
 Meg خانوادۀ در TURاستفاده از مود راهنمای 

 

  

 ~V 240 V)آن را به شبکة برق  در پشت دستگاه ،(a)به كانکتور برق  كابل برق پس از نصب 

 آن را روشن كنيد. ،در پشت دستگاه (b)با استفاده از كليد برق اصلي و  نماييدمتصل  (200

 تگاه، باید از مني و زمين شدن مناسب دسهشدار : برای اطمينان از رعایت مسائل ای

 بدین منظور استفاده نمود. پریزهای ارت دار  

در  .نماید مي دستگاه شروع به تست قسمت های مختلف خود ده وپانل جلوی دستگاه روشن ش  

برای لحظاتي بروی نمایشگر   روبرو صورتيکه بررسي انجام شده با موفقيت پایان یابد، پيغام

LCD  بروی گزارش خرابي مربوطه  ،در غير اینصورت  د.گرد ميظاهرLCD دشو صادر مي.  

شود در این هنگام  ظاهر مي LCDبروی نمایشگر  …WELCOME TO MEGسپس پيغام 

 گردد. ، به صورت چشمك زن در پانل ظاهر ميدستگاهاطالعات از قبل ذخيره شده در حافظة 

 .دگردتا سيستم به حالت نرمال رفته و آمادة كار  دهيدار فش ی پانل را به دلخواهها  دكمهيکی از  

1  

 كافيست مراحل زیر را به ترتيب انجام دهيد: سيستم آمادۀ كار مي باشد،هم اكنون 

 كنيد.پليت را به دستگاه متصل -1 

شود از  دهد، توصيه مي های ناخواسته كه اغلب در محل تماس پليت با بيمار رخ مي برای كاهش سوختگي

 بار مصرف استفاده شود. های دوتکه و ترجيحاً از نوع یك پليت

بصورت خودكار كيفيت اتصال پليت با بدن بيمار را بررسي و  ،دستگاه پليت دوتکه،در صورت استفاده از  

 كند. در صورت وجود اشکال، آالرم مربوطه را توليد مي

2   

 خاب نمایيد.انت Cuttingرا به همراه یکي از مودهای  TURمود  -2

  BLEND2  یا  BLEND1 یا  PUREمودهای این مود بایستي به همراه یکي از 

 استفاده شود. در هنگام برش ميزان انعقاد مورد نظربه با توجه  BLEND3یا  

و چنانچه احتمال خونریزی  Blend3, Blend2مودهای اگر احتمال خونریزی زیاد است از  

 استفاده نمایيد. Pure, Blend1كم است و عمق انعقاد كمتری مورد نظر است از مودهای 

 استفاده نمایيد(. Blend1 )پيشنهاد مي شود  برای شروع از مود 

3  

 فرمایيد. توان مورد نظر را انتخاب  -3

گر برش انجام نشد توان را به تدریج افزایش و  ا استفاده نمایيد  100)برای شروع مي توانيد از توان 

 .(دهيد

4  

 تنظيم كنيد. Monoپدال را روی  -4

فاقد سوئيچ جهت فعال نمودن دستگاه مي باشند. لذا  TURتذكر! با توجه به اینکه اغلب ابزارهای  

 شود.مي دستگاه صرفا با پدال فعال 

5   

 متصل نمایيد.  olar1Monopرا به خروجي  TURاكسسوری مربوط به  -5

با توجه به اینکه طراحي دستگاه به گونه ای است كه  با فشردن پدال، توان تنها در خروجي 

Monopolar1  دستگاه ظاهر مي شود. حتما بایستي ابزار مربوط بهTUR را به خروجي

Monopolar1 .الزم به ذكر است فيش مربوط به ابزار  متصل نمایيدTUR روجي حتماً بایستي به خ

 متصل شود . است، مشخص شده با تيك سبز رنگ كه در شکل Monopolar1اصلي 

 برش و پدال آبي جهت انعقاد()پدال زرد جهت فعال كنيد. با پدال دستگاه را -6 6

 مي توانيد قبل به كارگيری  دستگاه روی بيمار، ابتدا روی یك تکه گوشت یا ميوه یا قالب صابون خيس 

 يت قرار داده اید( اثرات توان خروجي را مشاهده فرمایيد.) كه قبال روی پل

، مي توان از مودهای انعقاد به این منظور (بدون برش بافت )در صورت نياز به انعقاد -7 7

 استفاده نمایيد(  80توان با  Forcedمود )برای شروع مي توانيد از  استفاده نمود.
 

 تذكرمهم!

بایستي از محلول های غير رسانا همچون آب مقطر  یا   رفاص  Monopolar TURدر جراحي های  

Glycine 1.5%  .استفاده نمایيد 

 بخش آموزش مراجعه فرمایيد. ،جهت اطالعات بيشتر به دفترچه راهنما یا سایت شركت(www.Kavandish.ir) KS-WI-7-178  /   1396/01/16 
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