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 قراردادهایی كه در این راهنما استفاده شده است

 هشدار

تواندمنجربهمرگیاصدمةجدیآناجتنابنشود،مینمایدکهدرصورتیکهازوجودموقعیتخطریرابیانمی

بهافرادگردد.
 

 احتیاط

بیانمی موقعیتخطریرا میوجود آناجتنابنشود، از بهصدمةمتوسطیانمایدکهدرصورتیکه تواندمنجر

جزئیبهافرادگردد.


 توجه

یاتوصیةمربوطبهکاربادستگاهیانگهداریازوجودیکخطرکهممکناستدردستگاهبوجودآید،یایکنکته

نماید.آنرابیانمی



 گارانتی

 مدت به خرابی20ایندستگاه اینمدتهرگونه در استو تضمینشده کننده، استفاده تاریختحویلبه از ماه

واهدشد.دستگاه،ناشیازخرابیقطعاتویاخطایتولیدکننده،بهرایگان،درمحلشرکتبرطرفخ


 کاملپرنمودهو،جهتدریافتکارتضمانت بهطور دربرگةزردرنگمربوطبهدرخواستکارتضمانترا

.صحیحوکاملپرشدهباشد(اولینفرصتبرایشرکتارسالفرمایید)قبلازارسالدقتفرماییدکه


 یحازدستگاه،مشمولضمانتنخواهدشد.صح نقلیااستفادهغیرولانگاریدرحمهایناشیازسهلخرابی


 هایمجازایندرطولمدتضمانت،هرگونهتعمیرات،بایدتوسطشرکتمهندسیکاوندیشسیستمویانمایندگی

درغیراینصورتضمانتدستگاهلغوخواهدشد..شرکتصورتپذیرد


 شوند.ضتعویصورتخرابیباید لوازمجانبیدستگاهمشمولضمانتنیستندودر


 سالازتاریختحویلدستگاه،تعمیراتوتأمینقطعاتیدکیدستگاه01شرکتمهندسیکاوندیشسیستمبهمدت

نماید.راتعهدمی
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 1فصل 1

  كلی ها و مشخصات ویژگی

 مقدمه 

 جلوپنلیاجزا 

 پشتپنلیاجزا 

 دستگاهیروبررفتهبکارعالئم 
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 مقدمه
الکتریکیهایدستگاه بهرهIconicخانوادۀجراحی وبا پیشرفته، تکنولوژی از روشگیری از دراستفاده نو های

هایمتنوعوگستردهدرالمللی،وبافراهمآوردنقابلیتاستانداردهایایمنیبینالکترونیکقدرتورعایتآخرین

د.نباشهایجراحیعمومیوتخصصیمیایمدرن،کاملوقابلاستفادهدرکلیةاتاقعملجراحیالکتریکی،پدیده

Monopolar CutهایدارایتکنیکIconic IS410جراحیالکتریکیدستگاه ،Monopolar Coag. ،Bipolar Cutو

Bipolar Coag.باشد.همچنین،درایندستگاهقابلیتاستفادهازگازآرگونبرایهردوتکنیکمیMonopolar Cut

وراهنمایاستفاده82فراهمشدهاست)رجوعکنیدبهقابلیتاستفادهازگازآرگوندرصفحة.Monopolar Coagو

 (.APS1زدستگاهتحویلگازآرگونا

 Monopolar Cut،Monopolar Coag.،Bipolarهایعالوهبرتکنیک،Iconic IS410Sجراحیالکتریکیدستگاهدر

Cut ،Bipolar Coag.وقابلیتاستفادهازگازآرگونبرایهردوتکنیکMonopolar CutوMonopolar Coag.،

 (.Sealing،تکنیک2)رجوعکنیدبهفصل هاستنیزفراهمشدSealingتکنیک


  



هاومشخصاتکلیویژگی:0فصل  
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 پنل جلو اجزای

 

 های دستگاه برای اتصال ابزارها قسمت كانکتور      

 Monopolar Cutقسمت نمایش و تنظیم مد و توان مربوط به       

 .Monopolar Coagقسمت نمایش و تنظیم مد و توان مربوط به       

 Bipolar/Sealingمد و توان مربوط به  قسمت نمایش و تنظیم      

 LCDنمایشگر       

      LED های پلیت ها، بجر آالرم دهندۀ وجود آالرم نشان 

 كلید چهارتایی صفحه      

 Standbyدكمۀ       

      LEDپلیت و آالرم مربوطهدهندۀ اتصال  نشان های 

 تکه و دوتکه كانکتور پلیت )صفحۀ بیمار( یک      

رفتنبرایطراحیشدهاست.،خاموشکردنموقتدستگاهوقراردادندستگاهدرحالتانتظاربرایStandbyدکمة

،دستگاههیچStandbyپسازرفتنبهحالتشود.ثانیهفشاردادهبهمدتیکایندکمهبایستی،Standbyبهحالت

دریافت پاتواندبهفرمانمی،شودتخارجمیکهازاینحالوتنهازمانیکندنمیفرمانیرا دهدسخها برایخارج.

قراردارد،Standbyکهدستگاهدرحالت.درزمانیشودثانیهفشردهیکاًکافیستایندکمهمجدد،شدنازاینحالت

اینتااطالعاتقبلیحفظمی و قطعنشودزمانیشود برقدستگاه حافظةایناطالعاتدرمعتبرخواهدبود.،که

گردد.رویصفحاتنمایشظاهرمیر،بStandbyشدهوبهمحضخارجشدنازحالتدستگاهنگهداری
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 اجزای پنل پشت

 
 

 Monopolarپدال پایی دوتایی كانکتور       

 Bipolar/Sealing پدال پاییكانکتور       

  تنظیم شدت صوت بلندگو پیچ      

 مشخصات دستگاه پالك      

 كلید برق اصلی دستگاه      

 كانکتور كابل برق و محل نصب فیوز ورودی      

 APS1 تحویل گاز آرگوندستگاه  كانکتور      
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 عالئم بکار رفته بر روی دستگاه

  

هایاستوجریانCardiac Floatingدرجةحفاظتدستگاهدرمقابلشوکالکتریکیازنوع

ن بسیار فرکانسپایین همنشتی دستگاهچاچیزند. که زیادی ولتاژهای مقابل در دستگاه نین،

کند،حفاظتشدهاست.الکتروشوکقلبیبهبدنبیمارواردمی

 
.فعالشودسوئیچانگشتیباتواندمیخروجیکانکتورمجاور

 
.باپدالپاییفعالشودتواندمیخروجیکانکتورمجاور

 

بدونفشاراستبصورتخروجیکانکتورمجاورممکن خودکار، سوئیچدادنپدالپایییا

.وصرفاًباتماسالکترودبابافت،خودبخودفعالشودانگشتی

 
وجوددارد.خطروجودولتاژهایباالدرکانکتورمجاور

 
استفادهکرد.TURهایجراحیتوانبرایمیراکانکتورمجاور

 
قسمتوپلیت کاربردیسایر های Monopolarابزارشامل ،Bipolar درSealingو

اند.هایپایینازشبکةبرقاصلیوزمینکامالًمجزاشدههایباالوفرکانسفرکانس

 
 دفترچةراهنمارامطالعهنمایید.
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مربوطبهEC/2002/96اروپاییدایرکتیومنطبقباWEEEعالمتایندستگاهدارای

 الکترونیکیاستالکتریکیلوازم برایدورریختننبایستیمشخصمیکندکهوو

 و نمود استفاده معمولی زباله های سطل از دستگاه دستگاه هایمدربایستی حل

دورریختهشود.برایاطالعاتوالکترونیکیالکتریکی بازیافتزبالههایمخصوص

قسمتانهداممراجعهشود.1بیشتربهفصل



 

احتیاط

 راهنمایسرویسبخشمطالعة یا و راهنمایاستفاده در راههایمربوطه پیشاز اندازیو،

.الزامیاستازدستگاهویابازنمودنآنجهتتعمیراستفاده

 

دستگاه روی بر الکتریکی جراحی دستگاه الکترومغناطیسی تداخل الکترونیکیاحتمال های

بنا اینصورتمشاهدۀوضعیتغیرعادیدردستگاه برایندرمجاوروجوددارد. هایمجاور،

جراحی تداخلدستگاه ممکناستاینوضعیتناشیاز که بگیرید نظر در هم را احتمال

الکتریکیباشد.

 

وجودولتاژهایباالهشدار

 

هشدارتخلیهالکترواستاتیک

حساسهستندودرهنگامکارباآنهابایدنسبتبهتخلیةالکترواستاتیکبرایکانکتورهاییکه

احتیاطاتالزمرارعایتنمود.

 
شمارهسریالدستگاه

 

سازنده
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 نمایندگیقانونیدراتحادیةاروپا

 



 

 V2.03  0011،آذر 

 2فصل 2

 ایمن از دستگاه استفادۀموارد مربوط به 
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 اندازی و استفاده از دستگاه راه

 هشدار

نمایید.مطالعهورعایترابخصوصنکاتایمنی،،کلیةمطالبایندفترچه

قابلیت از برایاستفاده آرگون تحویلگاز دستگاه آرگون، APS1گاز دستگاه برایپشتیبانیاز تهیهIconicرا

واتصالآنبهAPS1اندازینمایید.وبرایاطالعازاصولکارباگازآرگون،مزایاوکاربردهایآن،نصبوراه

IconicبهراهنمایاستفادهازدستگاهAPS1.مراجعهنمایید

هایایمنیچککنید.اازلحاظظاهریوآالرمعملکرددستگاهر

خطرشوکالکتریکی:حتماًبرایاتصالبهبرقاصلیازپریزهایارتداراستفادهنمایید.

همیشهازکمترینتوانممکن،کهاثرموردنظررادربهمنظوررعایتمسألةایمنیواجتنابازعوارضناخواسته،

کهخطرآمبولیگازدرPulsed ArgonوContinuous Argonالبتهدرمدهای.دهنماییدکند،استفاجراحیایجادمی

 هایباالتراستفادهکرد.یابد،بهتراستازتوانهایپایینافزایشمیتوان

اند،نسبتبهتخلیةشدهمشخص(IEC60417-5134) کانکتورهاییکهباعالمتهشدارتخلیهالکترواستاتیک

بدینسبببایستیدر رعایتنمود. بایداحتیاطاتالزمرا آنها الکترواستاتیکحساسهستندودرهنگامکاربا

بههنگاممتصلکردنکابل ازعدمتجمعبارالکترواستاتیکاطمینانحاصلنمایید. بهاینکانکتورهایخاص، ها

تجمعیافتهراازرویبدنةدستگاهتخلیهنمود.توانباراستاتیکیطورنمونهمی

زمین با توجه قابل ظرفیتخازنی دارای یا زمین، به متصل فلزی اجزای با نباید بیمار مثال،بدن عنوان )به

دارتماسپیداکند،زیراهایمرطوبونمهایفلزیتختعمل،پایةفلزیلوازمتزریقو...(ویاباپارچهقسمت

ناستدراثرنشتجریانفرکانسباال،چگالیزیادجریاندرسطوحتماسکوچک،باعثسوختگیشودممک

شود(.)استفادهازصفحةآنتیاستاتیکتوصیهمی

ساکنخاطرجلوگیریازتجمعباربهعملازآنجاییکهسطوحارتجاعیرویتخت مقدارکمیهدایت، معموالً

بنابر ازقسمتالکتریکیدارند، برایجداسازیاینبرایجداسازیکاملبیمار چندانمناسبنیستند. هایفلزی،

صفحاتخشک از فلزی، اشیای و تختعمل از ،بیمار استفاده ضخیم و ازکنیدضدآب جلوگیری برای و

.نماییدکنندۀرطوبتاستفادههایجذبولهحشدنمایعاتدرزیربیمار،ازجمع





رویتختعمل،رگیریبیمارنحوۀقرا
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 هشدار

پروب و مونیتورینگالکترودها تجهیزات های میتحریک، تصویربرداری و نشتکننده برای مسیری توانند

همجریان که وقتی بنابراین، شوند. ناخواسته سوختگی نتیجه، در و فرکانسباال، جراحیهای دستگاه از زمان

درصورت،شود،الزماستهرالکترودیاپروبمونیتورینگهیزاتاستفادهمیگونهتجالکتریکیفرکانسباالواین

امکان ، حداقل فاصلة و گیرد، قرار بیمار صفحة و جراحی الکترودهای از تاcm07دور فعال الکترود بین

رعایتشود.ECGالکترودهای

ربهاستفادهازایننوعالکترودهاهستید،استفادهازالکترودهایسوزنیبرایمونیتورینگمجازنیستواگرناگزی

نیتورجداکنید.اهایمربوطبهالکترودهایسوزنیراازمدرهنگامفعالشدندستگاهجراحیالکتریکی،کابل

.هایمونیتورینگباوسایلمحدودکنندۀجریانفرکانسباالاستفادهشودشود،ازسیستمدرهرصورتتوصیهمی

هشخطراتناشیازنشتجریانفرکانسباالازمسیرهایناخواسته،تدابیرزیررابکارببندید.منظورکابه

 مدهاییکهولتاژکمتریدارند،استفادهنمایید.مانندمداالمکانازحتیPureمدنسبتبهکهBlendولتاژکمتری

رند.ولتاژکمتریدا Sprayمدنسبتبهکه Swift یا Softمدداردونیز

 گونهتماسالکتریکیندارد،اجتنابهاهیچداشتندستگاهدرحالتمدارباز،کهالکترودفعالبابافتازفعالنگه

نمایید.

افزایشتوانکنیداحساسمیکهدرصورتی پیشاز حالتعادیاست، از کمتر دستگاه،توانخروجیدستگاه،

.مواردزیررابررسیکنید

 هایانگشتیاطمینانحاصلیچئوسوضعیتموردنظرخودرویپنلدستگاه،پدالپایی،ویاانتخابصحیحاز

نمایید.

 درحالتMonopolarمطمئنشوید.پلیت،ازاتصالصحیحوکامل

 کنیدبهدستگاهبررسیراهاکانکتورهاومحکمبودناتصالکابل.

 نمایید.نوکالکترودهاراازموادچسبنده،کامالًتمیز

چنانچهدردستگاهخرابیایجادشود،اینامکانوجودداردکهتوانخروجیدستگاه)درمقایسهباتوانانتخاب

شده(افزایشیابد.

شود،آنهاراازموضعجراحیوازتماسبابیماریااشیاءهادیجریانکهبابیماراگرازابزارهاموقتاًاستفادهنمی

مجزانگهداریدتافعالشدنناخواستهدستگاه)ناشیازفشارتصادفیپدال(باعثسوختگیبیماردرتماسهستند،

 نشود.
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 هشدار

ب کاهشخطراتروشه منظور سوختگی،Minimally Invasive Surgeryهای گاهی که الپاروسکوپی( )مانند

 دهید.افتد،اقداماتزیرراانجامتوسطجراحاتفاقمییتخارجازناحیهقابلرؤ

 بکیفیتعایق را تواندنشانهدقتبررسیکنیدوتوجهداشتهباشیدهرگونهترکوشکافوناهمواریمیهها

بندیومسیریبراینشتجریانباشد.ضعفعایق

 .ازحداقلتوانومدهاییباحداقلولتاژاستفادهنمایید

 تتماسدارد.تنهاهنگامیژنراتوررافعالکنیدکهالکترودفعالباباف

 .اگرالکترودفعالدرمجاورتقطعاتفلزیباشدویاباقطعاتفلزیدرتماسباشد،نبایدژنراتوررافعالنمود

 کهامکانپذیراستازروشدرمواردیBipolar.استفادهنمایید

 رصورتامکانازدAll metal cannulaتمامیسیستم میCannulaکهغالففلزیبیرونی، استفادهرا پوشاند،

نماییدتااحتمالنشتبهدلیلکوپالژخازنیکاهشیابد.

تواندباعثنشتجریانازطریقاشیاءفلزیهایابزارهاوپلیترابهدوراشیاءفلزیحلقهنکنید.اینکارمیکابل

.وایجادسوختگیشودتواندباعثداغشدنآنهاگرددوهمچنینالقاءجریانفرکانسباالدرایناشیاءمی

 اندوسکوپیو مواردیمانند چونTURدر باشید داشته توجه و نمایید استفاده شده ایزوله قطعاتچشمی از

تواندباعثسوختگیدرمحلهاتماسدائمیدارد،هرگونهفعالشدنناخواستةژنراتور،میالکترودفعالبابافت

توانتماسالکترودفعالبابافتشود.درموا قعیکهمدتطوالنینیازبهفعالشدنژنراتوروجودندارد،حتماً

خروجیرارویحداقلقراردهیدویادستگاهراخاموشکنید.

شوداجتنابکنید.االمکانازانعقاد،بهروشیکهبینالکترودفعالوابزارهموستاتقوسالکتریکیبرقرارمیحتی

هایناخواستهبهکارشوکنفلزبافلزرابرقرارکرده،سپسژنراتوررافعالکنیدایندراینمواردابتداتماسبی

دهد.جراحانراکاهشمی

مانندمد بهعلتوجودهارمونیکهایفرکانسپاییندرقوسsprayدرمدهاییکهولتاژخروجیزیاداست، ،

ایماننداسپاسمیاانقباضعضالنی ایناخواستهعضالنیوبهدنبالآنپیامده-الکتریکیاحتمالتحریکعصبی

احتمالاینتحریکاترابهحداقلرساند. وجوددارد.بااینوجوددستگاهبهگونهایطراحیشدهاستکه

اگرآالرمازدستگاهشنیدهشد،وضعیتدستگاهراچککنیدوقبلازاستفادۀمجدد،ازعملکردصحیحآنمطمئن

شوید.

بافتبرای حتیبهحداقلرساندناثراتچسبندگیالکترودهایفعالبه درحینانعقاد، تماسها االمکانقبلاز

محضاینکهانعقادکافیانجامشدقطعکنیدوالکترودهاراهالکترودبابافت،ژنراتوررافعالنکنیدوجریانراب

هموارهتمیزنگهدارید.

ها،درحینبرشوانعقاد،داغشوندوهایالکتریکیویاتماسبابافتثرجرقهالکترودهایفعالممکناستدرا

هاباعثسوختگیناخواستهشود.تماسآنهاباسایربافت

)بهعنوانمثالدردرمواردیکهالکترودفعالبابافت،حتیدرحالتغیرفعالبودنژنراتورها،تماسدایمیدارد

ودرمواقعیکهنیازی.وصوتیفعالشدنژنراتورهاشوددیداریتوجهبیشتریبهعالیم(،TURیا آندوسکپیو

 نیست، فعالشدنژنراتورها نمایشگرهایتوانبرایمثالبه حتماً داخلبدنبیمار، از الکترود بیرونآوردن در

خروجیرادرحالتعدمتواندرخروجیقراردهیدویادستگاهراخاموشکنید.
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 هشدار

درصورتیف کهالکترودهایفعالبهصورتمستقیمیاغیرمستقیمازطریقپارچةعالشدنناخواستةژنراتورها،

باشند داشته تماس بیمار با جریان، هادی اشیای سایر یا شدنمی،مرطوب فعال شود. سوختگی باعث تواند

هایلوازمجانبیهایانگشتی،یاخرابیدرکابلیچئتواندناشیازفشارتصادفیپدال،یاسوناخواستةژنراتورها،می

ناخواستة باعثفعالشدن دستگاه، به قلم یا پدال وصلکردن اگر باشد. دستگاه خود خرابیدر یا و دستگاه،

می فعالدستگاه ژنراتورها دستگاه، به آنها کردن وصل بدون اگر و است؛ جانبی لوازم از ناشی خرابی، شود،

بههایناخواسته،هیچخرابیمربوطبهدستگاهاست.برایاجتنابازسوختگیشوند،می گاهالکترودهایفعالرا

پارچهگونه ازطریقاشیایهادیالکتریسیتهیا ویا بیمارتماسداشتهایقرارندهیدکهمستقیماً هایمرطوببا

باشند.

انندروده،برایجلوگیریازسوراخشدنسهوی،تاجایممکنازنازکمهایبادیوارهاندامدرهنگامجراحیدر

 توانهایپاییناستفادهنمایید.

محلتماسدچار پرسنلدر که دارد کمیوجود احتمال دستگاه، شدن فعال هنگام بیمار صورتتماسبا در

امکان حد تا دستگاه، کردن فعال طول در رخداد، این از جهتجلوگیری شوند. بیمارسوختگی تماسبا از

 بپرهیزید.

 درطولفعالکردندستگاه،عضویازبیمارکهمحلجراحیدرآنواقعشده،بایدبیحرکتباشد.


 احتیاط

شوند.اینذراتحاویموادبراثرجراحیبادستگاهجراحیالکتریکی،ذراتیحاویدودوبخاردرمحیطرهامی

بافتکربنیزهشده شیمیاییسمی، ذراتخون، بنابراینتوصیهباکتریودیاکسیدکربنبهمقدارکممی، باشند.

