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  V2.2،130/1  1041مرداد 

 1فصل 1

  كلی و مشخصات ها ژگییو

 مقدمه 

 یکیمدلبرخیامتیازاتوامکاناتدستگاهجراحیالکترMEG1 

 جلوپنلیاجزا 

 پشتپنلیاجزا 

 دستگاهیروبررفتهبکارعالئم 



هاومشخصاتکلیویژگی:1فصل

130/2   V2.2،1041مرداد

 

 مقدمه
 الکتروکوتر بهرهMEG1دستگاه تکنولوژیریگبا ویپیاز روششرفته، از الکترونیهااستفاده در کقدرتوینو

فراهمآوردنقابلیالمللنیبیمنیایناستانداردهایتآخریرعا وبا ،یکیالکتریمتنوعوگستردهدرجراحیهاتی،

باشد.یمیوتخصصیعمومیجراحیهاةاتاقعملیمدرن،کاملوقابلاستفادهدرکلیادهیپد
شامل:یکیالکتریجراحمتداولیهاکیتکنیتمامMEG1دستگاه

Monopolar Cuttingالف(
Monopolar Coagulationب(
Bipolar Coagulationج(
Bipolar Cuttingد(
،Watt400کبهیتانزدWatt0.2کمترازیعتوانخروجیدهدوباگسترۀوسیمتنوعپوششمیرادرکاربردها

سازد.یفراهمماریوتخصصیعمومیهایاحازدرجریحاالتموردنیتمام



 MEG1برخی امتیازات و امکانات دستگاه جراحی الکتریکی مدل 
 

 استفادهازمیکروپروسسوروصفحةنمایشLCD

هایعملکردی Modeتنظیم،نمایشبرایامکاناتکنترلیوسیعترازمیکروپروسسورورایدستیابیبهب،دردستگاه

((TUR & Micro & Generalدسترسیبهحافظهجهتتعریف ،Settingنظرجراح هاینمایشپیغام،هایمورد

استفادهشدهاست.LCDگرسهولتارتباطباکاربرازنمایشوهشداردهندهوراهنماییکننده



مجهزبودنبهحافظةقابلبرنامهریزی

Settingشودتاجراحانبتوانندریزیمجهزمیهایقابلبرنامهبهحافظه،EEPROMدستگاهبااستفادهازتکنولوژی

را نظرخود نمایشمورد ازمنوهایمخصوصرویصفحة استفاده وبهنامخودانتخابوLCDبا کرده ذخیره

 درصورتنیازفراخوانینمایندوهرگاهمایلبودندآنراتغییردادهومجدداًذخیرهنمایند.



یخروجیدستگاهبرحسبواتدربارنامینمایشتوانها 

دهدوازاشتباهجراحدراثرتفاوتهایتوانهاینامیوترتوانخروجیرامی اینقابلیتبهجراحامکانانتخابدقیق

همچنینباایجادرزولوشنبیشترونمایدجلوگیریمی،نسبیوجودداردScaleهایتوانکهدردستگاههابامنحنی

البتهباتوجهبهانهایپایین،میدرتو فراهمساخت. توانامکانانتخابتوانهایبسیارکمبرایجراحیهایظریفرا

اینکهتوانخروجیدرحالتمداربازواتصالکوتاهخروجیقطعاًصفرخواهدبود،تواننشاندادهشدهمربوطبه

باشد.گسترۀوسیعیدراطرافبارنامیمیبارنامیو
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 MEG1ی اجزای پنل جلو

 






)برشخالص(.Pure Cuttingتیدهندۀانتخابوضعوچراغنشانیدکمهفشار(1

.Blend 1تیهندۀانتخابوضعدوچراغنشانیدکمهفشار(2

.Blend 2تیدهندۀانتخابوضعوچراغنشانیدکمهفشار(3

.Blend 3تیدهندۀانتخابوضعوچراغنشانیدکمهفشار(4

.Cutدرحالت(Monopolar1,2 )مونوپالریشتوانخروجیافزایدکمةفشار(5

.Cutدرحالت(Monopolar1,2 )مونوپالریکاهشتوانخروجیدکمةفشار(6

مشاهده31شگرینمایراروLevelراتییآنها،تغیابانگهداشتنانگشترویو5و6یهاباهربافشاردکمه

شود.یانجاممقتر،یکشدهجهتانتخابدقیتفکیگامهاراتبایینتغیدوایکنیم

.TURتیدهندۀانتخابوضعوچراغنشانیدکمهفشار(2

.Swift Coagulationتیدهندۀانتخابوضعوچراغنشانیدکمهفشار(8

.Forced Coagulationتیدهندۀانتخابوضعوچراغنشانیدکمهفشار(4

.FulgurationایSpray Coagulationتیدهندۀانتخابوضعوچراغنشانیدکمهفشار(11

.Soft Coagulationتیدهندۀانتخابوضعوچراغنشانیدکمهفشار(11

.Coagulationدرحالتمونوپالریشتوانخروجیافزایدکمهفشار(12
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.Coagulationدرحالتمونوپالریکاهشتوانخروجیدکمهفشار(13

مشاهده35شگرینمایروراLevelراتییآنها،تغیابانگهداشتنانگشترویو13و12یهافشاردکمهرباهربا

شود.یانجاممتر،قیکشدهجهتانتخابدقیتفکیگامهاراتبایینتغیادویکنیم

انعقادمونوپالریبراAuto Stopوچراغنشاندهندۀانتخابمودیدکمهفشار (14

.ییپدالپایبراMonopolarتیدهندۀانتخابوضعچراغنشان(15

.ییعملکردپدالپایابرBipolar ایMonopolar تیانتخابوضعیدکمهفشار(16

.ییپدالپایبراBipolarتیدهندۀانتخابوضعچراغنشان(12

ک)حسبافت(یاتوماتتیدهندۀانتخابوضعوچراغنشانیدکمهفشار(18

تنهاBipolarینحالت،خروجیدرا.Coagulation BipolarManualتیدهندۀانتخابوضعچراغنشان(21

.شودیفعالمییدالپالةفشاردادنپیبهوس

Cutting .Bipolarتیدهندۀانتخابوضعچراغنشان(21

شودیفعالمییلةفشاردادنپدالپایتنهابهوسBipolarینحالت،خروجیدرا

بایپالرانعقادیبراAuto Stopوچراغنشاندهندۀانتخابمودیدکمهفشار(22

.Bipolar یکاهشتوانخروجیدکمهفشار(23

.Bipolar یشتوانخروجیافزایدکمهفشار(24

 LCDشیجهتانتخابحالتبرگشتبهصفحةقبلدرصفحةنمایدکمةفشار(25

(.LCDماتی)درتنظ

نهها.یجهتانتخابگزنییبهسمتپا LCDشیجهتانتخابحالتحرکتصفحةنمایدکمةفشار(26

نهها.یجهتانتخابگزبهسمتباال LCDشیرکتصفحةنماجهتانتخابحالتحیدکمةفشار (22

 LCDشیاتدرصفحةنمایاادامةعملیریدوانتخابادامةمسییجهتتأیدکمةفشار(28

خواهدLCDشیصفحاتنمایتحتعنوانمعرف5فصلدرLCDمختلفیدرموردمنوهایلیحاتتکمیتوض)

(.آمد

(Standby)جهتخاموشکردنموقتدستگاهوقراردادندستگاهدرحالتانتظاریدکمةفشار(24

برود،پساز Standbyمتابهحالتیدارهآنرافشاردادهونگهیثان2تا1یستیندکمهبایجهتعملکردنا

حالت هStandbyرفتنبه دستگاه دریچفرمانی، زمانکندینمافتیرا تنها ایو از ،شودینحالتخارجمیکه

پاسخدهدتواندبهفرمانیم وها ایبرا. یستاینحالتکافیخارجشدناز مجددا 1ندکمهرا هفشردهیثان2تا

د.ینگهدار
ستگاهقطعکهبرقدینتازمانیشودوایحفظمیقراردارد،اطالعاتقبلStandbyکهدستگاهدرحالتی)درزمان

،Standbyشدهوبهمحضخارجشدنازحالتیناطالعاتدرحافظةدستگاهنگهدارینشودمعتبرخواهدبود.ا

گردد.(یشظاهرمیصفحاتنمایبهرو

 ااشتباهاپراتور.یویداخلیچراغنشاندهندۀوجودخطابهعلتخراب(31

ها.غامیحافظهوپها، Modeمیشوتنظی،جهتنما LCDشگرینما(31

.CoagulationBipolarدهندۀفعالشدنژنراتورچراغنشان(32

.Bipolar یدهندۀتوانخروجتال،نشانیجیشگردینما(33
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.CuttingBipolarدهندۀفعالشدنژنراتورچراغنشان(34

.Coagulationمونوپالردهندۀفعالشدنژنراتورنشانیچراغها(32و35

.Coagulationدرحالتمونوپالریدهندۀتوانخروجتال،نشانیجیشگردینما(36

.Cutمونوپالردهندۀفعالشدنژنراتورچراغنشان(41و38

.Cutدرحالتمونوپالریدهندۀتوانخروجتال،نشانیجیشگردینما(34

تدوتکهبهدستگاه.یدهندۀاتصالپلچراغنشان(41

.کتکهودوتکهی(plate)رمایمحلاتصالصفحهب(42

کتکهبهدستگاه.یتیدهندۀاتصالپلچراغنشان(43

(یچمبدلیازبههی)بدونن8mmشیمحلاتصالقلممونوپالرباقطرف(44

شود.ی،دستگاهفقطباپدالفعالم8mmدرصورتاستفادهازفیش

قطب(45 تک قلم اتصال ف(Monopolar 1)یمحل اتصالیوف(Berchtoldوmartin)مدلشهیتک ش

 .4mmبااستانداردTURویوالپاروسکوپیاندوسکوپ

.Monopolar 1یشهبهخروجیاتصالقلمسهفجهتUUفقطUU.یکمکیهانالیترم(46

 (.Berchtoldوmartin)مدلشهیتکف (Monopolar 2)یمحلاتصالقلمتکقطب(42
.Monopolar 2یشهبهخروجیاتصالقلمسهفجهتUUفقطUU.یکمکیهانالی(ترم08
بااستانداردقلمو (28.5mm)فاصلةبینکانکتورهاولیلبازنوع(Bipolar)بایپالر(محلاتصالقلم61و01

.یمتریلیم0یهاشیف
 (mm2 Coaxialفیش )Berchtold.وMartinبااستاندارد(محلاتصالقلمبایپالر64

. Bipolarبهفعالشدنمودچراغمربوط(60
 .Monopolar2یچراغمربوطبهفعالشدنخروج(66

 .Monopolar1یچراغمربوطبهفعالشدنخروج(65

ماریچراغهشداردهندۀمربوطبهصفحـةب(60
درمسیتبهدستگاهوصلنباشدویکهپلیهنگام ایتوصلشدهمشکلیرپلیا روشننچراغیوجودداشتهباشد.

 خواهدشد.
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 MEG1 پنل پشتاجزای 

 


 






وزی(ومحلنصبف244تاHZ64–(ac)V204(محلاتصالکابلبرقشهر)68

(.mm6*24/ولت/استاندارد264آمپر/6)یورود

دستگاه.یدبرقاصلی(کل61

مشخصاتدستگاه.پالک(54

مشدتصوت.یتنظی(ولومصدابرا51

ابدوبالعکس.ییشمیساعت،شدتصوتافزایهانولومدرجهتعقربهیباچرخاندنا

هشدارمربوطبهصفحةیصدایاردوروذگیرمیشودتأثیدهمیکههنگامفعالشدنژنراتورهاشنییصداینولومتنهارویا

ندارد.یریگونهتأثچیمارهیب

.ییمحلاتصالکانکتورمربوطبهپدالپا(52

دستگاهبهیامداراتداخلیشهاویفیفلزیدرصورتتماسبدنباقسمتهایامکانبرقگرفتگیعالمتهشداربهمعن(53

 باالدرآنها.یسببوجودولتاژها

 

62 63 

61 60 59 58 
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 دستگاهعالئم بکار رفته بر روی 

  

یهاانیاستوجرCardiac Floatingازنوعیکیدرجةحفاظتدستگاهدرمقابلشوکالکتر

بسییفرکانسپاینشت ناچین همیار ولتاژهاینچزند. مقابل در دستگاه دستگاهیادیزین، که

کند،حفاظتشدهاست.یمارواردمیبهبدنبیالکتروشوکقلب

 
.شودفعالچانگشتییسوئباتواندمیکانکتورمجاوریخروج

 
.شودفعالییباپدالپاتواندمیکانکتورمجاوریخروج

 
(Dual Pad)یاودوصفحه(single Pad)یاتکصفحه)پلیت(ماریمحلاتصالصفحةب

 
بایپالرمحلاتصالقلم

 

اییهاقسمتیخروج با که دستگاه مشخصشدهیاز عالمت بصورتان است ممکن ند،

فشار بدون پاخودکار، پدال کلیییدادن انگشتیا بافت،ید با الکترود تماس با صرفاً و

خودبخودفعالشوند

 
TURیهایجهتاستفادۀجراحیکانکتورخروج

 
وجوددارد.مجاورباالدرکانکتوریوجودولتاژهاخطر
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باالویهادرفرکانسBipolarوMonopolarرابزاشاملیکاربردیهارقسمتیساوپلیت

اند.نکامالًمجزاشدهیوزماصلینازشبکةبرقییپایهافرکانس

احتمالنشتفرکانسباالنسبتبهدستگاههایمرجع( )عالمتFloatدردستگاههای

ایمنیباالتریدارند.Floatدستگاههای(کمتربودهوزمینشده)عالمت

 
 دفترچةراهنمارامطالعهنمایید.

 

مربوطبهEC/2002/96اروپاییدایرکتیومنطبقباWEEEعالمتایندستگاهدارای

برایدورریختننبایستیمشخصمیکندکهووالکترونیکیاستالکتریکیلوازم

 و نمود استفاده معمولی زباله های سطل از دستگاه بایسدستگاه هایمدرتی حل

دورریختهشود.برایاطالعاتبیشتربازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیمخصوص

قسمتانهداممراجعهشود.8 فصلبه



 

هشدار

 راهنمایسرویسههایمربوطبخشمطالعة یا و راهنمایاستفاده پدر راهی، ویاندازشاز

.الزامیاستگاهویابازنمودنآنجهتتعمیرازدستاستفاده

 

 تداخل الکتریکییسیالکترومغناطاحتمال جراحی یکیالکترونیهادستگاهیروبردستگاه

ارمجاویهادردستگاهیعادریتغیصورتمشاهدۀوضع ندرینابرابمجاوروجوددارد. نی،

بگ نظر در هم را ممکناستایریاحتمال که جراحییاشنتینوضعید تداخلدستگاه از

باشد.الکتریکی

 

باالیوجودولتاژهاهشدار



هاومشخصاتکلیویژگی:1فصل  

V2.2،130/1  1041مرداد 

 

هشدارتخلیهالکترواستاتیک
هابایدحساسهستندودرهنگامکارباآننسبتبهتخلیةالکترواستاتیکبرایکانکتورهاییکه

احتیاطاتالزمرارعایتنمود.

 
الدستگاهیشمارهسر

 
سازنده


 یقانونیدراتحادیةاروپانمایندگ
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 2فصل 2

 دستگاه ازایمن  استفادۀموارد مربوط به 

 دستگاهازاستفادهویاندازراه 

 اشتعالخطر 

 یسیالکترومغناطتداخل 

 یجانبلوازم 

 Monopolar 

 Bipolar 

 یجراحازپس 

 دستگاهسیسرو 
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 و استفاده از دستگاه اندازی راه

 هشدار

جراحیایمنومطلوببااستفادهاز.نماییدتیورعامطالعهرا،یمنیخصوصنکاتاب،رچهندفتیمطالباةیکل

)اپراتور(هایجراحیالکتریکی،عالوهبرکیفیتوکارآییدستگاه،تاحدودزیادیبهآشناییوتسلطکاربردستگاه

بستگیدارد.وجراح

د.یچککنیمنیایهاوآالرمیعملکرددستگاهراازلحاظظاهر

ازپریزهایارتداراستفادهنمایید.اصلیخطرشوکالکتریکی:حتماًبرایاتصالبهبرق

درهمیشهازکمترینتوانممکن،کهاثرموردنظرراواجتنابازعوارضناخواسته،یمنیتمسألةایبهمنظوررعا

 .کند،استفادهنماییدجراحیایجادمی

تخلیةنسبتبه،اندمشخصشده(IEC60417-5134) المتهشدارتخلیهالکترواستاتیککانکتورهاییکهباع

آنالکترواستاتیک بایدحساسهستندودرهنگامکاربا بدینسبببایستیدرها رعایتنمود. احتیاطاتالزمرا

بهاینکانکتورهایخاصهنگاممتصلکردنکابل به.دالکترواستاتیکاطمینانحاصلنماییارازعدمتجمعب،ها

رویبدنةدستگاهتخلیهنمود.ازتوانباراستاتیکیتجمعیافتهراطورنمونهمی

ب نبایبدن اجزایمار با زمیفلزید به یمتصل داراین، زمیتخازنیظرفیا با توجه مثال،نیقابل عنوان )به

رایداکند،زیدارتماسپمرطوبونمیهااباپارچهیقو...(ویلوازمتزریةفلزیتختعمل،پایفلزیهاقسمت

شودیاندرسطوحتماسکوچک،باعثسوختگیادجریزیانفرکانسباال،چگالیممکناستدراثرنشتجر

.شود(هازصفحةآنتیاستاتیکتوصیهمی)استفاد

ساکنازتجمعباریریخاطرجلوگبهعملتختیرویکهسطوحارتجاعییازآنجا مقدارکم، تیهدایمعموالً

بنابرایکیالکتر ازقسمتیکاملبیجداسازینبرایدارند، چندانمناسبنیفلزیهامار برای، یجداسازیستند.

اشیب و تختعمل از صفحیفلزیایمار از ضخ،اتخشک، و یضدآب استفاده براکنیدم ازیریجلوگیو

.نماییدکنندۀرطوبتاستفادهجذبیهاولهحمار،ازیربیعاتدرزیشدنماعجم





تختعملیرو،ماریبیرینحوۀقرارگ
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 هشدار

پروب و یتجهیهاالکترودها نگیتوریمونزات تصوکیتحر، و مسیمیربرداریکننده نشتیبرایریتوانند

نتیهاانیجر در و سوختگیفرکانسباال، یجه، بنابراناخواسته وقتیشوند. همین، جراحکه دستگاه از یزمان

درصورت،نگیتوریموناپروبیتهرالکترودشود،الزماسیزاتاستفادهمیگونهتجهنیفرکانسباالوایکیالکتر

امکان الکترودها، از بیجراحیدور صفحة گیو قرار یمار حداقل فاصلة و تایبcm16رد، فعال الکترود ن

تشود.یرعاECGیهاالکترود

د،یننوعالکترودهاهستیربهاستفادهازایستواگرناگزیمجازننگیتوریمونیبرایسوزنیاستفادهازالکترودها

د.یتورجداکنیناراازمیسوزنیمربوطبهالکترودهایها،کابلیکیالکتریدرهنگامفعالشدندستگاهجراح

.انفرکانسباالاستفادهشودیلمحدودکنندۀجریباوسانگیتوریمونیهاستمیشود،ازسیهمیدرهرصورتتوص

د.یررابکارببندیرزیناخواسته،تدابیرهایانفرکانسباالازمسیازنشتجریمنظورکاهشخطراتناشبه

 مدمانند.دارند،استفادهنماییدیکهولتاژکمترییهامداالمکانازیحتPureمدنسبتبهکهBlendیولتاژکمتر

د.نداریولتاژکمتر Sprayمدنسبتبهکه  Softمدزیداردون

 ندارد،اجتنابیکیگونهتماسالکترچیهاهداشتندستگاهدرحالتمدارباز،کهالکترودفعالبابافتازفعالنگه

د.یینما

یکنیاحساسمکهدرصورتی ازحالتیخروجتواند کمتر پیعاددستگاه، افزایاست، دستگاه،توانشیشاز

.دیکنیررابررسیمواردز

 نانحاصلیاطمیانگشتیهاچیئوسای،وییپنلدستگاه،پدالپایتموردنظرخودرویحوضعیانتخابصحاز

د.یینما

 درحالتMonopolarد.یمطمئنشوپلیتحوکاملی،ازاتصالصح

 کنیدیبهدستگاهبررسراهاورکانکتهاومحکمبودناتصالکابل.

