
 

 Iconicخانوادۀ  هایراهنمای نصب و راه اندازی دستگاه 

 Self Checkروشن کردن دستگاه و 

 022به شبکة برق ) ودر پشت دستگاه (a) به كانکتور برق  را پس از اطمينان از سالمت ظاهري دستگاه، كابل برق 

 آن را روشن كنيد. -در پشت دستگاه  -(b)با استفاده از كليد برق اصلي  .نماييد( متصل ولت 042ولت تا 

  ،استفاده نماييد از پريزهاي ارت دار ،هشدار : براي اطمينان از رعايت مسائل ايمني و زمين شدن مناسب دستگاه . 

 
پس از بررسي، چنانچه پانل جلوي دستگاه روشن شده و دستگاه شروع به تست قسمت هاي مختلف خود مي نمايد. 

قابل رؤيت  LCDشود كه بروي صفحة نمايش  مشکل فني در دستگاه مشاهده گردد، گزارش خرابي مربوطه صادر مي

براي   بررسي انجام شده با موفقيت پايان يابد، پيغام روبرو   Self-Checkingاست. در صورتيکه پس از مراحل 

 گردد. ظاهر مي LCDلحظاتي بروي نمايشگر 

 

هاي پانل را به دلخواه   يکي ازدكمه .شود ظاهر مي LCDبروي نمايشگر  …WELCOME TO ICONICسپس پيغام

  فشار دهيد تا سيستم به حالت نرمال رفته و آمادة كار گردد.

باال را  )بهتر است دستگاه را خاموش نموده و كليه اكسسوري هاي همراه دستگاه را به دستگاه متصل نموده و يکبار ديگر مراحل 

 تکرار نماييد(.

 

 

 (c)هم اكنون سيستم آمادة كار مي باشد، پليت را به دستگاه متصل نموده

توان مورد نظر را انتخاب كرده و پس از متصل نمودن قلم به  سپس مود و

دستگاه را فعال كنيد. )براي   Monopolar2يا  Monopolar1خروجي 

 دستگاه  استفاده نماييد( Defaultو مودهاي  توانيد از توان ها  شروع مي

 اتصال پدال و فعال کردن دستگاه

 
استفاده فرماييد . پس از متصل نمودن پدال  پدال پاييچنانچه قصد داريد براي فعال نمودن مودهاي مونوپالر، از 

متصل  Monopolar1حتما بايستي قلم مونوپالر را به خروجي  ،(d)دوكاناله به كانکتور مربوطه در پشت دستگاه

فقط با  Monopolar2خروجي  .ظاهر مي شود Monopolar1نماييد. زيرا با فشردن پدال، توان تنها در خروجي 

 . قلم قابل فعال شدن است

، پدال جداگانه اي در نظر گرفته شده است كه پس از متصل نمودن به كانکتور  Bipolarبراي فعال نمودن مودهاي

 مورد نظر، قابل استفاده خواهد بود. Bipolarو انتخاب مود  (e)مربوطه در پشت دستگاه 

 MONOPOLAR-TURاستفاده از دستگاه برای  

 

به خروجي را انتخاب كرده و اكسسوري مربوطه را  TURد ، م Cut-Monopolarهمزمان با يکي از مدهاي 

Monopolar1  پيشنهاد مي شود براي شروع از مودهاي .نماييدمتصل(Blend1   2يا Blend .)استفاده نماييد 

 
با  .شودمتصل  Monopolar1به خروجي  TURحتما ابزار مربوط به دقت شود كه بايستي  . درضمناستفاده نماييد  120تا100براي شروع مي توانيد از توان 

به  را پدال دوكاناله و الزم است .فاقد سوئيچ جهت فعال نمودن دستگاه مي باشند. لذا دستگاه صرفا با پدال فعال مي شود TURتوجه به اينکه اغلب ابزارهاي 

 و با فشردن پدال زرد دستگاه را فعال کنید. ،متصل نماييد (d)كانکتور مربوطه در پشت دستگاه