هایالزمنیزدرتوصیههاییدرنظرگرفتهشودوفیلترهاییتعبیهگردد.همچنینشودبرایتخلیةدودحاصلهراهمی

دوداستفادهنشودودرحینهایآزادبرایتخلیةهایامحلاینخصوصبهپرسنلاتاقعملدادهشودوازکانال

هاییبااثرفیلترینگباالباکمتریناثراستنشاقذراتکربنیاستفادهشود.عملبایستیازماسک


 توجه

هایبعدی،شمارهسریالدستگاهرادرمدارکبیمارثبتنمایید.برایسهولتپیگیری

 خطر اشتعال

 هشدار

لدرهنگاماستفادهازدستگاهجراحیالکتریکیوجوددارد.بنابراین،ازتماسخطراحتراقگازهایاموادقابلاشتعا

 .جلوگیرینماییدموادقابلاشتعالباالکترودهایدستگاهجراحیالکتریکی

می انجام سینه و سر ناحیة بیهوشاگرعملجراحیدر مواد استاز بهتر گازهایشود، یا قابلاشتعالو کنندۀ

کهاینموادبهخارجمکیدهشوند.ن،مگراینماییدواکسیژناستفادهن(N2O)ماننداکسیدنیتروژن،اکسیدکننده

مانندمهبل،،هایبدنمانندنافوحفره،هایبدناشتعالدرزیربیماریادرگودیهایقابلخطرجمعشدنمحلول

.نماییدقبلازاستفادهازدستگاهخشکا،رهاوجوددارد.بهتراستهرمایعجمعشدهدراینمحل



:مواردمربوطبهاستفادۀایمنازدستگاه2فصل

V2.008  0011،آذر 

 هشدار

گردند،اجتنابهاانباشتهمیهایبدنمانندرودهشوند،ودرحفرهزاکهبصورتطبیعیایجادمیازگازهایاشتعال

کنید.

تولیدهایپنبهوگاز،هنگامیکهبااکسیژن،اشباعشدهباشند،ممکناستدرتماسباجرقه،مانندنخ،بعضیمواد

شدهدراستفادۀعادیازدستگاه،مشتعلشوند.

اشتعالکهازموادضدعفونیدرصورتی استفادهمیکنندۀ )موادیکهزمینةالکلیدارند( دهیدقبلاززا اجازه کنید،

تبخیرشوندوازتماسموادقابلاشتعالباقوسالکتریکیدرحینعملجر احیپوشاندنبیمار،اینموادکامالً

جلوگیریکنید.

 تداخل الکترومغناطیسی

 هشدار

دستگاه روی بر الکتریکی جراحی دستگاه الکترومغناطیسی تداخل دارد.احتمال وجود مجاور الکترونیکی های

هایمجاور،ایناحتمالراهمدرنظربگیریدکهممکنبنابرایندرصورتمشاهدۀوضعیتغیرعادیدردستگاه

اشیازتداخلدستگاهجراحیالکتریکیباشد.واقداماتخاصسازگاریالکترومغناطیسیرااستاینوضعیتن

 بکارببرید.

اقداماتزیرمیکهتشخیصدادهشودکهتداخلتنهادرحالتفعالبودنژنراتوراتفاقمیدرصورتی تواندافتد،

باعثکاهشتداخلشود:

 کاهشتوانخروجیدستگاه 

 باولتاژکمتر،برایمثالمداستفادهازمدهایPureبجایمدBlendومدهایSoftیاSwiftبجایSpray. 

 استفادهازروشBipolarبجایروشMonopolar 

 افتد)برایمثالمونیتور(.هایخروجیآنازدستگاهیکهدرآنتداخلاتفاقمیدورکردندستگاهوکابل

باشد،هایالکترونیکیکارگذاشتهشدهدرداخلبدنمیویادیگردستگاهPace makerکهبیماردارایدرصورتی

وحتیآسیبرسیدنبهایندستگاه دراینگونهموارداگرمجبوربهخطرتداخلدرعملکردآنها هاوجوددارد.

استفادهازدستگاهجراحیالکتریکیهستید،بهمنظورکاهشریسکاقداماتزیرراانجامدهید:

 تیاالمکانازتکنیکحBipolar.استفادهکنید 

 هاواتصاالتآنهاواتصالپلیتبابیماررابصورتدقیقچککنید،تاازایجادجرقهبراثرضعیفبودنکابل

 اتصاالتجلوگیریشود.

 بگون ایانتخابکنیدکهحتیهمحلپلیترا بینPace makerاالمکانبهموضععملنزدیکباشدوقلبویا

موضعجراحیوپلیتقرارنگیرند.

 .قبلازعملحتماًبامتخصصقلبمشورتنمایید

 هایازتجهیزاتمونیتورینگمطمئن،استفادهنمائیدوپیوستهبهسیگنالECG.توجهداشتهباشید

 .دستگاهالکتروشوکهموارهدردسترسباشد
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 توجه

 بطوریکه(داردEMCیدرموردسازگاریالکترومغناطیسی)نیازبهرعایتمالحظاتخاصIconicدستگاه الزم؛

ارائهشدهدرراهنمایسرویسانجامگردد.EMCاستنصبوسرویسدستگاهباتوجهبهاطالعات

تواننددستگاهجراحیالکتریکیراتحتتأثیرقراردهند.میRFهایپرتابلوتجهیزاتمخابراتیفرستنده

 لوازم جانبی

 ارهشد

ایندهوهموارهازسالمبودنعایقننمودیدهومعیوب،استفادهآسیبنامرغوب،،لوازمجانبیغیراستانداردهرگزاز

 لوازماطمینانحاصلفرمائید.

استفادهازلوازمجانبیغیراستانداردومعیوبیااستفادهازلوازمهایجانبیغیرمجاز،پیامدهایذکرشدهدرزیر

بهدنبالخواهدداشت:را

 فعالشدنناخواستةژنراتور 

 خرابشدنژنراتور

 واردآمدنآسیبیاشوکالکتریکیبهبیماریاتیمجراحی

 بابیمارغیرفعالشدنسیستممونیتورینگکیفیتتماسپلیت

 انتخابناخواستهواشتباهمدهایجراحی

 کمشدنیاقطعووصلشدنتوانخروجی

 یویاتحریکاعصابعضالنیدراثرقوسالکتریکیبیندوفلزشوکالکتریک

 شود(کهژنراتورفعالمیتداخلالکترومغناطیسیدرتجهیزاتمونیتورینگ)زمانی

 حدجریاننشتیفرکانسباال افزایشبیشاز

ویاحلقهشدنتغییرهرگزازلوازمجانبیکهکابلآنهاپوسیدگی،پارگیویالهشدگیدارندویادراثرفشار

هایآنهاشکستگینداشتهباشد.انداستفادهنکنیدودقتکنید،فیششکلداده

ازابزاریکهتحملماکزیممولتاژخروجی) برایاطالعازماکزیممVpتنها نمایید. استفاده دارند، (درهرمدرا

 صفحة فنی مشخصات فصل به خروجی بصورت11ولتاژ ولتاژ ماکزیمم مربوطه جدول در نمایید. مراجعه

(Vp×2=(Vp-pدادهشدهاست.استفادهازابزار،باولتاژنامیکمترازماکزیممولتاژخروجی،ممکناستموجب

 د.آسیببهبیمار،اپراتوریاابزارگردد.الزماستولتاژنامیهرابزارازکارخانةسازندهآنتهیهگرد

 مترباشد.8ایاستفادهنماییدکهطولکابلآنهاحداکثرتوصیهمیگرددازلوازمجانبی

توجهداشتهباشیدکهلوازمجانبییکبارمصرف،چندینبارمورداستفادهقرارنگیرند.

های نمایندهکهنسبتبهسازگاربودنلوازمجانبیخوداطمیناننداریدباشرکتکاوندیشسیستمیادرصورتی

موردتاییدکاوندیشسیستمتماسحاصلنمودهتاازسازگاربودنآناطمینانحاصلنمایید.

،تنهاSealingوابزارBipolarتنهابهکانکتورBipolar،ابزارMonopolarتنهابایدبهکانکتورهایMonopolarابزار

بجامتصلشوند.متصلشوندوهرگزنبایدجاSealingبایدبهکانکتور

دقراربگیرند.خوتمامیلوازمجانبیبایدبهصورتمطمئنوبدوننیازبهفشارزیاد،درمحل
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 ارهشد

بهژنراتور،ازمبدلاستفادهنفرمایید.لوازمجانبیهرگزبرایمتصلنمودن

کارباعثخواهدشد،جراحیرابهیککانکتورخروجیبهصورتهمزمانمتصلننمایید.زیرااینابزارهرگزدو

همزمانباهمفعالوغیرفعالشوند.ابزار،دوهر

بافت باقیماندۀ نگهدارید، تمیز را جراحی الکترودهای افزایشهمواره باعث الکترودها، روی شده نکروز های

ادرزمانشود.همچنینتوجهداشتهباشیدکهامکانداغشدنالکترودهمقاومتمسیروکاهشعملکردمطلوبمی

فعالشدندستگاهوجوددارد.بنابراین،پسازغیرفعالکردندستگاهنیز،اینالکترودهانبایدبابدنبیمارتماس

داشتهباشند.

جانبی لوازم وضعیت الکتریکیباید جراحی گونه،دستگاه تماسناخواستهبه از که باشد، یاآنهاای بیمار با

داشتهمجزانگهبیمارشوند،الزماستازشودوالکترودهایفعالیکهموقتاًاستفادهنمیبایکدیگراجتنابشانتماس

جراحی،بهتراستدرمسیریقراردادهشوند،کهازتماسبابیماریاهرابزارهایمتصلبهچنین،کابلهمشوند.

هکاهشیابد.هایناخواستجسمهادیدیگراجتنابشودتابدینترتیب،خطرسوختگی


 احتیاط

وازفشارهآوردنآنهاازدستگاه،بهآرامیومالیمتانجامشدالزماستجازدنکانکتورهایلوازمجانبیودر

هااجتنابشود.کانکتورهاوزیادبهکابل

باعثتغییراینکاررایزوپیچیدنآنبهدورابزاراجتنابکنید.بهصورتمحکموبافشارازپیچیدنکابلابزار

.شودمدتمیشکلکابلدردراز

 پایی پدال

 هشدار

 .،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنیدپاییپدالبرایتمیزوضدعفونیکردن

،وجودداردهاییکهاحتمالنشتموادبیهوشیقابلاشتعالازمحلcm27درمنطقةپاییکهپدالبایدتوجهداشت

درشکلزیرنشاندادهشدهاست. کهاستMedical Zoneاینناحیهمشهوربهقرارنگیرد.هاستفادمورد


تواناستفادهکرد.هایمحافظتشدهدربرابرخطراتاشتعالمیایکهتنهاازپدالناحیه



 توجه

کنید.استفادهنآنپاییازکابلونقلپدالگاهبرایحملهیچ

کنید.پاییاجتنابمحلاتصالکابلبهپدالازاعمالفشاربه
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کنید.بهصورتمحکموبافشار،خودداریپاییازپیچیدنکابلبهدورپدال

Monopolar 

 هشدار

؛برایاینمنظور،ازکنیدها(جلوگیریویابینرانراینمونهبینبازوهاوبدنبیماربازتماسپوستباپوست)

تواناستفادهکرد.همچنین،مناطقیازبدنبیمارکهتعرقزیاددارندوامکانتماسباسایرخشکمیولهیاگازح

 وله،خشکنگهداشتهشود.حهایبدنوجوددارد،بایدباقسمت

رافعالMonopolar2 وMonopolar1هایکهدوجراحهمزمانخروجیدرصورتیSprayتوجهداشتهباشیددرمد

قلمجراحیتقسیممیتوان،نمایند بنابراینقطعووصلجریاندریکقلمخروجیبیندو Monopolarشود.

 تواندرویتوانخروجیقلمدیگرتاثیرداشتهباشد.می

 پلیت

 هشدار

Monopolarکارگیریمؤثروایمنجراحیالکتریکیتریننکاتبهازمهمپلیتاستفادۀصحیحوقرارگیریمناسب

.باشدمی

 میشرکتکاوندیشسیستم توصیه بیمار افزایشایمنی منظور پلیتبه از درنماید نمایید. استفاده دوتکه های

تکه،کیفیتتماسپلیتبابیمارتوسطدستگاهکنترلنخواهدشد.هاییکتصورتاستفادهازپلی

ازنوعسیلیکونیواستانددرصورتاستفادهازپلیت هایالستیکیارداستفادهشود.زیراپلیتهایپلیمری،حتماً

هایپلیمریهایفرسودهوقدیمیپلیتتوانند،سوختگیایجادنمایند.نمونههایناشناختهمیغیراستانداردبامارک

دراثرمرورزمانکیفیتخودراازدستخواهندداد.
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 هشدار

ومقدارتوان87زبرایپلیتدرصفحةنیاحداقلسطحموردمربوطبهباتوجهبهشکلراجنسوابعادپلیت

گونهنماییدخروجیانتخاب به و باشد.دهیدایقرار برقرار پوستبیمار کهسطحتماسخوبیبینآنو در،

درکهسطحتماسمؤثر،بهعلتتماسضعیفوناقصکمباشد،ممکناستدراثرافزایشچگالیجریانصورتی

د.بوجودآیمحلتماس،سوختگی

 
کاهشناحیةمؤثرپلیت

کهالکترودخنثیرویآنقرارمیهدایتالکتریکیپوستناحیه بهوسیلةتمیزکردنوایازبدنبیماررا گیرد،

ماساژدادنبرایافزایشجریانخوندرسطحپوستوتراشیدنموهایناحیةتماس،افزایشدهید.

قسمت ،رویعروقخونیبزرگزیرپلیتدادنقراراز استخوانویا هاییکهگردشخونمعموالًپوستیویا

ضعیفاست،اجتنابکنید.

موقعیتپلیترابا.هایدائمیازژلمناسبوبهصورتیکنواختدرتمامیسطحپلیتاستفادهنماییددرپلیت

خوبیباپوستبیمارتاسطحداخلیآنبهدورآن،کامالًثابتکنیداستفادهازنوارهایالستیکی،وپیچیدنباندبه

جاکردنبیمار،اتصالصحیحپلیترامجدداًبررسینمایید.درصورتجابهتماسیابدو

هیچگونهمایعاتورطوبتیناشیازخونریزییا،کنید،دقتکنیددرحینعملکهازژلاستفادهنمیدرصورتی

رسد.زیرانفوذاینمایعاتامکاننشودهندهیاضدعفونیکنندهیاعرقبدنبیماربهمحلتماسپلیتمایعاتشست

افزایشخواهدداد.،سوختگیرادرمحل

هدایتنمیناحیه الکتریکیرا جریان چرا،کندایکه

یاوشدنکهتماسباپوستنداردویابهدلیلاکسید

 یدارد.هدایتبسیارضعیفآلودهشدنباذراتچربی،

 احیةهدایتکنندۀجریانالکتریکین
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 هشدار

پلیتسراسرناحیةمسطحهادیجریاناز بایدبهصورتثابت، امکانگردشخوندرآنکهمحلمناسبیدر،

باالیرانوندباالیبازومانناحیهبصورتعادیفراهمباشد) یا نزدیک(، نسبتبهموضععملهترینناحیدر

کوتاهباشد،تاحدامکانپلیت،تاMonopolarایکهمسیرعبورجریانبینالکترودفعالبهگونه.جراحیقرارگیرد

.هاعبورنکندوازمسیرقلبوشش



بابیماراستفادهنکنید.اسپلیتخیسبرایتقویتتمبههیچعنوانازآب،محلولآبنمکیاپارچه

محلرساناکهقطعاتدرصورتی است، بگونهپلیتداخلبدنبیمارکارگذاشتهشده ایانتخابکنیدکهاینرا

قطعاتدرمسیرجریانقرارنگیرند.

رگییاقطعشدگینداشتهباشد.هرگزپلیتبیماررابرخالفدستورالعملسازندهتغییرشکلندهیدودقتکنیدپا

هموارهازسالمبودنعایقکابلمربوطبهالکترودخنثیاطمینانحاصلفرمایید.


 توجه

،درمدارکبیمارثبتنمایید.پلیت،ووضعیتپوستبیمارراقبلازاتصالپلیتشودمحلقرارگیریتوصیهمی
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Bipolar 

 هشدار

پذیرشوددرمواردیکهازنظرکاربردیامکانتوصیهمیکهدرزیربیانشده،،Bipolarتکنیکباتوجهبهمزایای

استفادهشود.Bipolar،ازتکنیکباشدکوچکتواندعبورجریانازبدن،میاستوناحیة

 تکنیکدرBipolar،توانت،دوسرپنسبهناحیةکوچکبینمنطقةتأثیرجریانازآنجاکهبدلیلمحدودبودن

وازانعقادهایاستMonopolarتکنیکخطراتسوختگیبسیارکمترازپلیت،خروجیکمتروعدمنیازبه

 .شودناخواستهنیزجلوگیریمی

  کوچکدلیلبBipolarتکنیکدر بافتناحیة از جریان عبور تداخل،توانخروجیکمتروهاتر ایجاد امکان

است.Monopolarازتکنیکبسیارکمتر،لکترونیکیهایاالکترومغناطیسیدردستگاه

چسبندگیبافتBipolarیکیازمشکالتتکنیک ولخته، اینمسألهگاهیها هایخونبهدوسرپنستاست.

برایبهحداقلرساندناثراتچسبندگی،.شودباعثخونریزیمجدد،بههنگامبرداشتنپنستازرویبافتمی

ردزیرتوجهشود:الزماستبهموا

 می وبافت، همانجرقةاولیهبینالکترود سیستمفعالباشد، بافت، با تواندباعثاگرقبلازتماسالکترودها

قبلازتماسالکترودبابنابراینتاجاییکهممکناست،شدنبافت،وچسبیدنبافتبهالکترودشود.کربنیزه

ژنراتور فعالنکنیBipolarبافت، برایاینمنظورمیرا ازد. تأخیرAuto Startحالتتوانید، با بدونتأخیریا

 .استفادهکنید

 هاشود،کهخودباعثچسبیدنتواندباعثکربنیزهشدنبافتداشتنپنسترویبافتبهمدتطوالنی،مینگه

وازادامةژنراتورراغیرفعالکنید.بهمحضاینکهانعقادکافیانجامشد،بنابراین.گرددهابهپنستمیبافت

اجتنابپروسة بدوناینکهاثرمفیدیداشتهباشد، از)پیشنهادمیکنیدانعقاد، استفادهAuto Stopحالتشود

 .(نمایید

 کامالًراها،ناشیازانعقادقبلیاثراتچسبندگیبافتاستفاده،هربارپسازوکنیدهموارهتمیزراالکترودها،

 .نماییدپاک

 صورتی بافتکهدر جراحی مورد واقعمیBipolarهایخشک، قبالً شوند، را باآنها یا شده آباستریلیزه با

.نماییدمحلولنمکفیزیولوژیکی،مرطوب

و،الکترودبهبافتبچسبد،قبلازجداکردنالکترودازبافت،جریانراقطعکنیدBipolarجراحیحینهرگاهدر

اثراتچسبندگیراکاهشدهند.درمواردشدیدتر،هایمجاورهاوبافتچندثانیهتأملکنید،تاترشحاتمویرگ

استفادهکنید. توانید،ازآباستریلیزهشدهیامحلولنمکفیزیولوژیکیمی

صورتانتخابحالت Auto Startدر احتیاطBipolarبرای چو، ببرید. بکار را الزم صورتتماسهای در ن

گردد.میالکترودبابافت،ژنراتوربطورخودکارفعال


 احتیاط

تواندمانععبورشودوخشکشدناینمایعاتمیهاپوشیدهمیدرهنگامانعقاد،سطحالکترودهابامایعاتبافت

کهاینمسألهباکندتوانخروجیکاملجریانالکتریکیازسطحالکترودهاشودوجراحاحساسمی کماست،

تمیزکردنالکترودهاپسازهربارانعقاد،حلخواهدشد.
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 Sealingویژۀ دستگاه( های Iconic IS410S) 

 هشدار

این اید،ازوروشکارباابزارهایجراحیآنرانیاموختهSealingتازمانیکهطرزاستفادهازدستگاهدرتکنیک

تواندنتایجنامطلوبیداشتهباشد.فادهازدستگاهبدونآموزش،میاستفادهنکنید.است تکنیک

هایاستریلکردن،مناسببرایپروسهtubal coagulationیا tubal sterilizationبرایSealingاستفادهازتکنیک

باشد.نمی

هستند،بایدمواضعaneurismal vesselsیاatherosclerosisبرایبیمارانیکهدارایمشکالتعروقیویژهمانند

Sealبررویعروقسالمانتخابشود

،وجودSealشودیاقابلیتاطمینانکافیبرایکیفیتاستفادهازمداشتباههنگامکاربایکابزارجراحی،موجبمی

یااینکهبافتدراثرحرارتبیشازاندازهآسیبببیند. نداشتهو

جراحیکامالًقفلشدهباشد،تافشارمکانیکیالزمرابهبافتاعمالکند.درغیراینصورتهنگاماستفادهبایدابزار

Seal.ایجادشده،قابلیتاطمینانکافینخواهدداشت

بافت و جراحی ابزار فک لوالی به نزدیک بافت فک، دو بین فضای از خارج حتیSealهای شد. نخواهد

گسفیددرآید.کهبااعمالانرژیبهرندرصورتی

تواندموجبانتقالقرارگیریمایعاترسانامانندخونیاسالین،درمجاورتوتماسمستقیمباابزارجراحی،می

راخشککنید.Sealingهایمجاورشود.بنابراینقبلازشروعپروسه،موضعحرارتوانرژیالکتریکیبهبافت

الًخشکبودهوبطورکاملبهژنراتورمتصلشدهباشند.ابزارهایجراحیهنگاماستفادهبایدکام

آسیببه و مراقببرخورد باید ممکناستخیلیداغشود. پروسه، پایان از بعد جراحی، ابزار سطحخارجی

هایدیگرباشید.بافت

اینصورتامکانداردزمانیکهدهانةابزارجراحیدرمجاورتباابزارفلزیقراردارد،ژنراتوررافعالنکنید.در

انرژیبهبافتمنتقلنشودویابهپزشکیابیمارآسیبواردشود.