 د.ییزنماینوکالکترودهاراازموادچسبنده،کامالًتم

ایایچنانچهدردستگاهخراب سهباتوانانتخابیدستگاه)درمقاینامکانوجودداردکهتوانخروجیجادشود،

شیابد.یشده(افزا

ماریانکهبابیجریاءهادیااشیماریوازتماسبابیموضعجراحآنهارااز،شودیاگرازابزارهاموقتاًاستفادهنم

ماریبیپدال(باعثسوختگیازفشارتصادفیدرتماسهستند،مجزانگهداریدتافعالشدنناخواستهدستگاه)ناش

 نشود.
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ب کاهشخطراتروشه الپاروسکوپMinimally Invasive Surgeryیهامنظور گاهی)مانند که ،یختگسوی(

 د.یرراانجامدهیافتد،اقداماتزیتوسطجراحاتفاقمیتهقابلرؤیخارجازناح

 بقیتعایفیک را تواندنشانهیمیدهرگونهترکوشکافوناهمواریدوتوجهداشتهباشیکنیدقتبررسهها

انباشد.ینشتجریبرایریومسیبندقیضعفعا

 د.ییلتاژاستفادهنماباحداقلوییازحداقلتوانومدها

 دکهالکترودفعالبابافتتماسدارد.یژنراتوررافعالکنیتنهاهنگام

 دژنراتوررافعالنمود.ینبا،درتماسباشدیاباقطعاتفلزیباشدویاگرالکترودفعالدرمجاورتقطعاتفلز

 راستازروشیکهامکانپذیدرمواردBipolarد.ییاستفادهنما

 تامکانازرصوردAll metal cannulaتمامیرونیبیکهغالففلز مCannulaستمیسی، استفادهیرا پوشاند،

ابد.یکاهشیلکوپالژخازنیدتااحتمالنشتبهدلیینما

یاءفلزیقاشیانازطریتواندباعثنشتجرینکارمید.ایحلقهنکنیاءفلزیابزارهاوپلیترابهدوراشیهاکابل

.شودیجادسوختگیتواندباعثداغشدنآنهاوایاءمیناشیانفرکانسباالدراینالقاءجریددوهمچنگر

اندوسکوپ نمایایازقطعاتچشمTURویدر استفاده باشییزولهشده فعالبایدوتوجهداشته دچونالکترود

درمحلتماسالکترودیتواندباعثسوختگیدارد،هرگونهفعالشدنناخواستةژنراتور،میهاتماسدائمبافت

یرارویازبهفعالشدنژنراتوروجودندارد،حتماًتوانخروجینیکهمدتطوالنیفعالبابافتشود.درمواقع

د.یادستگاهراخاموشکنیدویحداقلقرارده

.دیشوداجتنابکنیقرارمبریکیالکتروابزارهموستاتقوسنالکترودفعالیکهبیاالمکانازانعقاد،بهروشیحت

ناخواستهبهیهاکارشوکنیداینفلزبافلزرابرقرارکرده،سپسژنراتوررافعالکنینمواردابتداتماسبیدرا

دهد.یجراحانراکاهشم

حآنمطمئنیصحدوقبلازاستفادۀمجدد،ازعملکردیتدستگاهراچککنیدهشد،وضعیاگرآالرمازدستگاهشن

د.یشو

درحفعالبهبافتیالکترودهایبهحداقلرساندناثراتچسبندگیبرا االمکانقبلازتماسیحت،نانعقادیها

دوالکترودهارایانجامشدقطعکنینکهانعقادکافیمحضاهانرابیدوجریالکترودبابافت،ژنراتوررافعالنکن

د.یزنگهداریهموارهتم

نبرشوانعقاد،داغشوندویها،درحاتماسبابافتیویکیالکتریهافعالممکناستدراثرجرقهیترودهاالک

ناخواستهشود.یهاباعثسوختگربافتیتماسآنهاباسا

الدر)بهعنوانمثداردیمیرفعالبودنژنراتورها،تماسدایدرحالتغیکهالکترودفعالبابافت،حتیدرموارد

یازیکهنیودرمواقع.فعالشدنژنراتورهاشودیوصوتدیداریمیبهعالیشتری(،توجهبTURای ویآندوسکپ

ن فعالشدنژنراتورها یبه ببرایمثالست، داخلبدنبیدر از نمایرونآوردنالکترود حتماً توانیشگرهایمار،

د.یادستگاهراخاموشکنیدویقراردهیرادرحالتعدمتواندرخروجیخروج
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درصورتی غیمیفعالبهصورتمستقیکهالکترودهافعالشدنناخواستةژنراتورها، قپارچةیمازطریرمستقیا

 سایمرطوب اشیا بیجریهادیایر با باشندیان، داشته تماس سوختگتواندیم،مار شدنیباعث فعال شود.

یلوازمجانبیهادرکابلیاخرابی،یانگشتیهاچیئاسویپدال،یزفشارتصادفایتواندناشیناخواستةژنراتورها،م

 و خرابیدستگاه، پدالیا وصلکردن اگر باشد. دستگاه خود ناخواستةیدر باعثفعالشدن دستگاه، به قلم ا

م خرابیدستگاه ناشیشود، جانبی، لوازم دستگاهیاز به آنها کردن وصل بدون اگر و فعالاست؛ ژنراتورها ،

برایشوند،خرابیم بهیگاهالکترودهاچیناخواسته،هیهایاجتنابازسوختگیمربوطبهدستگاهاست. فعالرا

ویدکهمستقیقرارندهیاگونه ازطریماً پارچهیتهیسیالکتریهادیایقاشیا بیهاا مارتماسداشتهیمرطوببا

باشند.

نازکمانندروده،برایجلوگیریازسوراخشدنسهوی،تاجایممکنازهایبادیوارهندامادرهنگامجراحیدر

توانهایپاییناستفادهنمایید.

محلتماسدچار پرسنلدر که دارد کمیوجود احتمال دستگاه، فعالشدن هنگام بیمار صورتتماسبا در

فعا طول در رخداد، این از جهتجلوگیری شوند. بیمارسوختگی تماسبا از امکان حد تا دستگاه، کردن ل

بپرهیزید.

درطولفعالکردندستگاه،عضویازبیمارکهمحلجراحیدرآنواقعشده،بایدبیحرکتباشد.


 احتیاط

موادینذراتحاویاشوند.یطرهامیودوبخاردرمحدیحاویبادستگاهجراحیالکتریکی،ذراتیبراثرجراح

بافتکربنیسمییایمیش ی، ذراتخون، بنابراینتوصیدکربنبهمقدارکممیاکسیودیباکترزهشده، هیباشند.

زدریالزمنیهاهیتوصنیهگردد.همچنیتعبییلترهایدرنظرگرفتهشودوفییهاةدودحاصلهراهیشودبرایتخلیم

نیةدوداستفادهنشودودرحیتخلیآزادبرایهاامحلیهانخصوصبهپرسنلاتاقعملدادهشودوازکانالیا

استفادهشود.یناثراستنشاقذراتکربنینگباالباکمتریلتریبااثرفییهاازماسکیستیعملبا


 توجه

د.یمارثبتنماییالدستگاهرادرمدارکبی،شمارهسریبعدیهایریگیسهولتپیبرا

 

 خطر اشتعال

 هشدار

ن،ازتماسیوجوددارد.بنابرایکیالکتریاموادقابلاشتعالدرهنگاماستفادهازدستگاهجراحیاقگازهاخطراحتر

 .جلوگیرینماییدیکیالکتریهجراحدستگایموادقابلاشتعالباالکترودها

ناحیاگرعملجراح سیدر و سر میة انجام بینه مواد استاز بهتر قابلاشتهوشیشود، کنندۀ گازهایعالو یا

دهشوند.ینموادبهخارجمکیکهانی،مگرانماییدژناستفادهنیواکس(N2O)تروژنیدنیاکسمانند،دکنندهیاکس
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مانندمهبل،،بدنیهامانندنافوحفره،بدنیهایادرگودیماریربیاشتعالدرزقابلیهاخطرجمعشدنمحلول

.نماییدخشکلازاستفادهازدستگاهقب،راهانمحلیعجمعشدهدرایهرمابهتراستوجوددارد.

گردند،اجتنابهاانباشتهمیهایبدنمانندرودهشوند،ودرحفرهزاکهبصورتطبیعیایجادمیازگازهایاشتعال

کنید.

دیتولیهاکناستدرتماسباجرقهژن،اشباعشدهباشند،ممیکهبااکسیپنبهوگاز،هنگام،مانندنخ،موادیبعض

ازدستگاه،مشتعلشوند.یشدهدراستفادۀعاد

اشتعالیکهازموادضدعفونیدرصورت )موادکنندۀ الکلیکهزمیزا مینة استفاده دهیکنیدارند( اجازه دقبلازید،

تبخیمار،ایپوشاندنب ینعملجراحیدرحیکیلکترقوسااشتعالبارشوندوازتماسموادقابلینموادکامالً

د.یکنیریجلوگ

 مغناطیسیالکترو تداخل

 هشدار

الکترومغناط تداخل رویسیاحتمال بر الکتریکی جراحی دارد.یکیالکترونیهادستگاهیدستگاه وجود مجاور

دکهممکنیریناحتمالراهمدرنظربگیمجاور،ایهادردستگاهیرعادیتغیندرصورتمشاهدۀوضعیبنابرا

رایسیالکترومغناطیازتداخلدستگاهجراحیالکتریکیباشد.واقداماتخاصسازگاریتناشینوضعیاستا

 بکارببرید.

درحالتفعالبودنژنراتوراتفاقمصدادهشودکهیتشخکهصورتیدر اقداماتزیتداخلتنها تواندیرمیافتد،

باعثکاهشتداخلشود:

 دستگاهیوجکاهشتوانخر 

 باولتاژکمتر،برایمثالمدیاستفادهازمدهاPureمدیبجاBlendومد Soft یبجاSpray. 

 استفادهازروشBipolarروشیبجاMonopolar 

 تور(.ینافتد)برایمثالمویداخلاتفاقمکهدرآنتیآنازدستگاهیخروجیهادورکردندستگاهوکابل
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باشد،یکارگذاشتهشدهدرداخلبدنمیکیالکترونیهاگردستگاهیادیوPace makerیداراماریکهبیدرصورت

وحت دراندستگاهیدنبهایبرسیآسیخطرتداخلدرعملکردآنها وجوددارد. نگونهموارداگرمجبوربهیها

د:یراانجامدهریسکاقداماتزید،بهمنظورکاهشریاستفادهازدستگاهجراحیالکتریکیهست

 االمکانازتکنیکیحتBipolarیامدهایباولتاژکممانندSoft.استفادهکنید 

 فبودنیجادجرقهبراثرضعیقچککنید،تاازایماررابصورتدقیتبابیهاواتصاالتآنهاواتصالپلکابل

 شود.یریاتصاالتجلوگ

 بگون بینPace makerکباشدوقلبویایمکانبهموضععملنزداالیایانتخابکنیدکهحتهمحلپلیترا

موضعجراحیوپلیتقرارنگیرند.

 .قبلازعملحتماًبامتخصصقلبمشورتنمایید

 هایاستفادهنمائیدوپیوستهبهسیگنال،مطمئننگیتوریمونزاتیازتجهECG.توجهداشتهباشید

 .دستگاهالکتروشوکهموارهدردسترسباشد



 احتیاط

PlateوMonopolarحتیاالمکان،کابلهایقلم Patient اینکاراحتمالداردرویرا دستگاهقرارندهید.

(درمداراتالکترونیکیدستگاهشود.(Electromagnetic Interferenceباعثبروزتداخلالکترومغناطیسی




 توجه

 EMCدرموردسازگاریالکترومغناطیسی)مالحظاتخاصیرعایتنیازبهMeg1دستگاه الزمبطوریکه؛دارد(

انجامگردد.رائهشدهدرراهنمایسرویساEMCباتوجهبهاطالعاتاستنصبوسرویسدستگاه

رقراردهند.یتواننددستگاهجراحیالکتریکیراتحتتأثیمRFیزاتمخابراتیهایپرتابلوتجهفرستنده

 لوازم جانبی

 رهشدا

نیاقیدهوهموارهازسالمبودنعاننمووب،استفادهیدهومعیدبیآسنامرغوب،،لوازمجانبیغیراستانداردهرگزاز

 د.ینانحاصلفرمائیلوازماطم

پارگیدگیهرگزازلوازمجانبیکهکابلآنهاپوس رییاحلقهشدنتغیادراثرفشارویدارندویالهشدگیوی،

نداشتهباشد.یآنهاشکستگیهاشید،فیدودقتکنیانداستفادهنکنشکلداده

یاشکافی،همچون:قطعیمواردیاباشندویقادربهمتصلشدنبهدستگاهنمیحکهبهطورصحیازلوازمجانب

.ییدشود،استفادهننمایمیدهدرآنهادیگر،دیعالئمفرسودگ
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اردومعیوبیااستفادهازلوازمهایجانبیغیرمجاز،پیامدهایذکرشدهدرزیراستفادهازلوازمجانبیغیراستاند

رابهدنبالخواهدداشت:

 فعالشدنناخواستةژنراتور 

 خرابشدنژنراتور

 الکتریکیبهبیماریاتیمجراحیواردآمدنآسیبیاشوک

 بابیمارکیفیتتماسپلیتمونیتورینگغیرفعالشدنسیستم

 بناخواستهواشتباهمدهایجراحیاانتخ

 کمشدنیاقطعووصلشدنتوانخروجی

 دراثرقوسالکتریکیبیندوفلزشوکالکتریکیویاتحریکاعصابعضالنی

 شود(کهژنراتورفعالمی)زمانیمونیتورینگتداخلالکترومغناطیسیدرتجهیزات

 حدجریاننشتیفرکانسباال افزایشبیشاز

برایاطالعازماکزیممVpازابزاریکهتحملماکزیممولتاژخروجی)تنها استفادهنمایید. دارند، (درهرمدرا

صفحة فنی مشخصات فصل به خروجی بصورت83ولتاژ ولتاژ ماکزیمم مربوطه جدول در نمایید. مراجعه

(Vp×2=(Vp-pزار،باولتاژنامیکمترازماکزیممولتاژخروجی،ممکناستموجبدادهشدهاست.استفادهازاب

آسیببهبیمار،اپراتوریاابزارگردد.الزماستولتاژنامیهرابزارازکارخانةسازندهآنتهیهگردد.

مترباشد.3ایاستفادهنماییدکهطولکابلآنهاحداکثرتوصیهمیگرددازلوازمجانبی

باشیدکهلوازمجانبییکبارمصرف،چندینبارمورداستفادهقرارنگیرند.توجهداشته

نمایندهسیستمکهنسبتبهسازگاربودنلوازمجانبیخوداطمیناننداریدباشرکتکاوندیشدرصورتی های یا

تماسحاصلنمودهتاازسازگاربودنآناطمینانحاصلنمایید.سیستمموردتاییدکاوندیش

متصلشوندوهرگزBipolarتنهابهکانکتورBipolar،ابزارMonopolarتنهابایدبهکانکتورهایMonopolarبزارا

نبایدجابجامتصلشوند.

دقراربگیرند.خودوننیازبهفشارزیاد،درمحلتمامیلوازمجانبیبایدبهصورتمطمئنوب
ازمبدلاستفادهنفرمایید.،توربهژنرایلوازمجانبهرگزبرایمتصلنمودن

نکارباعثخواهدشد،یرااید.زییبهصورتهمزمانمتصلننمایککانکتورخروجیرابهیجراحابزارهرگزدو

رفعالشوند.یهمزمانباهمفعالوغابزار،دوهر

الکترودها تمیجراحیهمواره یرا بافتنگهداریز باقیماندۀ شدهد، نکروز افزا،الکترودهایروهای شیباعث

زمانامکانداغشدنالکترودهادرکهدینتوجهداشتهباشیهمچنشود.یروکاهشعملکردمطلوبمیمقاومتمس

مارتماسیدبابدنبینالکترودهانبایز،ایفعالکردندستگاهنریپسازغ،نیبنابرافعالشدندستگاهوجوددارد.

داشتهباشند.
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لو وضعیت جانبیباید جراحازم گونه،یکیالکتریدستگاه تماسناخواستهیابه از که بآنهاباشد، یبا ایمار

داشتهمجزانگهماریبشوند،الزماستازیکهموقتاًاستفادهنمیفعالیگراجتنابشودوالکترودهایکدیباشانتماس

اهریماریقراردادهشوند،کهازتماسبابیریمس،بهتراستدریجراحابزارمتصلبهیهان،کابلیچنهمشوند.

