
 

 با قابلیت  راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه 

 

 Self Check بررسی مراحل  روشن کردن دستگاه و

 
ولت  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  ( متصل نماييد.ولت 042تا 

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

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

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

براي   وفقيت پايان يابد، پيغام روبروبررسي انجام شده با م   Self-Checkingاست. در صورتيکه پس از مراحل 

ظاهر  LCDبروي نمايشگر  …WELCOME TO ICONICسپس پيغام گردد. ظاهر مي LCDلحظاتي بروي نمايشگر 

  هاي پانل را به دلخواه فشار دهيد تا سيستم به حالت نرمال رفته و آمادة كار گردد.  يکي ازدكمه .شود مي

 و کلیه اکسسوری های همراه دستگاه را به دستگاه متصل نموده و یکبار دیگر مراحل باال را تکرار نمایید(.)بهتر است دستگاه را خاموش نموده  

 

آن را به  ،استفاده نماييد، با توجه به مدل كابل رزكتوسکوپ  Bipolarچنانچه قصد داريد از ابزار رزكتوسکوپ  

 زير تقديم شده است()جهت راهنمايي نصب، تصاوير  متصل نماييد. Bipolarخروجي 

  
 !داخل آن را  ،نو در صورت امکاآن، اطمينان حاصل نماييد  حتما از خشک بودن داخل فيشبه دستگاه،  قبل از اتصال كابل ابزار رزكتوسکوپنکته بسيار مهم

 (بين دو كانکت آن مي شود.، باعث ايجاد جرقه فيشداخل  ) وجود رطوبت در، رطوبت آن را خشک نماييد.باد گرفته و با دستمال

 در تکنيکTUR-Bipolar  70در ابتدا با توان  ،برششود براي  استفاده شود. توصيه مي نرمال سالينالزم است ازW  در صورتيکه برش به خوبي آغاز نموده و

 شود. فعال مي Bipolar Coagپدال آبي و با  Bipolar Cutپدال زرد  . باگيرد، توان را افزايش دهيد نمي انجام

 اتصال پدال و فعال کردن دستگاه

 
، پدال جداگانه اي در نظر گرفته شده است كه  Bipolarفعال نمودن مودهاي مورد نظر،  جهت Bipolar و توان پس از انتخاب مود

 ، قابل استفاده خواهد بود.(e)پس از متصل نمودن به كانکتور مربوطه در پشت دستگاه 

پس از متصل  الزم است پدال پايي با براي فعال نمودن مودهاي مونوپالراز ابزارهاي مونوپالر استفاده نماييد.  قصد داريد)چنانچه 

مونوپالر را به خروجي  ابزارحتما بايستي ، و صفحه پليت به بيمار، (d)نمودن پدال دوكاناله به كانکتور مربوطه در پشت دستگاه

Monopolar1 .زيرا با فشردن پدال، توان تنها در خروجي  متصل نماييدMonopolar1 .خروجي  زيرا ظاهر مي شود

Monopolar2  مي باشد رزكتوسکوپ فاقد سوئيچ جهت فعال كردن دستگاهابزار  ((.قابل فعال شدن است سوئيچ هاي تعبيه شده روي ابزارفقط با). 

 MONOPOLAR-TURاستفاده از دستگاه برای  

 

را انتخاب كرده و اكسسوري مربوطه را به خروجي  TURد و، م Cut-Monopolarدهاي وبا يکي از مهمزمان 

Monopolar1 پيشنهاد مي شود براي شروع از مودهاي( .متصل نماييد Blend1  ياBlend 2 .)استفاده نماييد 

 
با متصل شود.  Monopolar1به خروجي  TURبايستي دقت شود كه حتما ابزار مربوط به  استفاده نماييد. درضمن  120تا100براي شروع مي توانيد از توان 

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

    RD-Iconic-Dm-0010-02) (99.06.26                    دستگاه را فعال كنيد. ،با فشردن پدال زرد جهت برش ماييد، ومتصل ن (d)كانکتور مربوطه در پشت دستگاه

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