 ازتنظیمنمیSealingتوجهکنیدکهدرطولپروسة بنابراینقبلازشروعپروسه، تغییرداد. توانسطحتوانرا

سطحتواندلخواه،ومدانتخابشده،اطمینانداشتهباشید.

هرگونهجرقه،جراحیرافوراًمتوقفکردهوکلیةاتصاالتژنراتوروالکترودرابررسیکنید.درصورتمشاهدۀ

تواندموجبتحریکعصبیعضالنیبیمارشود.جرقةفلزبهفلزمی

باکیفیتمناسب،بهتراستعروقهمراهبابافتاطرافخودداخلدهانةابزارجراحیقرارSealبرایایجادیک

دهد.ایجادشدهمقاومتبیشتریازخودنشانمیSealبدینترتیببگیرد.

 پروسة طول حالتیSealingدر در زیرا باشند، داشته مکانیکیقرار فشار نبایدعروقتحتکششیا دیوارۀ، که

دهند،باکوچکترینکششازهمجداشدهوشروعبهخونریزیعروقشروعبهذوبشدنکردهوتغییرحالتمی

کند.می

Sealingتمیزبودنسطوحابزارجراحی،نقشمهمیدرانتقالصحیحومناسبانرژیبهبافتوتکمیلپروسة

خواهدداشت.

استفادهمکررازابزارهایجراحییکبارمصرف،باعثچسبندگیبافتبهالکترود،ایجادقوسالکتریکیوپایین

ایجادشدهخواهدشد.Sealآمدنکیفیت



:مواردمربوطبهاستفادۀایمنازدستگاه2فصل

V2.020  0011،آذر 

 

 توجه

فعالنشدهوMonopolarایجادگردد،Monopolar،تقاضایفعالیتتکنیکSealingاگردرهنگامفعالیتتکنیک

یابد.ادامهمیSealingفعالیت

 پس از جراحی

 هشدار

هایارتباطیرابهآرامیازمحلکانکتورهابازکنید.کابل

محلتما کنیدو جدا بیمار آرامیاز به آثارپلیترا جراحتو هرگونه تا نمایید. مالحظه را بیمار سپلیتبا

سوختگیاحتمالیبررسیشود.

.برایتمیزوضدعفونیکردندستگاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنیددرصورتامکان،

ید،پیشازاینکهوضدعفونیکردندستگاههستتمیزکهناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایدرصورتی

دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکامالًتبخیرشوند.

شوند.بایدتوجهداشتکهگاهیاوقاتعواملدیگریبهغیرازافزایشچگالیجریانالکتریکی،باعثنکروزمی

هتنهادرمحلاتصالبیماربااشیاءهایناشیازافزایشچگالیجریانالکتریکیکاینگونهعواملنبایدباسوختگی

ها،افتد،اشتباهگرفتهشود.یکنوعازاینشبهسوختگیفلزیویادرمحلتماسناقصپلیتبابیماراتفاقمی

آید.نوعدیگرازاینهایشیمیاییاستکهدراثرتماسطوالنیبافتباموادضدعفونیکنندهبوجودمیسوختگی

باشد.احتمالایجادنکروزبافتدراثرهایتحتفشاردرحینعملجراحیمیربوطبهبافتها،مشبهسوختگی

مدتطوالنیتحتعملجراحی)ازقبیلعملقلببازویااعمالمغزواعصاب(قرارفشار،دربیمارانیکهبه

دارد.برایجلوگیریازاینحرکتقراردارند،وجوددرحالتبیهوشیویابیICUگیرندویاپسازآندرمی

مراقبت باید نکروز گرفتنبافتنوع قرار از و آید کافیبعمل مانعهای طوالنیکه معرضفشار در هایبیمار

هایناشیازدستگاهجراحیالکتریکیشوداجتنابشود.ضمناًبرخالفسوختگیهامیرسانیمناسببهبافتخون

دهند،ممکناستآثاراینگونهشبهعتپسازعملجراحیخودراکامالًنشانمیکهبالفاصلهیاحداکثرتایکسا

هاوحتیروزهاپسازعملجراحیکامالًمشخصشود.هاساعتسوختگی


توجه

 گردد؛ دستگاه در خرابی استباعثایجاد ممکن دستگاه داخل قسمتزیریننشتمایعاتبه از که آنجا از

امکاننفوذ احتیاطاتالزمرامایعاتبهداخلآنوجوددارد،درهنگامتمیزوضدعفونیکردندستگاهدستگاه،

رعایتنمایید.



  



:مواردمربوطبهاستفادۀایمنازدستگاه2فصل

V2.022  0011،آذر 

 سرویس دستگاه

 هشدار

استتوسطپرسنل الزم دستگاه، در تعمیر و تغییر نوع هر ننمایید. باز را دستگاه هرگز شوکالکتریکی: خطر

مانجامپذیرد.سرویسمجازازطرفشرکتکاوندیشسیست

 



 

V2.028  0011،آذر 

 3فصل 3

 اندازی دستگاه نصب و راه

 یاندازراهازشیپ 

 دستگاهکردنروشن 

 عملاتاقدراستفادهازقبلدستگاهیبررس 

  



 اندازیدستگاه:نصبوراه8فصل

V2.020  0011،آذر 

 اندازی پیش از راه
بازکردن -0 درصورتیبستهپساز بررسیکنید. لوازمجانبیآنرا مشخصاتظاهریو اثربندیدستگاه، کهدر

باشرکتوحمل بههردلیلدیگر،آسیبیبهدستگاهواردشدهاست،لطفاً کاوندیشسیستممهندسینقلویا

 هید.تماسبگیریدونوعخرابیوشمارۀسریالدستگاهرابههمراهنشانیخوداطالعد

دستگاهرابرروییکسطحصافثابتوبدونلرزشقراردهید. -2

 .متصلنمایید(V201تاV211)باکابلبرقآنبهشبکةبرقرادستگاه -8

 

 هشدار

داربرایاتصالبهبرقاصلیبرایاطمینانازرعایتمسائلایمنیوزمینشدنمناسبدستگاه،ازپریزهایارت

استفادهنمایید.


 هتوج

.دیدندستگاهجلوگیریکندتواندازآسیبرسیدنوصدمهنتخابمحلمناسببرایاستقراردستگاه،میا

 روشن كردن دستگاه

 راروشنکنید.دستگاه)بررویپنلپشت(بااستفادهازکلیدبرقاصلی -0

 

 توجه

روشنک هنگام در نباید واقعی، خطایغیر دریافتهرگونه طیمرحلةبرایجلوگیریاز و دستگاه  Self ردن

Checkingکدامازلوازمجانبیبهسیستممتصلباشند. هیچ  

 

هایمختلفدستگاه(مشاهدهو)تستقسمتSelf Checkingمواردزیرراهنگامروشنشدندستگاهوفرآیند -2

 بررسینمایید.

 هاینمایشگرخانهابتداکلیةLCD7و-Segmentگردند.یروشنمبهترتیبها 

 هایتکنیکسپسMonopolar Cut،Monopolar Coag.،BipolarوSealingچکشدهووتمامیمدهایآنها

LEDگردند.همزمانشمارۀنسخةنرمافزاریدستگاه،بههمراهتاریخویرایشآننیزبرمیمربوطهروشنهای

 .شودظاهرمیLCDروینمایشگر

 کهبر،گرددمربوطهصادرمیخطایکدیدرقسمتیازدستگاهمشاهدهگردد،پسازبررسی،چنانچهمشکلفن

 قابلرؤیتاست.مانندشکلزیرLCDنمایشگرویر

 

 
 

 به نوعخطا از اینحالتبرایاطالع لکدآالرمواجددر درصفحة درصورتی51ها کنید. رفعکهمراجعه

کهایفشاردادهشودتاسیستمآمادۀکارشود.بدیهیاستکافیستدکمه،شدهمدنظرنباشدهایگزارشخرابی

.دراینحالتمدهاییکهدرموردآنهاگزارشخرابیاعالمشدهاست،بهصورتصحیحعملنخواهندکرد

  SELF CHECK REPORT   

Error Codes are: 

02, 12, 22 



 اندازیدستگاه:نصبوراه8فصل

V2.027  0011،آذر 

اگر دراما پیغامندستگاهمشکلفنیمشاهدههایتمامقسمتپسازبررسی، بررسیانجامشدهدر"گردد،

 .گرددظاهرمیمانندشکلزیرLCDبرایلحظاتیبروینمایشگر"خطاییدیدهنشد

 

 


 بهسیستم"سپسپیغاموIconicوینمایشگرربرمانندشکلزیر،"…خوشآمدیدLCDشودظاهرمی. 


 

در.گرددزندرپنلظاهرمی،بهصورتچشمک81دراینهنگاماطالعاتازقبلذخیرهشدهدرحافظةشمارۀ

.ذخیرهشدهاست Defultقبلتوسطشرکتبهعنوانکهازایاینحافظه،برنامه

.پسازوروددگردرفتهوآمادۀکارکارعادیتاسیستمبهحالتشودایفشاردادهدراینلحظهکافیستدکمه

گردد)رجوعکنیدبهایجادمیEr: PTشد،آالرمچنانچهپلیتبهدستگاهمتصلنبابهحالتکارعادیدستگاه،

 (.57هایآالرمدرصفحةقسمتوضعیت

 در اتاق عملاستفاده قبل از بررسی دستگاه 
صورتی روشنمیدر را دستگاه بار برایاولین ،کنیدکه از طبقدستوراتزیراستفادۀقبل اتاقعمل، در دستگاه

:کنیدآزمایشراکردآنعمل

رامشاهدهنمایید.پسازورودبهحالتSelf Checkingمراحلابتدادستگاهراروشنکنیدومطابقبخشقبلی -0

بایستیتنظیماتمد وتوانکارعادیدستگاه دراینمرحله(81)حافظةDefaultهایمربوطهمطابقها ،باشد.

 .دهدمینمایشهایانتخابشدهرامدگرصفحةنمایش



 توجه

باشد.،نشانةعدمانتخابتواندرخروجیمییتواندرنمایشگرها---حالت


کنیدودرصورتسالمرادقیقاًبررسیپاییهای،پدالپلیت،هایهرتکنیکابزارشاملکلیةلوازمجانبیدستگاه، -2

 بودن،بهدستگاهمتصلنمایید.

متصلباشدبهپلیتیکتکةسالماگر -8 اتصالپلیتیکنشانLEDبایستیدستگاه اگر.تکهروشنشوددهندۀ

تکه پلیتدو سالم باشد، متصل دستگاه به بایستی باشد، تماسداشته بافت با کامل طور به LEDچنانچه

پلیتدهندۀمربوطبهعدماتصال هشدارLEDصورتدرغیراین.دهندۀاتصالپلیتدوتکهروشنشودنشان

گردد.شودوآالرممربوطبهپلیتایجادمیروشنمی

یامیوۀخام،یایکقالبصابونویایکتکهپارچهکه)،،یکتکهگوشتخامMonopolarفعالنمودنبرای -0

  SELF CHECK REPORT   

 

       No  errors  reported 

 

         WELCOME TO         
           ICONICIS410S 

      Please  press  a  key       
                 to  start 



 اندازیدستگاه:نصبوراه8فصل

V2.022  0011،آذر 

روی(مرطوبباشد فشاردادنپلیترا پدالMonopolarابزارانگشتیرویهایسوئیچگذاشتهوبا پاییویا

،Monopolarتوسطابزاررافعالکردهوخروجیرا.Monopolar CoagوMonopolar Cutهایتکنیکمربوطه،

هایمربوطبهتکنیکفعالشدهروشنشدهوLED،اهربارفعالکردنژنراتورببهگوشتخاماعمالنمایید.

دانتخابشده،نوعفعالمیکومربوطبهتکناطالعاتنیزبهطورهمزمانشود.صدایپیوستةبلندگوشنیدهمی

و ژنراتور صورتوجود(شدن )در برآالرم میLCDگرنمایشروی، تستظاهر این گردد. دوبرایهررا

دهید.انجامMonopolarخروجی

در -7 تغییردادهوبافعالکردنخروجی.Monopolar CoagوMonopolar Cutسطوحتوانرا تغییراتقدرت،

.گوشتخاممشاهدهنماییدخروجیراروی

،Bipolarتکنیکرد -2 فشار Bipolarابزاررویسوئیچانگشتیبا فشار توسطمربوطهپدالپایییا خروجیرا ،

)باتنظیمآنها.Bipolar CoagوBipolar Cutکاررابرایهردوتکنیکاینبهگوشتخاماعمالنمایید.ابزار،

 متفاوتتکرارنمایید.وحتوانهایمربوطه(ودرسطتوسطدکمه

قرارگوشتخامومرطوب،رابررویBipolarانتخابکردهوابزار.Bipolar CoagرابرایAuto Startحالت -5

اینحالت در تأخیرBipolarژنراتوردهید. با 1بهصورتخودکارو ،ثانیه7/2تا به انتخابشدهمقداربسته

.دگردفعالمی،(23درصفحة،تأخیراینیمنحوۀتنظرجوعکنیدبهقسمت)

بافشار،Seal2وSeal1(،برایهردومدIconic IS410Sهایویژۀدستگاه)Sealingصورتوجودتکنیکرد -3

توسطمربوطهپدالپاییویافشارSealingابزاررویسوئیچانگشتی اعمالبهگوشتخامابزار،،خروجیرا

 .نمایید

 



 

V2.025  0011،آذر 

 4فصل 4

 Monopolarتکنیک 

 بهمربوطمشخصاتMonopolarکانکتورهاقسمتدر 

 یکانکتورهاMonopolarآنهایجانبلوازمو 

 ماریبتیپل 

 ییپاپدال 

 آرگونگازازاستفادهتیقابل 

 بهمربوطمشخصاتMonopolar Cutتوانومدمیتنظوشینماقسمتدر 

 یمدهاCutMonopolar 

 بهمربوطمشخصاتMonopolar Coag.توانومدمیوتنظشینماقسمتدر 

 یهامدMonopolar Coag.  

 درتوانسطوحراتییتغMonopolar 

 دریخروجتوانانتخابMonopolar 

 میتنظۀنحوCutMonopolar 

 میتنظۀنحوCoag.Monopolar 

 ازاستفادهۀنحوMonopolar 

  



 Monopolar:تکنیک0فصل

V2.023  0011،آذر 

 در قسمت كانکتورها Monopolarمشخصات مربوط به 



 Monopolarهای  ابزار 1كانکتور       

      LED شدن ژنراتور  دهندۀ فعال  نشانMonopolar  كانکتورو دریافت خروجی از Monopolar1 

 Monopolarهای  ابزار 2كانکتور       

      LED شدن ژنراتور  دهندۀ فعال نشانMonopolar  و دریافت خروجی از كانکتورMonopolar2 

 و لوازم جانبی آنها Monopolarكانکتورهای 



 mm8فیش       

 mm4 Coaxialفیش       

 معمولی mm4  های فیش      

1 
 

2 
 

4 
 

3 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 



 Monopolar:تکنیک0فصل

V2.021  0011،آذر 

 مسیراصلیجریانفرکانسباالاز الکتریکی، نظر فیشمیmm0Coaxialومغزیفیشmm3فیشاز هایباشد.

mm0معمولیودورفیشmm0Coaxialباشند.برایاتصاالتسوئیچانگشتیمی


 توجه

پذیراست.امکانMonopolar1کانکتورهمراهباگازآرگون)درمدهایآرگون(،تنهاازطریقاستفادهازخروجی،

 Monopolarابزارهای 

 هشدار

بندیدستگاه،کهموردتأییدواحدداخلبستهMonopolarهایابزارکندتنهاازشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

ولیلبوBowa،Fiab،Martin،Tecno،Metkoهایارهایشرکتکنترلکیفیتشرکتقرارگرفتهاستویاابز

استفادهنمایید.


هاوجوددارد.مشخصاتاین،دارایانواعکانکتورMonopolarامکاناستفادهازابزارهایمتنوع،Iconicدستگاهدر

 کانکتورهادرجدولزیرآوردهشدهاست.



 Monopolarانکتور ابزارهای انواع ک 1جدول 

 كانکتور ابزار
نحوۀ فعال 

 شدن

فیش)های( 

 اتصال به دستگاه
 توضیحات

 mm8كانکتور تک پین با فیش 

 


 mm8فیش  پایی پدال

این كانکتور عالوه بر قلم 

Monopolar  بر روی تجهیزاتی

و  الپاروسکوپی ،اندوسکوپیمانند 

TUR شود. نیز یافت می 

 mm4 Coaxialكانکتور با فیش 

(Martin)نوع 

 


پایی و  پدال

های  سوئیچ

 انگشتی

 mm4فیش 
Coaxial 

- 

 معمولی mm4كانکتور تک پین با فیش 

 

 پایی پدال
فیش  مغزی

mm4 Coaxial 

این كانکتور عالوه بر قلم 

Monopolar  بر روی تجهیزاتی

و  الپاروسکوپی ،اندوسکوپیمانند 

TUR ود.ش نیز یافت می 



 Monopolar:تکنیک0فصل

V2.081  0011،آذر 

 پین  كانکتور سه

 


پایی و  پدال

های  سوئیچ

 انگشتی
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 هشدار

هایمتصلبهاینقلممربوطهوMonopolarUUهایخروجیکانکتورشود،تمامیفیشفعالمیMonopolarکهزمانی

بایستیاحتیاطدارایولتاژمیهافیش وهرگزهمزماندوقلمبههاباشدکه اینموردصورتگیرد. در یالزم

متصلنشود.Monpolarکانکتورهای


 توجه

کانکتورتکپیناستفادهکنید.نبایستیکانکتورابزارهاییباپینهایسههایکمکیتنهابرایاستفادهازقلمازفیش

 شود.Monopolarدنخروجیچونممکناستباعثآسیبدی هامتصلکرد.رابهاینفیش

پاییفعالنمود.توانتوسطپدالشوندرامیمتصلمیMonopolar1کهبهکانکتورMonopolarتنهاابزار


باشندهایانگشتیمیباشند.برخیازابزارهادارایسوئیچازلحاظفعالشدنبهدوصورتمیMonopolarهایابزار

توسطاینسوئیچتوانآکهدراینحالتهممی را وهمپدالنها سوئیچها برخیدیگرازابزارها پاییفعالنمود.

شوند.پاییفعالمیانگشتیندارندوفقطتوسطپدال

 

بر دودکمةفشاریوجودداردکهجراحباباشند،کهدارایسوئیچانگشتیمیMonopolarابزارهایرویمعموالً

وبافشاردکمبرشتراست،حالتسرقلمنزدیکفشاردکمةزردرنگ،کهبه انتخابانعقادآبیرنگ،حالتة، را

 نماید.می



 هشدار

باشیدکابل داشته قلمتوجه و )بایدعایقMonopolarهایها طبقبندیکافیبرایتحملولتاژخروجیدستگاه

راداشتهباشند.برایاطمینانازاینمسئلهالزماست،بهمدارک)15درصفحةنمودارهایماکزیممولتاژخروجی

بیشتراستوSprayمانندمد،مراجعهنمایید.اهمیتاینموضوعدرمدهاییباولتاژزیادMonopolarهمراهقلم

.وسوختگیشودتواندباعثعوارضناخواستهبندیکابلوقلممیخرابییاضعفدرعایقدراینمدها،

صورتخرابیبایدازقلمنواستفادهشود.قابلتعمیرنیستودرMonopolarکابلوقلم

  Monopolarهای الکترود

Monopolarبهعنوانالکترودفعالدرجراحیباشند،میوابعادمتنوعشکلکهدارایانواعگوناگونیازالکترودها

نصبوتعویضاینالکترودهابهآسانی.شوندنصبمیMonopolarیهارویقلمهاالکترود.اینشونداستفادهمی
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 تواندباچرخاندنهرالکترود،جهتمناسبوموردنظرخودراانتخابنماید.پذیردوجراحمیصورتمی

 

مانندالکترودالکترودیازانواعمختلف ارائه،چاقوییها دستگاه با کهاشودمیهمراه هایمعمولجراحیراستفاده،

تواندبستهبهتکنیکخاصموردنظرخود،انواعدیگریازالکترودفعالراکهقابلجراحمی،دهد.البتهپوششمی

 ،مورداستفادهقراردهد.باشدMonopolarنصبرویقلم



 توجه

نقلآنهااستفادهوراینگهداریوحملهایمناسببرودها،هموارهازجعبهتبرایجلوگیریازآسیبدیدنالک

نمایید.

 پلیت بیمار
تکنیک Monopolarدر قلم الکترود طریق از که میMonopolarجریانی وارد بیمار بدن پلیتبه طریق از شود،

می باز دستگاه به خنثی( پلیت)الکترود متفاوتیکگردد. انواع دارای میها، دوتکه و پلتکه انواع هاییتباشند.