 تذكرمهم! در جراحي هايMonopolar TUR    صرفا بايستي از محلول هاي غير رسانا همچون آب مقطر  ياGlycine 1.5%  .استفاده نماييد 

a b 

c 

 

e 

d 

 1صفحه : 



 

 Iconicخانوادۀ  هایراهنمای نصب و راه اندازی دستگاه 

 (410S)مدل  Vessel Sealing System استفاده از

 

 اگر قصد داريد از قابليتVessel sealing  نوع ابزار جراحي مد استفاده نماييد با توجه به

مناسب را انتخاب نموده و اكسسوري مربوطه را به خروجي خاص اين مد متصل نماييد. در اين مد 

 توان به صورت هوشمند توسط دستگاه تنظيم مي شود.

 

 (Iconic + APS1) راه اندازی سیستم آرگون

 داخلشده  مشخصرا در محل  آرگونگاز  كانکتور( 2

پنل جلوي دستگاه 

APS1  قرار داده و با

يک چرخش ساعتگرد، 

.)به آن را محکم كنيد

 فشار اضافي نيازي ندارد(.

 Iconicروي دستگاه  Monopolar1)رابط جريان الکتريکي قلم آرگون (را به ورودي  RFسيم ( 1

 متصل كنيد. 

 ،تنها مودهاي همراه با گاز آرگون در دستگاه

)با فعال كردن  Monopolar1روي خروجي 

 پدال پايي يا سوئيچ انگشتي(، فعال خواهند شد.

  براي برش با آرگون در جراحي باز،  متناسب با انعقاد

را    (..,pure,blend1)مورد نظر  يکي از مودهاي برش 

 انتخاب كنيد. Cutبه همراه مود آرگون 

 جراحي مد مناسب را انتخاب كنيد. با توجه به نوع  (3

   بافت هاي حساس   كلونوسکوپي و ،براي انعقاد در اندوسکوپي

 از مود آرگون پالسي استفاده كنيد.

 

 توصيه ميشود جهت انعقاد در جراحي باز از مود آرگون پيوسته 

 استفاده كنيد

 با توجه به نوع جراحي:انتخاب توان مناسب آرگون ( 4

  30-20انعقاد در اندوسکوپي، كلونوسکوپي و بافت هاي حساس : شروع از توانW  در مود آرگون پالسي براي انعقاد 

  40انعقاد در جراحي باز : شروع از توانW  .در مود آرگون پيوسته براي انعقاد 

  ،60برش در جراحي باز : براي الکترودهاي سوزنيW 90ودهاي چاقويي، و براي الکترW شود پيشنهاد مي 

 

 0.5L/min، جريان گاز 2.3mmقرار دهيد. براي پروب با قطر  1L/minتا  0.3L/minدر اندوسکوپي جريان گاز را بين  (5

 مناسب است.

شود و نياز است  مياستفاده توان زياد  استفاده كنيد. تنها زماني كه liter/min 2-4شود از جريان گاز  در جراحي باز توصيه مي

 استفاده شود. ، از جريان گاز بيشترسطح وسيعي از بافت با سرعت زياد منعقد گردد

 

، از صحت اتصاالت پنوماتيک و برقراري جريان گاز، اطمينان حاصل APS1)حدود دو ثانيه( در دستگاه  Purgeبا فشار دكمة ( 6

 نماييد.

 كنيد تا مسير جريان گاز با آرگون جايگزين شود. Purge،  وارد نمودن پروب به داخل اندوسکوپ قبل ازدر اندوسکوپي الزم است 

 

 2صفحه : 



 

 Iconicخانوادۀ  هایراهنمای نصب و راه اندازی دستگاه 

 22/3/1041تاریخ بازنگری :    RD-Iconic-Dm-0009-02کد مدرک : 

 

كه كلية اتصاالت شامل كابل ارتباطي ميان  در صورتيIconic  وAPS1 درست برقرار شده باشد، و شير كپسول آرگون نيز باز ،

 ترود ايجاد خواهد شد.آرگون در نوک الک Iconic ،`Beamباشد، با فعال كردن دستگاه 

( و با فشردن پدال يا سوئيچ دستي، cm1براي فعال كردن دستگاه، الکترود آرگون را نزديک بافت قرارداده )در فاصلة كمتر از 

 دستگاه را فعال كنيد.

