
    ساخت شرکت مهندسی کاوندیش سیستم( مدل     کوتر  الكتروراهنمای اپراتوری دستگاه( 
 

 : نحوۀ استفاده از دستگاه 

  )در صورت نیاز( را به دستگاه متصل مي نماییم. Bipolarاز قبیل پلیت بیمار، پدال دوکاناله، قلم مونوپالر و پنست  لوازم جانبي دستگاه -1

 گز از لوازم جانبي غیر استاندارد و یا معیوب استفاده ننمایید(.)هر 

ه و در دوهاي مختلف  وفود نمف    ، دستگاه شروع به تست قسمتنماییم ميآن را روشن  -در پشت دستگاه  -با استفاده از کلید برق اصلي -2

حل تست وود مشاهده نماید، این اشکال را توسط کفد  انتها گزارش بررسي وود را روي صفحۀ نمایش اعالم مي نماید. اگر اشکالي را در مرا

  .مشخصي اعالم مي نماید

دستگاه تنظیم شده است، نشفان داده مفي شفود. در     33به وضعیت چشمک زن رفته و مودها وتوان هایي که روي حافظۀ شمارۀ  Self  Check پس از  دستگاه -3

 سیستم از حالت چشمک زن درآمده و آمادۀ کار شود. این زمان کافیست دکمه اي به دلخواه فشار داده شود تا

 و مود مورد نظر جراح را روي دستگاه تنظیم نمایید و قبل از عمل جراحي، عملکرد دستگاه و لوازم جانبي  (level)توان وروجي  -4

 در صورت مشاهدۀ اشکال یا آالرم، را با فعال کردن ژنراتور به مدت کوتاهي با فشار پدال پایي و یا سوئیچ هاي انگشتي آزمایش کنید و

 . کارشناسان فني را مطلع فرمایید 
 

 انتخاب مود مناسب برای کاربردهای مختلف

 هاي زیبایي است. برش والص با حداقل اثرات مخرب روي بافت هاي کناري و مناسب براي برش پوست و جراحي 

  کند. تغییر زیادي نمياین مود براي نمونه برداري مناسب است زیرا ماهیت بافت  
 برش همراه با انعقاد سطحي بافتهاي مجاور ، این مود براي برداشتن وال، زگیل و ضایعات پوستي مناسب است.

 
 د. در کنف  هاي منقطع اعمفال مفي   ا امپدانس بافت به صورت پالسبرش هوشمند پالسي که جریان الکتریکي را به صورت اتوماتیک و متناسب ب

 کند. هاي ناگهاني و عمیق، کنترل بیشتري را براي جراح تأمین مي یک فاز برش و در فاز بعدي انعقاد مي باشد و باجلوگیري از برش

  سطح تماس الکترود با بافت زیاد است، کاربرد این مود در زماني که یک سرقلم حلقوي جهت برداشت پلیپ یا وال بزرگ استفاده مي شود و

 باشد. این مود با توجه به توان قابل توجه آن مناسب براي جراحي پلیپ هاي با قطر کم نمي دارد.

 متري جلو رفته و عمل جراحي به ووبي مدیریت شود. در  با استفاده از این مود، جراح مي تواند با دقت باالتر به صورت میليLevel=50 ، 

که  150wو باالتر، شدت انعقاد و برش همزمان افزایش مي یابد تا حداکثر  Level=80ولي از  برش والص با حداقل انعقاد اتفاق مي افتد

 .حاصل مي شودماکزیمم توان با حداکثر انعقاد 
 

معموالً در این مود از الکترودهاي کروي و یا الکترودهاي ضخیم با سفطح تمفاس زیفاد بفا باففت       مناسب است وبراي انعقاد بافتها و عروق کوچک 

 شود.   مي استفاده 

توق  وونریزي و  Blendتواند جهت برش با توق  وونریزي نیز استفاده شود، که در مقایسه با مود  در صورت استفاده از سرقلم تیز و ظری ، مي

  بیشتر است.تأثیر روي بافتهاي مجاور 

 (Desiccation)سازي بافتها  حداکثر توق  وونریزي نسبت به سایر مودها و مناسب براي وشک

  قابلیت ایجاد قوس الکتریکي و جرقه ومناسب براي تخریب تعمدي بافتها )فرضاً از بین بردن تومور(
سب براي انعقاد هاي سطحي است و در جاهایي که میخواهیم الکترود به بافت نچسبد و حدوداً یک میلیمتر از بافت فاصله داشته باشد، منا