 .باشندمیIconicت،قابلاتصالبهکانکتورپلیmm8/2تکهودوتکهباکانکتورباقطریک




 هشدار

بندیدستگاه،کهموردتأییدواحدکنترلکیفیتهایداخلبستهپلیتکندتنهاازشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

ازپلیت Bowaهایهایشرکتشرکتقرارگرفتهاستویا ،Erbe،Fiab ،Martin ،Shuyouوولیلباستفاده

نمایید.
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LEDهای مربوط به پلیت بر روی پنل 



      LED پلیت دوتکه دهندۀ اتصال نشان 

      LED مربوط به عدم اتصال مناسب پلیتدهندۀ وجود آالرم  نشان 

      LED تکه پلیت یکدهندۀ اتصال  نشان 

تکهودرصورتاتصالپلیتدوتکهبهپلیتیکدهندۀاتصالنشانLEDبهدستگاه،تکهاتصالپلیتیک درصورت

کههرنوعآالرمیمربوطبهپلیتتشخیصگردد.درصورتیپلیتدوتکهروشنمیدهندۀاتصالنشانLEDدستگاه،

قسمتوضعیت )رجوعکنیدبه شود داده درصفحة 57هایآالرم ،)LEDنشان آالرم وجود مربوطبهعدمدهندۀ

گردند.پلیتخاموشمیدهندۀاتصالنشانLEDاتصالمناسبپلیتروشنشدهودو

 سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار 

تواندموجبافزایشچگالیجریان،ودرنتیجهکاهشسطحتماسالکترودخنثییااتصالضعیفآنبابدنبیمارمی

هایناشیازعدماتصالمناسبسوختگیدرمحلتماسشود.ایندستگاهبرایایمنیبیماروکاهشسوختگیایجاد

باشد.پلیتبهبدنبیمار،مجهزبهسیستمکنترلوضعیتپلیتبیمارمی

،kHz01±kHz 011فرکانساسیستمکنترلوضعیتپلیتبیماربطوردائم)درحالتفعالیتیاعدمفعالیتژنراتور(ب

اندازه نوعپلیتوکیفیتاتصالآنبهبدنتشخیصدادهگیریمیمقاومتپلیترا براساسهمینمقاومت، نماید.

شود.بدینترتیبسهحالتزیرممکناستاتفاقبیفتد:می

 زپلیتشود.دراینحالتبدلیلاینکهاتکهتشخیصدادهمیاهمباشد،پلیتیک27کهمقاومتکمترازدرصورتی

باشد.تکهاستفادهشدهاست،کیفیتاتصالپلیتبهبیمارقابلبررسینمییک

 شودوسیستمکنترلقادربهبررسیکیفیتاهمباشدپلیتدوتکهتشخیصدادهمی 071اهمتا27اگرمقاومتبین

ییردرکیفیتاتصالپلیتبهدراینحالتعالوهبرمیزانمقاومت،برایبررسیتغباشد.اتصالپلیتبهبیمارمی

میزانتغییراتمقاومتنیزمحاسبهمی ودرصورتیبیمار، گیریشدهدرهرزمانبیشازاندازهکهمقاومتگردد.

71% افزایشیابدمینیمماندازهمقاومتنسبتبه کیفیتاتصالنامناسبتشخیصگیریشده آالرم، و شده داده

وضعیتپلیت در اشکال میمربوطبه ایجاد آالرم توسطسیستم تأثیر، تغییراتمقاومتبدلیل میزان البته شود.

درحالتعدمفعالیت تنها زمانفعالبررسیمیMonopolarاحتمالینویزژنراتوربرمداراتپلیت، بودنشود.

رناچیزاست.هایکوتاهبسیاکوتاهاستواحتمالایجادتغییراتدروضعیتاتصالپلیت،درزمان ژنراتور

 اهمباشد،یااتصالپلیتبهبدنیادستگاهبرقرارنیستیاکیفیتاتصالپاییناست.در071اگرمقاومتبیشتراز

نماید.اینحالتسیستمآالرم،آالرممربوطبهاشکالدروضعیتپلیتراتولیدمی
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شخیصنامناسببودنوضعیتپلیتوانجامبدینترتیبسیستمکنترلوضعیتپلیتدرسهحالتزیرقادربهت

باشد:اقداماتالزمبطورخودکارمی

 هرگونهآسیبپلیتکهصورتیدر ویا متصلنباشد، تاپلیتدیدگیدرمسیراتصالکابلوکانکتوربهدستگاه

یاادامةفعالیتشدنازفعالآالرممناسبتولیدشدهودستگاهاتفاقبیفتدکهباعثقطعشدنمسیراتصالگردد،

کند.میجلوگیریMonopolarژنراتور

 کهسطحکندودرصورتیرابررسیمیبهبیمارپلیتاستفادهشدهباشد،اتصالمناسبهایدوتکهپلیتچنانچهاز

 و مناسبتولیدشده آالرم کافینباشد، اندازه تماسبه فعالشدنموثر از فعالیتژنراتور ادامة Monopolarیا

کند.میجلوگیری

  از باشدهایدوتکهپلیتچنانچه شده استفاده تغییراتدرMonopolarوژنراتور بهپلیتاتصالغیرفعالباشد،

ازفعالآالرممناسبتولیدشدهوکهاینتغییراتبیشترازمیزانمناسبباشد،کندودرصورتیرابررسیمیبیمار

 کند.میجلوگیریMonopolarژنراتورشدن

 

 هشدار

باشدوچنانچهدرکیفیتتماسپلیت،میزانتماسموثرآنبابدنبیماربسیارحائزاهمیتمیهایدوتکهدرپلیت

نماید.میآالرمراحسنمودهواعالم بابدنبیمارمشکلیوجودداشتهباشد،دستگاهآن

دهد.هدرمحلپلیترابهشدتکاهشمیهایناخواستسوختگیهایدوتکه،احتمالپلیتاستفادهاز
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 بیمار پلیتانتخاب جنس و ابعاد 
حداقلسطحموردنیاززیربیمار،بستگیبهتوانخروجیمورداستفادهدارد.درشکلپلیتانتخابجنسوابعاد

،بیانشدهاست.هاپلیتبرایانواع

 

A :بیمار از جنس  پلیتSilicon Rubber باشد. می 

B: جنس بیمار از لیت پStainless Steel، باشد. می های هادی جریان الکتریکی  بدون استفاده از ژل 

C: یکبار مصرفی كه دارای  های یا پلیت های هادی جریان الکتریکی و  ی قابل انعطاف با استفاده از ژللزبیمار از جنس صفحات ف پلیت

 .باشند های چسبنده می ژل های هادی جریان و ژل


 ارهشد

،الزماستباتوجهبهحداکثرتوانخروجیمورداستفادهرویهربیمار،حداقلسطحتماسUUایمنیبیمارUUبهمنظور

.الزمبرایصفحةبیمار،رعایتشود

 پایی پدال
،Monopolarپاییپاییدوتاییبهکانکتورپدال،الزماستیکپدالMonopolarپاییدرتکنیکبرایاستفادهازپدال

 Monopolar،فشارپدالآبیوباMonopolar Cut،فشارپدالزردبررویپنلپشتمتصلگردد.دراینحالتبا

Coag.گردد.فعالمی
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باشد:بصورتزیرمیکههمراهبادستگاهدراختیارشماقرارگرفتهاست،دوتاییپدالپایی

 

 هشدار

بندیدستگاهقرارگرفتهوموردتأییددوتاییکهداخلبستهپایینهاازپدالکندتشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

باشد،استفادهنمایید.واحدکنترلکیفیتشرکتمی

 قابلیت استفاده از گاز آرگون
قابلیتاستفادهازگازآرگون،برایجراحیفراهمشدهاست.برایاینمنظور،دستگاهتحویلگازIconicدردستگاه

IconicبرایپشتیبانیازAPS1ونآرگ ،وظیفةکنترلوهدایتگازآرگونبهAPS1،طراحیوساختهشدهاست.

سمتپروپجراحیرابرعهدهدارد.هنگامخروجگازآرگونازنوکپروبجراحی،باقرارگیریولتاژزیادمیان

گازآرگونیونیزهشدهویکمسیرمستقیم باامپدانسکمبرایعبورجریانالکتریکینوکالکترودوسطحبافت،

بصورتپالسمایگازآرگونبوجودخواهدآمد.مسیرعبورجریانگازیونیزهشدهدراینحالت،درخشندگیهمراه

اماایخواهدداشت.بطورکلیازسیستمآرگون،همبرایانعقادوهمبرایبرشاستفادهمیبانورآبیویژه شود.

آرگو سطوحمیکاربرد انعقاد اصلیآندر کاربرد و بوده محدود برشبسیار آرگوندرندر گاز از استفاده باشد.

جراحیمزایایمتعددیداردکهبرخیازآنهاعبارتنداز:

 هایمجاورقابلیتکنترلاشعةآرگونودرنتیجهکنترلموضعاعمالانرژیوکاهشآسیببهبافت 

 بافتبعلتفاصلهپروبازسطحبافتکاهشچسبندگیالکترودبه 

  ،بعلتدورکردناکسیژنازموضعجراحیکاهش بو و دود جراحی

 بینایجادامکانانعقادسطحیبافت(هاmm0 تاmm8باسرعتزیادودرسطحوسیعویکنواخت) 

 هشدار

 آرگون تحویلگاز دستگاه آرگون، قابلیتگاز از برایپشAPS1برایاستفاده را دستگاه تهیهIconicتیبانیاز

واتصالآنبهAPS1اندازینمایید.وبرایاطالعازاصولکارباگازآرگون،مزایاوکاربردهایآن،نصبوراه

IconicبهراهنمایاستفادهازدستگاهAPS1.مراجعهنمایید
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان Monopolar Cutبه مشخصات مربوط 



 Monopolar Cutدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

       LEDشدن  دهندۀ فعال نشانMonopolar Cut 

 Monopolar Cut های تنظیم توان خروجی دكمه      

 Pureدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 Blend1دهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 Blend2دهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 Blend3دهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 TURدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 Argon Cutدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

یباسطوحمعینیداشتنانگشتبررویآنها،توانخروجویابانگههایتنظیمتوانخروجیفشاردکمهرباهربا

یابد.تغییرمی
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 Cut Monopolarمدهای 

Pure )دراینمد کند.هایمجاورراایجادمی،باحداقلانعقادبافتوهمواربرشخالص،اینمد :)برش خالص

هایمجاوردرحینبرش،حداقلخواهدبود.آسیبواردشدهبهبافت

Blend:بافت برایکنترلBlendشوند.سهدرجةیمجاورالکترود،منعقدنیزمیهادراینحالت،عالوهبربرش،

باافزایشدرجةعمقانعقادبافت ،میزانانعقادBlend3تاBlend1ازBlendهایمجاوردرحینبرشوجوددارد.

برشبیشترمیبافت الکترود هایمجاور گردد. بیشازهمةحبافتBlend3در برش، الکترود هایالتهایمجاور

منعقدمی ایندرجهبرایبرشبافتدیگربرش، درنتیجه، بافتهایباخونریزیزیادشوند. الیهویا هایهاییبا

،مناسباست.چربی

TUR :تهیهشدهاست.هایمثانهوپروستاتجراحیبعنوانمثال،،هایتحتمایعاتجراحیدرمحیطبرایاینمد

گرددو،بعنوانمدمکمل،فعالمیBlend3وPure،Blend1،Blend2هایقابلانتخابمداینمد،همراهبایکیاز

 سازد.هایتحتمایعفراهممیبرایاستفادهدرمحیطاثراتکلینیکیاینچهارمدرا

Argon Cut :ابلمدهایقاینمد،همراهبایکیازها،همراهباگازآرگونتهیهشدهاست.اینمدبرایبرشبافت

گرددواثراتکلینیکیاینچهارمدراهمراه،بعنوانمدمکمل،فعالمیBlend3وPure،Blend1،Blend2انتخاب

بااستفادهازگازآرگونهمراهبابرش،یکبرشتمیزباسطحانعقادیکنواختبرایباگازآرگونفراهممی سازد.

ازاینمدمیجراحفراهممی هااستفادهنمود)رجوعهایباامپدانسزیاد،مانندغضروفرشبافتتوانبرایبآید.

(.APS1کنیدبهراهنمایاستفادهازدستگاه


 توجه

 ازطریقکانکتور آرگونتنها قابلیتگاز از استفاده که آنجا درصورتیامکانMonopolar1از کهمدپذیراست،

Argon Cutتازطریقکانکتورانتخابشدهباشد،اماتقاضایفعالیMonipolar2وجودداشتهباشد،خروجیطبق

گردد.(بدونگازآرگونفعالمیBlend3وPure،Blend1،Blend2مدمکملانتخابشده)یکیازمدهای
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان .Monopolar Coagبه مشخصات مربوط 



 .Monopolar Coagخروجی  دهندۀ مقدار توان نمایشگر نشان      

      LED شدن  دهندۀ فعال نشانMonopolar Coag. 

 .Monopolar Coag های تنظیم توان خروجی دكمه      

 Swiftدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 Forcedدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 Sprayدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDو  دكمه      

 Soft مددهندۀ انتخاب  نشان LEDدكمه و       

 Continuous Argonدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 Pulsed Argonدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

داشتنانگشتبررویآنها،توانخروجیباسطوحمعینیویابانگههایتنظیمتوانخروجیفشاردکمهرباهربا

یابد.ییرمیتغ
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 .Monopolar Coagهای  مد

Swift:الکترودهایکروی لبزرگمثهابااستفادهازالکترودهاییباسطحمقطعنسبتاًانعقادسریعبافتبرایمداین

.باشدیمدهد()کهجراحموضعراباپنستگرفتهوالکترودفعالرابهپنستتماسمیایویاپنستیاصفحه

Forced:باشدسطحمقطعکوچکمیهابااستفادهازالکترودهایباانعقادعمیقبافتبرایمدینا. 

Spray:ویژگیاصلیاینروشباشد.هاباعمقکم،بدونتماسالکترودبابافتمیبافتسطحیاینمدبرایانعقاد

بدونتماسمستقیمققوسالکتریکی،درمقایسهبامدهایدیگر،شدتقوسالکتریکیبیشتروامکانانعقادازطری

کهدرصورتیهامناسباست.اینمدبرایبهحداقلرساندناثراتبرشوجداشدنبافتباشد.الکترودبابافتمی

در.بهصورتهمزمانوجودداردMonopolar2وMonopolar1اینمدانتخابشودامکانفعالشدندوخروجی

Monopolar1،اولویتبهMonopolarوجودتقاضابرایفعالشدنهردوخروجیورتصحالیکهدرسایرمدهادر

.خروجینخواهدداشتMonopolar2شودومی داده

Soft:دراینرود.اثراتچسبندگیبافتبهالکترودبهکارمیهابدونکربنیزاسیونوانعقادمالیمبافتبرایمداین

 تراست.کمسهمدقبلیحالت،توانخروجیدرمقایسهبا

Continuous Argon: باشد.ترینوپرکاربردترینمدجراحیالکتریکیبااستفادهازگازآرگونمیاینمد،متداول

گازآرگونبهبافتاعمالمیدراینحالتجریانالکتریکی، بطورکلیکاربرداینبصورتپیوستهوهمراه گردد.

باشد.مدمتداولبرایانعقادسطحی،استفادهازمدحالت،انعقادسطوحبزرگبصورتپیوستهوباسرعتزیادمی

Sprayامادراینمد،بعلتعدمکنترلحرکاتتصادفیقوسالکتریکی،امکانآسیبب هایسالمدرهبافتاست.

هاباجدارنازکوجوددارد.درحالیکه،استفادهاطرافموضعوبعلتعدمکنترلانرژیقوس،امکانآسیببهبافت

(.APS1کند)رجوعکنیدبهراهنمایاستفادهازدستگاهازگازآرگونبهرفعاینمشکالتکمکمی

Pulsed Argon: ،شود.دراینمدرتپالسیوهمراهگازآرگونبهبافتاعمالمیبصودراینمد،جریانالکتریکی

نسبتبهمدقبلی،انرژیاعمالشوندهبهبافتکاهشیافتهوعمقانعقادکمتریایجادخواهدنمود.بطورکلیزمانی

نترتیباحتمالشودکهاستفادهازگازآرگونباتوانکموعمقکمموردنظرباشد.بدیازحالتپالسیاستفادهمی

هاینازکوهاینازکبهحداقلخواهدرسید.اینمدبیشتردرالپاروسکوپیودربافتسوراخشدنیاپارگیبافت

(.APS1گیرد)رجوعکنیدبهراهنمایاستفادهازدستگاهحساسمورداستفادهقرارمی




 توجه

کهیکیازپذیراست،درصورتیامکانMonopolar1کانکتورازآنجاکهاستفادهازقابلیتگازآرگونتنهاازطریق

 Continuous Argonمدهای کانکتورPulsed Argonو طریق از فعالیت تقاضای اما باشد، شده انتخاب

Monopolar2خروجیطبقمد باشد، دراینحالتبرایفعالمی)بدونگازآرگون(Sprayوجودداشته گردد.

باتوانمدSprayشدهبرایمدآرگونباشد،مدبیشازتوانتنظیمSprayوانتنظیمشدهبرایمدایمنیبیمار،اگرت

گردد.آرگونفعالمی
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  Monopolarتغییرات سطوح توان در

پلهتغییراتسطوحتوانهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجMonopolarسطوحتوانقابلتنظیمبرایIconicدر

باشد.ایمختلفمتفاوتمیهدررنج

 0باپله71تا1:از0رنج

 2باپله011تا71از:2رنج

 7باپله211تا017از:8رنج

 01تاانتهاباپله211:از0رنج 

 Monopolarانتخاب توان خروجی در 

وانعقادتبرشترینعواملمؤثردرکیفی،یکیازمهمMonopolarتکنیکانتخابمناسبمقدارتوانخروجیدر

است.

سرعتحرکتدست،مقداربهینةتوان،بستگیبهعواملمختلفیازقبیلشکلهندسیالکترودفعالمورداستفاده

جراح،نحوۀحرکتالکترودرویبافت،خصوصیاتبافتوشکلموججریانانتخابشدهدارد.
بستگیبهتجربیاتونظرشخصجراح اماتوجهبهمواردزیر،درانتخابمناسباگرچهانتخابتوانکامالً دارد،

:شودتوصیهمیتوان

 درمدPure،ترودهایسوزنیویاکدرصورتاستفادهازالLancet،وترهایپایین،ازتوانکهقطربسیارکمیدارند

.تراستفادهشودهایباالازتوانترمثلالکترودهایچاقوییصورتاستفادهازالکترودهاییباقطربزرگدر

 ازتوان،بیشترستیانتخابشدهبایتوانها،هایچرب،بهخاطرافزایشمقاومتالکتریکیاینبافتدربرشبافت

 انتخابشود.هایدیگربرایبرشبافت

 الیهازآنجاکه کهمانععبورجریانشدهوجوددارد هاوخونخشکایازبافترویسطحالکترودهایکثیف،

داشتن،تمیزنگهحدتوانزجلوگیریازانتخاببیشابرایباشد.میتوانبیشازحدانتخابنیازبه،شودکافیمی

ضروریاست.الکترودهایفعالسطح

 Cut Monopolarنحوۀ تنظیم 
ویاPure،Blend1،Blend2،Blend3،TURبررویهرکدامازمدهایMonopolar Cutبرایتنظیمتکنیک -0

Argon Cutدکمةمربوطهرافشاردهیدتا،LED.آنروشنگردد 

صورتانتخابمد -2 در TURهای یا Argon Cutو بینمدهای از آن مکمل مد برایتنظیم ،Pure ،Blend1،

Blend2وBlend3دکمةمربوطهرافشاردهیدتا،LED.آنروشنگردد 

شود.برایتغییرآن،انمربوطبهمدجاری،نمایشدادهمی،مقدارتوMonopolar Cutدرقسمتنمایشگرتوان -8

کند.برایافزایشها،یکواحدمقدارتوانتغییرمیهایتنظیمتوانرافشاردهید.باهربارفشارایندکمهدکمه

 هایمذکورنگهدارید.سرعتتغییرتوان،دسترابررویدکمه

 Coag. Monopolarنحوۀ تنظیم 
Swift،Forced،Spray،Soft،Pulsed Argonبررویهرکدامازمدهای.Monopolar Coagتکنیکبرایتنظیم -0
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 آنروشنگردد.LED،دکمةمربوطهرافشاردهیدتاContinuous Argonویا

،شود.برایتغییرآن،مقدارتوانمربوطبهمدجاری،نمایشدادهمی.Monopolar Coagدرقسمتنمایشگرتوان -2

کند.برایافزایشها،یکواحدمقدارتوانتغییرمیهایتنظیمتوانرافشاردهید.باهربارفشارایندکمهدکمه

 هایمذکورنگهدارید.سرعتتغییرتوان،دسترابررویدکمه

 Monopolarنحوۀ استفاده از 

 پلیتموردنظررابهکانکتورپلیت)بررویپنل(دستگاهوصلکنید. -0

 )بررویپنل(دستگاهوصلکنید.Monopolarبزارجراحیموردنظررابهکانکتورا -2

پدالدرصورت -8 از پدالاستفاده پدالپایی، کانکتور به )بررویپنلپشت(Monopolarپاییمخصوصپاییرا

 متصلنمایید.