ابد.یناخواستهکاهشیهایب،خطرسوختگینترتیگراجتنابشودتابدیدیجسمهاد


 احتیاط

وازفشارهانجامشدمتیومالیبهآرامآوردنآنهاازدستگاه،ودریلوازمجانبیجازدنکانکتورهاالزماست

هاکاستهنشود.تاازعمراینفیشهااجتنابشودکانکتورهاوادبهکابلیز

رییباعثتغنکاریراایزوپیچیدنآنبهدورابزاراجتنابکنید.بهصورتمحکموبافشارازپیچیدنکابلابزار

.شودیمدتمشکلکابلدردراز

 پایی پدال

 هشدار

 .دیرقابلاشتعالاستفادهکنیغ،ازموادپاییپدالکردنیزوضدعفونیتمیبرا

،وجودداردقابلاشتعالیهوشیکهاحتمالنشتموادبییهاازمحلcm26درمنطقةپاییکهپدالدتوجهداشتیبا

رنشاندادهشدهاست.یدرشکلز کهاستMedical Zoneهمشهوربهینناحیاقرارنگیرد.استفادهمورد


تواناستفادهکرد.یمحافظتشدهدربرابرخطراتاشتعالمیهاکهتنهاازپدالیاهیناح



 توجه

کنید.استفادهنآنپاییازکابلونقلپدالحملیگاهبراچیه

کنید.پاییاجتنابازاعمالفشاربهمحلاتصالکابلبهپدال

د.کنییبهصورتمحکموبافشار،خوددارپاییدنکابلبهدورپدالیچیازپ

Monopolar 
 هشدار

نمنظور،ازیای؛براکنیدیریها(جلوگنرانیابیومارینبازوهاوبدنبینمونهبیرابازتماسپوستباپوست)

ریاددارندوامکانتماسباسایمارکهتعرقزیازبدنبین،مناطقیتواناستفادهکرد.همچنیخشکماگازیولهح

 وله،خشکنگهداشتهشود.حدباید،بابدنوجودداریهاقسمت
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 هشدار

تواندموجبایجادخطراتجانبیمانندآسیبهایناشیازانقباضدربافتهایحساس،تحریکعصبیعضالنیمی

عضالنیگردد.احتمالوقوعچنینشرایطیبهخصوصدرمدهاییکهقوسالکتریکیمیانالکترودوبافتایجاد

شخواهدیافت.(،افزایSprayشود)مانندمی

 پلیت

 هشدار

Monopolarیکیالکتریمنجراحیمؤثروایریکارگننکاتبهیترازمهمپلیتمناسبیریحوقرارگیاستفادۀصح

.باشدیم

 میشرکتکاوندیشسیستم توصیه بیمار افزایشایمنی منظور پلیتبه از درنماید نمایید. استفاده دوتکه های

تکه،کیفیتتماسپلیتبابیمارتوسطدستگاهکنترلنخواهدشد.هاییکتلیصورتاستفادهازپ

ازنوعسیلیکونیواستاندارداستفادهشود.زیراپلیتدرصورتاستفادهازپلیت هایالستیکیهایپلیمری،حتماً

هایپلیمریپلیتیمیودهوقدفرسیهاتوانند،سوختگیایجادنمایند.نمونههایناشناختهمیغیراستانداردبامارک

تخودراازدستخواهندداد.یفیدراثرمرورزمانک

ومقدارتوان30زبرایپلیتدرصفحةایحداقلسطحموردنمربوطبهباتوجهبهشکلراجنسوابعادپلیت

گونهنماییدانتخابیخروج به یاو سطحتدهیدقرار که پوستبیبیماسخوب، باشد.ینآنو برقرار درمار

اندریجریشچگالیفوناقصکمباشد،ممکناستدراثرافزایکهسطحتماسمؤثر،بهعلتتماسضعصورتی

د.یبوجودآیمحلتماس،سوختگ

 
ةمؤثرپلیتیکاهشناح

کهالکترودخنثیازبدنبیاهیپوستناحیکیتالکتریهدا زکردنویلةتمیرد،بهوسیگیآنقرارمیوریماررا

د.یشدهیةتماس،افزایناحیدنموهایانخوندرسطحپوستوتراشیشجریافزایماساژدادنبرا

روپلیتقراردادناز استخوانویویپوست ریبزرگزیعروقخونی، کهگردشخونمعموالًییهااقسمتیا

د.یفاست،اجتنابکنیضع

هدایتنمیناحیه الکتریکیرا جریان چرا،کندایکه

یاوشدنلاکسیدکهتماسباپوستنداردویابهدلی

 یدارد.هدایتبسیارضعیفآلودهشدنباذراتچربی،

 احیةهدایتکنندۀجریانالکتریکین
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 هشدار

تپلیترابایموقع.دییسطحپلیتاستفادهنمایتمامکنواختدریازژلمناسبوبهصورتیدائمیهادرپلیت

ماریباپوستبیخوبآنبهیتاسطحداخلدیدنباندبهدورآن،کامالًثابتکنیچی،وپیکیالستیاستفادهازنوارها

د.یینمایترامجدداًبررسحپلییمار،اتصالصحیجاکردنبدرصورتجابهابدویتماس

اییزیازخونریناشیعاتورطوبتیچگونهمایه،نعملیددرحید،دقتکنیکنیکهازژلاستفادهنمدرصورتی

عاتامکانینمایرانفوذایرسد.زنتماسپلیتبهمحلماریاعرقبدنبیکنندهیناضدعفویعاتشستشودهندهیما

واهدداد.شخیافزا،رادرمحلیسوختگ

باپلیتانازیجریةمسطحهادیسراسرناح ی، امکانگردشخوندرآنکهیمحلمناسبدردبهصورتثابت،

باالیوبازویمانندباالفراهمباشد)یهبصورتعادیناح رانیا نزد(، نسبتبهموضععملهینناحیترکیدر

کوتاهباشد،تاحدامکانپلیت،تاMonopolarنالکترودفعالیانبیرعبورجریکهمسیابهگونه.ردیقرارگیجراح

.هاعبورنکندرقلبوششیوازمس



د.یماراستفادهنکنیباباسپلیتتتمیتقویسبرایاپارچهخینمکچعنوانازآب،محلولآبیبهه

محلیداخلبدنبرساناقطعاتکهصورتیدر بگونهرپلیتمارکارگذاشتهشدهاست، نیدکهایانتخابکنیاا

رند.یانقرارنگیرجریقطعاتدرمس

.نداشتهباشدیاقطعشدگییدپارگیدودقتکنیرشکلندهییماررابرخالفدستورالعملسازندهتغیتبیهرگزپل

هموارهازسالمبودنعایقکابلمربوطبهالکترودخنثیاطمینانحاصلفرمایید.


 توجه

د.ییمارثبتنمای،درمدارکبپلیتمارراقبلازاتصالیتپوستبی،ووضعپلیتیریشودمحلقرارگیهمیتوص
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Bipolar 
 

 هشدار

ریپذامکانیکهازنظرکاربردیشوددرمواردیهمیتوصکهدرزیربیانشده،،Bipolarتکنیکیایباتوجهبهمزا

استفادهشود.Bipolar،ازتکنیکباشدکوچکدتوانعبورجریانازبدن،میةیاستوناح

 تکنیکدرBipolar،توانت،دوسرپنسنیةکوچکبیبهناحانیرجریمنطقةتأثازآنجاکهبدلیلمحدودبودن

یوازانعقادهااستMonopolarتکنیکارکمترازیبسیخطراتسوختگپلیت،ازبهیکمتروعدمنیخروج

 .شودمییریزجلوگیناخواستهن

  کوچکیناحدلیلبBipolarتکنیکدر جرة عبور بافتیتر از ا،کمتریتوانخروجوهاان تداخلیامکان جاد

است.Monopolarازتکنیکارکمتریبس،یکیالکترونیهادردستگاهیسیالکترومغناط

چسبندگBipolarازمشکالتتکنیکیکی ولختهبافتی، اخونبهدوسرپیهاها ینمسألهگاهینستاست.

،یبهحداقلرساندناثراتچسبندگیبرا.شودیبافتمیمجدد،بههنگامبرداشتنپنستازرویزیباعثخونر

رتوجهشود:یالزماستبهمواردز

 س بافت، با تماسالکترودها از قبل اولیاگر جرقة همان باشد، فعال بیستم میه بافت، و الکترود باعثین تواند

قبلازتماسالکترودبابافت،بنابراینتاجاییکهممکناست،دنبافتبهالکترودشود.یشدنبافت،وچسبزهیکربن

 د.یرافعالنکنBipolarژنراتور

 پنسترونگه مدتطوالنیداشتن میبافتبه باعثکربنی، بافتیتواند شدن باعثچسبزه خود که شود، دنیها

پروسةوازادامةژنراتورراغیرفعالکنید.انجامشد،ینکهانعقادکافیبهمحضابنابراین.گرددیمهابهپنستبافت

 .کنیدداشتهباشد،اجتنابیدینکهاثرمفیانعقاد،بدونا

 پاک،رایازانعقادقبلیها،ناشبافتیاثراتچسبندگاستفاده،هربارپسازوکنیدزیهموارهتمراالکترودها کامالً

 .نمایید

 صورتی جراحیهابافتکهدر مورد مBipolarیخشک، یواقع قبالً شوند، را آباسترآنها یلیبا شده بایزه ا

.نمایید،مرطوبیکیولوژیزیمحلولنمکف

دویکنانراقطعی،الکترودبهبافتبچسبد،قبلازجداکردنالکترودازبافت،جرBipolarیجراححینهرگاهدر

دتریراکاهشدهند.درمواردشدیاثراتچسبندگ،مجاوریهاهاوبافترگید،تاترشحاتمویهتأملکنیچندثان

د.یاستفادهکن یکیولوژیزیامحلولنمکفیزهشدهیلید،ازآباستریتوانیم






 احتیاط

تواندمانععبوریعاتمینمایشودوخشکشدنایدهمیهاپوشعاتبافتیدرهنگامانعقاد،سطحالکترودهاباما

نمسألهبایکماست،کهایکندتوانخروجیازسطحالکترودهاشودوجراحاحساسمیکیانالکتریکاملجر

زکردنالکترودهاپسازهربارانعقاد،حلخواهدشد.یتم
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 پس از جراحی

 هشدار

.دیکتورهابازکنازمحلکانیرابهآرامیارتباطیهاکابل

آرام به بیپلیترا کنیاز جدا بیمار محلتماسپلیتبا و نماید مالحظه را آثارییمار جراحتو هرگونه تا د.

شود.یبررسیاحتمالیسوختگ

.دیرقابلاشتعالاستفادهکنیکردندستگاه،ازموادغیزوضدعفونیتمیبرادرصورتامکان،

نکهیشازاید،پیکردندستگاههستیوضدعفونتمیزیتفادهازموادقابلاشتعال،براربهاسیناگزکهصورتیدر

رشوند.ینموادکامالًتبخیدتاایصبرکنید،مدتیدستگاهراروشنکن

دتوجهداشتکهیباشوند.ی،باعثنکروزمیکینالکترایجریشچگالیرازافزایبهغیگریاوقاتعواملدیگاه

اءیماربااشیکهتنهادرمحلاتصالبیکیانالکتریجریشچگالیازافزایناشیهایدباسوختگیواملنبانگونهعیا

ها،ینشبهسوختگیکنوعازایاشتباهگرفتهشود.،افتدیماراتفاقمیتبابیادرمحلتماسناقصپلیویفلز

نیگرازاید.نوعدیآیکنندهبوجودمیدضدعفونبافتباموایاستکهدراثرتماسطوالنییایمیشیهایسوختگ

جادنکروزبافتدراثریباشد.احتمالایمینعملجراحیتحتفشاردرحیهاها،مربوطبهبافتیشبهسوختگ

ااعمالمغزواعصاب(قراریلعملقلببازوی)ازقبیتحتعملجراحیمدتطوالنهکهبیمارانیفشار،درب

نیازایریجلوگیحرکتقراردارند،وجوددارد.برایابیویهوشیدرحالتبICUاپسازآندریرندویگیم

با نکروز مراقبتینوع گرفتنبافتیبعملآیکافیهاد قرار از و طوالنیبیهاد معرضفشار در مانعیمار که

ازدستگاهجراحیالکتریکییناشیهایشوداجتنابشود.ضمناًبرخالفسوختگیهاممناسببهبافتیرسانخون

نگونهشبهیدهند،ممکناستآثارایخودراکامالًنشانمیساعتپسازعملجراحکیاحداکثرتایکهبالفاصله

کامالًمشخصشود.یروزهاپسازعملجراحیهاوحتهاساعتیسوختگ


توجه

استباعثایجاد ممکن دستگاه داخل دستگاهبیخرانشتمایعاتبه قسمتزیرین؛رددگدر از که آنجا از

امکاننفوذمایعاتبهداخل احتیاطاتالزمرادستگاهکردندرهنگامتمیزوضدعفونیوجوددارد،آندستگاه،

همچنینازقراردادنظروفمایعاترویدستگاهخوددارینمایید.ایید.رعایتنم

هامیباشند،مابقیقسمتPVCدستگاهکهفلزییاازجنسCaseهایتپسازپایانعمردستگاهبهغیرازقسم

قابلبازیافتنبودهوبایستیمنهدمگردند.
 

 سرویس دستگاه

 هشدار

استتوسطپرس الزم دستگاه، در تعمیر و تغییر نوع هر ننمایید. باز را دستگاه هرگز شوکالکتریکی: نلخطر

سیستمانجامپذیرد.کاوندیشسرویسمجازازطرفشرکت
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 3 فصل3

 دستگاه اندازی نصب و راه

 یاندازراهازشیپ 

 دستگاهکردنروشن 

 عملاتاقدراستفادهازقبلدستگاهیبررس 
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 اندازی پیش از راه
1-  یبندردنبستهبازکپساز بررسیولوازمجانبیمشخصاتظاهردستگاه، درصورتیکنیآنرا اثرید. کهدر

باشرکتیبیگر،آسیلدیابههردلینقلووحمل ستمیشسیکاوندیمهندسبهدستگاهواردشدهاست،لطفاً

 د.یعدهخوداطالیالدستگاهرابههمراهنشانیوشمارۀسریدونوعخرابیریتماسبگ

دستگاهرابرروییکسطحصافثابتوبدونلرزشقراردهید. -2

 .دییمتصلنما(V204تاV244)بهشبکةبرقباکابلبرقآنرادستگاه -3
 

 هشدار

اصلیداربرایاتصالبهبرقازپریزهایارتبرایاطمینانازرعایتمسائلایمنیوزمینشدنمناسبدستگاه،

استفادهنمایید.


 توجه

.کندیریدندستگاهجلوگیددنوصدمهیبرسیتواندازآسیاستقراردستگاه،مینتخابمحلمناسببراا

 روشن كردن دستگاه

 د.یراروشنکندستگاه)بررویپنلپشت(یدبرقاصلیبااستفادهازکل -1
 

 توجه

برای واقعی، خطایغیر دریافتهرگونه روشنبایدجلوگیریاز هنگام طیمرحلةدر و دستگاه  Self نکردن

Checkingیستممتصلباشند.کدامازلوازمجانبیبهس هیچ  

 

هایمختلفدستگاه(مشاهدهو)تستقسمتSelf Checkingمواردزیرراهنگامروشنشدندستگاهوفرآیند -2

 بررسینمایید.

 شگرینمایهاخانهةیابتداکلLCD7و-Segmentگردند.نمیروشبیبهترتها 

 هایتکنیکسپسCutting،Coagulation.چکشدهووتمامیمدهایآنهاLEDگردند.میمربوطهروشنهای

 .شودظاهرمیLCDبههمراهتاریخویرایشآننیزبرروینمایشگر،زمانشمارۀنسخةنرمافزاریدستگاههم

 کهبر،گرددیمربوطهصادرمخطایکددهگردد،ازدستگاهمشاهیدرقسمتی،چنانچهمشکلفنیپسازبررس

 تاست.یقابلرؤمانندشکلزیرLCDشگرنماییور

 

 
 

 نوع از اینحالتبرایاطالع خطادر لکدآالرمواجدبه صفحة در درصورتی51ها کنید. رفعکهمراجعه

کهاستیهیستمآمادۀکارشود.بدیفشاردادهشودتاسیاستدکمهیکاف،زارششدهمدنظرنباشدگیهایخراب

  SELF CHECK REPORT   

Error Codes are: 

02, 12, 22 
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.حعملنخواهندکردیاعالمشدهاست،بهصورتصحیکهدرموردآنهاگزارشخرابیینحالتمدهایدرا

اگر دریپسازبررساما پنمشاهدهیدستگاهمشکلفنهایتمامقسمت، انجامشدهیدربررس"غامیگردد،

 .گرددیظاهرممانندشکلزیرLCDشگرینمایبرویلحظاتیبرا"دهنشدیدییخطا

 

 


 ستمیبهس"غامیسپسپوMEG1شگرینمایوربرمانندشکلزیر،"…دیخوشآمدLCDشودیظاهرم. 


 

وMeg1_EوMeg1_Rدر34)حافظهشماره14رهشدهدرحافظةشمارۀیطالعاتازقبلذخنهنگامایدرا

MEG1قابلیت م(TURبا پنلظاهر بهصورتچشمکزندر ا.گرددی، برنامهیدر یانحافظه، از قبلکه

.رهشدهاستیذخ Defultتوسطشرکتبهعنوان

پسازورود.دگردرفتهوآمادۀکارکارعادیستمبهحالتیستاشودفشاردادهیاستدکمهینلحظهکافیدرا

آالرمصوتیپلیتبرایچندثانیهبهگوشتبهدستگاهمتصلنباشد،یچنانچهپلبهحالتکارعادیدستگاه،

Er: PTآالرمLCDگرددودرنمایشگررسدوسپسآالرمنوریهمچنانباقیماندهوآالرمصوتیقطعمیمی

میایجا د وضعیتگردد قسمت به کنید )رجوع صفحة در آالرم ژنراتور(.60های چنانچه حالت این در

Monopolarآالرمنوریو بهصورتPlateزمانپیغامخطایصوتیشروعبهنوساننمودهوهمفعالشود،

 .گرددظاهرمیLCDثابتبرویصفحةنمایش

 نبیلوازم جا
 :یگیردقرارمMEG 1دستگاهیبنددربستهیطبقسفارشمشتریرزیلوازمجانب

 قلممونوپالریکبارمصرف .1

 پلیتدوتکهیکبارمصرف .2

 کابلپلیت .3

 cm 20جراحیبازBipolarپنست .0

 Bipolarکابل .6

 پدالدوکاناله .5

 کابلبرق .0



  SELF CHECK REPORT   

 

       No  errors  reported 

 

         WELCOME TO         
MEG1 

      Please  press  a  key       
                 to  start 
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 در اتاق عملاستفاده قبل از بررسی دستگاه 
صورت برایدر روشنمیاولیکه را دستگاه بار ،دیکنین از اتاقاستفادۀقبل در طبقدستوراتزدستگاه ریعمل،

:کنیدشیآزماراعملکردآن

رامشاهدهنمایید.پسازورودبهحالتSelf Checkingمراحلابتدادستگاهراروشنکنیدومطابقبخشقبلی -1

 وتوانتنظیماتمدبایستیکارعادیدستگاه دراینمرحله(14)حافظةDefaultمطابقیمربوطههاها ،باشد.

 .دهدمیشیانتخابشدهرانمایهامدگرشیصفحةنما



 توجه

باشد.یمی،نشانةعدمانتخابتواندرخروجیتوانشگرهایدرنما---حالت


دودرصورتسالمیکنیقاًبررسیرادقییپاهای،پدالپلیت،هایهرتکنیکابزارشاملدستگاه،یةلوازمجانبیکل -2

 د.ییبودن،بهدستگاهمتصلنما

متصلباشدکتکةسالمیپلیتاگر -3 اگر.روشنشودتکهیکاتصالپلیتدهندۀنشانLEDیستیبابهدستگاه

تکهپلیت دو سالم باشد، متصل دستگاه بابه کامل طور به باشدچنانچه LEDیستیبا،بافتتماسداشته

دهندۀمربوطبهعدماتصالپلیت هشدارLEDصورتدرغیراین.اتصالپلیتدوتکهروشنشوددهندۀننشا

گردد.شودوآالرممربوطبهپلیتایجادمیروشنمی

کتکهپارچهکهیایوکقالبصابونیایوۀخام،یامی)،کتکهگوشتخامی،Monopolarفعالنمودنبرای -0

رو(مرطوبباشد فشاردادنپلیتیرا Monopolarابزاریرویانگشتهایسوئیچگذاشتهوبا پاییپدالویا

تکنیکمربوطه، Cuttingهای حالتمونوپالر را.Coagulationو خروجدر و کرده یفعال ابزاررا توسط

Monopolarاهربارفعالکردنژنراتوربد.یی،بهگوشتخاماعمالنما،LEDتکنیکفعالشدههایمربوطبه

دانتخابممربوطبهتکنیکواطالعاتنیزبهطورهمزمانشود.ایپیوستةبلندگوشنیدهمیصدروشنشدهو

نوعفعالشدنژنراتورو برآالرم)درصورتوجود(شده، ایظاهرمLCDگرشینماروی، رانتستیگردد.

دهید.انجامMonopolarیدوخروجهریبرا

یرارویراتقدرتخروجییتغ،تغییردادهوبافعالکردنخروجیCoagulationوCutting رادرسطوحتوان -6

.دییگوشتخاممشاهدهنما

کارراایند.ییبهگوشتخاماعمالنماابزار،راتوسطی،خروجمربوطهییپدالپافشاربا،Bipolarتکنیکرد -5

 متفاوتتکرارنمایید.سطوحتواندر

قراردهید.AutoرادرحالتBipolarوضعیتفعالشدنژنراتور18شــارکلیدباف -0

ثانیهبسته2.6تا4بهصورتخودکاروباتأخیرBipolarباقراردادنپنسترویگوشتخامومرطوب،ژنراتور

شودحالبا(،فعالمیتاخیراستارتاتوماتیکنظیمزماننحوۀتبخش5فصلبهوضعیتانتخابشده)مراجعهبه

درحالتBipolarوضعیتفعالشدنژنراتورمربوطهاستفادهازکلیدهای Bipolar Coagرا یا .Bipolar Cut.

