seal را 7mmكليه عروق با قطر كمتر از 

قابل استفاده است. مشخصات ابزارهاي قابل استفاده در دستگاه به صورت خالصه در برچسب ايمني روي دستگاه  vessel sealingخاصي از ابزارهاي جراحي 
 )  آمده است. 7-1و به صورت كامل تر در دفترچه راهنماي همراه دستگاه(در جدول 

 

  vessel sealingنحوه  انتخاب مود مناسب براي 
Vessel sealing system  در دو مود مختلفseal1 و seal2.قابل استفاده است  

  مودSeal1.براي انواعي از ابزارهاي جراحي طراحي شده كه سطح تماس بيشتري با بافت داشته و نياز به اعمال انرژي بيشتري وجود دارد  
  

 مود seal2براي انواعي از ابزارهاي جراحي طراحي شده كه سطح تماس كمتري با بافت داشته و انرژي كمتري احتياج است تا عروق بطور  
  شود.seal كامل 

 هشدار:
  ، وجود نداشته ويا اينكه بافت در اثر حرارت بيش از اندازه آسيب ببيند.seal استفاده از مود اشتباه هنگام كار با يك ابزار جراحي، موجب مي شود يا قابليت اطمينان كافي براي كيفيت 

 

  قرار دهيد. bipolar/ vessel sealingابتدا با فشار دكمة پدال دستگاه را در مود ، vessel sealing براي استفاده از دستگاه در مود 
  دفترچه راهنما) 7- 1در اين حالت چراغ سمت راست دكمة پدال روشن خواهد شد. سپس براي انتخاب مود مناسب، با توجه به جدول (

 ،seal2 يا seal1 ابزاري كه الزم است استفاده كنيد، با فشار دكمه هاي نوع، دستگاهيا برچسب نصب شده روي 
 مناسب را انتخاب كنيد. vessel sealing مود 

   

 هشدار:
   وجود نخواهد داشت.seal مجاز نبوده و قابليت اطمينان كافي براي كيفيت vessel sealing استفاده از مود باپالر معمولي به جهت 

 

 

  vessel sealingانتخاب توان مناسب براي 
 با افزايش سطح توان، زمان اعمال انرژي به بافت نيز افزايش مي يابد. بنابراين توصيه  قابل تنظيم است. در اين مود160 الي 100توان از  seal1در مود 

ي براي تكميل Uنياز به انرژي بيشترU است يا جراح احساس مي كند Uبافت ضخيمU جراحي را شروع كند. در صورتي كه 130مي شود جراح در ابتدا با سطح توان 
 ، مي توان سطح توان را افزايش داد.U مي كندsealزود اعالم U وجود دارد و يا دستگاه از نظر جراح، sealingپروسة 

 
  . معموال مناسب است70 الي50 قابل تنظيم است. و توان حدود 80 الي 50 توان از seal2 در مود 

  استفاده شود.80W با توانseal2 ازمود Bowa-Ligatorتوجه: توصيه مي شود درصورت استفاده از ابزار مدل 
 

 طريقه گرفتن بافت با ابزار جراحي
بافت را با ابزار جراحي گرفته و دستگيره ابزار را تاجايي فشار دهيد كه از قفل شدن ابزار، مطمئن باشيد. همزمان با فشار دستگيره، صداي قفل شدن ابزار جراحي 

 شنيده مي شود.
 

  فراهم مي شود. درصورتيكه ابزار جراحي هنگام اعمال انرژي، قفل نباشد،sealاحتياط: با قفل شدن ابزار جراحي فشار مكانيكي مناسب براي ايجاد 
  وجود نخواهد داشت.seal قابليت اطمينان كافي براي كيفيت 

 

Seal 1

Seal 2

Bipolar 

 

 بسمه تعالي
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 vessel sealing system ويژه كاربرد ،مهمنكات 
 

  را نياموخته ايد،vessel sealing و روش كار با ابزارهاي جراحي vessel sealing- تا زماني كه طرز استفاده از دستگاه در مود 1

 استفاده نكنيد. استفاده از دستگاه بدون آموزش، مي تواند نتايج نامطلوبي داشته باشد. vessel sealing system از 
 
 در دفترچه راهنما) 7-1 بايد با توجه به ابزار جراحي مورد استفاده و با مراجعه به جدول (Meg2 مورد استفاده در دستگاه vessel sealing- مود 2

  وجود نخواهد داشت.sealيا برچسب نصب شده روي دستگاه انتخاب شود. در غير اينصورت قابليت اطمينان كافي براي كيفيت 
 
 - ابزارهاي جراحي هنگام استفاده بايد كامالً خشك بوده و بطور كامل به ژنراتور متصل شده باشند.3

 
 ايجاد شده، قابليت اطمينان seal- هنگام استفاده بايد ابزار جراحي كامالً قفل شده باشد تا فشار مكانيكي الزم را به بافت اعمال كند. در غيراينصورت 4

 كافي نخواهد داشت.
 