0-  دستگاه آرگون، گاز با مدهایهمراه از راهAPS1درصورتاستفاده اتصالآنبهاندازیورا و تنظیمنموده

 رابرقرارنمایید.Iconicدستگاه
 

 هشدار

 آرگون تحویلگاز دستگاه آرگون، قابلیتگاز از APS1برایاستفاده دستگاه برایپشتیبانیاز تهیهIconicرا

واتصالآنبهAPS1اندازینمایید.وبرایاطالعازاصولکارباگازآرگون،مزایاوکاربردهایآن،نصبوراه

IconicبهراهنمایاستفادهازدستگاهAPS1.مراجعهنمایید
 

 رادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید)رجوعکنیدبهدوقسمتقبلی(.Monopolarتنظیمات -7

 ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید. -2

 Monopolarپاییوبرایفعالنمودنپدال،سوئیچانگشتیزردویاپدالزردMonopolar Cutبرایفعالنمودن -5

Coag.پدال آبی پدال یا و آبی انگشتی سوئیچ ، شدن فعال با ، دهید فشار را Monopolarپایی ،LEDهای

Monopolar Cut)مربوطبهMonopolarدهندۀفعالشدنژنراتورنشان (،روشنشدهو.Monopolar Coagیا

 ود.برایادامةپروسةبرشویاانعقاد،دستگاهرافعالنگهدارید.شصدایپیوستةبلندگوشنیدهمی

پدال -3 توقففشاربررویسوئیچانگشتییا با انعقادموردنظر، راپسازانجامبرشویا فعالیتدستگاه پایی،

 .متوقفکنید
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 5فصل 5

 Bipolarتکنیک 

 بهمربوطمشخصاتolarBipکانکتورهاقسمتدر 

 کانکتورBipolarآنیجانبلوازمو 

 ییپاپدال 

 بهمربوطمشخصاتBipolarتوانومدمیتنظوشینماقسمتدر 

 یهامدBipolar 

 درتوانسطوحراتییتغBipolar 

 درخروجیتوانانتخابBipolar 

 میتنظۀنحوBipolar 

 ازاستفادهۀنحوBipolar 
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 در قسمت كانکتورها Bipolarربوط به مشخصات م



 Bipolarكانکتور ابزارهای       

      LED دهندۀ فعال شدن ژنراتور  نشانBipolar  كانکتور مربوطهو دریافت خروجی از طریق 

 و لوازم جانبی آن Bipolarكانکتور 



 از یکدیگر mm31معمولی با فاصلۀ  mm4 های فیش      

 mm2 Coaxialفیش       

 mm5/2   فیش      

mm7/2باشد.فیشمیmm2Coaxialوفیشmm0هایفیشازنظرالکتریکی،مسیراصلیجریانفرکانسباالاز

باشد.برایاتصاالتسوئیچانگشتیمی
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 Bipolarابزارهای 

 هشدار

می ازشرکتکاوندیشسیستمتوصیه تأییدواحدبنداخلبستهBipolarهایابزارکندتنها مورد که دیدستگاه،

وولیلبBowa،Fiab،Martin،Tecno،Metkoهایکنترلکیفیتشرکتقرارگرفتهاستویاابزارهایشرکت

استفادهنمایید.


 در Iconicدستگاه ، متنوع ابزارهای از استفاده کانکتورBipolarامکان انواع ایندارای مشخصات دارد. وجود ها

 ادرجدولزیرآوردهشدهاست.کانکتوره
 

 Bipolarکانکتور ابزار   2جدول 

 فیش)های( اتصال به دستگاه نحوۀ فعال شدن كانکتور ابزار

 كانکتور دو پین



 معمولی mm4های  فیش پایی پدال

 كانکتور دوقلو



 عمولیم mm4های  فیش پایی پدال

 پین )نوع ولی لب(  كانکتور سه



پایی و  پدال

 های انگشتی سوئیچ

فیش معمولیو mm4های  فیش

mm5/2 

 (Martin)نوع  mm2 Coaxialكانکتور با فیش 



 mm2 Coaxialفیش  پایی پدال

 .Bipolar Coagهای  پنست

پن گوناگونیاز شBipolarهایستانواع وکلبا مختلفها کهابعاد دارد بافتیوجود قابلاستفادهبرایانعقاد ها

اشند.بیم
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بدینترتیبدر.سرپنست،بقیةنواحیازموادعایقپوشیدهشدهاستبهغیرازانتهایدو، Bipolarهایپنستدر

باعثسوزشدستجراحن،چنیمهد.دههنگامتماسبابافت،بهغیرازنوکپنست،درنواحیدیگرانعقادرخنمی

شود،نخواهدشد.فعالمیBipolarهنگامیکهخروجی
 

 توجه

هایازاعمالفشارزیادبهپنست،ویابازکردندوشاخةپنستازیکدیگراجتنابکنید،زیراباعثخرابیپوشش

شود.عایقرویپنستمی

 Bipolar Cutهای  قیچی



ازاینابزارهادراستفادهمیBipolar Cutیدیگرینیزبرایازابزارها،هاعالوهبرقیچی هایخاصجراحیشود.

هاالکترودیکیازقطببزارااینرایازچنینابزارهاییدرشکلزیرنشاندادهشدهاست.دشود.نمونهاستفادهمی

باشدکهمسیربرگشتمیارابزباریکسوزنیشکلاستکهبرایبرشبافتمناسباستوقطبدیگرغالففلزی

 .نمایدجریانراکاملمی
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان Bipolarمشخصات مربوط به 



 Bipolarدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

      LED شدن  دهندۀ فعال نشانBipolar 

 Bipolar/Sealingهای تنظیم توان خروجی  دكمه      

 Bipolar Cutدهندۀ انتخاب  نشان LEDدكمه و       

 .Bipolar Coag دهندۀ انتخاب نشان LEDدكمه و       

 Auto Startحالت  دهندۀ انتخاب نشان LEDدكمه و       

 Auto Stopاب حالت دهندۀ انتخ نشان LEDدكمه و       
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 Bipolar هایمد
Bipolar Cut ابزارهای: قراراینمدبرایبرشبافتبا استفاده برایبرشبایپالرمورد مخصوصطراحیشده

شود.تواناینمد(نیزازاینمداستفادهمیbipolar TURگیرد.همچنینبرایبرشبایپالردرمحیطنرمالسالین)می

.واتاستفادهمیشود011عموماًازتوانباالیbipolar TURهایواتقابلافزایشاست.درجراحی811تا

Bipolar Coag. : این بافتمد، مالیم ایجادانعقاد را الکترود بافتبه اثراتچسبندگی و کربنیزاسیون بدون ها

فراهمشدهاست.Auto StopوAuto Startامکانانتخابدوحالتاینتکنیکبرای،Iconicدردستگاهکند.می

Auto Start:درحالتAuto Startایجادشدهاست.درصورتفعالاتوماتیکتوربصورتفعالشدنژنرا،امکان

،ژنراتورپسازحسنمودنبافت)تماسدوسرپنستبابافت(باتأخیری،بطوراتوماتیکفعالAuto Startبودن

ت.ثانیهنیزقراردادهشدهاس7/1ثانیهبافواصل7/2ثانیهتا1گردد.دراینحالتامکانتنظیممیزانتأخیرازمی

برایقراردارد،قابلانجاماست.LCDکلیدچهارتاییکهزیرهوصفحLCDازطریقصفحةنمایشتنظیماینتأخیر

23درصفحة،.Bipolar CoagدرمدAuto Startدرحالتنحوۀتنظیمزمانتاخیرآشناییباچگونگیآنبهقسمت

رجوعکنید.

ازحالت.Bipolar Coagپاییمربوطه،بالفاصلهانگشتیابزاریاپدالفشردنسوئیچستکهدرصورتالزمبهذکرا

Auto Startگردد.خارجمی

Auto Stop:درحالتAuto Stopدرجراحی،فاصلةایجادشدهاست.تشخیصاتوماتیکانعقادبهینهبافت،امکان

دنبافتدرحدودچنددهمثانیهاستکهکنترلفرآیندانعقادتوسطجراحزمانیبینانعقادبهینهوشروعکربنیزهش

دشوار بههنگامرسیدنبهنقطةانعقادبهینه،برایAuto Stopدرصورتفعالبودناست. سهولتودقتبیشتر،

گردد.قطعمیژنراتوربهصورتاتوماتیک

 Bipolarتغییرات سطوح توان در 
پلهتغییراتسطوحتواندرهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجBipolarبلتنظیمبرایسطوحتوانقاIconicدر

باشد.هایمختلفمتفاوتمیرنج

 0/1باپله0تا1از:0رنج

 2/1باپله7تا0از:2رنج

 7/1باپله01تا7از:8رنج

 0باپله21تا01از:0رنج 

 2باپله011تا21از:7رنج 

 7باپله211تا011:از2رنج 

 01باپله811تا211:از5رنج 

 Bipolarدر انتخاب توان خروجی 

:شودتوصیهمیتوجهبهمواردزیر،درانتخابمناسبتوان

  .Bipolar Coagدر سطح، شدن کربنیزه بافتو به الکترود باعثچسبیدن خروجی، توان حد انتخاببیشاز



 Bipolar:تکنیک7فصل

V2.071  0011،آذر 

د.اگرنوکپنستتمیزباشدوتوانبهصورتبهینهانتخابشود،انعقادکاملدرشوالکترودوعدمعبورجریانمی

پذیرد.صورتمیUUثانیه7تاUU0طیزمانحدود

 دراگرBipolar Coag.،شودتوانکمترازحدنیازانتخابشود،انعقادبسیارکندانجاممی. 

 دراگرBipolar Coag.،باالتوانزیادانتخابشود،دمای رفته،ممکناستباعثباالرفتنفشاربخاربافتسریعاً

 هاشود.درنتیجه،ترکیدنوپارهشدنبافتها،وداخلبافت

 Bipolarنحوۀ تنظیم 
 آنروشنگردد.LED،دکمةمربوطهرافشاردهیدتا.Bipolar CoagیاBipolar cutبرایانتخابمد -0

Auto Startهایبرایانتخابحالت -2 دکمه.Bipolar CoagدرمدAuto Stopو تا، فشاردهید، هایمربوطهرا

LED.آنهاروشنگردد 

LCDکلیدچهارتاییکهزیرهوصفحLCDصفحةنمایشازAuto Startدرصورتنیازبهتنظیممیزانتأخیر -8

(.23صفحةدر،تاخیرایننحوۀتنظیمزماناستفادهنمایید)رجوعکنیدبهقسمتقراردارد،

شود.برایتغییرآن،،مقدارتوانمربوطبهمدجاری،نمایشدادهمیBipolar/Sealingدرقسمتنمایشگرتوان -0

کند.برایافزایشها،یکواحدمقدارتوانتغییرمیهایتنظیمتوانرافشاردهید.باهربارفشارایندکمهدکمه

 هایمذکورنگهدارید.وان،دسترابررویدکمهسرعتتغییرت

  Bipolarنحوۀ استفاده از
 )بررویپنل(دستگاهوصلکنید.Bipolarابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -0

)بررویپنلپشت(Bipolar/Sealingپاییمخصوصپاییرابهکانکتورپدالپایی،پدالاستفادهازپدالدرصورت -2

 متصلنمایید.

 رادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید)رجوعکنیدبهقسمتقبلی(.Bipolarتنظیمات -8

 ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید. -0

7-  نمودن فعال صورتیBipolarبرای مد)در از یکی یاکه و ابزار انگشتی سوئیچ باشد(، انتخابشده آن های

بطوراتوماتیکفعال.Bipolar Coagانتخابشدهباشد،Auto Startکهحالتپاییرافشاردهید)درصورتیپدال

می فعالشدن با Bipolarگردد(. ،LEDنشان فعالشدنژنراتور وصدایپیوستةBipolarدهندۀ روشنشده ،

 شود.برایادامةپروسةبرشویاانعقاد،دستگاهرافعالنگهدارید.بلندگوشنیدهمی

ا -2 پدالپسازانجامبرشویا توقففشاربررویسوئیچانگشتییا با رانعقادموردنظر، فعالیتدستگاه پایی،

انعقادبافتبطوراتوماتیکتوسطدستگاهتشخیصAuto Stopکهمتوقفکنید)درصورتی انتخابشدهباشد،

 و سیگنالغیرفعالمی.Bipolar Coagدادهشده دراینحالتبرایاطالعکاربر، ایدیداریوصوتیهگردد.

 (.31هایاطالعاتیدرصفحةگردد)رجوعکنیدبهقسمتوضعیتتولیدمیCoag Completeاطالعاتی

  



 Bipolar:تکنیک7فصل

V2.070  0011،آذر 

 

 Bipolarكانال در 2پدالاستفاده از 

ازپدال الزماستیکپدالBiopolarپاییدرتکنیکبرایاستفاده برBipolar/Sealingپاییپدالپاییبهکانکتور، ،

پدالرویپنلپشت صورتاتصال در پاییتکی،متصلگردد. پدالبا تکنیک،فشار یاBipolarمدجاریدر و

Sealingپاییدوکانال،بافشردنپدالزرد،درصورتاتصالپدالگردد.فعالمیBipolar Cutوبافشردنپدالآبی

Bipolar Coag.یاSealingگردد.)بنابهانتخابرویپنل(فعالمی

 BipolarوباپدالآبیBipolar Cutدرحالتکلیباپدالزرددروضعیتیکهمتدبایپالرانتابشدهباشد،توجه:

Coagشود،بدوناینکهتواناولیهتنظیمشدهتغییرکند.ولیاگرتوانفعالمیBipolar Cut200بزرگترازWانتخاب

محدودشدهوباقطعفعالیتپدالآبی،200WشودولیتوانآنبهفعالمیBipolar Coagباشد،باپدالآبی،شده

 شود.برروینمایشگرتواننمایشدادهمیBipolar Cutدوبارهمدوتوان

باشد:بصورتزیرمیکههمراهبادستگاهدراختیارشماقرارگرفتهاست،پدالپایی

 
 



 ارهشد

بندیدستگاهقرارگرفتهوموردتأییدواحدکهداخلبستهپاییکندتنهاازپدالشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

باشد،استفادهنمایید.کنترلکیفیتشرکتمی

 
  



 Bipolar:تکنیک7فصل

V2.072  0011،آذر 

 



 

V2.078  0011،آذر 

 6فصل 6

 (Iconic IS410Sهای  )ویژۀ دستگاه Sealingتکنیک 

 کیتکنیژگیوngSeali 

 کیتکنازاستفادهیایمزاSealing 

 بهمربوطمشخصاتSealingکانکتورهاقسمتدر 

 کانکتورSealingآنیجانبلوازمو 

 ییپاپدال 

 بهمربوطمشخصاتSealingتوانومدمیتنظقسمتدر 

 یمدهاSealing 

 درتوانسطوحراتییتغSealing 

 درخروجیتوانانتخابSealing 

 Regrasp 

 میتنظۀنحوSealing 

 ازاستفادهۀنحوSealing 

  



(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاهSealing:تکنیک2فصل

V2.070  0011،آذر 

 Sealingویژگی تکنیک 

داخلدوفکیکابزارجراحیمخصوصقرارگرفتهوجریدراینتکنیک،عروقویابافت انهایحاویعروق،

شود.اعمالانرژیدقیقهمراهبافشارالکتریکی،باپیرویازیکالگوریتمهوشمندوکنترلشدهبهبافتاعمالمی

جراحیموجبمی دومکانیکیمناسبتوسطابزار و عروقذوبشده دیوارۀ در موجود کالژن االستینو شود،

بزارهایجراحیمتداول،مانندبخیهیاکلیپس،یکانسدادشود.بدینترتیببدوننیازبهادیوارۀرگدرهمادغام

 طبیعیدرعروقبوجودخواهدآمد.

تشخیصمی بهینهرا نقطة رسیدنبه بصورتخودکار، دستگاه اینتکنیک، متوقفدر سپساعمالانرژیرا دهد،

(،31هایاطالعاتیدرصفحةهایاطالعاتیدیداریوصوتی)رجوعکنیدبهوضعیتنمودهوبااستفادهازسیگنال

سازد.مطلعمیSealجراحراازاتمامپروسة
بااستفادهازابزارهایدرتکنیک توانعروقیبامعمولی،می BipolarیاMonopolarهایمتداولجراحیالکتریکی،

منعقدنمود،وبرایعروقبز mm 2قطرحداکثر مانندگرهزدنیارگتربایدازروشرا هایمتداولجراحیعروق،

استفادهازمدهایمختلف اکنونبا استفادهشود. قابلیتانعقادکلیهعروقتاقطرSealکلیپس، ،mm5فراهمگشته

 .است

 Sealingمزایای استفاده از تکنیک 

 قابلیتانعقادکلیهعروقباقطرکمترازmm5 

 کهدسترسیجراحهایجراحیوافزایشسرعتعملجراح،خصوصاًدرمواردیدرزمانعملکاهشقابلتوجه

 باشدبهعروقخونیدشوارمی

 کاهشمیزانخونریزیعمومیبیماردرطولعمل

 استقامتبیشترعروقSealشدهدربرابرافزایشفشارخون،نسبتبهروشهایBipolarمعمولیواولتراسوند 

 ادهجراحازاینتکنیکسهولتاستف

 قابلیتاستفادهازاینتکنیکدراعمالجراحیبازوالپاروسکوپی

 تشخیصنقطةانعقادبهینهودرنتیجهحداقلبودنمیزانکربنیزهشدن،چسبندگیبهبافتوآسیبحرارتی

 کاهشصدماتناشیازسوزنبخیهودرنتیجهکاهشاحتمالانتقالهپاتیتوایدز

 استفادهازموادخارجیدربدنودرنتیجهعدمایجادعوارضناشیازباقیماندنموادخارجیداخلبدنعدم

 هایناخواسته(.هایتشخیصیدرآیندهویاعفونتبیمار)عوارضیازقبیلتأثیربرتصویربرداری

  



(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاهSealing:تکنیک2فصل

V2.077  0011،آذر 

 در قسمت كانکتورها Sealingمشخصات مربوط به 



 Sealingابزارهای كانکتور       

      LED دهندۀ فعال شدن ژنراتور  نشانSealing  كانکتور مربوطهو دریافت خروجی از طریق 

 و لوازم جانبی آن Sealingكانکتور 



 mm4های  فیش      

 mm5/2  فیش      

یاتصاالتبراmm7/2باشد.فیشمعمولیمیmm0هایفیشازنظرالکتریکی،مسیراصلیجریانفرکانسباالاز

باشند.سوئیچانگشتیمی

  

2 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 
2 
 

1 
 



(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاهSealing:تکنیک2فصل

V2.072  0011،آذر 

 Sealingهای  ابزار

 ت.سازگاراس8جدولSealingانواعخاصیازابزارهایجراحیباتنهاIconicدستگاه


 Sealingابزارهای  3جدول 

 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

نحوۀ فعال 

 شدن

راحی باز/ استفاده در ج

 الپاراسکوپی
 برخی كاربردهای جراحی

LS1037 

 

S
ea

l1
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

پی انگشتی
کو

وس
ار

الپ
 

Adhesiolysis- Appendectomy 

Colectomy- Gastric Bypass 

Nissen fundoplication 

Lap- Assisted vaginal hysterectomy 

Adrenalectomy- gastrectomy 

Splenectomy- slapingo 

Oophorectomy- Nephrectomy 
LS1020 

 
S

ea
l1

 

پایی  پدال

  و سوئیچ

 انگشتی

از
ب

 

Adhesiolysis 

Abdominal hysterectomy 

Gastric Bypass 

Colon Resection 

Colectomy 

Radical prostatectomy 

Gastrectomy splenectomy 

Nephrectomy 

Slapingo - Oophorectomy 

LS2110 , LS2111 

 

S
ea

l1
 

از پایی  پدال
ب

 

LS3090 , LS 3092 

 

S
ea

l1
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

 انگشتی

از
ب

 

LS3110 , LS 3112 

 

S
ea

l1
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

 انگشتی

از
ب

 

Bowa – Tissueseal 

 

S
ea

l1
 

از پایی پدال
ب

 



(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاهSealing:تکنیک2فصل

V2.075  0011،آذر 

 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

نحوۀ فعال 

 شدن

راحی باز/ استفاده در ج

 الپاراسکوپی
 برخی كاربردهای جراحی

LF4318 , LF4418 

 

S
ea

l1
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

 انگشتی

از
ب

 

Urology 

Colorectal 

General surgery 

Gynecology 

LF1623 , LF1723 , LF1823, 

LF1923 

 

S
ea

l2
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

 انگشتی

از
ب

 
Abdominal hysterectomy 

Gastric bypass 

Colon resection 

Cystectomy 

Radical prostatectomy 

Gastrectomy 

Salpingo-oophorectomy 

LF1637 , LF 1737 , LF1837 , 

LF1937 

 

S
ea

l2
 

پایی  الپد

  و سوئیچ

پی انگشتی
کو

وس
ار

الپ
 

Adhesiolysis , Adrenalectomy 

Colectomy , Gastrectomy 

Gastric bypass 

Laparoscopic hysterectomy 

Nephrectomy 

Nissen fundoplication 

OophorectomySplenectomy 

LF1644 , LF1744 , LF1844 , 

LF1944 

 

S
ea

l2
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

پی انگشتی
کو

وس
ار

الپ
 

Adhesiolysis , Colectomy 

Laparoscopic hysterectomy 

Nephrectomy 

Oophorectomy 

Roux-en-Y gastric bypass 

Sleeve gastrectomy 

Splenectomy 

LS1200 

 

S
ea

l2
 

از پایی پدال
ب

 

Tonsillectomy 

Throidectomy 

Neck Dissection 

Parotidectomy 

Other general surgery procedures 

BZ4212 , BZ4212A 

 

S
ea

l2
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

 انگشتی

از
ب

 

Tonsillectomy 

Throidectomy 

Neck Dissection 

Parotidectomy 



(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاهSealing:تکنیک2فصل

V2.073  0011،آذر 

 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

نحوۀ فعال 

 شدن

راحی باز/ استفاده در ج

 الپاراسکوپی
 برخی كاربردهای جراحی

LS1500  

 

S
ea

l2
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

پی انگشتی
کو

رس
الپا

 

Adhesiolysis- colectomy 

Nissen fundoplication 

Adrenalectomy- gastrectomy 

Splenectomy 

Slapingo- Oophorectomy 

Nephrectomy 

Bowa Ligator 

 

S
ea

l2
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

پی انگشتی
کو

رس
الپا

 

Adhesiolysis- colectomy 

Nissen fundoplication 

Adrenalectomy- gastrectomy 

Splenectomy 

Slapingo- Oophorectomy 

Nephrectomy 

LS1520, LF1520 

 
S

ea
l2

 
پایی  پدال

  وئیچو س

 انگشتی

از
ب

 

Cystectomy 

Nephrectomy 

Prostatectomy 

Open colectomy 

Axillary dissection 

Hemorrhoidectomy 

Gynecological procedures 

LF1212, 1212A, LF2019 

 

S
ea

l2
 

پایی  پدال

  و سوئیچ

 انگشتی

از
ب

 

Ear,Nose and Throat (ENT)  

General 

Plastic/Reconstructive 

Urologic 

Thoracic 



باشندکهدرانگشتیمیباشند.برخیازابزارهادارایسوئیچازلحاظفعالشدنبهدوصورتمیSealingابزارهای

پاییفعالنمود.برخیدیگرازابزارهاسوئیچانگشتیوهمپدالتوانآنهاراتوسطسوئیچانگشتیاینحالتهممی

باشندسهپینبودهوبههاییکهدارایسوئیچانگشتیمیشوند.کانکتورابزارعالمیپاییفندارندوفقطتوسطپدال

mm7/2وفیشmm0هایفیش پدالمتصلمیSealing کانکتور فقطبا ابزارهاییکه وکانکتور پاییفعالگردند.