قـراردهید.دراینحالتنبایدباقرارگرفتنپنسـترویگوشت،ژنراتوربهصورتخودکارفعالشود.
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 4فصل 4

 Monopolarتکنیک 

 بهمربوطمشخصاتMonopolarکانکتورهاقسمتدر 

 ماریبتیپل 

 ییپاپدال 

 بهمربوطمشخصاتMonopolar Cutتوانودممیتنظوشینماقسمتدر 

 یمدهاCutMonopolar 

 بهمربوطمشخصاتMonopolar Coag.توانومدمیتنظوشینماقسمتدر 

 یهامدMonopolar Coag.  

 درتوانسطوحراتییتغMonopolar 

 دریخروجتوانانتخابMonopolar 

 میتنظۀنحوCutMonopolar 

 میتنظۀنحوCoag.Monopolar 

 ازاستفادهۀنحوMonopolar 
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 در قسمت كانکتورها Monopolarمشخصات مربوط به 

 
 

)بدوننیازبههیچمبدلی(8mm:محلاتصالقلممونوپالرباقطرفیشmm8فیش(00

06 mm0Coaxialفیش( فیشه: تک قطبی تک قلم اتصال محل اتصالو(BerchtoldوMartin)مدل فیش

4mmاستانداردباTURواندوسکوپیوالپاروسکوپی

اتصالقلمسهفیشهجهتUUفقطی.هایکمکترمینالمعمولی:mm0هایفیش(05

 Monopolar1در06معادلشماره(00

Monopolar1در05معادلشماره(08

 Monopolar2چراغمربوطبهفعالشدنخروجی(66

Monopolar1چراغمربوطبهفعالشدنخروجی(65

 

هایشیفد.باشمیmm0Coaxialومغزیفیشmm8یشفکی،مسیراصلیجریانفرکانسباالازیکترازنظرال

mm0فیشمعمولیودورmm0Coaxialباشند.یچانگشتیمیاتصاالتسوئبرای 

ازنوعTURبرایمواردیدرنظرگرفتهشدهاستکهتجهیزاتیازقبیلاندوسکوپییاالپاروسکوپییا mm8فیش

باشدبهجایاینفیشاز4mmدردسترساست،درصورتیکهتجهیزاتمذکورباقطراستاندارد8mmاستاندارد

،دستگاهفقطباپدالفعالمیشود.8mm(استفادهمیشود.درصورتاستفادهازفیش06فیشمجاور)شمارۀ
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 Monopolar ابزارهای

 هشدار

کهموردتأییدواحد،بندیدستگاهداخلبستهMonopolarیهاابزارازهاتنکندشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

،ولیلب،Bowa،Fiab،Martin،Tecnoمعتبرمانندهایشرکتویاابزارهایاستقرارگرفتهکنترلکیفیتشرکت

Metko  و Berchtoldنماییداستفاده.


مشخصاتاینهاوجوددارد.دارایانواعکانکتور،Monopolarامکاناستفادهازابزارهایمتنوع،Meg1دستگاهدر

 کانکتورهادرجدولزیرآوردهشدهاست.



 كانکتور ابزار
نحوۀ فعال 

 شدن

فیش)های( 

 اتصال به دستگاه
 حاتیتوض

 mm8با فیش  تک پینكانکتور 

 


 mm8 فیش پایی پدال

این كانکتور عالوه بر قلم 

Monopolar  بر روی تجهیزاتی

 یالپاروسکوپ و یاندوسکوپنند ما

 شود. نیز یافت می

 mm4 Coaxialش یبا ف كانکتور

(Martin)نوع 

 


و  پایی پدال

های  سوئیچ

 انگشتی

 mm4 فیش
Coaxial 

- 

 معمولی mm4كانکتور تک پین با فیش 

 

 پایی پدال
 فیش مغزی

mm4 Coaxial 

این كانکتور عالوه بر قلم 

Monopolar ر روی تجهیزاتی ب

 یالپاروسکوپ و یاندوسکوپمانند 

 شود. نیز یافت می

 پین  كانکتور سه

 


و  پایی پدال

های  سوئیچ

 انگشتی

  فیش مغزی

mm4  Coaxial 

های  فیش و

mm4 معمولی 

- 

 

 هشدار

نیتصلبهاهایمقلممربوطهوMonopolarUUکانکتوریخروجیهافیشیشود،تمامفعالمیMonopolarکهیزمان

وهرگزهمزماندوقلمبهینموردصورتگیالزمدرایهااطیاحتیستیباشدکهبایولتاژمیداراهاشیف رد.

متصلنشود.Monpolarیکانکتورها
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 توجه

هایکمکیازفیش 05)شماره ازقلم( برایاستفاده تنها نباپینهایسه کنید. ابزارهاییبایستیاستفاده کانکتور

 شود.Monopolarچونممکناستباعثآسیبدیدنخروجی هامتصلکرد.تکپینرابهاینفیشکانکتور



 توجه

 .شودباپدالفعالنمیشودوفقطباسوئیچانگشتیفعالمیMonopolar2خروجی



باشندهایانگشتیمیوئیچدارایسابزارها.برخیازباشندازلحاظفعالشدنبهدوصورتمیMonopolarهایابزار

توسطاینسوئیچکهدراینحالتهممی را وهمتوانآنها پاییپدالها برخیدیگراز سوئیچابزارهافعالنمود.

شوند.فعالمیپاییپدالانگشتیندارندوفقطتوسط

 

بر وجودداردکهجراحبایفشاردودکمةباشند،دارایسوئیچانگشتیمیکهMonopolarابزارهاییرومعموالً

انعقادرنگ،حالتیآبة،وبافشاردکمبرشتراست،حالتکیفشاردکمةزردرنگ،کهبهسرقلمنزد انتخابرا

 د.ینمایم



 هشدار

راداشتهدستگاهیتحملولتاژخروجیبرایکافیبندقیدعایباMonopolarهایهاوقلمدکابلیتوجهداشتهباش

نموضوعیتاید.اهمییمراجعهنماMonopolarنمسئلهالزماست،بهمدارکهمراهقلمینانازایاطمی.براباشند

کابلوقلمیقبندیاضعفدرعاییخرابنمدها،یشتراستودرایبSprayمانندمد،ادیباولتاژزییدرمدها

.شودیتواندباعثعوارضناخواستهوسوختگیم

دازقلمنواستفادهشود.یبایصورتخرابستودریرنیقابلتعمMonopolarکابلوقلم

  Monopolarهای الکترود

Monopolarیبهعنوانالکترودفعالدرجراحباشند،میوابعادمتنوعشکلکهدارایازالکترودهایانواعگوناگون

ینالکترودهابهآسانیضاینصبوتعو.شوندینصبمMonopolarیهاقلمیروالکترودها.اینشوندیاستفادهم

 د.یتواندباچرخاندنهرالکترود،جهتمناسبوموردنظرخودراانتخابنمایردوجراحمیپذیصورتم
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مانندالکترودالکترودیازانواعمختلف ارائه،ییچاقوها دستگاه با استفادهشودمیهمراه که رایمعمولجراحیها،

ازالکترودفعالراکهقابلیگریخود،انواعدموردنظرکخاصیتواندبستهبهتکنیجراحم،دهد.البتهیپوششم

 ،مورداستفادهقراردهد.باشدMonopolarقلمینصبرو



 توجه

آنهااستفادهنقلووحملینگهداریمناسببرایهارودها،هموارهازجعبهتدنالکیبدیازآسیریجلوگیبرا

د.یینما

 پلیت بیمار
تکنیک Monopolarدر قلم الکترود طریق از میMonopolarجریانیکه وارد بیمار بدن پلیتبه طریق از شود،

دستگاه به خنثی( می)الکترود پلیتباز متفاوتها،گردد. انواع دوتکهیکدارای میو پلیتباشند.تکه هایانواع

 .باشندمیMeg1ت،قابلاتصالبهکانکتورپلیmm3/5باقطرانکتورکتکهودوتکهبایک




 هشدار

بندیدستگاه،کهموردتأییدواحدکنترلکیفیتداخلبستههایپلیتکندتنهاازشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

،Shuyou،ولیلب،Bowa،Erbe،Fiab،Martinنندمعتبرماهایشرکتهایویاازپلیتشرکتقرارگرفتهاست

Comepa ، Berchtold...نماییداستفادهو.
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LEDهای مربوط به پلیت بر روی پنل 



      LED پلیت دوتکه دهندۀ اتصال نشان 

      LED پلیتمناسب مربوط به عدم اتصال دهندۀ وجود آالرم  نشان 

      LED تکه پلیت یکدهندۀ اتصال  نشان 

بهدوتکهودرصورتاتصالپلیتتکهیکپلیتاتصالدهندۀنشانLEDبهدستگاه،تکهیکاتصالپلیت درصورت

کههرنوعآالرمیمربوطبهپلیتتشخیصگردد.درصورتیروشنمیدوتکهپلیتاتصالدهندۀنشانLEDدستگاه،

)رجوعکنید شود درصفحةقسمتوضعیتبهداده 60هایآالرم ،)LEDنشان دهندۀ آالرم عدموجود مربوطبه

گردند.پلیتخاموشمیاتصالدهندۀنشانLEDروشنشدهودوپلیتمناسباتصال

  سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار

تواندموجبافزایشچگالیجریان،ودرنتیجهابدنبیمارمیکاهشسطحتماسالکترودخنثییااتصالضعیفآنب

هایناشیازعدماتصالمناسبسوختگیبرایایمنیبیماروکاهش.ایندستگاهایجادسوختگیدرمحلتماسشود

باشد.مجهزبهسیستمکنترلوضعیتپلیتبیمارمی،پلیتبهبدنبیمار

،kHz14±kHz 144فرکانساژنراتور(بدائم)درحالتفعالیتیاعدمفعالیتسیستمکنترلوضعیتپلیتبیماربطور

اندازه گیریمیمقاومتپلیترا صدادهیتاتصالآنبهبدنتشخیفیتوکینوعپل،نمقاومتیبراساسهمنماید.

بدینترتیبسهحالتزیرممکناستاتفاقبیفتد:شود.یم

 دراینحالتبدلیلاینکهازپلیتشودتشخیصدادهمیتکهیکباشد،پلیتاهم26کهمقاومتکمترازیدرصورت.

باشد.کیفیتاتصالپلیتبهبیمارقابلبررسینمی،استفادهشدهاستتکهیک

 سیستمکنترلقادربهبررسیکیفیتوشودتشخیصدادهمیدوتکهباشدپلیتاهم 164تااهم26اگرمقاومتبین

کیفیتاتصالپلیتبهتغییردربرایبررسیعالوهبرمیزانمقاومت،دراینحالتباشد.یمارمیاتصالپلیتبهب

شازیشدهدرهرزمانبیریگاندازهکهمقاومتیصورتدرو.گرددنیزمحاسبهمیتممقاوبیمار،میزانتغییرات

64% افزایریگمماندازهینیممقاومتنسبتبه النامناسبتشخیصکیفیتاتص،ابدیشیشده و شده آالرمداده

وضعیتپلیتمربوط در اشکال ،به میآالرمتوسطسیستم تغشودایجاد میزان البته تأثیریراتمقاومتبدلیی. ل

تنهادرحالتعدمفعالیاحتمالینویزژنراتوربرمداراتپل بودنزمانفعالشود.بررسیمیMonopolarتیت،

هایکوتاهبسیارناچیزاست.تمالایجادتغییراتدروضعیتاتصالپلیت،درزمانکوتاهاستواح ژنراتور

 دربرقرارنیستیاکیفیتاتصالپاییناست.یادستگاهیااتصالپلیتبهبدنباشد،اهم164اگرمقاومتبیشتراز

.نمایدمربوطبهاشکالدروضعیتپلیتراتولیدمیآالرم،آالرماینحالتسیستم

1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2  
 

3 
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وضعیتپلیتوانجامبودنمناسبقادربهتشخیصناتزیرلحاسهدرپلیتوضعیتبدینترتیبسیستمکنترل

باشد:اقداماتالزمبطورخودکارمی

 وپلیتکهیصورتدر متصلنباشد، هرگونهآسیبهدستگاه تاپلیتراتصالکابلوکانکتوریدرمسیدگیدبیا

تیاادامةفعالیازفعالشدنمناسبتولیدشدهوآالرمگردد،راتصالیباعثقطعشدنمسفتدکهیدستگاهاتفاقب

کند.یمیریجلوگMonopolarژنراتور

 کهسطحیصورتدرکندویمیرابررسماریبهبپلیتاستفادهشدهباشد،اتصالمناسبدوتکههایپلیتچنانچهاز

کاف اندازه تماسبه یموثر فعالشدنومناسبتولیدشدهآالرمنباشد، فعالیاز ادامة Monopolarژنراتورتیا

کند.یمیریجلوگ

  از باشددوتکههایپلیتچنانچه شده استفاده تغییراتدرغیرMonopolarوژنراتور بهپلیتاتصالفعالباشد،

ازفعالومناسبتولیدشدهآالرم،باشداینتغییراتبیشترازمیزانمناسبکهصورتیکندودریمیرابررسماریب

 کند.یمیریجلوگMonopolarژنراتورشدن

 

 هشدار

تیتتماسپلیفیباشدوچنانچهدرکیتمیارحائزاهمیماربسیزانتماسموثرآنبابدنبی،مدوتکههایدرپلیت

د.ینمایمآالرمراحسنمودهواعالم وجودداشتهباشد،دستگاهآنیمارمشکلیبابدنب

دهد.ناخواستهدرمحلپلیترابهشدتکاهشمییهایسوختگ،احتمالدوتکهیهاتیپلاستفادهاز
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 ماریب پلیتانتخاب جنس و ابعاد 

ازیحداقلسطحموردنزیرمورداستفادهدارد.درشکلیبهتوانخروجیمار،بستگیبپلیتانتخابجنسوابعاد

نشدهاست.ای،بهاپلیتانواعیبرا


A:مارازجنسیبپلیتSilicon Rubberباشد.می

B:جنسمارازیبپلیتStainless Steel،باشد.مییکیانالکتریجریهادیهابدوناستفادهازژل

C:کهیصرفکبارمییهاتیپلایویکیانالکتریجریهادیهاقابلانعطافبااستفادهازژلیلزمارازجنسصفحاتفیبپلیت

.باشندیمچسبندهیهاژلانویجریهادیهاژلیدارا


 هشدار

مار،حداقلسطحتماسیهربیمورداستفادهروی،الزماستباتوجهبهحداکثرتوانخروجUUماریبیمنیاUUبهمنظور

.تشودیمار،رعایصفحةبیالزمبرا

 پایی پدال
پاییبررویپنلپاییدوتاییبهکانکتورپدال،الزماستیکپدالMonopolarپاییدرتکنیکبرایاستفادهازپدال

 پشتمتصلگردد. LEDدرصورتیکه 10شماره شماره دکمه از استفاده با باید روشنباشد، شکلزیر 15در

وباMonopolar Cut،فشارپدالزرددراینحالتباروشنشود.16شمارهLEDوضعیتپدالتغییردادهشودتا

گردد.فعالمی.Monopolar Coag،یفشارپدالآب
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 توجه

روشن10شمارهLEDمادامیکهروشنباشد،بافشردنپدال،تنهاخروجیمونوپالرو16شمارهLEDمادامیکه

باشد،بافشردنپدال،تنهاخروجیبایپالرفعالخواهدشد.



باشد:بصورتزیرمیارشماقرارگرفتهاست،یدستگاهدراختکههمراهبادوتاییییپدالپا


ومطابقبا محصولشرکتمهندسیکاوندیشسیستمبوده قرارگرفتهاست، دستگاهدراختیارشما با پدالپاییکههمراه

طراحیوساختهشدهاست.«IEC60601-2-2وIEC60601-1»المللیاستانداردهایبین

 مقابلریزشآبونفوذمایعاتمحافظتشدهاست.ساختاراینپدالدر

 هشدار

موردتأییدقرارگرفتهوبندیدستگاهداخلبستهکهدوتاییپاییتنهاازپدالکندشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

استفادهنمایید.باشد،میواحدکنترلکیفیتشرکت

 

15 10 16 
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 و تواندر قسمت نمایش و تنظیم مد  Cuttingمشخصات مربوط به 

 

 
 

 PUREدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و  (1

 BLEND1دهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و  (2

 BLEND2دهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و  (3

 BLEND3دهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و  (4

 CUTTING یهای تنظیم توان خروج دكمه( 6و  5

 TURدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و ( 2

 CUTTINGدهندۀ مقدار توان خروجی  نشان نمایشگر( 34

 CUTTINGشدن  دهندۀ فعال نشانLED ( 41و  38

 

آنها،توانخروجیباسطوحمعینییداشتنانگشتبرروابانگهیویتنظیمتوانخروجیهافشاردکمهرباهربا

یابد.تغییرمی

  Cutting هایمد

Pure:  بواردشدهینمدآسیدرا کند.مجاورراایجادمییهاعقادبافت،باحداقلانوهمواربرشخالص،اینمد

ازاینموددرصورتیاستکهخونریزیبافتها نبرش،حداقلخواهدبود.یمجاوردرحیهابهبافت استفاده



 Monopolar:تکنیک0فصل

V2.2،130/30  1041مرداد 

.بسیارکمباشد



Blend:بافت منعقدنیزمیدراینحالت،عالوهبربرش، برایکنترلBlendرجةشوند.سهدهایمجاورالکترود،

باافزایشدرجةعمقانعقادبافت ،میزانانعقادBlend3تاBlend1ازBlendهایمجاوردرحینبرشوجوددارد.

برشبیشترمیبافت الکترود هایمجاور بیشازهمةحالتبافتBlend3درگردد. برش، الکترود هایهایمجاور

منعقدمی نتیجدیگربرش، در ایندرجهبرایبرشبافتشوند. خونریزیزیاده، بافتهایبا الیهویا هایهاییبا

،مناسباست.چربی

TUR :تهیهشدهاست.هایمثانهوپروستاتجراحیبعنوانمثال،،هایتحتمایعاتجراحیدرمحیطبرایاینمد

گرددو،بعنوانمدمکمل،فعالمیBlend3وPure،Blend1،Blend2مدهایقابلانتخاباینمد،همراهبایکیاز

 سازد.هایتحتمایعفراهممیبرایاستفادهدرمحیطاثراتکلینیکیاینچهارمدرا



 تنظیم مد و تواننمایش و در قسمت  .Coagulationبه مشخصات مربوط 

 

 SWIFT مدانتخاب  دهندۀ نشان LEDدكمه و ( 8

 FORCED مدانتخاب  دهندۀ نشان LEDدكمه و ( 4

 SPRAY مدانتخاب  دهندۀ نشان LEDو  دكمه( 11

 SOFT مدانتخاب  دهندۀ نشان LEDدكمه و ( 11

 COAGULATION یهای تنظیم توان خروج دكمه( 13و  12
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 مونوپالرانعقاد  یبرا Auto Stop مددهندۀ انتخاب  نشان LEDدكمه و ( 14

 COAGULATIONدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان( 36

 COAGULATIONشدن  دهندۀ فعال نشان LED( 32و  35

آنها،توانخروجیباسطوحمعینییانگشتبرروداشتننگهابایویتنظیمتوانخروجیهافشاردکمهرباهربا

یابد.تغییرمی

 Coagulationهای  مد

Swift:الکترودهایکروی لبزرگمثطعنسبتاًهابااستفادهازالکترودهاییباسطحمقانعقادسریعبافتبرایمداین

.باشدیمدهد()کهجراحموضعراباپنستگرفتهوالکترودفعالرابهپنستتماسمیایویاپنستیاصفحه

Forced :حالت،یندرا.باشدسطحمقطعکوچکمیهابااستفادهازالکترودهایباانعقادعمیقبافتبرایمدینا

داردوبهانعقادباعمقیکهالکترودمورداستفاده،سطحمؤثرکوچکتریوجوددارد،ودرمواردیتریقویونمدوالس

 .یداستفادهکنیتوضعینبهتراستازاید،داریازنیادنسبتاًز

Spray:اصلیاینروشویژگیباشد.می،بدونتماسالکترودبابافتهاباعمقکمبافتیسطحانعقادبرایمداین

بدونتماسمستقیم،هایدیگر،شدتقوسالکتریکیبیشتروامکانانعقادازطریققوسالکتریکیرمقایسهبامدد

کهدرصورتیهامناسباست.بهحداقلرساندناثراتبرشوجداشدنبافتیبرامدنیاباشد.الکترودبابافتمی

در.بهصورتهمزمانوجودداردMonopolar2وMonopolar1اینمدانتخابشودامکانفعالشدندوخروجی

Monopolar1،اولویتبهMonopolarوجودتقاضابرایفعالشدنهردوخروجیصورتحالیکهدرسایرمدهادر

.خروجینخواهدداشتMonopolar2شودومی داده

 هشدار

فعالنمایند.Monopolar2وMonopolar1یهاکهدوجراحهمزمانخروجیدرصورتیSprayتوجهداشتهباشیددرمود را

بنابراینقطعووصلجریاندریکقلمتوانخروجیبیندوقلمجراحیتقسیممی تواندرویتوانمیMonopolarشود.