 به ترتيب زير بررسي نماييد: اندوسکوپ/الپاروسکوپدر جراحي اندوسکوپي/الپاروسکوپي، الزم است عملکرد پروب را قبل از ورود آن به كانال 

پراتور اين جسم فلزي نبايد با بيمار يا ا داريد. نگه)مانند دسته ترولي(  پوشش رنگي از يک جسم فلزي بدون mm5تا  mm3نوک پروب را در فاصلة تقريباً 

 .مشاهده خواهد شدپروب و جسم فلزي  . دستگاه را فعال نماييد. پالسماي آرگون بين نوکتماس الکتريکي داشته باشد

 .به دستگاه متصل باشدپلیت  ،تعبیه شده، الزم استآرگون از جمله مودهایی که جهت استفاده از  MONOPOLARدر تمام مودهای 

 ذیل را دنبال نمایید. الزم است موارد .استفاده نمایید Argon و  Snareچنانچه در اندوسکوپی  بخواهید ازخروجی های مونوپالر همزمان برای  

مدل در این حالت شما قادر خواهید بود، هر دو خروجی مونوپالر را توسط پدال فعال نمایید( 410/410 هایB) 

 . تنظيم كنيد Argon Endo، دستگاه را در حالت LCDبا استفاده از تنظيمات صفحة 

در کارخانه یا بصورت پیش فرض )در برخی دستگاهها این تنظیم 

 واحد خدمات پس از فروش انجام شده است( توسط

 

 

با فشردن  باشد، شده انتخاب آرگون پالسي يا آرگون پيوسته مدهاي از يکي اگر  ،Argon Endo حالت در 

 ، Pure مانند مدهاي بدون آرگون در ولي(. ARGONميشود )كانکتور  فعال Mono1 پدال آبي ، خروجي

blend، forced خروجي با فشردن پدال مربوط به آن مد )زرد براي برش و آبي براي انعقاد(،...   و 

Mono2 توان بطور همزمان از پدال آبي براي  ميشود. بنابراين مطابق شکل مقابل، مي فعالAPC  روي

Mono1  و از پدال زرد براي برش ساده(polypectomy)  روي ،Mono2 .استفاده نمود 
 

 

متصل كرده و  Mono2خروجي را به  Snareكابل رابط  ، Argon Endoحالت در  پلیپکتومیبراي 

snare را داخل اندوسکوپ قرار دهيد. دستگاه را روي يکي از مدهاي برش مانندBlend2  وتوان خروجي را

30W  40اليW .تنظيم كرده ، پدال زرد را فشار دهيد 

)برش با سرعت  Zipperو پديدة   Perforation)به هنگام استفاده از مد برش، بمنظور جلوگيري از خطر 

با حداقل توان مورد نياز استفاده شود و ثانياً با فشار تناوبي  Blendشود اوالً از مدهاي  كنترل نشده( توصيه مي

كوتاه )هربار حدود يک ثانيه يا كسري از ثانيه( در چند مرحله برش را تکميل  و منقطع پدال زرد بمدت

 نماييد.(

 (410B)مدل  Bipolar-TURاستفاده از دستگاه در 

آغاز نموده و در صورتيکه برش به خوبي  70Wشود براي برش در ابتدا با توان  الزم است از نرمال سالين استفاده شود. توصيه مي Bipolar-TURدر تکنيک 

 فعال ميشود. Bipolar Coagو با پدال آبي  Bipolar Cutانجام نميگيرد، توان را افزايش دهيد. با پدال زرد 

 تست دستگاه

 مي توانيد روي يک تکه گوشت يا ميوه يا قالب صابون خيس) كه قبال روي پليت قرار داده ايد( اثرات توان خروجي را 

 .نماييدمشاهده 

Set 

mode Settings Menu 
General Surgery 

Argon Endo 

TUR 

 3صفحه : 