شوند.متصلمیmm0هایشونددوپینبودهوبهفیشمی


 هشدار

،اگرازابزارجراحیکهنامآنهادرجدولباالذکرنشدهاست،استفادهگردد،قابلیتاطمینانSealingدرتکنیک

وجودنخواهدداشت.Sealکافیبرایکیفیت







(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاهSealing:تکنیک2فصل

V2.071  0011،آذر 

 پایی پدال
برروی،Bipolar/Sealingپاییپاییبهکانکتورپدال،الزماستیکپدالSealingپاییدرتکنیکبرایاستفادهازپدال

SealingویاBipolarمدجاریدرتکنیک،فشارپدالباپاییتکی،متصلگردد.درصورتاتصالپدالپشتپنل

فعالمی پدالگردد. صورتاتصال پدالزرد،در فشردن با آبیBipolar Cutتنهاپاییدوکانال، پدال فشردن با و

Bipolar Coag.یاSealingگردد.)بنابهانتخابرویپنل(فعالمی

باشد:بصورتزیرمیکههمراهبادستگاهدراختیارشماقرارگرفتهاست،پدالپایی

 

 



(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاهSealing:تکنیک2فصل

V2.021  0011،آذر 

 در قسمت تنظیم مد و توان Sealingمشخصات مربوط به 





 Bipolarدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

      LED شدن  دهندۀ فعال نشانSealing 

 Bipolarخروجی  های تنظیم توان دكمه      

 Seal1دهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 Seal2مد  دهندۀ انتخاب نشان LEDدكمه و       

 

 

  

4 
 

2 
 

1 
 

5 
 

3 
 

2 
 

1 
 

3 
 

4 
 

5 
 



(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاهSealing:تکنیک2فصل

V2.020  0011،آذر 

 Sealingمدهای 

باشد.اینتکنیک،دارایدومدمناسبمیmm5انعقادکلیهعروقتاقطربرایSealing،تکنیکIconicدردستگاه

Seal1وSeal2ابزارجراحیباشد.برایهرمیSealing،باشد.جهتیکیازایندومدمناسبمیسازگاربادستگاه

 رجوعنمایید.Sealingابزارهای8جدولاطالعاتبیشتربه

Seal1اینمدبرایانواعیازابزارهایجراحیطراحیشدهکهسطحتماسبیشتریبابافتداشتهوانرژیبیشتری:

شوند.Sealاحتیاجاستتاعروقبطورکامل

Seal2:اینمدبرایانواعیازابزارهایجراحیطراحیشدهکهسطحتماسکمتریبابافتداشتهوانرژیکمتری

 شوند.Sealاحتیاجاستتاعروقبطورکامل

 Sealingدر انتخاب توان خروجی 
توانالزمرانمایدبهصورتهوشمندعملمیVessel Sealingمود بهاینمعنیکهباتشخیصامپدانسبافت، .

 نیازیبهتنظیمتواننیست.seal2وseal1کند.بنابرایندردومدجهتانسداد،بهآناعمالمی

Regrasp 
 تکمیلپروسة موفقبه دستگاه اطالعاتیSealingزمانیکه سیگنال خواهدشدSeal Completeگردد، اما.ایجاد

وRegraspگردد.عواملایجادایجادمیRegraspنگردد،آالرمSealکهبههردلیلیدستگاهموفقبهانجامتیدرصور

آوردهشدهاست.0جدولچگونگیرفعمشکلدر
 

 Sealingهای آالرم و اطالعاتی مربوط به  وضعیت 4جدول 

چگونگی رفع مشکل یجاد آالرمشرایط ا آالرم
Regrasp 

-------------------- 

Energy Stoped 



.Sealقطعتقاضایفعالیت مدهای زمانSealدر تا دستگاه کردن فعال پساز

اعمالانرژیرامتوقفنکنید.Seal Completeاعالم

Regrasp 

-------------------- 

Low Current 0 



الکتریک جریان عبور شروععدم در ی

Sealفعالیت

اتصاالترابررسیکنید.احتمالقطعیدرکانکتوریا

وجود اکسسوری خرابی احتمال دارد. وجود سیمها

دارد.همچنیندرصورتیکهبافتدرفکابزارجراحی

نباشد،اینآالرمصادرخواهدشد.
Regrasp 

-------------------- 

Low Current 1 



الکتریککاهش اعمالیجریان فاز در

Sealدرطولفعالیتانرژی

اتصاالترابررسیکنید.احتمالقطعیدرکانکتوریا

وجود اکسسوری خرابی احتمال دارد. وجود سیمها

دارد.
Regrasp 

-------------------- 

Low Current 2 



الکتریکیکاهش کنترلجریان فاز در

Sealدرطولفعالیتامپدانس

ررسیکنید.احتمالقطعیدرکانکتوریااتصاالتراب

وجود اکسسوری خرابی احتمال دارد. وجود سیمها

دارد.
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Regrasp 

-------------------- 

High Current 1 



در الکتریکی جریان به بافت پاسخ عدم

.Sealطولفعالیت

باوجودعبورجریانالکتریکیزیاد،پاسخ

احتمالموردنظردربافتمشاهدهنمیشود.

دو میان کوتاه اتصال خرابیاکسسوریو

فکابزارجراحیوجوددارد.

و کرده رها را آن برشدهید، بافترا اینکه بدون

دوبارهباابزارجراحیبگیرید.درصورتتکرارخطا،

ابزارجراحیراتعویضکنید.

Regrasp 

-------------------- 

High Current 2 



د کوتاه اتصال کنترلتشخیص فاز ر

.Sealامپدانسدرطولفعالیت

باوجودعبورجریانالکتریکیزیاد،پاسخ

موردنظردربافتمشاهدهنمیشود.احتمال

دو میان کوتاه اتصال خرابیاکسسوریو

فکابزارجراحیوجوددارد.

و کرده رها را آن برشدهید، بافترا اینکه بدون

درصورتتکرارخطا،دوبارهباابزارجراحیبگیرید.

ابزارجراحیراتعویضکنید.

Regrasp 

-------------------- 

Time Over 



بافت از کامل پاسخ تعیینشده، زمان در

مشاهدهنشد.

حجمبافتگرفتهشدهتوسطابزارجراحی

در مایعات و خون تجمع است. زیاد

اطراففکابزارجراحیزیاداست.

برش بافترا اینکه وبدون کرده رها را آن دهید،

دوبارهباابزارجراحیبگیرید.درصورتتکرارخطا،

تخلیه را جراحی ابزار فک اطراف مایعات و خون

کنید.

Regrasp 

-------------------- 

High Power 



توانالکتریکیغیرمجازدرخروجی

احتمالخرابیدردستگاهوجوددارد.

متوقف را دستگاه از جهتبررسیواستفاده نمایید.

ارسال سازنده شرکت به را دستگاه خرابی، رفع

فرمایید.
Regrasp 

-------------------- 

Unexpected 

Change 



پاسخغیرمتعارفدربافت.

بافت الکتریکی امپدانس در زیاد تغییر

مشاهدهشدهاست.

و کرده رها را آن برشدهید، بافترا اینکه بدون

زارجراحیبگیرید.دوبارهبااب

Seal completeتکمیلپروسهSealسیگنالصرفااطالعاتیاستونیازبهاقدامیندارد.باموفقیت

 Sealingنحوۀ تنظیم 
فشاردهیدتاکافیاستSeal2یاSeal1بررویمدSealingبرایتنظیمتکنیک آنروشنLEDدکمةمربوطهرا

انتخاباینمدالزماست باشدگردد. مراجعهSealingابزارهای8جدول)بهبراساسابزارجراحیمورداستفاده

 .نمایید(

 Sealingنحوۀ استفاده از 
 )بررویپنل(دستگاهوصلکنید.Sealingابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -0

)بررویپنلپشت(Bipolar/Sealingپاییمخصوصورپدالپاییرابهکانکتپایی،پدالصورتاستفادهازپدال در -2

 متصلنمایید.
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 )رجوعکنیدبهقسمتقبلی(. رادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهیدSealingتنظیمات -8

بافتراباابزارجراحیگرفتهودستگیرهابزارراتاجاییفشاردهیدکهازقفلشدنابزار،مطمئنباشید.همزمانبا -0

 شود.دستگیره،صدایقفلشدنابزارجراحیشنیدهمیفشار
 

 هشدار

کهابزارجراحیهنگامشود.درصورتیفراهممیSealباقفلشدنابزارجراحی،فشارمکانیکیمناسببرایایجاد

وجودنخواهدداشت.Sealingاعمالانرژی،قفلنباشد،قابلیتاطمینانکافیبرایکیفیت
 

هایآنانتخابشدهباشد(،سوئیچکهیکیازمدواعمالانرژیبهبافت)درصورتیSealingبرایفعالنمودن -7

پدال فعالشدنانگشتیابزارویا با فشاردهید. Sealingپاییمربوطهرا ،LEDفعالشدنژنراتورنشان دهندۀ

Sealingشود.تااتمامپروسة،روشنشدهوصدایپیوستةبلندگوشنیدهمیSealingبههمینترتیبدستگاهرا

 پروسة اتمام دارید. نگه کاربر،Sealingفعال برایاطالع و شده تشخیصداده اتوماتیکتوسطدستگاه بطور

هایاطالعاتی،تولیدشده)رجوعکنیدبهقسمتوضعیتSeal Completeهایدیداریوصوتیاطالعاتیسیگنال

 گردد.(وفعالیتدستگاهمتوقفمی31درصفحة

تکمیلنشدهاست.Sealing(،پروسةهایآالرمبهقسمتوضعیت)رجوعکنیدRegraspدرصورتایجادآالرم -2

 شرایطSealingبنابراینمجدداً صورتتکرار در نمایید. انرژیاعمال بافت، به و نموده فعال بهRegraspرا

 حلمناسبراپیگیرینمایید.مراجعهکردهوپسازبررسیعلت،راه20،درصفحة0جدول

 

هشدار

Sealingپدالپاییبردارید،پروسةفشارراازرویسوئیچانگشتییا،Seal Completeکهقبلازاعالمدرصورتی

وجودSealingصورتقابلیتاطمینانکافیبرایکیفیتاین خواهدکرد.درRegraspناقصبودهودستگاهاعالم

خواهدبود.Sealingنداشتهونیازبهتکرارپروسة
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 2 فصل2

كارگیری  و نحوۀ به LCD نمایشصفحات 

 آنها

 شگرینماصفحاتیکاربردهاLCD 

 تنظیمصفحات(tingsSet)  

 ریزیبرنامهبهمربوطصفحات (Programming) 

 اندشدهجادیادستگاهکارهنگامدرکهییهاآالرمکدشینماةصفح 
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 LCDكاربردهای صفحات نمایشگر 

شود:ستفادهمیبرایدومنظوراLCDگرنمایش ازIconicهدردستگا

 صفحاتبرخیازLCDوتنها فقطاطالعاتینمایشیبوده آندراختیاروعملکردوضعیتدستگاهدرموردرا

دهند.برایمثال:کاربرقرارمی

 Generalبرنامةاصلیچهاربرنامةاصلیسیستمراکهیکیازدرسطراول،LCDکهژنراتورفعالنیست،درحالتی

Surgery،Micro Surgery،TUR ،نشانمیباشدمیArgon Endoویا درسطردوم،مدانتخابشدهبرایدهد.

Monopolar Cutمد از یکی Pureهایکه ،Blend1 ،Blend2 ،Blend3 ،ArPure ،ArBlend1 ،ArBlend2یا و

ArBlend3درسطرسومنیزمدانتخابشدهبرای.شود،نشاندادهمیباشدمیMonopolar Coag.هایمدازمیان

Swift ،Forced ،Spray ،Soft ،Continuous Argon(ArCont یا و )Pulsed Argon(ArPulsedنمایشداده )

درحالتغیرLCDایازصفحةنمونه.دنشونمایشدادهمیها،درصورتوجود،آالرمدرسطرچهارمنیزشود.می

هشدهاست.نشاندادزیرفعالبودنژنراتور،درشکل






 Monopolar،ازمیاننهحالتکهژنراتورفعالاست،درسطراول،نوعخروجیکهفعالشدهاستدرحالتیاما

Cut1،Monopolar Cut2،Monopolar Coag1،Monopolar Coag2، Monopolar Coag درحالتفعالیتهردو(

Spray،)Bipolar CutدرمدMonopolarخروجی ،Bipolar Coag،Seal1وSeal2شودنشاندادهمی درسطر.

Foot Switchنوعلوازمجانبیکهبرایفعالشدناستفادهشدهاست)،شودودرسطرسوممدنشاندادهمی،دوم

نشاندادهشدهاست.زیر ایازاینصفحاتدرشکلنمونه شود.مشاهدهمی ( Hand Switchیا






 تنهاازطریقصفحةنمایش،هایدستگاهریزیبرنامهویشیمذکور،بخشیازتنظیماتتکمیلیعالوهبرامکاناتنما

LCDتاییکهزیرچهارکلیدهوصفحLCD.قراردارد،قابلانجاماست 

هاییبرایانجامتنظیمات)ورودبهصفحاتبعدی،برگشتبهصفحاتقبلیو،ابزارLCDدرهرصفحةنمایشگر

شوندودرهرصفحهتانمایشدادهمیLCDترینخطها(قراردادهشدهاست.اینابزارهادرپایینهانتخابگزین

هایمتناظرصفحهکلیدها،توسطدکمهتواندوجودداشتهباشد.استفادهازعملکردهریکازاینابزارچهارابزارمی

چهارتاییقابلانجاماست.



  GENERAL SURGERY       

 CUT: Pure 

 COAG: Swift 

 Er: PT                      Menu   

  MONOPOLAR  COAG1    

 Effect: Swift 

 Activation: Foot sw 
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باشد:تنظیماتبصورتزیرمیبرایشدهابزارهایدراختیارقرارداده

Menu ورودبهصفحةMain Page 

Ent.تاییدگزینهوانتخابادامةمسیریاادامةعملیاتدرصفحةنمایش
یاافزایششمارهویاتغییرحروففلشحرکتبهسمتباال
ویاکاهششمارهفلشحرکتبهسمتپایین

Backصفحةقبلدرصفحةنمایشانتخابحالتبرگشتبه
Set تاییدانتخابویاتنظیمانجامشده
Inc افزایشمقدارگزینةانتخابشده

Dec کاهشمقدارگزینةانتخابشده
Load فراخوانیبرنامه
Save سازیبرنامهذخیره

Name ورودبهصفحةنامبرنامه
CHR زنبرنامهبرایتغییرآنانتخابحرفچشمک

 (Settings) ات تنظیمصفح

وجوددارد.Auto Startزمانتاخیرهایکلیودرصفحاتتنظیم،امکانتنظیممد

 صفحات تنظیمورود به  نحوۀ

 .شوید(Main Pageصفحةمنویاصلی)رافشاردهیدتاواردMenuابتداکلید -0
 


 

مایید.نانتخابراSettingsعبارتوهایابزارمنویاصلیباکمکدر -2

 .شویدمربوطهواردصفحة.Entفشارکلیدسپسبا -8

 

 

 Argon Endoو  General Surgery ،Micro Surgery، TURمدهای نحوۀ انتخاب 

قرارArgon EndoوGeneral Surgery،Micro Surgery،TURعمومیمدچهاردرقسمتتنظیمات،امکانانتخاب

دادهشدهاست.



ها،بصورتزیرعملنمایید:ازاینمدهرکدامبرایانتخاب

         MAIN PAGE           

Settings 

    Programming 

 Back                              Ent.  

              SETTINGS   

Mode: General 

    Bip Time: 0.5 

Back                               Ent. 
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 (شوید.Settingsواردصفحةتنظیم)ابتدا -0

نمایید.راانتخابModeهایوگزینةابزارباکمکصفحةتنظیمدر -2

 .شودظاهرعمومیتافضایانتخابمدهایفشاردهیدرا.Entدکمة -8






 نمایید.راانتخابهایومدکلیموردنظرابزارباکمک -0

بصورتشکل،بهمدتچندلحظهLCDفشاردهید.دراینحالتصفحة،انتخاببرایتاییدراSetکلیدسپس -7

 گردد.،ظاهرمیبهمعنیتاییدانتخابانجامشدهزیر،






شود.سپسدوباره،صفحةتنظیمنمایشدادهمی

General surgery:در.مدهابهصورتنرمالموردنظرباشندها،نیکدرتمامتکشودکهزمانیانتخابمیمداین

.حالتعادیهمیشهبایستیاینمدانتخابشود

Micro surgery توان: اعمالجراحیظریفبا اینمداستفادههایپایینودقتباالمدنظرزمانیکه از باشد،

دراینمدحداکثرتوانقابلتنظیمتوسطکاربرمحدودشدهاست.شود.می

TUR :توانازرویپنلجلوتنهابافشاراینمدرامی.باشدیهایتحتمایعاتمجراحیدرمحیطبرایاینمد

نیزانتخابکرد.TURدکمةمد

Argon Endo)باتوجهبهاینکهعموماًدراندوسکوپیمناسباستازتوانهایکمتر:)مخصوصواحدآندوسکوپی

دراینمد است.حنیزاستفادهشود، ازمدداکثرتوانقابلتنظیمتوسطکاربرمحدودشده  Argonبرایاستفاده

Endo:درواحداندوسکوپی،الزماستمراحلزیرانجامشود،

قراردهیدArgon Endo،دستگاهرادرحالتLCDتوسطمنوهای -0

متصلکنیدMono1پروبآرگونرابهکانکتورخروجی -2

8- SnareمییاپاپیلوتومیرابهکانکتورخروجیمربوطبهپلیپکتوMono2متصلکنید

راMono2،باپدال،خروجیcuttingراداخلاندوسکوپقراردادهودریکیازمدهایsnareبرایبرشبافت، -0

 شروعبهبرشبافتخواهدکرد.Snareفعالکنید.

توجه: بمنظورجلوگیریازخطر ازمدبرش، استفاده Perforationبههنگام  سرعتZipperوپدیدۀ )برشبا

 General Surgery 

    Micro Surgery 

    TUR 
    Argon Endo 

Back                               Set 

 

         Operating  mode 

               is  set  on 

   GENERAL   SURGERY 
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ازمدهایکنترلنشده(توصیهمی بافشارتناوبیوBlendشوداوالً باحداقلتوانموردنیازاستفادهشودوثانیاً

 منقطعپدالزردبمدتکوتاه)هربارحدودیکثانیهیاکسریازثانیه(درچندمرحله،برشراتکمیلنمایید.

راازاندوسکوپخارجنمودهوپروبآرگونراوارداندوسکوپنمایید.درمدآرگونsnareدباآرگون،برایانعقا -7

راانجامدهید.apcرافعالنمودهوMono1پالسی،باپدالآبی،



،انتخابشدهباشد،(APC, Pulsed APC, Argon Cut)،اگریکیازمدهایآرگونArgon Endoدرحالتتوجه:

رافعالMono2و...پدال،خروجیforcedیاPure،blendرافعالمیکندولیدرسایرمدهامانندMono1ل،پدا

رافعالمیکند.Mono1ندارد،پدالهمیشهخروجیArgon Endoمیکند.دردستگاههاییکهمد

 Argonسکوپی،شاملحالتبرایاینکهباروشنشدندستگاه،خودبهخودتنظیماتمناسببرایاندوتوجه:

Endoذخیرهشود.درصورتیکهاین81،ومدآرگونپالسیحفظشود،اینتنظیماتمیتواندرویبرنامةشمارۀ،

ومدآرگونپالسیقرارخواهدArgon Endoتنظیم،درکارخانهانجامشدهباشد،باروشنشدن،دستگاهدرحالت

گرفت.



 .Bipolar Coag در مد Auto Startحالت در خیر تأ نحوۀ تنظیم زمان

 (شوید.Settingsواردصفحةتنظیم)ابتدا -0

 نمایید.انتخابرا Bip. Timeعبارتهایوابزارکمکبا -2
 


 

 تأخیرشوید.محیطتنظیمواردتافشاردهیدرا.Entدکمة -8

 

 
 

 نمایید.تنظیموردنظررویمقدارمراتأخیرزمان،DecوIncابزارهایبااستفادهاز -0



بهبصورتشکلزیر،،بهمدتچندلحظهLCDفشاردهید.دراینحالتصفحةبرایتاییدتنظیم،راSetکلید -7

 گردد.،ظاهرمیانجامشدهتنظیممعنیتایید
 

 


شود.سپسدوباره،صفحةتنظیمنمایشدادهمی

           SETTINGS         

 Mode: General 

Bip. time:  0.5 

Back                               Ent. 