 نخواهد شد. حتي درصورتي كه با اعمال انرژي به رنگ سفيد seal- بافت نزديك به لوالي فك ابزار جراحي و بافتهاي خارج از فضاي بين دو فك، 5

 درآيد.
 
 - سطح خارجي ابزار جراحي، بعد از پايان پروسه، ممكن است خيلي داغ شود. بايد مراقب برخورد و آسيب به بافتهاي ديگر باشيد.6

 
- زماني كه دهانه ابزار جراحي در مجاورت با ابزار فلزي قراردارد، ژنراتور را فعال نكنيد. دراينصورت امكان دارد انرژي به بافت منتقل نشود و يا به 7

 پزشك يا بيمار آسيب وارد شود.
 
 در مجاورت و تماس مستقيم با ابزار جراحي مي تواند موجب انتقال حرارت و انرژي  normal saline- قرارگيري مايعات رسانا مانند خون يا 8

  را خشك كنيد.sealالكتريكي به بافتهاي مجاور شود. بنابراين قبل از شروع پروسه، موضع 
 
 نمي توان سطح توان را تغيير داد. بنابراين قبل از شروع پروسه، از تنظيم سطح توان دلخواه، و مود انتخاب شده، seal- توجه كنيد كه در طول پروسة 9

 اطمينان داشته باشيد.
 
 قرارداده و تمام سطوح آن را با مسواك نرم تميز كنيد. كلية سطوح و Enzol يا klenzyme- ابزار جراحي را داخل مايعات تميزكنندة آنزيمي مانند 10

سوراخهاي ابزارهاي جراحي بايد از خون و بافتها تميزشده باشد. سپس آن را شسته و بوسيله پارچه نرم خشك كنيد. تميز بودن سطوح ابزار جراحي، نقش 

  خواهد داشت.sealمهمي در انتقال صحيح  و مناسب انرژي به بافت و تكميل پروسة 
 
- درصورت مشاهدة هرگونه جرقه، جراحي را فوراً متوقف كرده و كلية اتصاالت ژنراتور و الكترود را بررسي كنيد. جرقة فلز به فلز مي تواند موجب 11

 تحريك عصبي عضالني بيمار شود.
 
 ايجاد seal با كيفيت مناسب، بهتر است عروق همراه با بافت اطراف خود داخل دهانة ابزار جراحي قراربگيرد. بدين ترتيب seal- براي ايجاد يك 12

 شده مقاومت بيشتري از خود نشان مي دهد.

 

، نبايد عروق تحت كشش يا فشار مكانيكي قرارداشته باشند، زيرا در حالتي كه ديوارة عروق شروع به ذوب شدن كرده و sealing- در طول پروسة 13

 تغيير حالت مي دهند، با كوچكترين كشش از هم جدا شده و شروع به خونريزي مي كند.
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 vessel و دستگاه در هر دوحالت وصل شده باشد نيز به دستگاه monopolar، ابزار جراحي vessel sealing- اگرهمزمان با ابزار جراحي 14

sealing و monopolar فعال شود، اولويت به vessel sealing داده شده و پس از پايان پروسه Sealing به تقاضاي monopolar پاسخ 

  داده خواهد شد.
 
 ايجاد شده seal- استفاده مكرر از ابزارهاي جراحي يكبار مصرف، باعث چسبندگي بافت به الكترود، ايجاد قوس الكتريكي و پايين آمدن كيفيت 15

 خواهد شد.
 
 يكسان است. با اين وجود، اين دو مود از vessel sealing به گونه اي طراحي شده كه محل اتصال ابزار بايپالر معمولي و ابزار Meg2- دستگاه 16

 لحاظ نرم افزاري و الگوريتم اعمال انرژي، كامالً متفاوت هستند.
 
 متصل شود. زيرا در اينصورت هر دو با  هم فعال و غيرفعال bipolar/ vessel sealing- نبايد بصورت همزمان دو ابزار جراحي به خروجي 17

 خواهند شد.
 
 ، تنها با فشار پدال آبي فعال مي شود و با فشار پدال زرد، دستگاه فعال نخواهد شد.bipolar در حالت Meg2- دستگاه  18

 

 براي پروسه هاي استريل كردن، مناسب tubal coagulation يا  tubal sterilizationبراي system vessel sealing- استفاده از 19

 نمي باشد.