خروجیقلمدیگرتاثیرداشتهباشد.



Soft:بهالکترودبکارمیرود.دراینحالتاینمدبرایانعقادمالیمبافتهابدونکربنیزاسیونواثراتچسبندگیبافت

مقایسهباسایرمدهاکمتراست.ولتاژخروجیدر

Auto Stop: شودکهبخواهیمتشخیصانعقادبافترادرمودمیانتخابزمانیحالتاینSoft Coagبهصورت

تغییراتمقاومتالکتریکیبافتدرحالا دراینصورتدستگاه بهصورتدائمیاتوماتیکداشتهباشیم. نعقادرا

رسندوقبلازمراحلخشکشدنبافتوهابهمرحلةانعقاداپتیمممیایکهبافتکندودرمرحلهگیریمیاندازه

.توجهداشتهباشیدشدشودوهشدارمربوطهشنیدهخواهدها،خروجیبهصورتاتوماتیکقطعمیکربنیزاسیونبافت

 ،قابلانتخاباستودرسایرمودهافشارایندکمههیچگونهتاثیرینخواهدداشت.Softاینحالتتنهادرمورد
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  Monopolarتغییرات سطوح توان در

پلهتغییراتسطوحتوانهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجMonopolarسطوحتوانقابلتنظیمبرایMeg1در

باشد.هایمختلفمتفاوتمیدررنج

 1باپله64ات4:از1رنج

 2باپله142تا64از:2رنج

 6باپله244تا146از:3رنج

 14تاانتهاباپله244:از0رنج 

 راتیینگهداشتهشود،سرعتتغ نحالتیهدرایشازچندثانیسهولتکارچنانچهدکمهفشردهشدهبیالزمبهذکراستبرا

Levelیافت.شخواهدیافزا 

 Monopolarر انتخاب توان خروجی د

وانعقادتبرشیفینعواملمؤثردرکیترازمهمیکی،Monopolarتکنیکدریانتخابمناسبمقدارتوانخروج

است.

بستگنةتوانیمقداربه الکترودفعالمورداستفادهیهندسشکللیازقبیبهعواملمختلفی، سرعتحرکتدست،

انانتخابشدهدارد.یتبافتوشکلموججرایبافت،خصوصیجراح،نحوۀحرکتالکترودرو
بستگ اماتوجهبهمواردزیبهتجربیاگرچهانتخابتوانکامالً ،درانتخابمناسبریاتونظرشخصجراحدارد،

:شودتوصیهمیتوان

 درمدPure،ایویسوزنیترودهاکاستفادهازالدرصورتLancet،وترپایینهایازتوان،دارندیارکمیکهقطربس

.هایباالتراستفادهشودازتوانییچاقویترمثلالکترودهازرگباقطربییالکترودهااستفادهازصورتدر
 توانازشتریبستییانتخابشدهباتوانها،نبافتیایکیشمقاومتالکتریچرب،بهخاطرافزایهادربرشبافت،

 انتخابشود.هایدیگربافتبرایبرش

 انیهمانععبورجرکشدهوجوددارد هاوخونخشکازبافتیاهیف،الیکثیسطحالکترودهایروآنجاکهاز

داشتن،تمیزنگهحدتوانزشایازانتخاببیریجلوگبرایباشد.میشازحدیتوانبانتخابازبهین،شودیمیکاف

هایعالوهبرنیازبهتوانبیشازحد،باعثجرقهکثیفبودنسطحالکترودضروریاست.فعالیالکترودهاسطح

 شود.هامیناخواستهوکربنیزهشدنبافت

 بیشتربافت انعقاد به ازحالتدرصورتنیاز میBlendهایهایمجاور، دراستفاده بهصورتتقریبی، که شود

Blend 1واتودر104تا124مقـدارBlend 2اتودرو164تا144مقدارBlend 3واتدر144تا64مقدار

 باشند.اغلباعمالجراحیمناسبمی

 چنانچهنیازبهاستفادهازقابلیتTURباشد،ازتمامیمودها،میPureوBlendتوانیداسـتفادهنمائیدکهمعموالًمی

واتدر164تا144وBlend1واتدرمود104تا124وبینPureواتدرمود244تا164توانمناسـببین

 باشد.میBlend3واتدرمود124تا04وبینBlend2مود

 باپنستگرفتهوای،ویااستفادهازپنستدرهنگاماستفادهازالکترودهایکروی،یاصفحه )کهجراحموضعرا

64دهشودوقدرتخروجیبیناستفاSwiftشودازوضعیتدهد(،توصیهمیالکترودفعالرابهپنستتماسمی

واتانتخابشود.144تا
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 کوچکبرایانعقاداستفادهمی شودتوصیهایناستکهازدرصورتیکهازالکترودهایفعالباسطحمؤثرنسبتاً

واتانتخابشود.04تا34استفادهشده،وتوانخروجیبینForced Coagulationوضعیت

 درصورتیکهازوضعیتSpray Coagulationشود،توصیهبرایانعقادتوسطالکترودهایباقطرکماستفادهمی

واتانتخابشود.64تا24ایناستکهقدرتخروجیبین

 کهازوضعیتدرمواردیSoft Coagulationشود،توانبرایانعقادمالیمبافتوحداقلکربنیزاسیوناستفادهمی

 هامناسباست.دراغلبجراحیوات84تا04خروجیبین

 هشدار

 شود.هموارهانتخابتوانبیشازحدنیازباعثافزایشخطراتوعوارضاحتمالیمیبهخاطرداشتهباشید:

  Cutting تنظیم نحوۀ
دکمةمربوطهPure،Blend،Papillotomy،PolypectomyبررویهرکدامازمدهایCutting برایتنظیمتکنیک -1

 آنروشنگردد.LEDاردهیدتارافش

هایشود.برایتغییرآن،دکمه،مقدارتوانمربوطبهمدجاری،نمایشدادهمیCutting درقسمتنمایشگرتوان -2

باهربارفشارایندکمه فشاردهید. برایافزایشسرعتها،یکواحدمقدارتوانتغییرمیتنظیمتوانرا کند.

 هایمذکورنگهدارید.رویدکمهتغییرتوان،دسترابر

  Coagulationتنظیم  نحوۀ
دکمةمربوطهرافشارSoftوSwift،Forced،SprayبررویهرکدامازمدهایCoagulationبرایتنظیمتکنیک -1

 آنروشنگردد.LEDدهیدتا

2-  توان قسمتنمایشگر Coagulationدر نمایشداده جاری، مد مربوطبه توان مقدار آن،می، برایتغییر شود.

کند.برایافزایشها،یکواحدمقدارتوانتغییرمیهایتنظیمتوانرافشاردهید.باهربارفشارایندکمهدکمه

 هایمذکورنگهدارید.سرعتتغییرتوان،دسترابررویدکمه

 Monopolarنحوۀ استفاده از 

 ل(دستگاهوصلکنید.بهکانکتورپلیت)بررویپنراپلیتموردنظر -1

 )بررویپنل(دستگاهوصلکنید.Monopolarابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -2

 مخصوص)بررویپنلپشت(متصلنمایید.پاییپدالرابهکانکتورآن،پاییپدالاستفادهازصورتدر -3

برایپدالپاییرویپنلجلو،Monopolar/ Bipolar،بااستفادهازدکمهفشاریپاییاستفادهازپدالدرصورت -0

 تغییردهید.Monopolarوضعیترابه

کند)مراجعهبهبخشاجزایپنلتغییرمی10و16(،وضعیتچراغهای15باهربارفشارمختصرایندکمه)دکمة

شودوتأثیریرویفعالمیMonopolarجیبافشارپدالپایی،تنهاخروMonopolar(ودرحالت1فصلجلودر

حـالتBipolarخروجی در همچنین، داشـت. تنهاBipolarنخواهد پایی، پدال فشـار فعالBipolarخروجیبا

 نخواهدداشت.Monopolarشودوتأثیریرویخروجیمی

 (.متقبلیدوقسرادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید)رجوعکنیدبهMonopolarتنظیمات -6
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 ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید. -5

وبرایفعالنمودنزردپاییپدالپدال،سوئیچانگشتیزردویاCUTTINGمودهایمربوطبهبرایفعالنمودن -0

COAGULATIONبافعالشدن،آبیرافشاردهیدپاییپدالسوئیچانگشتیآبیویاMonopolar،LEDهای

Monopolar Cut)مربوطبهMonopolarالشدنژنراتورفعدهندۀنشان ،روشنشدهو(.Monopolar Coagیا

 شود.برایادامةپروسةبرشویاانعقاد،دستگاهرافعالنگهدارید.صدایپیوستةبلندگوشنیدهمی

 

8-  توقففشاربررویسوئیچانگشتییا با انعقادموردنظر، فعالیتدستگاهراییپاپدالپسازانجامبرشویا ،

 .متوقفکنید
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 5فصل 5

 Bipolarتکنیک 

 بهمربوطمشخصاتBipolarکانکتورهاقسمتدر 

 ییپاپدال 

 بهمربوطمشخصاتBipolarتوانومدمیتنظوشینماقسمتدر 

 درتوانسطوحراتییتغBipolar 

 دریخروجتوانانتخابBipolar Coagulation  

 دریخروجتوانانتخابBipolar Cutting  

 میتنظۀنحوBipolar 

 ازاستفادهۀنحوBipolar 
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 و لوازم جانبی آن Bipolarمشخصات مربوط به كانکتور 

 


(mm2 Coaxialفیش ) .Berchtold , MartinباکانکتورمخصوصنوعBipolarکابلجهت2کانکتورشماره-الف

از28.5mmبـافاصـلة4mmبـاقطـرفیشـه}دوولیلـبباکانکتورنوعBipolarکابلجهت3و1کانکتورشماره-ب

 .{یکدیگر

 Bipolarحالتفعالشدنمد6چراغشماره-پ

 Bipolarابزارهای 

 هشدار

می ازشرکتکاوندیشسیستمتوصیه تنها تأییدواحدداخلبستهBipolarیهاابزارکند مورد که بندیدستگاه،

،ولیلب،Bowa،Fiab،Martin،Tecnoمعتبرمانندهایشرکتتقرارگرفتهاستویاابزارهایکنترلکیفیتشرک

Metko،Berchtold...استفادهنمایید.و


 در Meg1دستگاه ، متنوع ابزارهای از استفاده کانکتورBipolarامکان انواع ایندارای مشخصات دارد. وجود ها

 شدهاست.کانکتورهادرجدولزیرآورده
 

 فیش)های( اتصال به دستگاه نحوۀ فعال شدن كانکتور ابزار

 كانکتور دو پین



 معمولی mm4های  فیش پایی پدال

 كانکتور دوقلو



 معمولی mm4های  فیش پایی پدال

 (Martin)نوع  mm2 Coaxialش یبا ف كانکتور



 mm2 Coaxialفیش  پایی پدال

 

5 
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Bipolar Coag. 
گوناگون پنیانواع شBipolarیهاستاز مختلفکلبا ابعاد و کهها دارد بافتیبرایوجود قابلاستفادهانعقاد ها

اشند.بیم

 

یبدربدینترت.دهشدهاستیقپوشیازموادعایةنواحیسرپنست،بقدویرازانتهایبهغ، Bipolarهایپنستدر

باعثسوزشدستجراحن،یچنمهد.دهیگرانعقادرخنمیدیرازنوکپنست،درنواحیهنگامتماسبابافت،بهغ

شود،نخواهدشد.یفعالمBipolarیکهخروجیهنگام


 

 توجه

یهاپوششیراباعثخرابید،زیگراجتنابکنیکدیابازکردندوشاخةپنستازیادبهپنست،ویازاعمالفشارز

شود.یپنستمیقرویعا



Bipolar Cut 
اولنوعشود.درمشاهدهمیهایزیرشکلهادرنوعازآندوشودکههایخاصیاستفادهمیدراینتکنیک،ازقلم

کهبرایبرشبافتمناسباستوقطبدیگرغالففلزیهاالکترودباریکسوزنیشکلاستیکیازقطبقلم

نماید.اشدکهمسیربرگشتجریانراکاملمیبقلممی
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 پایی پدال
درصورتیکهدرشکلزیرروشنباشد.10شمارهLED،الزماستBipolarپاییدرتکنیکبرایاستفادهازپدال

LEDوضعیتپدالتغییردادهشودتا15درشکلزیرروشناست،بااستفادهازدکمهشماره16شمارهLEDهشمار

.درایناطمینانحاصلشود(بررویپنلپشت)پاییبهکانکتورپدالدوکانالهازاتصالپدالروشنشود.همچنین10

گردد.فعالمی.Bipolar Coag،یفشارپدالآبوباBipolar Cut،فشارپدالزردحالتبا










 توجه

روشن10شمارهLEDمادامیکهوخروجیمونوپالرتنها،پدالروشنباشد،بافشردن16شمارهLEDمادامیکه

خواهدشد.فعالخروجیبایپالرتنهاباشد،بافشردنپدال،



باشد:بصورتزیرمیارشماقرارگرفتهاست،یکههمراهبادستگاهدراختدوتاییییپدالپا




15 10 16 
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 تنظیم مد و تواننمایش و در قسمت  Bipolarمشخصات مربوط به 

شکلقسمتبایپالررویپنلجلو


برایپدالپایی.Monopolarدهندۀانتخابوضعیتچراغنشان(15

برایعملکردپدالپایی.Bipolar یاMonopolar دکمهفشاریانتخابوضعیت(16

برایپدالپایی.Bipolarدهندۀانتخابوضعیتچراغنشان(12
اتوماتیک)حسبافت(خابوضعیتدهندۀانتدکمهفشاریوچراغنشان(18

Auto Start Bipolar Coagulation:دراینحالت،خروجیBipolarباتوجهبهمحضتماسدوسرپنستبابافت(

البتهالزمبهتوضیحاست،درصورتیکهخودفعالمیخودبه(66درصفحهبهتاخیردرنظرگرفتهشده دکمهشود.

ویکBipolarپدالپاییبرای انتخابشود مود بالفاصله شود، داده فشار Auto Startبار مود تغییرManualبه

.حالتخواهدداد

.Coagulation BipolarManualدهندۀانتخابوضعیتچراغنشان(21

.شودتنهابهوسیلةفشاردادنپدالپاییفعالمیBipolarدراینحالت،خروجی

 Bipolar Cuttingدهندۀانتخابوضعیتچراغنشان(21

شودتنهابهوسیلةفشاردادنپدالپاییفعالمیBipolarدراینحالت،خروجی

برایانعقاددوقطبیAuto Stopدکمهفشاریوچراغنشاندهندۀانتخابمود(22

بهصورتاتوماتیکBipolar Coagمودشودکهبخواهیمتشخیصانعقادبافترادرمیانتخابزمانیحالتاین

گیریتغییراتمقاومتالکتریکیبافتدرحالانعقادرابهصورتدائمیاندازهاینصورتدستگاهدر.داشتهباشیم

،آنرسدوقبلازمراحلخشکشدنبافتوکربنیزاسیونایکهبافتبهمرحلةانعقاداپتیمممیکندودرمرحلهمی

درضمنتوجهداشتهباشیددرمود.شدشودوهشدارمربوطهشنیدهخواهدرتاتوماتیکقطعمیخروجیبهصو
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Bipolar Cutفعالخواهدبودوفشاراینکلیدهیچگونهتاثیرینخواهدداشت.اینحالتهموارهغیر

.Bipolar کاهشتوانخروجیدکمهفشاری(23

مشاهده33راروینمایشگرLevelنگهداشتنانگشترویآنها،تغییراتویابا20و23هایباهربافشاردکمه

شود.انجاممیگامهایتفکیکشدهجهتانتخابدقیقتر،کنیدواینتغییراتبامی

.Bipolarدکمهفشاریافزایشتوانخروجی(24

.CoagulationBipolarدهندۀفعالشدنژنراتورچراغنشان(32

.Bipolar دهندۀتوانخروجیگردیجیتال،نشاننمایش(33

.CuttingBipolarدهندۀفعالشدنژنراتورچراغنشان(34

 

 Bipolarتغییرات سطوح توان در 
پلهتغییراتسطوحتواندرهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجBipolarسطوحتوانقابلتنظیمبرایMeg1در

باشد.هایمختلفمتفاوتمیرنج

 1/4باپله1تا4از:1رنج

 2/4باپله6تا1از:2رنج

 6/4باپله14تا6از:3رنج

 1باپله24تا14از:0رنج 

 2باپله144تا24از:6رنج 

 Bipolar Coagulationدر  یانتخاب توان خروج

:شودتوصیهمیر،درانتخابمناسبتوانیتوجهبهمواردز

 درBipolar Coagulation،زهشدنسطحیدنالکترودبهبافتوکربنی،باعثچسبیشازحدتوانخروجیانتخابب

نهانتخابشود،انعقادکاملدریزباشدوتوانبهصورتبهیشود.اگرنوکپنستتمیانمیالکترودوعدمعبورجر

رد.یپذیصورتمUUهیثان6تاUU1زمانحدودیط
 باشد.واتدراینروشکافیمی64الی26دراغلبکاربردهاتوانخروجی

 دراگرBipolar Coagulation،شودیارکندانجاممیازانتخابشود،انعقادبسیتوانکمترازحدن. 

 دراگرBipolar Coagulation،رفته،ممکناستباعثباالرفتنفشارعاًباالیبافتسریادانتخابشود،دمایتوانز

 هاشود.دنوپارهشدنبافتیجه،ترکیدرنتوها،بخارداخلبافت

 Bipolar Cuttingوان خروجی در ت

 باشند،ازاینهایایرانکمیابمیالبتهباتوجهبهاینکهدرحالحاضرابزارآالتویژۀبرشدوقطبیدربیمارستان

144تا64دتوانخروجیبینشوحالدرصورتاستفادهازاینروش،توصیهمیشود.بههرمودکمتراستفادهمی

 واتانتخابشود.
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 هشدار

 شود.هموارهانتخابتوانبیشازحدنیازباعثافزایشخطراتوعوارضاحتمالیمیبهخاطرداشتهباشید:

 

 Bipolarنحوۀ تنظیم 
 آنروشنگردد.LEDتارافشاردهیددکمةمربوطهBipolarهایمدبرایانتخاب -1

هایدکمهآن،شود.برایتغییرنمایشدادهمیجاری،مدمقدارتوانمربوطبه،Bipolarتواندرقسمتنمایشگر -2

 باهربارفشارایندکمهتنظیمتوانرا برایافزایشسرعتها،یکواحدمقدارتوانتغییرمیفشاردهید. کند.