 

       AutoBip. DELAY 

 t = 1.0 Sec 

 

Back      Dec          Inc     Set  

      AutoBip.  DELAY       

           time is  set  to 

                 1.0  sec 
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 (Programming)ریزی  برنامه مربوط بهصفحات 
هایمتفاوت،فراهمبرایجراحیبرنامه،شاملتنظیماتمختلفمدوتوان،81سازی،امکانذخیرهIconicاهدردستگ

01نماید.ازقبلهایمتفاوتراایجادمیشدهاست.اینتنظیماتازپیشتعیینشده،امکانتغییراتسریعدرعمل

برایجراحی است.برنامه شده توانلیستاینبرنامههایمختلفتوسطشرکتذخیره مدو جراحیمربوطه، ها،

تنظیمشدهدرجدولزیرآوردهشدهاست.

 های جراحی ذخیره شده برنامه 5 جدول



درحالتانتخاب81باتوانbipolar coagدمیپوالر،بایکتکنیوجودنداردبراsealکهمدIS410درمدلتوجه:

.یردگیقرارم

.داردقرارDefault Programبرنامه81تا00ازحافظهتوجه:

سازینمودهودرمواقعلزومآنکلیدچهارتاییبرنامةموردنظرخودراذخیرهوصفحهLCDتواندتوسطجراحمی

 رافراخوانینماید.

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30 شماره برنامه

 نام جراحی
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 نام در برنامه

D
P
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N
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 C
T

H
S

T
 

E
N

T
N

E
 

G
IP

O
L

 L
A

P
A

X
 

M
S

T
C

T
 

S
P

IN
E

 A
P

C
O

S
 

A
P

C
G

I
 

M
o

n
o

p
o

la
r 

C
u

t
 

Blend2 60 100 60 60 30 30 30 30 30 30 30 

M
o

n
o

p
o

la
r 

C
o
a
g

 

Swift 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Forced 40 50 50 40 30 30 30 30 30 30 30 

Spray 40 40 30 60 20 10 15 60 20 20 20 

Soft 80 100 80 80 80 80 80 80 80 80 02 

Continuous 

Argon 
40 30 30 30 30 30 30 30 30 60 30 

Pulsed 

Argon 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 30 

Bipolar Cut 70 50 70 30 30 30 30 30 30 30 30 

Bipolar Coag 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Auto Bipolar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Seal Seal1 Seal1 Seal1 Seal1 Seal2 Seal1 Seal1 Seal1 Seal1 Seal1 Seal1 

Surgery General TUR TUR General General General General General General General 
Argon 

Endo 

Auto Start 

Time(ms) 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
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 (Programming) ریزی برنامه صفحاتورود به  نحوۀ

 .شوید(Main Pageصفحةمنویاصلی)رافشاردهیدتاواردMenuابتداکلید -0

نمایید.انتخابراProgrammingعبارتوهایابزارمنویاصلیباکمکدر -2

 .شویدمربوطهواردصفحة.Entفشارکلیدسپسبا -8

 

 


 ده در حافظهفراخوانی برنامۀ از پیش تعیین شنحوۀ 

 (شوید.Programmingریزی)واردصفحةبرنامهابتدا -0

 نمایید.انتخابراLoadعبارتهایوابزارکمکبا -2

 شوید.(Load Pageصفحةفراخوانی)واردتافشاردهیدرا.Entدکمة -8
 

 
 

 نمایید.دنظرراانتخابورشمارۀبرنامةمهایوابزارکمکبا -0

Loadدکمة -7 فشاردهیدرا دراینحالتصفحةشودحافظةانتخابشدهفراخوانیاطالعاتتا .LCDبهمدت

 گردد.بصورتشکلبعدیظاهرمی،چندلحظه
 



 هنحوۀ ذخیره كردن برنام
 (شوید.Programmingریزی)واردصفحةبرنامهابتدا -0

 نمایید.انتخابراSaveعبارتهایوابزارکمکبا -2

 شوید.(Save Pageصفحةذخیرهسازی)واردتافشاردهیدرا.Entدکمة -8

 

 
 

 نمایید.انتخابهبرنامرابرای)81تا0موردنظر)شمارۀحافظه،بینشمارۀابزارکمکبا

مرافشاردهیدتاواردصفحةنامبرنامهشوید.دراینحالتاولینکاراکترناNameگذاریبرنامه،دکمةبراینام -0

  PROGRAMMING 

Load 

    Save 

Back                               Ent. 

 

           LOAD  PAGE 

Program     No: 1 

                    Name: AAAAA 

Back                              Load 

 

         Program  No:  1          

               AAAAA 

         is  being  loaded 

         SAVE  PAGE 

Program      No: 1 

                    Name :AAAAA 

Back                Name    Save 
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 باشد.برنامهبصورتچشمکزنمی
 

 
 

تواناززننامبرنامهانتخابنمایید.هرکاراکتررامیکاراکترموردنظررابرایقسمتچشمک  ابزارباکمک -7

 انتخابنمود.9تا0بینحروفانگلیسییااعداد

زندرآید.باهراکتربعدیبصورتچشمکرافشاردهیدتاکارCHRدکمةبرایتغییربقیةکاراکترهاینامبرنامه -2

کند.سپس،مانندبندقبلکاراکترموردنظرباشد،تغییرمیزننام،کهقابلتغییرمیکاراکترچشمکCHRبارفشار

راانتخابنمایید.اینکارراتاانتخابکاملنامبرنامهادامهدهید.

بصورتشکلزیر،بهمدتچندلحظهLCDدراینحالتصفحةفشاردهید.برایتاییدنامبرنامه،راSetکلید -5

 شود.گردد.ودوبارهواردصفحةذخیرهسازیمیظاهرمی
 


 

 هایموجودبررویپنلجلوانجامدهید.تنظیماتمدوتوانموردنظرراتوسطکنترل -3

بهمدتچندLCDنحالتصفحةذخیرهشود.درایهحافظتنظیماتانجامشدهدرتافشاردهیدراSaveدکمة -1

 گردد.بصورتشکلبعدیظاهرمی،لحظه
 

 

 اند در هنگام كار دستگاه ایجاد شدهكه  هایی آالرمكد  ۀ نمایشصفح
)رجوعکنیدبهگردددرهنگامکاربادستگاه،کدآالرممربوطهدرحافظهذخیرهمیهاازآالرمدرصورتایجادبرخی

 (.51صفحةهادرجداولکدآالرم

 های ذخیره شده مشاهدۀ كد آالرم نحوۀ

 .شوید(Main Pageصفحةمنویاصلی)رافشاردهیدتاواردMenuابتداکلید -0

نمایید.انتخابراErrorsعبارتوهایابزارمنویاصلیباکمکدر -2

هاییایجادشددرکدآالرم،صفحهباواردشدنبهاین.شویدERRORSواردصفحةرافشاردهیدتا.Entکلید -8

 شود.هنگامکاردستگاهنمایشدادهمی

 

     PROGRAM  NAME     

Program      No: 1 

                    Name: AAAAA 

Back             CHR       Set 

              The  Name               

                AAAAA                 

          is  associated  to 

           program  No  1 

          System  settings            

         are  being  saved          

       into  program  No. 1 

                AAAAA 
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 توجه

خطاهایمربوطبهوشود.میکهدرحینکاربادستگاهرخدادهاستظاهرهای،تنهاکدآالرمErrorsدرقسمت

شود.دراینقسمتنمایشدادهنمی،Self-Checkingحالت

 ERRORS 

22,12 

 

Back 
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 8 فصل8

 سیستم آالرم

 آالرمیهاتیوضع 

 آالرمیهاگنالیس 

 حافظهدرآالرمثبتستمیس 

 یاطالعاتیهاتیوضع 

 یاطالعاتیهاگنالیسمشخصات 
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 های آالرم وضعیت

 آالرمدستگاهبههمراهمشخصاتمربوطهآوردهشدهاست.هایدرجدولزیروضعیت



 های آالرم وضعیت 6جدول 

 اتفاق
آالرم ظاهر شده 

 LCDروی 
 تأثیر بر فعالیت اولویت گروه

ثبت در 

 حافظه

 در حالتتقاضایپلیتوضعیتاشکال در

Monopolarکاربا
Fail: Plate 

-فنی

عملکردی
متوسط

قطعیاعدماجازه

Monopolarفعالیت
*


 وضعیت در عدمپلیتاشکال حالت در

Monopolarتقاضایکاربا
Er: PT 

-فنی

عملکردی
*--پایین

 

توانبیشاز کهزمانیW211تقاضایکاربا

کارقبلیسیستمباتوانبیشدقیقهاز0هنوز

دقیقهنگذشتهاست0بهمدتW211از
Fail: P>200 عدماجازهفعالیتمتوسطعملکردی

منبعتغذیهداخلیبیشازحد افزایشولتاژ

 قطعفعالیتمتوسطفنی Fail: OVتعیینشده

خروجی توان مجاز حد از بیش کاهش

HFژنراتور
Er: FE پایینفنی-- 

حد از بیش دستگاه نشتی جریان افزایش

Monopolarمجازدرحالتفعالیت
Fail: LC قطعفعالیتمتوسطفنی 

قطعفعالیتمتوسطعملکردی Fail: Time Outدقیقه0کارپیوستةسیستمبهمدت

--پایینعملکردی Er: TOثانیه81کارپیوستةسیستمبیشاز

**Regrasp دستگاه )ویژۀ  Iconicهای

IS410S)
Fail: Regrasp قطعفعالیتمتوسطعملکردی

کار حالت به ورود لحظة در تقاضا وجود

حالت در دستگاه که زمانیکه سیستم عادی

Standbyیا Self-Checkingیا بودهاست

  Autoبررویحالت.Bipolar Coagتنظیم

Start، زمانیکهقلمرویبافتاست 

Er: IR 
-فنی

 ردیعملک
پایین

عدماجازۀفعالیت

ژنراتوریکهموجب

رخداداینآالرمشده

 است



--پایینفنی Er: MEخرابیحافظهسیستم
هایداخلیسیستمدرقطعیارتباطمیانبرد

حالتتقاضایفعالیتسیستم
Fail: Connector متوسطفنی

قطعیاعدماجازه

فعالیت
 

داخلیسیستمدرهایقطعیارتباطمیانبرد

حالتعدمتقاضایفعالیتسیستم
Er: CN پایینفنی-- 

خروجیژنراتور در مجاز حد بیشاز توان

درحالتفعالیت
Fail: Extra Power قطعفعالیتمتوسطفنی 
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از بزرگتر توان در دستگاه از استفاده

100Wattثانیه.81بصورتپیوستهبیشاز

متعا غیر غیرغعالبعلتاستفاده دستگاه رف،

دقیقهاجازهدهیددستگاه0شدهاست.حدود

خنکشود.

Heat Factor 1 متوسطعملکردی
قطعیاعدماجازه

Monopolarفعالیت
 

استفادهپیوستهازدستگاهدرحالتمونوپوالر

در حرارت افزایش احتمال زیاد. جریان با

محلپلیت.

اجازه و نموده فعال غیر را دهیددستگاه

حرارتدرمحلپلیتکاهشیابد.

Heat Factor 2 پایینعملکردی-- 

استفادهپیوستهازدستگاهدرحالتمونوپوالر

در حرارت افزایش احتمال زیاد. جریان با

محلپلیت.

بعلتاستفادهغیرمتعارف،دستگاهغیرفعال

شدهاست.اجازهدهیدحرارتدرمحلپلیت

کاهشیابد.

Heat Factor 3 متوسطعملکردی
قطعیاعدماجازه

Monopolarفعالیت
 

 شود.اینآالرمدرحافظهثبتمیتنهادرحالتخرابیمدارمونیتورینگپلیتبیمار،*

.20،درصفحةSealingهایآالرمواطالعاتیمربوطبهوضعیت0جدولرجوعکنیدبه**

 پلیتر وضعیت آالرم اشکال د
شود:اینآالرمدردوحالتایجادمی

 :تکهبعلتقطعشدنکانکتوریاکابلپلیتوبرایایناشکالدراستفادهازپلیتیکاشکال در اتصال پلیت

پلیتدوتکهبعلتقطعیکانکتوریاکابلپلیت،کیفیتنامناسباتصالپلیتبهبدنبیمار،قطعکاملاتصالپلیتبه

البتهتغییراتمقاومتبدلیلتأثیراحتمالینویزیمار،یاتغییراتزیاددرمقاومتبیندوتکةپلیتمیبدنب باشد.

شود.چکنمیMonopolarژنراتوربرمداراتپلیت،درحالتفعالیت

 :کهبهاینخطابهمعنایاشکالدرمدارمخابرۀوضعیتاتصالپلیتدوتخرابی مدار مونیتورینگ پلیت بیمار

شود.اینخرابیتنهادرحالتیکهباشد.باکشفایناشکال،کدخطایمربوطهدرحافظهثبتمیسیستمکنترلمی

فعالمی غیر بررسیمیژنراتور، باشد با تقاضایکار درصورتوجود متعاقباینآالرم، اما Monopolarگردد.

دشد.(ایجادخواهFail: Plateدستگاهفعالنشدهوآالرم)

 آالرم خرابی حافظه سیستم

شود.درهربارنوشتنتنظیماتسیستمدرحافظه،یکسانبودنمقادیرذخیرهشدهدرحافظهبااینتنظیماتچکمی

شود.باهرنوعتقاضابرایفعالیتسیستم،وضعیتمی"خرابیحافظهسیستم"یکساننبودنایندومنجربهآالرم

 یابد.پایانمی"ستمخرابیحافظهسی"آالرم

 های آالرم گروه وضعیت
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بندیشدهدهد،بهدوگروهتقسیموضعیتآالرمبراساساینکهاتفاقبیرونیایجادکنندهآندرکدامقسمترخمی

است.

 (فنیTechnical) 

 دهد.اتفاقموردنظردردستگاهولوازمجانبیرخمی

 (عملکردیFunctional) 

دهد.قابلدستگاهواپراتوریابیمار،درهنگامبکارگیریدستگاهرخمیاتفاقموردنظردرت

)رجوعهایآالرموضعیت2جدولممکناستیکوضعیتآالرمبدالئلمتفاوتفنییاعملکردیایجادگردد.در

 عملکردیقیدشدهاست.-هایآالرمدرقسمتگروه،عبارتفنیت(درمقابلچنینوضعی57کنیدبهصفحة

 های آالرم اولویت وضعیت
وضعیت آالرمبه میهای که آسیبی میزان به بنا اولویت، دو باشند، داشته دستگاه یا و اپراتور بیمار، برای توانند

نامیدهشدهاست."پایین"و"وسطمت"IEC 60601-1-8اختصاصدادهشدهاست.ایندواولویتبراساساستاندارد

 اولویتمتوسط 

هایجدی،فعالیتژنراتوردستگاهقطعشدههایآالرمبااولویتمتوسط،بعلتامکانآسیبوضعیتوجوددرزمان

اینموضوعخودمیودستگاهنمی برآوردهسازد. ایدرپیداشتهباشد.تواندخطراتبالقوهتواندانتظارکاربررا

ایننیازبهواکنشسریعکاربربرایرفعمشکلوجوددارد.بنابر

 اولویتپایین 

هایاحتمالیآنقدرخفیفهستندکهنیازفوریبهتغییردرهایآالرمباایناولویت،آسیبدرزمانوجودوضعیت

ادرزمانمناسب،واکنشباشد.اما،بایدکاربرازاینوضعیتآگاهشودتشرایطکاردستگاه)مانندقطعژنراتور(نمی

موردنیازرابرایپاسخبهوضعیتآالرممربوطهنشاندهد.همچنین،دراینحالتکهدستگاهدرحالادامةفعالیت

آید.باشد،نویزشنیداریکمتری)بعلتفوریتکمتراولویتپایین(بوجودمیمی

 های آالرم سیگنال
وبازر(توسطسیستمLCD،LED،7-Segmentاریوصوتی)بوسیلةهایدیدهایآالرم،سیگنالباکشفوضعیت

تواندازگردد.بهاینترتیب،کاربرمیهافعالمیشود.باروشنشدندستگاهتماموسایلتولیداینسیگنالتولیدمی

اکثرفاصلة(حدLCD)بهجز هایدیداریوصوتیصحتسیستمتولیدآالرمآگاهیپیدانماید.برایدرکسیگنال

m8شود.حداکثرفاصلةمناسببرایرؤیتازدستگاهبرایکاربرپیشنهادمیLCD،m7/0باشد.می

 های آالرم با اولویت متوسط مشخصات سیگنال

LCDشود،بررویآغازمی":Fail"بارخدادیکآالرمبااولویتمتوسط،عبارتیمرتبطباوضعیتآالرم،کهباکلمة

نمایدوپلیت)براساسنوعآالرم(شروعبهچشمکزدنمیLEDیاERROR LEDشود.همچنین،مینمایشداده

،Hz2811متری(وفرکانس0)ازفاصلةdBA51سیگنالصوتیطبقالگویمشخصیتوسطیکبازرباسطحصوت

گردد.تولیدمی

 چشمک زدن   الگویLEDها 
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 ند.شوخاموشمیms271روشنوms211متوالیاً

 الگوی تولید سیگنال صوتی 

یکسه کهمجموعاً میburstصوتمتوالی، نامیده فاصلة با و درهرتکرارمیs0شود، باburstگردد. بازر نیز

شود.روشنوخاموشمیms271فواصل

برطرفشدنوضعیت تمامسیگنالبا اولویتمتوسط، فقطدرصهایآالرممربوطهقطعمیآالرمبا کهورتیشوند.

burstسیگنالصوتیتکمیلنشدهباشد،اینسیگنالتاتکمیلburstیابد.ادامهمی

 های آالرم با اولویت پایین مشخصات سیگنال

LCDشود،بررویآغازمی":Er"بارخدادیکآالرمبااولویتپایین،عبارتیمرتبطباوضعیتآالرم،کهباکلمة

گرددوسیگنالصوتیپلیت)براساسنوعآالرم(روشنمیLEDیاERROR LEDشود.همچنین،نمایشدادهمی

گردد.،تولیدمیHz2811متری(وفرکانس0)ازفاصلةdBA51طبقالگویمشخصیتوسطبازرباسطحصوت

 چشمک زدن   الگویLEDها 

شوند.بصورتپیوستهروشنمی

 الگوی تولید سیگنال صوتی 
شود.روشنوخاموشمیms071فواصلبازردوبارمتوالیبا

شوند.هایآالرممربوطهقطعمیبابرطرفشدنوضعیتآالرمبااولویتپایینتمامسیگنال

  (Iconic IS410Sهای  ویژۀ دستگاه( Regraspهای آالرم  مشخصات سیگنال

سیگنال بر عالوه اینآالرم، دادن رخ )با برERROR LEDهایمعمول پیام بازر، های LCD،)7-Segmentروی،

Bipolar/Sealingفرکانستقریبی کارHz38/1نیزبا ms(off)211) %71 ودورۀ ،ms(on)211) با.زنندچشمکمی

کهآالرمیابد.درصورتیهاادامهمیگردد،ولیبقیةسیگنالبازرتکمیلوصدایآنقطعمیburstرفعتقاضاآخرین

Regraspدآمدهباشدنیزبازرتنهابراییکبارفعتقاضابوجوburstآید.بصدادرمی

یابد.البته،باهرتقاضایفعالیت،یاکشفهروضعیتآالرمیاادامهمیSealingتادرخواستمجددRegraspآالرم

تولیدکلیةسیگنال بجزچشمکزدناطالعاتی، قطعمیSegment-7هایآالرم، اینکاربهمعنایخها روجازشود.

می آالرم سیگنالحالت کلیة قطع یعنی بجزباشد، شنیداری و دیداری آالرمSegment-7 های پایان معنای به ها

Regraspوضعیت انتخابهریکاز با همچنین، است. Bipolarهای چشمکزدن ،7-Segmentبا و شده قطع ها

کنند.چشمکزدنمیمجدداًآنهاشروعبهSealingهایانتخابدوبارۀیکیازوضعیت

 های آالرم بندی تولید سیگنال  رتبه

هایآالرمبااولویتمتوسطوپایینبطورهمزمان،سیگنالآالرم،تنهابرایآالرمبااولویتدرصورترخدادوضعیت

آالرممتوسطتولیدمی صورترخداد در ضمن، در عبارتگردد. تمام اولویتیکسان، روهایبا یهایمرتبطبر

LCDآید.بهنمایشدرمی
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 سیستم ثبت آالرم در حافظه

شوند،تاباشند،بصورتکددرحافظهذخیرهمیدهندۀخرابیدستگاهمیهایفنیکهنشانها،تنهاآالرمازمیانآالرم

هاینمعناکهآالرمرادارد،ب01سازیدرصورتنیازبتوانازاشکاالتدستگاهمطلعشد.اینحافظهظرفیتذخیره

باشد.محتویاتاینحافظهباخاموشوروشنشدندستگاهویاآالرمآخردرحافظهثبتمی01هموارهاطالعات

رود.قطعبرقازبیننمی

کاراکترسمتراستمربوطبهنوعوضعیت آالرم و  کدمربوطبههرآالرمازدوکاراکترتشکیلشدهاست.

به مربوط چپ سمت آن،  ی است که در حالت فعاليتمدکاراکتر رخ داده آالرم

درحینفعالیتآناتفاقافتاده،،هاییکهآالرمهاومددرجداولزیرکاراکترهایمربوطبهنوعوضعیتآالرم.است

 آوردهشدهاست.



