
    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

 وازم جانبي غیر استاندارد و یا معیوب استفاده ننمایید(.)هرگز از ل 

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

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

  .مشخصي اعالم مي نماید

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

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

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

 ید)می توانو لوازم جانبي را با فعال کردن ژنراتور به مدت کوتاهي با فشار پدال پایي و یا سوئیچ هاي انگشتي آزمایش کنید

 )که روی پلیت قرار ز خیسروی یک تکه گوشت یا میوه آب دار یا حتی گا توان خروجی دستگاه را از طریق قلم،

 . کارشناسان فني را مطلع فرمایید  در صورت مشاهدۀ اشکال یا آالرم، از صحت خروجی دستگاه اطمینان حاصل نمایید( گرفته( اعمال نموده و 

 

 ردهای مختلفانتخاب مود مناسب برای کارب

های مجاور در  در این مد آسیب وارد شده به بافت کند. های مجاور را ایجاد می ، با حداقل انعقاد بافتو هموار برش خالص ،این مد

  استفاده از این مود در صورتی است که خونریزی بافت ها بسیار کم باشد. حین برش، حداقل خواهد بود.
استفاده نمود که مخلوطی از مد برش و مد انعقاد چنانچه برش انجام شده به همراه خونریزی قابل توجهی باشد. بایستی از این مد 

  شوند.  می های مجاور الکترود، نیز منعقد ، عالوه بر برش، بافتمداین در است. 

 

  

بندی مشخص و با  بافت در پالسهایی با زمان و انعقاد برش ،ن مددر ای : Papillotomyمد 

تحت کنترل جراح  رشب سرعتو شدت انعقاد توجه به شرایط بافت انجام میشود. در نتیجه 

دستگاه بصورت هوشمند، برش بافت را تشخیص داده و  این مد، درعالوه بر آن  .خواهد بود

برش بافت، به اطالع جراح خواهد رسید.  ،ضافیبطور همزمان، با به صدا در آمدن یک بوق ا

بدین ترتیب جراح اطالعات بیشتری از سرعت و میزان برش بافت بدست آورده و ایمنی در 

 ها جهت الکترودهای سوزنی و اسفنکتروماین مد طول عمل جراحی، ارتقاء خواهد یافت.  

قابل و شدت خونریزی با توجه به احتمال  (L1~L4)در چهار سطح مختلف به کار می رود.

 باالترین میزان انعقاد قابل دستیابی است. L4و در  انعقاد کمترین میزان  L1است. در تنظیم 

 ) میزان برش در تمامی سطح ها حدودا ثابت است(

 
  

 Papillotomyمد  توضیحاتبا مطابق  ن مد نیزیاتوضیحات مربوط به  : Polypectomyمد 

الکترودهای  جهت تا  هتغییراتی ایجاد شد مان بندی پالس هادر ز که تفاوت این بااست 

 شود. استفاده  یا حلقوی snareسیمی 
 

 .باشد سطح مقطع کوچک می ها با استفاده از الکترودهای با انعقاد عمیق بافت برای مدین ا
 

ویژگی اصلی این روش در مقایسه با مدهای  باشد. ن تماس الکترود با بافت میها با عمق کم، بدو بافتسطحی این مد برای انعقاد 

این مد  باشد. بدون تماس مستقیم الکترود با بافت می  دیگر، شدت قوس الکتریکی بیشتر و امکان انعقاد از طریق قوس الکتریکی،

  ها مناسب است.  برای به حداقل رساندن اثرات برش و جدا شدن بافت
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 انتخاب مود مناسب برای کاربردهای مختلف

شود. در این مد انرژی اعمال شونده به بافت کم  بصورت پالسی و همراه گاز آرگون به بافت اعمال می در این مد، جریان الکتریکی،

 شده است.( تعریف optionalبوده و عمق انعقاد کمی ایجاد خواهد نمود.)این مد به صورت 

 های نازک به حداقل خواهد رسید.  با توجه به پالسی بودن و توان کم در این مد،  احتمال سوراخ شدن یا پارگی بافت

این مود، این امکان در نظر گرفته شده است که جریان الکتریکی از حالت پالسی خارج شده و به صورت پیوسته  توان ماکزیممدر 

 برای جراحی باز از توان های باالتر استفاده شود. می شود. توصیه می شود
 

ها بدون کربنیزاسیون و اثرات چسبندگی بافت به الکترود  انعقاد مالیم بافتمی باشد که  Manual Bipolar Coagمد، همان مد این 

    شده است. ارائه Bipolarکند. و تنها مدی است که به صورت  را ایجاد می

 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 دکمه انتخاب وضعیت

  (.شود مي حفظ که برق دستگاه قطع نشود،تا زمانی قبليتنظیمات 
  

بفا پفدال    Bipolarانتخاب نمایید. در اینصورت مفود    Coagulationمود آن را در قسمت  کفافیست، Bipolarجهت استفاده از مود  -5

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

 

نمایشگر براي تنظیم شدت صوت، پس از فعال کردن دستگاه، می توانید توسط دکمه هاي باال و پایین  در زیر  -9

LCD .استفاده نمایید 
 
 

 نحوۀ کار با نمایشگرLCD : 

دلیل خرابی سیستم(،  ، مشاهدۀکدهای خطاهای صادر شده)بهتنظیم شدت صوتبرای استفاده از امکانات تکمیلی دستگاه )

استفاده می شود. انتخاب ها توسط چهار دکمه ای که در زیر نمایشگر تعبیه شده است،  LCDذخیره و فراخوانی برنامه های مورد نظر جراح( از نمایشگر

 نمایشگر مشخص است. دصورت می گیرد و عملکرد هر دکمه در خو

 

نكات مهم در استفاده از دستگاه 

صرفا با فشردن پدال زرد فعال می شود و بایستی تا کامل شدن فرایند برش، پدال ،  Polypectomy و Papillotomy ي مدها -3

 .فشرده نگاه داشته شود

زیرا درصورتیکه . باید از قطع و وصل مکرر پدال اجتناب شود،   Polypectomyو  Papillotomy در مدهاي بر خالف روش هاي قدیمی،

یکل انعقاد در بین سیکل هاي برش اتفاق نمی افتد و فقط فازهاي برش عمل می کنند که می تواند احتمال پدال بالفاصله قطع شود، س

 با وجود فعال بودن دائم پدال، خروجی فازبندي شده در این مد، برشی آهسته و قابل کنترل به جراح ارائه می دهد. خونریزي را افزایش دهد.
 

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

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

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

داکردن الکترود از بافت، ژنراتور را غیر فعال فبل از جفق ورا فعال  Bipolarاز تماس الکترود با بافت، ژنراتور  بعداالمکان   حتيBipolar در زمان استفاده از مود  -5

 تا اثرات چسبندگي بافت به الکترود کاهش یابد. کنید

ورتي که ناگزیر به فتگاه، از مواد غیرقابل اشتعال استفاده کنید و از ریختن مایعات بر روي دستگاه ، اجتناب کنید. در صفدعفوني کردن دسبراي تمیز و ض -6

 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  حساس ميدر صورتي که ا -7

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

    استفاده فرمایید.  00347233و  89329190100جهت تماس با  شرکت مهندسی کاوندیش سیستم، از شماره تلفن هاي 
 