 هایمذکورنگهدارید.تغییرتوان،دسترابررویدکمه

  Bipolarزاستفاده ا نحوۀ
 دستگاهوصلکنید.Bipolarابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -1

 نمایید.متصل)بررویپنلپشت(پاییپدالرابهکانکتورپاییپدال،پاییپدالاستفادهازدرصورت -2

ازدکمه -3 استفاده بهرویپنلجلو،برایپدالپاییMonopolar/ Bipolarفشاریبا غییرتBipolarوضعیترا

 دهید.

 (.قسمتقبلیبهرجوعکنیدرادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید)Bipolarتنظیمات -0

 ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید. -6

5-  نمودن فعال دهیدراآبیپاییپدالBipolarبرای .فشار شدن فعال Bipolarبا ،LEDشدندهندۀنشان فعال

دستگاهرافعالنگهانعقاد،شود.برایادامةپروسةپیوستةبلندگوشنیدهمی،روشنشدهوصدایBipolarژنراتور

 دارید.

 .پایی،فعالیتدستگاهرامتوقفکنیدپسازانجامانعقادموردنظر،باتوقففشاربررویپدال -0
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 6فصل 6

 یریكارگ و نحوۀ به LCD شینماصفحات 

 آنها

 شگرینماصفحاتیاکاربردهLCD 

 میتنظصفحات(Settings)  

 یزیربرنامهبهمربوطصفحات(Programming)  

 اندشدهجادیادستگاهکارهنگامدرکهییهاآالرمکدشینماةصفح 

 اتوماتیکاستارتتاخیرزمانظیمتننحوۀBipolar Coagulation 
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 LCDكاربردهای صفحات نمایشگر 

شود:برایدومنظوراستفادهمیLCDگرشینما ازMeg1هدردستگا

 صفحاتبرخیازLCDفقطاطالعاتیبودهویشینماتنها آندراختیاروعملکردتدستگاهیوضعدرموردرا

برایمثال:دهند.کاربرقرارمی

 Generalیازسهبرنامةاصلیکیستمراکهیسیبرنامةاصلدرسطراول،LCDست،یکهژنراتورفعالنیدرحالت

Surgery،TURویاMicro Surgeryیدرسطردوم،مدانتخابشدهبرادهد.،نشانمیباشدیمCUTTING که

درسطرسومنیزمودانتخابشده.شود،نشاندادهمیاشدبیمPure،Blend1،Blend2،Blend3هایازمدیکی

در.باشد.میSwift,Forced,Spray,SoftشودکهیکیازچهارمودنشاندادهمیMonopolar Coagulationبرای

رفعالبودنیدرحالتغLCDازصفحةیانمونه.دنشویشدادهمینماها،درصورتوجود،آالرمزیسطرچهارمن

نشاندادهشدهاست.زیرراتور،درشکلژن






 Monopolarحالتسه،ازمیانکهفعالشدهاستیکهژنراتورفعالاست،درسطراول،نوعخروجیدرحالتاما

Cut،Monopolar Coag،Bipolar Coag،سطرسومشودودریمدنشاندادهم،درسطردوم.شودینشاندادهم،

یانمونه شود.یمشاهدهم ( Hand SwitchایFoot Switchفعالشدناستفادهشدهاست)یکهبراینوعلوازمجانب

نشاندادهشدهاست.زیر نصفحاتدرشکلیازا






 شیقصفحةنمایتنهاازطر،دستگاهیاهیزیربرنامهویلیماتتکمیازتنظیمذکور،بخشیشیعالوهبرامکاناتنما

LCDریکهزییتاچهاردیکلهوصفحLCD.قراردارد،قابلانجاماست 

هاییبرایانجامتنظیمات)ورودبهصفحاتبعدی،برگشتبهصفحاتقبلیو،ابزارLCDدرهرصفحةنمایشگر

شوندودرهرصفحهتانمایشدادهمیLCDخطترینها(قراردادهشدهاست.اینابزارهادرپایینانتخابگزینه

هایمتناظرصفحهکلیدها،توسطدکمهتواندوجودداشتهباشد.استفادهازعملکردهریکازاینابزارچهارابزارمی

چهارتاییقابلانجاماست.





  GENERAL SURGERY       

 CUT: Pure 

 COAG: Swift 

 Er: PT                      Menu   

  MONOPOLAR  COAG    

 Effect: Spray 

 Activation: Foot sw 
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باشد:تنظیماتبصورتزیرمیبرایارقراردادهشدهیدراختیابزارها

Menu صفحةورودبهMain Page 

Ent.شیاتدرصفحةنمایاادامةعملیرینهوانتخابادامةمسیدگزییتا
یاافزایششمارهویاتغییرحروففلشحرکتبهسمتباال
ویاکاهششمارهنییفلشحرکتبهسمتپا

Backشیانتخابحالتبرگشتبهصفحةقبلدرصفحةنما
Set ظیمانجامشدهتاییدانتخابویاتن
Inc افزایشمقدارگزینةانتخابشده

Dec کاهشمقدارگزینةانتخابشده
Load فراخوانیبرنامه
Save سازیبرنامهذخیره

Name ورودبهصفحةنامبرنامه
CHR زنبرنامهبرایتغییرآنانتخابحرفچشمک

 (Settings) میصفحات تنظ

هایکلیوجوددارد.ددرصفحاتتنظیم،امکانتنظیمم

 میصفحات تنظورود به  نحوۀ

 .دیشو(Main Pageصفحةمنویاصلی)دتاواردیرافشاردهMenuدیابتداکل -1
 


 

نمایید.انتخابراSettingsعبارتوهایابزارباکمکیاصلیمنودر -2

 .دیشومربوطهواردصفحة.Entدیفشارکلسپسبا -3
 

 

  General Surgery ،Micro Surgery ،TURمدهای نحوۀ انتخاب 

قراردادهشدهاست.TURوGeneral Surgery،Micro Surgeryعمومیمدسهدرقسمتتنظیمات،امکانانتخاب

General surgery:در.دهابهصورتنرمالموردنظرباشندمها،درتمامتکنیکشودکهیانتخابمیزمانمدنیا

.نمدانتخابشودیایستیشهبایهمیحالتعاد

Micro surgery توانیظریکهاعمالجراحیزمان: ازانودقتباالمدنظرییپایهافبا نمداستفادهیباشد،

         MAIN PAGE           

Settings 

    Programming 

 Back                              Ent.  

              SETTINGS   

Mode: General 

 

Back                               Ent. 
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شود.یم

TURوپروستاتاستفادهمیگردد.هایمثانه:اینمودجهتجراحیدرمحیطهایتحتمایعاتفرضاجراحی

الکترودبرش،تماسیرا،چگونگیشروعبرشاست.زTURالزمبهذکراست،یکیازمشکالتشناختهشدهدر

وسیعیبابافتومایعاتاطرافداردکها شودازایجادچگالیباالیجریانکهبرایبرشنیازیباعثمیننسبتاً

اثراتبرش،اثراتانعقادمشاهدهشود.کهبایالنمودنژنراتوردستگاه،بهجاشودودرصورتفعاستجلوگیری

شدهدردستگاه،باهربارفشردنپدالپایی،توانمناسبجـهتبرش)باحداقلاثراتانعقاد(بهبافتیشیدهاندیرتداب

شود.یاعمالم

یدتوانیمیبعنوانمثالبراحتTURخابمودانتیپانلوجودداردبرایروTURمخصوصیدکهکلینتوجهبهابا

.یستنLCDیبهاستفادهازمنوهایازیونیدرافشاردهیدهمانکل

ها،بصورتزیرعملنمایید:هرکدامازاینمدانتخابیبرا

 (شوید.Settingsواردصفحةتنظیم)ابتدا -1

نمایید.راانتخابModeگزینةوهایابزارباکمکصفحةتنظیمدر -2

 .شودظاهرعمومییانتخابمدهایتافضافشاردهیدرا.Entدکمة -3






 نمایید.راانتخابمدکلیموردنظروهایابزارباکمک -0

بصورتشکل،بهمدتچندلحظهLCDفشاردهید.دراینحالتصفحة،انتخاببرایتاییدراSetکلیدسپس -6

 گردد.،ظاهرمیدانتخابانجامشدهییتایبهمعنزیر،






 (Programming) یزیر برنامه مربوط بهصفحات 
 دستگاه ذخیرهMeg1در  امکان ، برنامه14سازی Meg1_E،Meg1_R)در MEG1و قابلیت امکانTURبا

هایمتفاوت،فراهمشدهاست.اینتنظیماتبرایجراحیوان،شاملتنظیماتمختلفمدوت،برنامه(34سازیذخیره

وصفحهLCDتواندتوسطنماید.جراحمیهایمتفاوتراایجادمیازپیشتعیینشده،امکانتغییراتسریعدرعمل

 سازینمودهودرمواقعلزومآنرافراخوانینماید.ییبرنامةموردنظرخودراذخیرهکلیدچهارتا

 (Programming) ریزی برنامهصفحات ورود به  ۀنحو

 .دیشو(Main Pageصفحةمنویاصلی)دتاواردیرافشاردهMenuدیابتداکل -1

نمایید.انتخابراProgrammingعبارتوهایابزارباکمکیاصلیمنودر -2

 General Surgery 

      Micro Surgery 

      TUR 

Back                               Set 

 

         Operating  mode 

               is  set  on 

   GENERAL   SURGERY 
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 .دیشومربوطهواردصفحة.Entدیفشارکلسپسبا -3
 



 


 فراخوانی برنامۀ از پیش تعیین شده در حافظهنحوۀ 

 

 (شوید.Programming)ریزیبرنامهواردصفحةابتدا -1

 نمایید.انتخابراLoadعبارتوهایابزارکمکبا -2

 شوید.(Load Pageصفحةفراخوانی)واردتافشاردهیدرا.Entدکمة -3
 

 
 

 نمایید.دنظرراانتخابورشمارۀبرنامةموهایابزارکمکبا -0

Loadدکمة -6 دراینحالتصفحةشودیحافظةانتخابشدهفراخواناطالعاتتافشاردهیدرا .LCDبهمدت

 گردد.ظاهرمیبعدیبصورتشکل،چندلحظه
 



 هره كردن برنامینحوۀ ذخ

 (شوید.Programming)ریزیبرنامهدصفحةوارابتدا -1

 نمایید.انتخابراSaveعبارتوهایابزارکمکبا -2

 شوید.(Save Pageصفحةذخیرهسازی)واردتافشاردهیدرا.Entدکمة -3
 

 
 

)شمارهحافظهبراینمایید.انتخابهرنامبرابرای)14تا1موردنظر)شمارۀحافظه،بینشمارۀابزارکمکبا

Meg1_E،Meg1_RوMEG1باقابلیتTUR34تا1بین)

نامکاراکتررافشاردهیدتاواردصفحةنامبرنامهشوید.دراینحالتاولینNameگذاریبرنامه،دکمةبراینام -0

  PROGRAMMING 

Load 

    Save 

Back                               Ent. 

 

           LOAD  PAGE 

Program     No: 1 

                    Name: AAAAA 

Back                              Load 

 

         Program  No:  1          

               AAAAA 

         is  being  loaded 

         SAVE  PAGE 

Program      No: 1 

                    Name :AAAAA 

Back                Name    Save 



کارگیریآنهاونحوۀبهLCD:صفحاتنمایش5فصل

130/60   V2.2،1041مرداد

 باشد.برنامهبصورتچشمکزنمی
 

 
 

توانازبینرامیکاراکترزننامبرنامهانتخابنمایید.هررابرایقسمتچشمکموردنظرکاراکتر  ابزارباکمک -6

 انتخابنمود.9تا0حروفانگلیسییااعداد

زندرآید.باهربعدیبصورتچشمککاراکتررافشاردهیدتاCHRدکمةنامبرنامهکاراکترهایبرایتغییربقیة -5

موردنظرکاراکترکند.سپس،مانندبندقبلباشد،تغییرمیزننام،کهقابلتغییرمیچشمککاراکترCHRرفشاربا

راانتخابنمایید.اینکارراتاانتخابکاملنامبرنامهادامهدهید.

بصورتشکلزیر،بهمدتچندلحظهLCDدراینحالتصفحةفشاردهید.برایتاییدنامبرنامه،راSetکلید -0

 شود.میواردصفحةذخیرهسازیدوبارهگردد.وظاهرمی
 


 

 هایموجودبررویپنلجلوانجامدهید.راتوسطکنترلموردنظرتنظیماتمدوتوان -8

بهمدتچندLCDذخیرهشود.دراینحالتصفحةهحافظتنظیماتانجامشدهدرتافشاردهیدراSaveدکمة -1

 گردد.ظاهرمیبعدیبصورتشکل،لحظه
 

 

 اند در هنگام كار دستگاه ایجاد شدهكه  هایی آالرمكد  ۀ نمایشصفح
)رجوعکنیدبهگرددممربوطهدرحافظهذخیرهمیدرهنگامکاربادستگاه،کدآالرهاازآالرمدرصورتایجادبرخی

 (.51هادرصفحةکدآالرمولاجد

 های ذخیره شده مشاهدۀ كد آالرم نحوۀ

 .دیشو(Main Pageصفحةمنویاصلی)دتاواردیرافشاردهMenuدیابتداکل -1

نمایید.انتخابراErrorsعبارتوهایابزارباکمکیاصلیمنودر -2

درههایایجادشدکدآالرم،صفحهنیباواردشدنبها.دیشوERRORSواردصفحةرافشاردهیدتا.Entدیکل -3

 شود.هنگامکاردستگاهنمایشدادهمی
 

     PROGRAM  NAME     

Program      No: 1 

                    Name: AAAAA 

Back              CHR       Set 

              The  Name               

                AAAAA                 

          is  associated  to 

           program  No  1 

          System  settings            

         are  being  saved          

       into  program  No. 1 

                AAAAA 
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 توجه

مربوطبهیخطاهاوشود.مینکاربادستگاهرخدادهاستظاهریکهدرحهای،تنهاکدآالرمErrorsدرقسمت

شود.نمایشدادهنمیدراینقسمت،Self-Checkingحالت
 

 Bipolar Coagulationنحوۀ تنظیم زمان تاخیر استارت اتوماتیک 

 

Bip.timeمی استفاده زمانی گزینه این از عمل: بخواهیم صورتBipolar Coagulationشودکه به و تاخیر با را

ثانیه(بهروش2.5)ازصفرثانیهتاظیماینتاخیرزمانیاتوماتیک،پسازحسنمودنبافتانجامدهیمکهجهتتن

نماییم.ذیلعملمی

رویم.راانتخابنمودهوبهمنویاصلیمی Menuعبارت -1

نماییم.راانتخابمی .Entراانتخابکردهوسپسعبارت Settingازمنویاصلیعبارت -2

رویم.بهداخلمحیطتنظیممی.Entراانتخابنمودهوباانتخاب :Bip. Timeعبارت -3

1نماییمکهفرضابرایتنظیم)کاهش(زمانموردنیازراتنظیممیDEC)افزایش(وINCهایبااستفادهازکلید -0

 .)شکلزیر(راانتخابنماییمINCثانیه،بایستیشستی
 











 

 (زیرشود.)شکلایبرویصفحهنمایانمینماییمکهپیغامتنظیمشدبرایلحظهراانتخابمیSetحالدکمة -6










  
 



 ERRORS 

22,12 

 

Back 

 

Bip. DELAY      Auto 

 

t = 1.0   Sec 
 

        
Back         Dec             Inc              Set 

  



Auto Bipolar Delay 

 

time Is  Set  to 
 

1.0 Sec 
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 2 فصل2

 سیستم آالرم

 آالرمیهاتیوضع 

 آالرمیهاگنالیس 

 حافظهدرآالرمثبتستمیس 

 یاطالعاتیهاتیوضع 

 یاطالعاتیهاگنالیسمشخصات 
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 های آالرم وضعیت

شوند.تقسیممییآالرمواطالعاتیاصلراازجانبکاربرنیازدارندبهدودستةیکهتوجهیستمهاییدرسوضعیت

 مربوطهآوردهشدهاست.آالرمدستگاهبههمراهمشخصاتهایوضعیتدرجدولزیر



 اتفاق
آالرم ظاهر شده 

 LCDروی 
 تأثیر بر فعالیت تیاولو گروه

ثبت در 

 حافظه

وضعیت در حالتتقاضایپلیتاشکال در

Monopolarکاربا
Fail: Plate 

-فنی

کردیعمل
متوسط

قطعیاعدماجازه

Monopolarفعالیت
*


 وضعیت در عدمپلیتاشکال حالت در

Monopolarتقاضایکاربا
Er: PT 

-فنی

عملکردی
*--پایین

 

توانبیشاز کهزمانیW144تقاضایکاربا

 ثانیه06هنوز با سیستم قبلی کار توان»از

 از W144بیش مدت نگذشته«ثانیه34به

ستا

Fail: P>100 عدماجازهفعالیتمتوسطعملکردی

داخلیبیشازحد منبعتغذیه افزایشولتاژ

 قطعفعالیتمتوسطفنی Fail: OVتعیینشده

خروجی توان مجاز حد از بیش کاهش

HFژنراتور
Er: FE نییپافنی-- 

نشتیشافزا بیجریان حدیشدستگاه از

پالرمونویتمجازدرحالتفعال
Fail: LC یتقطعفعالمتوسطفنی 

قطعفعالیتمتوسطعملکردی Fail: Time Outهیثان34ستمبهمدتیوستةسیکارپ

--پایینعملکردی Er: TOهیثان14شازیوستةسیستمبیکارپ

کار حالت به ورود لحظة در تقاضا وجود

حالت در دستگاه که زمانیکه سیستم عادی

Standbyای Self-Checkingیا بودهاست

یتنظ  Autoبررویحالت.Bipolar Coagم

Start، زمانیکهقلمرویبافتاست 

Er: IR 
-فنی

 عملکردی
پایین

تیعدماجازۀفعال

ژنراتوریکهموجب

رخداداینآالرمشده

 است



--پایینفنی Er: MEخرابیحافظهسیستم

سیستمدرهایداخلیقطعیارتباطمیانبرد

حالتتقاضایفعالیتسیستم
Fail: Connector متوسطفنی

قطعیاعدماجازه

فعالیت
 

هایداخلیسیستمدرقطعیارتباطمیانبرد

حالتعدمتقاضایفعالیتسیستم
Er: CN پایینفنی-- 

ب ژنراتوریتوان خروجی در مجاز حد شاز

درحالتفعالیت
Fail: Extra Power قطعفعالیتوسطمتفنی 
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 شود.یدرحافظهثبتماینآالرمتنهادرحالتخرابیمدارمونیتورینگپلیتبیمار،*

 

 پلیتاشکال در وضعیت آالرم 

شود:نآالرمدردوحالتایجادمییا

 :اکابلپلیتوبراییتکهبعلتقطعشدنکانکتورکیتیناشکالدراستفادهازپلیااشکال در اتصال پلیت

اکابلپلیت،کیفیتنامناسباتصالپلیتبهبدنبیمار،قطعکاملاتصالپلیتیپلیتدوتکهبعلتقطعیکانکتور

لتأثیراحتمالینویزیراتمقاومتبدلییباشد.البتهتغیتمیاتغییراتزیاددرمقاومتبیندوتکةپلیبهبدنبیمار،

شود.چکنمیMonopolarتیت،درحالتفعالیژنراتوربرمداراتپل

 :تدوتکهبهیتاتصالپلیاینخطابهمعنایاشکالدرمدارمخابرۀوضعخرابی مدار مونیتورینگ پلیت بیمار

اینخرابیتنهادرحالتیکهشود.یدرحافظهثبتممربوطهکدخطای،ناشکالیباشد.باکشفایستمکنترلمیس

فعالمی غیر بررسیمیژنراتور، گرباشد اما دد. با تقاضایکار درصورتوجود Monopolarمتعاقباینآالرم،

(ایجادخواهدشد.Fail: Plate)دستگاهفعالنشدهوآالرم

 حافظه سیستم خرابیآالرم 

شود.درهربارنوشتنتنظیماتسیستمدرحافظه،یکسانبودنمقادیرذخیرهشدهدرحافظهبااینتنظیماتچکمی

تسیستم،وضعیتیشود.باهرنوعتقاضابرایفعالمی"خرابیحافظهسیستم"ندومنجربهآالرمیاکساننبودنی

 یابد.پایانمی"خرابیحافظهسیستم"آالرم

 های آالرم گروه وضعیت

بندیشدهدهد،بهدوگروهتقسیموضعیتآالرمبراساساینکهاتفاقبیرونیایجادکنندهآندرکدامقسمترخمی

است.