 

 بر روي عروق seal هستند، بايد مواضع aneurismal vessels يا atherosclerosis- براي بيماراني كه داراي مشكالت عروقي ويژه مانند 20

 سالم انتخاب شود.

 

21 -U ژنراتورVessel Sealingتنها با پدال قابل استفاده مي باشد Uدستي  . بنابراين اگر از ابزارآالتي استفاده مي نماييد كه مجهز به سوئيچ
 امكان فعال كردن ژنراتور با سوئيچ دستي وجود ندارد.U توجه داشته باشيد كه (LS1037, LS1520, LS1020, LS1500)هستند

 
 

 طريقه اعمال انرژي به بافت
 . بنابراين با فشردن پدال آبي،Uتنها با فشار پدال فعال خواهد شدvessel sealing ، U در مود Meg2دستگاه 

   ، پدال را فشرده نگه داريد.seal complete دستگاه را فعال كرده و تا شنيدن دو بوق كوتاه و اعالم پيغام 
  تكميل نشده و نياز به اعمال انرژي مجدد به بافت خواهد بود .seal ، پروسة Regrasp درصورت اعالم آالرم 

 ) مراجعه كرده و پس از بررسي علت ، راه حل مناسب را پيگيري نماييد.7-2 به جدول (Regrasp درصورت تكرار شرايط 
 

 خواهد كرد. دراينصورت Regrasp و دستگاه اعالم U ناقص بودهseal، پروسة U ، پا را از روي پدال برداريدseal completeاحتياط: درصورتي كه قبل از شنيدن دو بوق كوتاه و اعالم 
  خواهد بود.seal وجود نداشته و نياز به تكرار پروسة sealقابليت اطمينان كافي براي كيفيت 

 
 
 
 
 

 

Press 
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  vessel sealing systemهشدارها و پيغامهاي دستگاه در مود 
 

  نمايش داده مي شود:LCD، دو نوع پيغام برروي صفحة vessel sealingدر مود 
 

 Seal complete:  زماني كه دستگاه موفق به تكميل پروسةseal.گردد، اين پيغام نمايش داده خواهد شد  
 

Regrasp:  در صورتيكه به هر دليلي دستگاه موفق به انجام پروسة seal نگردد، اين پيغام نمايش داده خواهد شد. براي بررسي علت اعالم Regrasp و رفع 
 ) مراجعه كنيد.7-2مشكل، به جدول (

 
 

 vessel sealing در مود Regrasp ): عوامل ايجاد7-2جدول (
 

 

 چگونگي رفع مشكل  Regraspعامل احتمالي ايجاد  Regraspنوع اعالم 

 بالفاصله پس از Regraspاعالم سريع و فوري 
 فشردن پدال

 

فيش ابزار جراحي از دستگاه خارج شده ، يا در اتصال آن 

 مشكلي ايجاد شده است.
 

 فيش ابزار جراحي به ژنراتور بررسي اتصال
 

 خروجي امپدانس باز
 

 گرفتن بافت بوسيله ابزار جراحي

 باز كردن و بستن مجدد ابزار جراحي ضخامت بافت زياد

 ثانيه، از شروع 5 پس از گذشت Regraspاعالم 
 sealپروسة 

 

 خروجي اتصال كوتاه
 

 تعويض ابزار جراحي
 

  و فعال كردن مجدد ژنراتورsealخشك كردن موضع  sealتجمع زياد خون و مايعات در موضع 

 قرار گرفتن اشياء فلزي در دهانه ابزار جراحي
از قرارگيري اشياء فلزي مانند گيره يا كليپس در دهانه 

 ابزار جراحي جلوگيري كنيد

 نازك بودن بيش از اندازه بافت

 
 باز كردن و بستن مجدد ابزار جراحي

 seal در صورت توقف پروسة Regraspاعالم 
 توسط دستگاه پا از روي Seal completeقبل از اعالم 

 پدال برداشته شده و پروسه متوقف شده است

بدون جابجايي يا بازكردن ابزار، مجدداً ژنراتور را فعال 

 كنيد

 ثانيه از شروع 13 پس از گذشت Regraspاعالم 
 sealپروسة

 

دستگاه مهلت زماني بيشتري براي اعمال انرژي و تكميل 

  نياز دارد.sealپروسة 

بدون جابجايي يا بازكردن ابزار، مجدداً ژنراتور را فعال 

 كنيد

 