  شود. استفاده مي
 با استفاده از این مود انعقاد ویلي ظری  با حداقل کربنیزاسیون و سووتن بافت ها را وواهیم داشت

  د.ندار pacemakerمناسب براي عمل جراحي روي بیماراني که 

 دکمه هاي تنظیم توان وروجي هر مود

 
قرار دارد ،  Standby)در زمانیکه دستگاه در حالت ،  Standby  واموش موقت دستگاه و قرار دادن دستگاه در حالت تخاب وضعیتدکمه ان

  (.شود مي حفظ  تا زمانیکه برق دستگاه قطع نشود، قبليتنظیمات 
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بفا پفدال    Bipolarانتخاب نمایید. در اینصورت مود   Coagulationرا در قسمت  مود آن کفافیست، Bipolarجهت استفاده از مود  -0

 در این مدل از دستگاه، صرفا با پدال فعال مي شود(. Bipolarآبي رنگ فعال وواهد شد.) مود 

 

 استفاده نمایید. LCDر نمایشگبراي تنظیم شدت صوت، پس از فعال کردن دستگاه، مي توانید توسط دکمه هاي باال و پایین  در زیر  -9

 
 

 نحوۀ کار با نمایشگرLCD : 

، مشاهدۀکدهاي وطاهاي صادر شده)به دلیل ورابي سیستم(، ذویره و تنظیم شدت صوتبراي استفاده از امکانات تکمیلي دستگاه )

که در زیر نمایشگر تعبیه شده است، صورت مي گیرد و  استفاده مي شود. انتخاب ها توسط چهار دکمه اي LCDفراوواني برنامه هاي مورد نظر جراح( از نمایشگر

 نمایشگر مشخص است. دعملکرد هر دکمه در وو
 

 الكتروکوترمزایای برخی از RF در مقایسه با الكتروکوتر معمولی و لیزر 

 انجام مي شود. ل به بافت هاي مجاور آسیب حداقبا درجه حرارت و سووتگي کم تر و نسبت به الکتروسرجري معمولي، برش بدلیل فرکانس باالتر  -ال 

 باشد. مي MHzتر و حداقل جاي زوم از مزایاي جراحي در فرکانس  التیام سریعتر، تورم کمتر، تخریب  و ضایعات بافتي کمتر، برش ظری  و دقیق -ب

 

نكات مهم در استفاده از دستگاه 

باشد و اگر از الکترود ضخیم با قطر زیاد براي برش استفاده شود، آسیب  دهاي ظری  با قطر کم ميشرط استفاده از مزایاي فوق در برش بافتها، استفاده از الکترو -1

 به بافت هاي مجاور بیشتر وواهد شد. 

 استفاده شود. (Earth)بمنظور اطمینان از ایمني بیمار، از پریز برق مجهز به اتصال زمین  -2

 از مسیرهاي ناوواسته نظیر نقاطي از بدن بیمار که با اشیاء فلزي در تماس است جلوگیري شود. از اتصال پلیت به بیمار مطمئن شوید تا از نشت جریان -3

 استفاده شود تا سیستم کنترل کیفیت اتصال پلیت به بیمار فعال شود. (Dual Pad)شود از پلیتهاي دوتکّه  اکیداً توصیه مي -4

داکردن الکترود از بافت، ژنراتور را غیر فعال فبل از جفق ورا فعال  Bipolarلکترود با بافت، ژنراتور از تماس ا بعداالمکان   حتيBipolar در زمان استفاده از مود  -0

 تا اثرات چسبندگي بافت به الکترود کاهش یابد. کنید

ورتي که ناگزیر به فکنید. در صتگاه، از مواد غیرقابل اشتعال استفاده کنید و از ریختن مایعات بر روي دستگاه ، اجتناب فبراي تمیز و ضدعفوني کردن دس -9

 استفاده از مواد قابل اشتعال هستید، پیش از این که دستگاه را روشن کنید، مدتي صبر کنید تا این مواد کامالً تبخیر شوند.

ال صحیح و کامفل صففحۀ   فاتص ،  Levelي همچون : مود انتخابي و موارد ،روجي دستگاه، کمتر از حالت عادي استفکنید قدرت و  در صورتي که احساس مي -7

 نمایید.نوك الکترودها را بررسي ي تمیزو  ها به دستگاه  ها و فیش  اتصال کابل،  استحکام بیمار
 

استفاده فرمایید.  99347833و  56389169190کاوندیش سیستم، از شماره تلفن های     جهت تماس با  شرکت مهندسی 
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