 (فنیTechnical) 

 دهد.دردستگاهولوازمجانبیرخمیموردنظراتفاق

 (عملکردیFunctional) 

دهد.درتقابلدستگاهواپراتوریابیمار،درهنگامبکارگیریدستگاهرخمیموردنظراتفاق

درجدول )رجوعهایآالرمتوضعیممکناستیکوضعیتآالرمبدالئلمتفاوتفنییاعملکردیایجادگردد.

به کنید صفحة در 60قسمتوضعیتآالرم، مقابلچنینوضعیت( عبارتفنیهایآالرمدر قسمتگروه، -در

 عملکردیقیدشدهاست.

 های آالرم اولویت وضعیت

وضعیت آالرمبه بناهای می، که آسیبی میزان اپراتوربه بیمار، برای اولویتتوانند دو باشند، داشته دستگاه یا و

نامیدهشدهاست."پایین"و"متوسط"IEC 60601-1-8اختصاصدادهشدهاست.ایندواولویتبراساساستاندارد

 اولویتمتوسط 
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هایجدی،فعالیتژنراتوردستگاهقطعشدههایآالرمبااولویتمتوسط،بعلتامکانآسیبوضعیتوجوددرزمان

اینموضوعخودمیاهنمیودستگ برآوردهسازد. ایدرپیداشتهباشد.تواندخطراتبالقوهتواندانتظارکاربررا

بنابرایننیازبهواکنشسریعکاربربرایرفعمشکلوجوددارد.

 اولویتپایین 

زفوریبهتغییردرهایاحتمالیآنقدرخفیفهستندکهنیاهایآالرمباایناولویت،آسیبدرزمانوجودوضعیت

باشد.اما،بایدکاربرازاینوضعیتآگاهشودتادرزمانمناسب،واکنششرایطکاردستگاه)مانندقطعژنراتور(نمی

موردنیازرابرایپاسخبهوضعیتآالرممربوطهنشاندهد.همچنین،دراینحالتکهدستگاهدرحالادامةفعالیت

آید.متری)بعلتفوریتکمتراولویتپایین(بوجودمیباشد،نویزشنیداریکمی

 های آالرم سیگنال
(توسطسیستموبازرLCD،LED،7-Segmentهایدیداریوصوتی)بوسیلةآالرم،سیگنالیهاباکشفوضعیت

تواندازاربرمیگردد.بهاینترتیب،کهافعالمیشود.باروشنشدندستگاهتماموسایلتولیداینسیگنالتولیدمی

(حداکثرفاصلةLCD)بهجز هایدیداریوصوتیصحتسیستمتولیدآالرمآگاهیپیدانماید.برایدرکسیگنال

m3شود.حداکثرفاصلةمناسببرایرؤیتازدستگاهبرایکاربرپیشنهادمیLCD،m6/1باشد.می

 های آالرم با اولویت متوسط مشخصات سیگنال

LCDشود،بررویآغازمی":Fail"آالرمبااولویتمتوسط،عبارتیمرتبطباوضعیتآالرم،کهباکلمةبارخدادیک

نمایدوپلیت)براساسنوعآالرم(شروعبهچشمکزدنمیLEDیاERROR LEDشود.همچنین،نمایشدادهمی

،Hz2344متری(وفرکانس1صلةا)ازفdBA01سیگنالصوتیطبقالگویمشخصیتوسطیکبازرباسطحصوت

گردد.تولیدمی

 چشمک زدن   الگویLEDها 

 شوند.خاموشمیms264روشنوms544متوالیاً

 الگوی تولید سیگنال صوتی 

یکسه کهمجموعاً میburstصوتمتوالی، فاصلةنامیده با و مs0شود، درهریتکرار باینburstگردد. بازر ز

شود.اموشمیروشنوخms264فواصل

برطرفشدنوضعیت تمامسیگنالبا اولویتمتوسط، فقطدرصورتیهایآالرممربوطهقطعمیآالرمبا کهشوند.

burstسیگنالصوتیتکمیلنشدهباشد،اینسیگنالتاتکمیلburstیابد.ادامهمی

 های آالرم با اولویت پایین مشخصات سیگنال

LCDشود،بررویآغازمی":Er"پایین،عبارتیمرتبطباوضعیتآالرم،کهباکلمةبارخدادیکآالرمبااولویت

گرددوسیگنالصوتیپلیت)براساسنوعآالرم(روشنمیLEDیاERROR LEDشود.همچنین،نمایشدادهمی

گردد.دمی،تولیHz2344متری(وفرکانس1صلةا)ازفdBA01طبقالگویمشخصیتوسطبازرباسطحصوت

 چشمک زدن   الگویLEDها 

شوند.بصورتپیوستهروشنمی
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 الگوی تولید سیگنال صوتی 

شود.روشنوخاموشمیms164بازردوبارمتوالیبافواصل

شوند.هایآالرممربوطهقطعمیبابرطرفشدنوضعیتآالرمبااولویتپایینتمامسیگنال

 های آالرم بندی تولید سیگنال  رتبه

تنهابرایآالرمبااولویت،هایآالرمبااولویتمتوسطوپایینبطورهمزمان،سیگنالآالرمدرصورترخدادوضعیت

می آالرممتوسطتولید صورترخداد در ضمن، در عبارتگردد. تمام اولویتیکسان، رویهایبا هایمرتبطبر

LCDآید.بهنمایشدرمی
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 سیستم ثبت آالرم در حافظه

تا،شوندحافظهذخیرهمیباشند،بصورتکددرمیخرابیدستگاهدهندۀنشانکهیفنیهاآالرمها،تنهاآالرمازمیان

آالرمرادارد،بهاینمعناکه14سازیدرصورتنیازبتوانازاشکاالتدستگاهمطلعشد.اینحافظهظرفیتذخیره

باشد.محتویاتاینحافظهباخاموشوروشنشدندستگاهویاتمیآخردرحافظهثبآالرم14هموارهاطالعات

 رود.قطعبرقازبیننمی


 گردند ي كه به صورت كد ذخيره ميمفهوم هشدارهاي1جدول 

 مفهوم كـد كد مفهوم كـد كد

Blend3-cutژنراتورکاهشتوانخروجی Auto-bi-coag72افزایشولتاژمنبعتغذیه 01

Blend3-cutجریاننشتیغیرمجازافزایش Auto-bi-coag73ژنراتورکاهشتوانخروجی 02

swift-coagافزایشولتاژمنبعتغذیه bi-manual81افزایشولتاژمنبعتغذیه 11

swift-coagژنراتورکاهشتوانخروجی bi-manual82ژنراتورکاهشتوانخروجی 12

swift-coagجریاننشتیغیرمجازافزایش bi-cut83تاژمنبعتغذیهافزایشول 21

forced-coagافزایشولتاژمنبعتغذیه bi-cut91ژنراتورکاهشتوانخروجی 22

forced-coagژنراتورکاهشتوانخروجی pure-cut92افزایشولتاژمنبعتغذیه 41

forced-coagجریاننشتیغیرمجازشافزای pure-cut93ژنراتورکاهشتوانخروجی 42

spray-coagافزایشولتاژمنبعتغذیه pure-cutA1جریاننشتیغیرمجازافزایش 43

spray-coagژنراتورکاهشتوانخروجی Blend1-cutA2افزایشولتاژمنبعتغذیه 51

spray-coagزجریاننشتیغیرمجاافزایش Blend1-cutA3ژنراتورکاهشتوانخروجی 52

soft-coagافزایشولتاژمنبعتغذیه Blend1-cutB1جریاننشتیغیرمجازافزایش 53

soft-coagژنراتورکاهشتوانخروجی Blend2-cutB2افزایشولتاژمنبعتغذیه 61

soft-coagجریاننشتیغیرمجازافزایش Blend2-cutB3ژنراتورکاهشتوانخروجی 62

خرابیمدارمونیتورینگپلیتبیمار Blend2-cutF4جریاننشتیغیرمجازشافزای 63

خرابیحافظةسیستم Blend3-cutF5افزایشولتاژمنبعتغذیه 71

 F7 هایداخلیسیستمقطعیارتباطمیانبرد
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 های اطالعاتی وضعیت

بروضعیت وضعیتعالوه آنهاخطریمتوجهبدهندکهگرهایدیگرینیزرخمیهایآالرم، اپراتوریماریچهدر ا

اینوضعیتین نیازبهجلبتوجهکاربردارند. اما دهشدهوشاملخطایاستفادهازیتاطالعاتینامیها،وضعست،

کهدرحالت اتفاقجدیدی)مانندفعالشدنژنراتور( و نیست( اپراتور یا بیمار )زمانیکهخطریمتوجه دستگاه

عادی رویمیاستفاده میازدستگاه درجدولدهد، توضیحاتوضعیتزیرباشند. بههمراه هایاطالعاتیدستگاه

مربوطهآوردهشدهاست.


 اتفاق
 عبارت ظاهر شده

 LCDروی 
 تأثیر بر فعالیت

-- صفحةاختصاصیفعالیتژنراتور

 P=0نکاریاصفرشدنتواندرحی4شروعکارباتوان
 اتییعدماجازۀفعال

قطعفعالیت

 Monopolar CoagUnacceptableوMonopolar Cutتهمزمانیتقاضایفعال
Request تیعدماجازۀفعال

-- .Auto Bipبافتنباشدیقلمبررویکهزمان  Auto Coag یبرروپالریتنظیمبا

یتقطعفعال Auto StopCoag Complete لحظةانعقادبافتدرحالتکشف

 های اطالعاتی نالمشخصات سیگ
،وبلندگو(توسطLCD،LED،7-Segmentهایدیداریوصوتی)بوسیلةاطالعاتی،سیگنالیهاباکشفوضعیت

شود.سیستمتولیدمی

سیگنال اطالعاتی بههای وضعیتمربوط سایر با ژنراتور، میفعالیت متفاوت اطالعاتی دارایهای ژنراتور باشد.

کیینصفحهشاملاطالعاتتکنید.ایآیشدرمیاستکهبافعالشدنآنبهنماLCDیروایاختصاصیبرصفحه

فعال درهنگام است. فعالشده یاستکه فعالمیLEDتژنراتور، تکنیکیکه وهایمربوطبه روشنشده باشد،

توسطیکبلندگوباسطحصوتقابلتنظیم) بطورپیوسته، تولید1 ازdBA04تاdBA64سیگنالصوتی، متری(

گردد.می

 های صوت تولیدی در هنگام فعالیت هر تکنیک فركانس 

Monopolar Cut:Hz584

Monopolar Coag.:Hz624

(MEG1)تنهادرمدل004HZبصورتهمزمان:Mono Coag1,Mono Coag2فعالشدن

Bipolar Cut: 610 Hz

Bipolar Coag.:Hz004

وضعیت سایر رخداد اطالبا رویهای بر آن با مرتبط عبارتی میLCDعاتی، ایننمایشداده از برخی در شود.

هایمرتبطباآنشروعبهچشمکSegment-7نیز(Unacceptable RequestوP=0هایشاملوضعیتها)وضعیت

سیگنالصوتیزدنمی همچنین، تاdBA64)طبقالگویمشخصیتوسطبلندگوباسطحصوتقابلتنظیم،کنند.
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dBA04گردد.،تولیدمیمتری(1 از

  7الگوی چشمک زدن-Segment ها 

7-Segmentبندیبازمانهاms364شوند.روشنوخاموشمی 

 الگوی تولید سیگنال صوتی 

 شود.روشنوخاموشمیms364بلندگودوبارمتوالیبافواصل

 های آالرم گنالیسه با سیی در مقاهای اطالعات رتبۀ سیگنال

پیغاممربوطبهوضعیترصورتوجودوضعیتد تنها )های(آالرمبرهایاطالعاتیوآالرمبطورهمزمان،معموالً

میLCDروی سیگنالنمایشداده بقیة )اما، تولیدمیشود مربوطه آالرم پگردند(.هایاطالعاتیو یاما، LCDغام

 P=0،Unacceptable Request،Coagهایشاملوضعیت)اطالعاتیمرتبطباتقاضایکاربرهایتیمربوطبهوضع

Complete)تداردیهایآالرماولوتیغاممربوطبهوضعیمادامکهتقاضامرتفعنشده،بهپ.
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 8 فصل8

 و انهدام دستگاه تعمیر ،نگهداری

 سازندهتیمسئول 

 یادورهینگهدار 

 دستگاهکردنیضدعفونوزیتم 

 یجانبلوازمکردنیضدعفونوزیتم 

 فروشازپسخدمات 

 انهدامدستگاه 
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 مسئولیت سازنده
گیرد.اردزیرمسئولیتایمنیوعملکرددستگاهرابرعهدهمیشرکتکاوندیشسیستمتنهادرصورترعایتمو

 هایاینراهنماانجامگردد.اندازیدستگاهطبقدستورالعملنصبوراه 

 هایاینراهنماانجامگردد.استفادهازدستگاهطبقدستورالعمل 

 هایدیشسیستمویانمایندگیهرنوعتغییردردستگاهوتعمیرآن،تنهاتوسطپرسنلسرویسمجازشرکتکاون

 مجازانجامگردد.

 ای نگهداری دوره
میتوص برایسالهرشودیه را دستگاه یبراسیکالیکبار، و اختکنترلایمنیون در شرکتمهندسی، شیکاوندیار

یس و یستم نمایکیا ایهایندگیاز دهنشرکتیمجاز نتایقرار و کید آزمونیفیجکنترل ااستاندایهاو یمنیرد

د.یافتکنیدستگاهرامجدداًهمراهبادستگاهازشرکتدر

 كنترل ایمنی

هایتعریفشدهوجهتاطمینانازاینکهدستگاهدروضعیتمطلوبازنظرایمنیوکنترلایمنیبراساسشاخص

:عملکردقرارداردانجاممیشودوشاملمواردزیراست

 بازبینیظاهری 

 آزموناهمی

 مطابقبااستانداردآزمون(جریاننشتیفرکانسباال IEC 60601-2-2) 

 مطابقبااستاندارد(آزمونجریاننشتیفرکانسپایین IEC 60601-1) 

 مطابقبااستاندارد(آزمونجریانهایکمکیپلیتوحسگربافت IEC 60601-1) 

 مطابقبااستاندارد(آزموناندازهگیریامپدانسزمین IEC 60601-1)

 آزمونجریانمصرفیازبرقاصلی 

 

درصورتیکهنتایجتستحاکیازهرگونهایرادیااینبررسیهامیتوانندبدونبازکردندربدستگاهانجامشوند.

فورابهشرکتیانمایندههایمجازجهتبررسیورفععیبدادهشود.دستگاهبایدخرابیدرعملکرددستگاهاست

   نواناقدامبهبازنمودندستگاهیااعمالتغییراتدردستگاهننمایید.لطفابههیجع
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 تمیز و ضدعفونی كردن دستگاه

ازپریزبرقخارجنمایید.سپستوسطیکپارچةبرایتمیزکردندستگاهابتداآن راخاموشکنیدوکابلبرقرا

مسطوحدستگاهراپاککنید.کنندۀمالیم،تمانمناکومحلولتمیزکنندهویاضدعفونی


 هشدار

.دیرقابلاشتعالاستفادهکنیکردندستگاه،ازموادغیزوضدعفونیتمیبرا

نکهیشازاید،پیکردندستگاههستیوضدعفونتمیزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایناگزکهصورتیدر

رشوند.یکامالًتبخنموادیدتاایصبرکنید،مدتیدستگاهراروشنکن


توجه

 گردد؛ دستگاه در خرابی استباعثایجاد ممکن دستگاه داخل قسمتزیریننشتمایعاتبه از که آنجا از

امکاننفوذمایعاتبهداخلآنوجوددارد،درهنگامتمیزوضدعفونیکردندستگاه احتیاطاتالزمرادستگاه،

رعایتنمایید.