 كاراكتر سمت راست كد نوع وضعیت آالرم

 1 افزایشولتاژمنبعتغذیهداخلیبیشازحدتعیینشده

 2 کاهشبیشازحدمجازتوانخروجیژنراتور

 Monopolar 3افزایشجریاننشتیدستگاهبیشازحدمجازدرحالتفعالیت

 4  پلیت مونیتورینگ مدار خرابی حالت در پلیتاشکالدروضعیت

 5 توانبیشازحدمجازدرخروجیژنراتوردرحالتفعالیت

 7 یسیستمهایداخلقطعیارتباطمیانبرد

 1 خرابیحافظهسیستم


 كاراكتر سمت چپ كد مد تکنیک
Not active --- 0 

Monopolar Cut 

Pure 1 

Blend1 2 

Blend2 3 

Blend3 4 

 Monopolar Coag 

Swift 5 

Forced 6 

Spray 7 

Soft 8 

Continuous Argon 9 

Pulsed Argon A 

Bipolar Cut--- B 

Bipolar Coag.Auto Start C 

Manual D 

 Sealingویژۀدستگاه(هایIconic IS410S) Seal1 E 

Seal2 F 
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 های اطالعاتی وضعیت

بروضعیت وضعیتعالوه اپراتورهایدیگرینیزرخمیهایآالرم، دهندکهگرچهدرآنهاخطریمتوجهبیماریا

اینوض امانیازبهجلبتوجهکاربردارند. ها،وضعیتاطالعاتینامیدهشدهوشاملخطایاستفادهازعیتنیست،

حالت کهدر اتفاقجدیدی)مانندفعالشدنژنراتور( و نیست( اپراتور یا بیمار )زمانیکهخطریمتوجه دستگاه

رویمی عادیازدستگاه میاستفاده درجدولزیروضعیتدهد، توضیحاباشند. بههمراه تهایاطالعاتیدستگاه

مربوطهآوردهشدهاست.


 های اطالعاتی وضعیت 7جدول 

 اتفاق
 عبارت ظاهر شده

 LCDروی 
 تأثیر بر فعالیت

-- صفحةاختصاصیفعالیتژنراتور

 P=0یاصفرشدنتواندرحینکار1شروعکارباتوان
 عدماجازۀفعالیتیا

قطعفعالیت

یاMonopolar CoagوMonopolar Cutتقاضایفعالیتهمزمان

معمولیانتخاب BipolarدرحالیکهیکیازمدهایSealingتقاضایفعالیت

ویا (Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاه شدهباشد

فعالیت Bipolarتقاضای مدهای از یکی حالیکه انتخابشدهSealingدر

(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاه باشد

Unacceptable 
Request عدماجازۀفعالیت

زمانیکهقلمبررویبافت Auto Startرویحالت بر.Bipolar Coagتنظیم

نباشد
Auto Bip. --

قطعفعالیت Auto Stop Coag Completeکشفلحظةانعقادبافتدرحالت

قطعفعالیت Seal Complete(Iconic IS410Sهای)ویژۀدستگاهSealingدرSealکشفلحظة

 

 

 های اطالعاتی مشخصات سیگنال
،وبلندگو(توسطLCD،LED،7-Segmentهایدیداریوصوتی)بوسیلةهایاطالعاتی،سیگنالباکشفوضعیت

شود.سیستمتولیدمی

وضعیتسیگنال سایر با ژنراتور، فعالیت به مربوط اطالعاتی میهای متفاوت اطالعاتی داهای ژنراتور رایباشد.

آید.اینصفحهشاملاطالعاتتکنیکیاستکهبافعالشدنآنبهنمایشدرمیLCDایاختصاصیبررویصفحه

 فعالیتژنراتور، درهنگام است. تکنیکیکهفعالمیLEDاستکهفعالشده وهایمربوطبه روشنشده باشد،

توسطیکبلندگوباسطحصوتقابل بطورپیوسته، dBA71تنظیم)سیگنالصوتی، متری(تولید0 ازdBA51تا

گردد.می
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 های صوت تولیدی در هنگام فعالیت هر تکنیک فركانس 

Monopolar Cut:Hz231

Monopolar Coag.:Hz721

 Hz051بصورتهمزمان: Monopolar Coag2وMonopolar Coag1فعالشدن

Bipolar Cut:Hz201 

Bipolar Coag.وSealing ویژۀدستگ(هایاهIconic IS410S:)Hz051 



وضعیت سایر رخداد با روی بر آن با مرتبط عبارتی اطالعاتی، میLCDهای ایننمایشداده از برخی در شود.

هایمرتبطباآنشروعبهچشمکSegment-7(نیزUnacceptable RequestوP=0هایها)شاملوضعیتوضعیت

سیگنالصوتیزدنمی همچنین، طبقالگویمشخصیتوسطبلندگوباسطحصوتقابلتنظیم)کنند. ،dBA71تا

dBA51گردد.متری(،تولیدمی0 از

  7الگوی چشمک زدن-Segment ها 

7-Segmentبندیبازمانهاms871شوند.روشنوخاموشمی 

 الگوی تولید سیگنال صوتی 

 .شودروشنوخاموشمیms871بلندگودوبارمتوالیبافواصل

 های آالرم های اطالعاتی در مقایسه با سیگنال رتبۀ سیگنال

پیغاممربوطبهوضعیتدرصورتوجودوضعیت تنها معموالً )های(آالرمبرهایاطالعاتیوآالرمبطورهمزمان،

میLCDروی سیگنالنمایشداده بقیة )اما، تولیدمیشود مربوطه آالرم پیغهایاطالعاتیو اما، گردند(. LCDام

 P=0،Unacceptable Request،Coagهایهایاطالعاتیمرتبطباتقاضایکاربر)شاملوضعیتمربوطبهوضعیت

CompleteوSeal Completeهایآالرماولویتدارد(مادامکهتقاضامرتفعنشده،بهپیغاممربوطبهوضعیت.



 

V2.032  0011،آذر 

 9فصل 9

 و انهدام دستگاه تعمیر ،نگهداری 

 سازندهتیمسئول 

 یادورهینگهدار 

 کنترلایمنی 

 دستگاهکردنیضدعفونوزیتم 

 یجانبلوازمکردنیضدعفونوزیتم 

 فروشازپسماتخد 

 انهدامدستگاه 
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 مسئولیت سازنده
گیرد.شرکتکاوندیشسیستمتنهادرصورترعایتمواردزیرمسئولیتایمنیوعملکرددستگاهرابرعهدهمی

 هایاینراهنماانجامگردد.اندازیدستگاهطبقدستورالعملنصبوراه 

 ماانجامگردد.هایاینراهناستفادهازدستگاهطبقدستورالعمل 

 هایهرنوعتغییردردستگاهوتعمیرآن،تنهاتوسطپرسنلسرویسمجازشرکتکاوندیشسیستمویانمایندگی

 مجازانجامگردد.

 ای نگهداری دوره
هرشودتوصیهمی برایکالیبراسیونو را دستگاه شرکتمهندسیکاوندیشکنترلایمنیسالیکبار، اختیار در ،

 نمایندگیسیستمو یکیاز اینشرکتیا آزمونهایمجاز کیفیو نتایجکنترل و دهید ایمنیقرار هایاستاندارد

دستگاهرامجدداًهمراهبادستگاهازشرکتدریافتکنید.

 كنترل ایمنی
نیوکنترلایمنیبراساسشاخصهایتعریفشدهوجهتاطمینانازاینکهدستگاهدروضعیتمطلوبازنظرایم

است:عملکردقرارداردانجاممیشودوشاملمواردزیر



 بازبینیظاهری 

 آزموناهمی

 مطابقبااستاندارد(آزمونجریاننشتیفرکانسباال IEC 60601-2-2) 

 مطابقبااستاندارد(آزمونجریاننشتیفرکانسپایین IEC 60601-1) 

 مطابق(بااستانداردآزمونجریانهایکمکیپلیتوحسگربافت IEC 60601-1) 

 مطابقبااستاندارد(آزموناندازهگیریامپدانسزمین IEC 60601-1)

 آزمونجریانمصرفیازبرقاصلی

درصورتیکهنتایجتستحاکیازهرگونهایرادیااینبررسیهامیتوانندبدونبازکردندربدستگاهانجامشوند.

فورابهشرکتیانمایندههایمجازجهتبررسیورفععیبدادهشود.دستگاهبایدخرابیدرعملکرددستگاهاست

    لطفابههیجعنواناقدامبهبازنمودندستگاهیااعمالتغییراتدردستگاهننمایید.

 تمیز و ضدعفونی كردن دستگاه

ازپریزبربرایتمیزکردندستگاهابتداآن قخارجنمایید.سپستوسطیکپارچةراخاموشکنیدوکابلبرقرا

 کنندۀمالیم،تمامسطوحدستگاهراپاککنید.نمناکومحلولتمیزکنندهویاضدعفونی








:نگهداریوتعمیروانهدامدستگاه1فصل

V2.030  0011،آذر 

 هشدار

.برایتمیزوضدعفونیکردندستگاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنید

ضدعفونیکردندستگاههستید،پیشازاینکهوتمیزکهناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایدرصورتی

دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکامالًتبخیرشوند.


توجه

 گردد؛ دستگاه در خرابی استباعثایجاد ممکن دستگاه داخل قسمتزیریننشتمایعاتبه از که آنجا از

امکاننفوذمایعاتبهداخلآنوجوددارد احتیاطاتالزمرا،درهنگامتمیزوضدعفونیکردندستگاهدستگاه،

رعایتنمایید.

 تمیز و ضدعفونی كردن لوازم جانبی

نمایید.عملبندیآنهاطبقدستورالعملموجوددربسته،لوازمجانبیکردنبرایتمیزکردنوضدعفونی

 خدمات پس از فروش
هایمشابهخارجی،سهولتوسرعتعملستگاه،درمقایسهبادستگاههایمهمومزایایاساسیایندیکیازویژگی

درخدماتپسازفروشاست.
مدت به خرابی20ایندستگاه اینمدتهرگونه در استو تضمینشده کننده، استفاده تاریختحویلبه از ماه

درمحلشر بهرایگان، خطایتولیدکننده، یا ناشیازخرابیقطعاتو همچنینکتبرطرفخواهدشد.دستگاه،

نماید.سالازتاریختحویلدستگاه،تعمیراتوتأمینقطعاتیدکیدستگاهراتعهدمی01بهمدتشرکت،

 توجه

نارضایتیدرموردعملکردمحصول بستهبندیوحملونقل،مشتریگرامیدرصورتبروزهرگونهمشکلیا

بازیافتمحصول)پسازپای برایبهبودصورتداشتنهرگونهپیشنهاداندورۀعمرآن(ونیزدرمحصولویا

رمائید.کیفیت،باشرکتمهندسیکاوندیشسیستم،بخشخدماتپسازفروشتماسحاصلف

 انهدام دستگاه 
بصورتصحیحودرمحلبایستیدستگاهاینبرایجلوگیریازتاثیراتمحیطینامطلوبوحفظسالمتیانسانها

دورریختندستگاهازسطلهایریختهشودونبایستیبرایبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیدوریمناسبها

بهشهرداریرجوعشودویامراکزبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکی.برایاطالعاززبالهمعمولیاستفادهنمود

ویلدهید.دستگاهرادرپایانعمربهشرکتکاوندیشسیستمتح





 



:نگهداریوتعمیروانهدامدستگاه1فصل

V2.037  0011،آذر 

11 



 

V2.032  0011،آذر 

 11 فصل11

 مشخصات فنی

 وزنوابعاد 

 ورودیبرق 

 دستگاهعملکردیرابمجازیپارامترها 

 کردننباراونقلوحملیبرامجازیپارامترها 

 یداخلةحافظ 

 شگرهاینما 

 راتورنژتیفعالیصدا 

 آالرمیصدا 

 یمصرفانیجر 

 باالفرکانسنشتیجریان 

 (پایینفرکانس)ماریبنشتیجریان 

 بیمارپلیتوضعیتکنترلسیستم 

 یکارۀدور 

 یخروجمشخصات 

 استانداردها 

 عاتیمانشت 

 یهایبندطبقهIEC 

 مقاومتیبارمقدارحسببرخروجیتوانممیماکزهاینمودار 

 شدهمیتنظتوانسطححسببرخروجیتوانهاینمودار 

 شدهمیتنظتوانسطححسببریخروجولتاژماکزیممهاینمودار 
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 ابعاد و وزن

 cm01پهنا

cm00عمق

 cm05ارتفاع

8.3kgوزن



 برق ورودی

تغذیةدستگاه
221 V ± 01% , 71Hz 

(001V ± 01% , 71/21Hz)* 

V-A311حداکثرتوانمصرفی

فیوز

    استاندارد

A7    یا(A01) *

V AC271 

mm21*7

بستهبهدرخواستمشتری *

 عملکرد دستگاه رایپارامترهای مجاز ب

+C01تاC01دما

%بدونشبنم37%تا27رطوبت

 mbar0121تاmbar511فشارجو



 ل و نقل و انبار كردن پارامترهای مجاز برای حم

+C27تا-C21دما

%بدونشبنم11%تا01رطوبت

 mbar0121تاmbar711فشارجو



 حافظۀ داخلی

b2103ظرفیتذخیره
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 نمایشگرها

هاآالرمهاونمایشحافظه،هادتنظیممبرایکاراکتری21خط0دارایLCDصفحةنمایش

 هاپیغامو

7-Segment1خروجیهاینمایشتوانایعددبر

LED 

هایمختلفعددبراینمایشفعالشدنژنراتوردرتکنیک3

عددبراینمایشنوعپلیتمتصلبهدستگاه2

عددبراینمایشوجودآالرمپلیت0

هایدیگربجزآالرمپلیتعددبراینمایشوجودآالرم0



 صدای فعالیت ژنراتور

متری(0)ازفاصلةdBA51تاdBA71شدتصوت)قابلتنظیم(

فرکانس



Monopolar Cut:Hz231

Monopolar Coag.:Hz721

Mono Coag2وMono Coag1:بصورتهمزمانHz051

Bipolar Cut:Hz201 

Bipolar Coag.:Hz051 

Sealing:Hz051 ویژۀدستگاه(هایIconic IS410S)

فعالدرطولمدتفعالیتژنراتوردوره

 

 آالرمصدای 

متری(0)ازفاصلةdBA51شدتصوت)غیرقابلتنظیم(

Hz2811فرکانس

مدت

یک اولویتمتوسط: شاملسهصوتمتوالیباburstآالرمبا

گردد.تکرارمییکبارs0،کههرms271فواصل

ms071لةآالرمبااولویتپایین:دوصوتمتوالیبافاص



 جریان مصرفی

 mA021بدونتوانخروجی

A (rms)7/0درماکزیممتوانخروجی

  



:مشخصاتفنی01فصل

V2.031  0011،آذر 

 جریان نشتی فركانس باال

Monopolar کمترازmA071 

BipolarکمترازmA21

Sealingویژۀدستگاه(هایIconic IS410S) کمترازmA21 

 

 (فركانس پایینبیمار ) جریان نشتی

 µA01کمتراز*وضعیتعادی

µA71کمتراز*وضعیتتکاشکالی

هایمربوطبهبیماربهیکدیگرمتصلباشندکهتمامیترمینالدرصورتی*

 

 سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار
kHz01±kHz 011 گیریفرکانساندازه

رنجمقاومتقابلقبول

 Ohms27کمتراز تکهیک پلیت

 Ohms071 تاOhms27 بینپلیتدوتکه

ایجادآالرم

هایقابلقبولباشد.رجازرنجکهمقاومت،خادرصورتی-

شدهدرهرگیریاندازهدرزماناتصالپلیتدوتکه،مقاومتکهدرصورتی-

 .گیریشدهافزایشیابدمینیمماندازهمقاومتنسبتبه%71زمانبیشاز

 

 دورۀ كاری
مقدورۀ با بار نامی)یا بار توانخروجیدر حالیکهحداکثر در عادیدستگاه استفادهکار نامی( بار از اومتکمتر

ازایشود،می به استکه UUبدینگونه فعال01هر استUUثانیه بهتر دستگاه، باشدوUUثانیهخاموشUU81بودنژنراتور

دورۀتوانچنانچهتوانخروجیکمترازمقدارحداکثرباشد)ویاباربامقاومتبیشترازبارنامیاستفادهشود(،می

 تگاهراافزایشداد.کاردس



  



:مشخصاتفنی01فصل

V2.011  0011،آذر 

 *مشخصات خروجی

Monopolar Cut 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 VP-P خروجی
ماكزیمم جریان 

 (A)خروجی 
Heating 

Factor (A
2
s) 

Crest Factor ** 
 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 Watts خروجی

 بار نامی
Ohms 

Pure 00212/00/007/0 821871

Blend1 25270/02/882 881071

Blend2 88270/01/877/2 811711

Blend3 85110/01/803/2 251711

Monopolar Coag. 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 VP-P خروجی
ماكزیمم جریان 

 (A) خروجی
Heating 

Factor (A
2
s) 

Crest Factor ** 
 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 Watts خروجی

 بار نامی
Ohms 

Swift 82111/05/258/8 211711

Forced 82713/11/217/0 001711

Spray 72713/10/017/77/5تا***
 021711

Soft 2210/08/807/0 011211
Continuous 

Argon 
***1تا30113/15/055

 011711

Pulsed 

Argon 
***02تا012115/17/0001

 71711

Bipolar 

 ماكزیمم ولتاژ خروجی مد
VP-P 

اكزیمم جریان م
 (A)خروجی 

Crest Factor ** 
 در بار نامی

 ماكزیمم توان خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Bipolar Cut 00110/07/2 811 011

Bipolar Coag.8512/27/0 21171
Auto Start      

 Bipolar Coag. 
8213/07/0 7171

Sealing ویژۀ دستگاه(  هایIconic IS410S) 

 كزیمم ولتاژ خروجیما مد
VP-P 

ماكزیمم جریان 
 (A)خروجی 

Crest Factor ** 
 در بار نامی

 ماكزیمم توان خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Seal1 8572/07/0 27127

Seal2 8571/07/0 27127

باشد.میkHz0±kHz 001*فرکانسنامی

**Crest Factorیابدوازرابطهزیرهایانعقادیشکلموجافزایشمیابلیتیکویژگیشکلموجاستوباافزایشآنق

 C.F = Vpeak / Vrms بدستمیآید.

براساستوانتنظیمشده***



:مشخصاتفنی01فصل

V2.010  0011،آذر 

 

 استانداردها

باشد.می IEC 60601-2-2وIEC 60601-1 ،IEC 60601-1-2هایمرتبطاستانداردهایمطابقبندIconicدستگاه

 نشت مایعات
ایطراحیشدهاستکهدرصورتنشتمایعاتدر،بگونهIEC 60601-2-2طبقالزاماتاستانداردIconicدستگاه

گردد.حالتاستفادۀعادی،مشکلیبرایایمنیوعملکردآنایجادنمی

 IECهای  بندی طبقه

 Iکالس اظتیحفبندیطبقه

CF (Cardiac Floating)هانوعخروجی

Floating Outputنوعمداربیمار

 خروجی بر حسب مقدار بار مقاومتی توانماكزیمم های   نمودار
خروجيبرحسبمقداربارمقاومتيتوانماکزیممهاينمودار

ماکزیممونصفتواندوحالتتوانرهرمد،نمودار،دردکند.بارتغییرمیمقدارثابتاستوسطحتواندرایننمودارها

.رسمشدهاستماکزیمم
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V2.012  0011،آذر 

  

  

  

  

0

100

200

300

400

0 500 1000 1500 2000

P
o

w
e

r 
(w

) 

Load (ohm) 

Blend2 cut 

0

50

100

150

200

250

300

0 500 1000 1500 2000

P
o

w
e

r 
(w

) 

Load (ohm) 

Blend3 cut 

0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500 2000

P
o

w
e

r 
(w

) 

Load (ohm) 

Swift coag. 

0

20

40

60

80

100

120

0 500 1000 1500 2000

P
o

w
e

r 
(w

) 

Load (ohm) 

Forced coag. 

0

50

100

150

0 500 1000 1500 2000

P
o

w
e

r 
(w

) 

Load (ohm) 

Spray coag. 

0

20

40

60

80

100

120

0 500 1000 1500 2000

P
o

w
e

r 
(w

) 

Load (ohm) 

Soft coag. 

0

20

40

60

80

100

0 500 1000 1500 2000

P
o

w
e

r 
(w

) 

Load (ohm) 

Argon coag. 

0

10

20

30

40

50

0 500 1000 1500 2000

P
o

w
e

r 
(w

) 

Load (ohm) 

Pulsed Argon coag. 



:مشخصاتفنی01فصل

V2.018  0011،آذر 
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V2.010  0011،آذر 

 سطح توان تنظیم شدههای توان خروجی بر حسب   نمودار
 .کندتوانازحداقلتاحداکثرمقدارخودتغییرمیسطحبارثابتاستودرایننمودارها
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 بر حسب سطح توان تنظیم شده روجیهای ماكزیمم ولتاژ خ نمودار
گیریشدهاست.درایننمودارهاولتاژخروجیدرحالتمداربازدرسطوحتوانمختلفاندازه
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Kavandish System Co. 

Factory:  Tel: (+9821) 76250635-38  Fax: (+9821) 76250637         www.kavandish.ƛǊ 
Sales Office: Tel: (+9821) 88531318-19   Fax: (+9821) 88519063     info@kavandish.ƛǊ 