 دن لوازم جانبیتمیز و ضدعفونی كر

.دینمایعملآنهایبندطبقدستورالعملموجوددربسته،لوازمجانبیکردنیزکردنوضدعفونیتمیبرا

 خدمات پس از فروش
،سهولتوسرعتعملیمشابهخارجیهاسهبادستگاهیندستگاه،درمقایایاساسیایمهمومزایهایژگیازویکی

درخدماتپسازفروشاست.
مدتیا به تار20ندستگاه از تضمیختحویماه کننده، استفاده ایلبه در استو خرابینشده ینمدتهرگونه

ناش خطایقطعاتویازخرابیدستگاه، بهرایتولیا درمحلشرکتبرطرفخواهدشد.یدکننده، همچنینگان،

د.ینمایدستگاهراتعهدمیدکیاتنقطعیراتوتأمیلدستگاه،تعمیختحویسالازتار14بهمدتشرکت،

 توجه

نارضایدرصورتبروزهرگونهمشکلیگرامیمشتر وحملونقلیبستهبند،درموردعملکردمحصولیتیا

بازیمحصولو بهبودیبراشنهادیصورتداشتنهرگونهپزدریاندورۀعمرآن(ونیافتمحصول)پسازپایا

د.یرمائستم،بخشخدماتپسازفروشتماسحاصلفیشسیدکاونیت،باشرکتمهندسیفیک

 انهدام دستگاه 
بصورتصحیحودرمحلبایستیدستگاهاینبرایجلوگیریازتاثیراتمحیطینامطلوبوحفظسالمتیانسانها

هازسطلهایدورریختندستگاریختهشودونبایستیبرایبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیدورهایمناسب

بهشهرداریرجوعشودویامراکزبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکی.برایاطالعاززبالهمعمولیاستفادهنمود

دستگاهرادرپایانعمربهشرکتکاوندیشسیستمتحویلدهید.
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 4فصل 4

 MEG1 مشخصات فنی

 وزنوابعاد 

 یورودبرق 

 دستگاهعملکردیرابمجازیپارامترها 

 کردنانبارونقلوحملیبرامجازیپارامترها 

 یداخلةحافظ 

 شگرهاینما 

 راتورنژتیفعالیصدا 

 آالرمیصدا 

 یمصرفانیجر 

 باالفرکانسینشتانیجر 

 (نییپافرکانس)رمایبینشتانیجر 

 ماریبتیپلتیوضعکنترلستمیس 

 یکارۀدور 

 یخروجمشخصات 

 استانداردها 

 عاتیمانشت 

 یهایبندطبقهIEC 

 یمقاومتبارمقدارحسببریخروجتوانممیماکزیهانمودار 

 شدهمیتنظتوانسطححسببریخروجتوانیهانمودار 
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 ابعاد و وزن

 mm301پهنا

cmm056عمق

cmm161ارتفاع

kg8/8وزن



 یبرق ورود

تغذیةدستگاه
V244تاV204

Hz64

V-A844یحداکثرتوانمصرف

فیوز

استاندارد

A6

V AC264

 mm24*6 



 عملکرد دستگاه رایپارامترهای مجاز ب

+C04تاC14دما

%بدونشبنم86%تا26رطوبت

 mbar1454تاmbar044فشارجو



 ترهای مجاز برای حمل و نقل و انبار كردن پارام

+C56تا-C24دما

%بدونشبنم14%تا14رطوبت

 mbar1454تاmbar644فشارجو



 حافظۀ داخلی

B2408(2 KB)ظرفیتذخیره
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 نمایشگرها

LCDصفحةنمایش 0دارای میتنظبراییکاراکتر24خط نماحافظه،هادم و وآالرمشیها ها

 هامغایپ

7-Segment1یخروجهایتوانشینماعددبرای

LED 

هایمختلفعددبراینمایشفعالشدنژنراتوردرتکنیک1

عددبراینمایشنوعپلیتمتصلبهدستگاه2

پلیتعددبراینمایشوجودآالرم1

هایدیگربجزآالرمپلیتآالرمعددبراینمایشوجود1

شردنپدالکدامتکنیکرافعالخواهدنمودعددبراینمایشاینکهف2



 راتورصدای فعالیت ژن

(متری1ازفاصلة)dBA04تاdBA64شدتصوت)قابلتنظیم(

فرکانس



Monopolar Cut:Hz584

Monopolar Coag.:Hz624

Bipolar Coag.:Hz004 

Bipolar Cut:Hz514

فعالدرطولمدتفعالیتژنراتوردوره

 مصدای آالر

متری(1صلةا)ازفdBA01شدتصوت)غیرقابلتنظیم(

Hz2344فرکانس

مدت

یک اولویتمتوسط: با شاملسهصوتمتوالیباburstآالرم

گردد.تکرارمییکبارs0کههر،ms264فواصل

ms164لةدوصوتمتوالیبافاصآالرمبااولویتپایین:



 جریان مصرفی

 mA124توانخروجیبدون

A (rms)0توانخروجیماکزیممدر
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 فركانس باال یان نشتیجر

Monopolar کمترازmA164 

BipolarکمترازmA24

 

 (نییفركانس پابیمار ) یان نشتیجر

 µA14کمتراز*یتعادیوضع

µA64کمتراز*یتتکاشکالیوضع

لباشندگرمتصیکدیماربهیمربوطبهبیهانالیترمیکهتمامدرصورتی*

 

 ماریت بیت پلیستم كنترل وضعیس
kHz14±kHz 144 گیریفرکانساندازه

رنجمقاومتقابلقبول

 Ohms26کمتراز تکهیک پلیت

 Ohms164 تاOhms26 بیندوتکهپلیت

ایجادآالرم

هایقابلقبولباشد.ت،خارجازرنجمکهمقاودرصورتی-

شدهدرهریریگاندازه،مقاومتدوتکهتدرزماناتصالپلیکهدرصورتی-

 .ابدیشیشدهافزایریگمماندازهینیممقاومتنسبتبه%64شازیزمانب

 

 كاری دورۀ
عاددورۀ حالیکار در توانخروجیدستگاه نامیکهحداکثر بار نامی)یدر بار از مقاومتکمتر با بار استفادهیا )

ازیبدشود،یم به استکه UUیانگونه فعالیثان14هر بهتراستUUه دستگاه، باشدوUUهخاموشیثانUU34بودنژنراتور

دورۀتوانی،ماستفادهشود(یشترازبارنامیباباربامقاومتیکمترازمقدارحداکثرباشد)ویچنانچهتوانخروج

 شداد.یکاردستگاهراافزا
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 *مشخصات خروجی

Monopolar Cut 

 مد
ولتاژ  ماكزیمم

 خروجی
VP-P 

ماكزیموم 
جریان خروجی 

(A) 

Heating 
Factor (A

2
s) 

Crest Factor
**  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Pure 13440/18/686/1 354344

Blend1 28443/12/012 334044

Blend2 31440/16/666/2 344 644

Blend3 38440/16/668/2 204644

Monopolar Coag. 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیموم 
جریان خروجی 

(A) 

Heating 
Factor (A

2
s) 

Crest Factor
**  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Swift 30642/10/063/3 244644

Forced 38441/13/356/0104264

Spray 06441/40/266/66/0تا***
 124044

Soft 5446/18/506/1 144244

Bipolar 

 ماكزیمم ولتاژ خروجی مد
VP-P 

ماكزیموم جریان 
 (Aخروجی )

Crest Factor
**  

 در بار نامی

 ماكزیمم توان خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Bipolar Cut 1445/26/214406

Bipolar Coag.6640/26/1 8406

باشد.میkHz1±kHz 014انسنامی*فرک

**Crest Factorرابطهزیریابدوازهایانعقادیشکلموجافزایشمیتاستوباافزایشآنقابلیموجیکویژگیشکل

 C.F = Vpeak / Vrms بدستمیآید.

راساستوانتنظیمشدهب***

 

 استانداردها

باشد.می IEC 60601-2-2وIEC 60601-1 ،IEC 60601-1-2استانداردهایمرتبطهایمطابقبندMeg1دستگاه
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 نشت مایعات
ایطراحیشدهاستکهدرصورتنشتمایعاتدر،بگونهIEC 60601-2-2طبقالزاماتاستانداردMeg1دستگاه

.گرددعادی،مشکلیبرایایمنیوعملکردآنایجادنمیحالتاستفادۀ

 IECهای  بندی طبقه

 Iکالس یحفاظتیبندطبقه

CF (Cardiac Floating)هاینوعخروج

Floating Outputمارینوعمدارب
 

 یبر حسب مقدار بار مقاومت یخروج توانماكزیمم  یها  نمودار
ماکزیممونصفتواندوحالتتوان،درهانمودارکند.یرمییبارتغمقدارثابتاستوسطحتواندرایننمودارها

.رسمشدهاستماکزیمم
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 سطح توان تنظیم شدهبر حسب  یتوان خروج یها  نمودار
 .کندیرمییتوانازحداقلتاحداکثرمقدارخودتغسطحبارثابتاستودرایننمودارها
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 MEG1زیمم ولتاژ خروجی دستگاه های  ماك  نمودار
دهند.انتخابشده،نشانمیLevelحسبمقدارروجیدستگاهرابرـماکزیممولتاژپیکخایننمودارها

 

 
 



:مشخصاتفنی1فصل

130/84   V2.2،1041مرداد

 
 



:مشخصاتفنی1فصل  
 

V2.2،130/81  1041مرداد 



 

  V2.2،130/82  1041مرداد 

 

 

 

 

 

 

 11 فصل11

 (EMC)  الکترومغناطیسی سازگاری
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Electrical Emission 

The device fulfills:  

CISPR 11 Class B (2009):  Radiated and conducted emission 

IEC 61000-3-2 (2005+ A1+A2): Harmonic current emission 

IEC 61000-3-3 (2013): Voltage fluctuations and flicker 

 

Electrical Immunity 
The device fulfills: 

IEC 61000-4-2 (2008): Immunity to electrostatic discharge 

Test level ±8 kV contact discharge ±2, ±4, ±8 and ±15 kV air discharge. 

IEC 61000-4-3 (2006 + A1 + A2): Immunity to radiated electromagnetic fields in the frequency range 80 

MHz – 2.7 GHz 

Test levels: 3V/m with 80 % AM @ 1kHz 

IEC 60601-1-2:2014: Table 9 (up to 28 V/m pulse modulation at frequencies in ISM bands) 

IEC 61000-4-4 (2012): Immunity to fast transients/burst 

Test levels on AC Power input port: AC input/output power input port ± 2,0 kV, Signal lines: 1Kv 

IEC 61000-4-5 (2006): Surge immunity test 

Test levels on AC Power input port: AC Power input port, ±0,5 kV and ±1,0 kV differential mode, 2,0 kV 

line to ground. 

IEC 61000-4-6 (2014): Immunity to conducted disturbances in the frequency range 0,15 – 80 MHz 

Test levels on AC Power input port: 6 Vrms with 80 % AM @ 1KHz. 

IEC 61000-4-8 (2009): Immunity to power frequency magnetic fields 

Test level: 30 A/m, 50 Hz and 60 Hz 

IEC 61000-4-11 (2004): Voltage Dips and Interruptions 

Test levels on AC Power input port:  

According to 60601-1-2, table 4-13: 

95 % for ½ cycle positive and negative half period. 

95% for one period. 

30 % for 25 cycles. 

95 % for 5 sec. 
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 1 الحاقیه
مشخصاتفنی

دستگاهجراحیالکتریکی

MEG1-E
 

For Endoscopy 
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 مقدمه
کینودرالکترونیهااستفادهازروشوشرفته،یپیازتکنولوژیریگبابهرهMeg1-Eجراحیالکتریکیهایدستگاه

فراهمآوردنقابلیالمللنیبیمنیایناستانداردهایتآخریقدرتورعا با و درجراحیهاتی، یمتنوعوگسترده

د.نباشیمیوتخصصیعمومیجراحیهاةاتاقعملیمدرن،کاملوقابلاستفادهدرکلیادهی،پدیکیالکتر

 ،.Monopolar Cut،Monopolar CoagهایدارایتکنیکMeg1-Eلکتریکیجراحیادستگاه

 Monopolar ENDO-CUTشاملمدهای(Papillotomy  وPolypectomy) وBipolar Coag.باشد.همچنین،درمی

Optionalالبتهبهصورتفراهمشدهاست).Monopolar Coagایندستگاهقابلیتاستفادهازگازآرگونبرایتکنیک

راهنمایاستفادهازدستگاهو10صفحةرجوعکنیدبهقابلیتاستفادهازگازآرگوندروبرایتوضیحاتتکمیلی

(.APS1تحویلگازآرگون
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  Meg1_E پنل جلو اجزای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال ابزارهاهای دستگاه برای  قسمت كانکتور       

 Cuttingقسمت نمایش و تنظیم مد و توان مربوط به       

   Coagulationقسمت نمایش و تنظیم مد و توان مربوط به       

 LCDنمایشگر       

      LED های پلیت ها، بجر آالرم دهندۀ وجود آالرم نشان  

 كلید چهارتایی صفحه      

 Standbyدكمۀ       

      LEDپلیت و آالرم مربوطهدهندۀ اتصال  نشان های 

 تکه و دوتکه كانکتور پلیت )صفحۀ بیمار( یک      

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7 
 

6 
 

8 
 

9 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 



 Meg1_E:مشخصاتفنیدستگاه1الحاقیه



V2.2،130/80  1041مرداد 

 Meg1_E اجزای پنل پشت

 

 

 
 

 

 دوتایی  ییپدال پاكانکتور       

 مشخصات دستگاه پالك     

 دستگاه ید برق اصلیكل      

 یرودوز ویكانکتور كابل برق و محل نصب ف      

 APS1 تحویل گاز آرگوندستگاه  كانکتور      

 

 Meg1_E لوازم جانبی
:یگیردقرارمMEG1_Eدستگاهیبنددربستهیطبقسفارشمشتریرزیلوازمجانب

 قلممونوپالریکبارمصرف .1

 پلیتدوتکهیکبارمصرف .2

 کابلپلیت .3

 Snareکابل .0

 پدالدوکاناله .6

کابلبرق .5
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان Cuttingبه مشخصات مربوط 

 CUTTINGدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

       LEDشدن  دهندۀ فعال نشانCUTTING 

 CUTTING یهای تنظیم توان خروج دكمه      

 PUREدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 BLENDدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 PAPILLOTOMYدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 POLYPECTOMYدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

  Cuttingمدهای 

Pure: بواردشدهینمدآسیدرا کند.مجاورراایجادمییها،باحداقلانعقادبافتوهمواربرشخالص،اینمد

ازاینموددرصورتیاستکهخونریزیبافتها نبرش،حداقلخواهدبود.یمجاوردرحیهابهبافت استفاده

.بسیارکمباشد

Blend: استفادهنمودکهمخلوطیازچنانچهبرشانجامشدهبههمراهخونریزیقابلتوجهیباشد.بایستیازاینمد

 شوند.یممجاورالکترود،نیزمنعقدیهارش،بافت،عالوهبربمدنیادرمدبرشومدانعقاداست.

Papillotomy : بندیمشخصوباتوجهبهشرایطبافتانجامدراینمد،برشوانعقادبافتدرپالسهاییبازمان

دستگاهبصورتعالوهبرآندراینمد،تحتکنترلجراحخواهدبود.رشبسرعتشدتانعقادومیشود.درنتیجه

بهاطالعهوشمند برشبافت، درآمدنیکبوقاضافی، بهصدا با وبطورهمزمان، تشخیصداده برشبافترا ،

جراحخواهدرسید.بدینترتیبجراحاطالعاتبیشتریازسرعتومیزانبرشبافتبدستآوردهوایمنیدرطول
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  به كار می رود. ها ترومجهت الکترودهای سوزنی و اسفنکاین مد عملجراحی،ارتقاءخواهدیافت.

Polypectomy : نمدنیزمطابقباتوضیحاتمدتوضیحاتمربوطبهایPapillotomyاستبااینتفاوتکهدر

 شود.استفادهیا حلقوی snareالکترودهای سیمی  جهتزمانبندیپالسهاتغییراتیایجادشدهتا

 تنظیم مد و تواندر قسمت نمایش و  .Coagulationبه مشخصات مربوط 

 

 

 

 COAGULATIONدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

      LED شدن  دهندۀ فعال نشانCOAGULATION 

 COAGULATION یهای تنظیم توان خروج دكمه      

 SOFTدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 SPRAYدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 ARGONدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDو  دكمه      

 BIPOLAR مددهندۀ انتخاب  نشان LEDدكمه و       

 .Coagulationهای  مد

Soft:اینمدبرایانعقادمالیمبافتهابدونکربنیزاسیونواثراتچسبندگیبافتبهالکترودبکارمیرود.در

متراست.اینحالتولتاژخروجیدرمقایسهباسایرمدهاک

Spray:ویژگیاصلیاینروشباشد.می،بدونتماسالکترودبابافتهاباعمقکمبافتیسطحاینمدبرایانعقاد

بدونتماسمستقیمدرمقایسهبامدهایدیگر،شدتقوسالکتریکیبیشتروامکانانعقادازطریققوسالکتریکی،

 هامناسباست.هحداقلرساندناثراتبرشوجداشدنبافتبینمدبرایاباشد.الکترودبابافتمی

Argon: ،شود.دراینمدانرژیبصورتپالسیوهمراهگازآرگونبهبافتاعمالمیدراینمد،جریانالکتریکی
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 ت.(تعریفشدهاسoptionalاعمالشوندهبهبافتکمبودهوعمقانعقادکمیایجادخواهدنمود.)اینمدبهصورت

 هاینازکبهحداقلخواهدرسید.باتوجهبهپالسیبودنوتوانکمدراینمد،احتمالسوراخشدنیاپارگیبافت

اینمود،اینامکاندرنظرگرفتهشدهاستکهجریانالکتریکیازحالتپالسیخارجشدهوبهتوانماکزیممدر

ازتوانهایباالتراستفادهشود.بازشودبرایجراحیصورتپیوستهمیشود.توصیهمی

Bipolar :همانمدمد،اینManual Bipolar Coagبدونکربنمبافتیانعقادمالمیباشدکه ونواثراتیزاسیها

دراینتکنیکارائهشدهاست.Bipolarوتنهامدیاستکهبهصورتکند.بافتبهالکترودراایجادمییچسبندگ

 صرفاباپدالفعالمیشود.،Meg1-Eدستگاه

  Monopolarتغییرات سطوح توان در

پلهتغییراتسطوحتوانهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجMonopolarسطوحتوانقابلتنظیمبرایMeg1-Eدر

باشد.هایمختلفمتفاوتمیدررنج

 1باپله64تا4:از1رنج

 2باپله142تا64از:2رنج

 6باپله244تا146از:3رنج

 14تاانتهاباپله244:از0رنج 

(Polypectomyو   Papillotomy)مدهای ENDO-CUT تکنیک
توانبهپلیپکتومیوپاپیلوتومی)اسفنکتروتومی(اشارهنمود.یکیازهایدرمانیدراندوسکوپی،میازمهمترینپروسه

درانجاماینپروسه رانیمتخصصیناندوسکوپیبودهاست،خطراتمربوطبهسوراخهاباعثنگمواردیکهعموماً

بافتهامی(Perforation)شدگی بهویژهزمانیکهفرآینددرمانی،دردیوارۀ باشد.

درارتباطبااندامهاییبادیوارۀبافتنازک)ماننددوازدهه،رودهبزرگوراست

یابد.روده(است،ایننگرانیافزایشمی

و(Zipper cut)ردسوراخشدنبافتمیتوانددراثربرشناگهانیدربرخیموا

عدمکنترلسرعتبرشتوسطجراحبوجودآید.

بندیمشخصوباتوجهبهسازییکالگوریتمهوشمند،برشبافتدرپالسهاییبازماندرتکنیکاندوکات،باپیاده

شدهویکنواختانجامشدهوجراح،کنترلکاملیرویشرایطبافتانجاممیشود.درنتیجهبرشباسرعتکنترل

سرعتبرشبافتخواهدداشت.

درعینحالتحقیقاتنشاندادهاستبیشترمواردسوراخشدگیبافتناشیازانعقادبیشازاندازهبودهاست.در

افتد.بافتبهتأخیرمیاستفادهازمدهایمتداولدرجراحیالکتریکی،بهعلتمحدودیتتواندستگاه،شروعبرش

فعالکردنطوالنیمدتدستگاهدرحالیکهبرشانجامنمیشود،باعثمیشودبجایبرش،انعقادبافتشروعشدهو

افزایشعمقانعقاد،زمانیکهبهالیهباطوالنیشدنزمانانعقاد،عمقانعقادافزایشمی هایاصلیدیوارۀبافتیابد.

بافته نکروز موجب داشتبرسد، خواهد دنبال به را بافت دیوارۀ شدگی سوراخ و شده سالم  Delayed)ای

Perforation.)درتکنیکاندوکات،بااعمالتوانمناسبدرشروعبرشبافت،تأخیردرانجامبرشکاهشیافتهو

خطرسوراخشدگیناشیازانعقادبیشازاندازه،بهحداقلرسیدهاست.
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 ENDO-CUTویژگیهای فنی 

 (Coag)وفازانعقاد(Cut)است.فازبرشمختلفشاملدوفازدرطولزمان،اندوکات،عملکردپالسیداردوتکنیک

کند.بدینباشروعفعالیتدستگاه،شکلموجخروجیدستگاهبصورتمتناوببینفازبرشوفازانعقادتغییرمی.

هوباتنظیمولتاژوشکلموجخروجیدرفازانعقاد،شدتترتیبباکنترلزمانفازبرش،سرعتبرشتنظیمشد

انعقادتحتکنترلجراحخواهدبود.

بهمعنیبرشبافتنیست،بلکهشرایطمحیطازجملهامپدانسبافت،سطحتماسبافتبا ورودبهفازبرش،لزوماً

snareتجمعمایعاتاطراف،snareگذارخواهدبود.درتکنیکاندوکات،دستگاهو...درتعیینزمانبرشبافتتأثیر

بصورتهوشمند،برشبافتراتشخیصدادهوبطورهمزمان،بابهصدادرآمدنیکبوقاضافیبرشبافت،به

اطالعجراحخواهدرسید.بدینترتیبجراحاطالعاتبیشتریازسرعتومیزانبرشبافتبدستآوردهوایمنی

ءخواهدیافت.قادرطولعملجراحی،ارت



 : ENDO-CUT مزایای اصلی تکنیک

 قابلیتتنظیمشدتانعقاددرچهارسطحمختلفباتوجهبهاحتمالوشدتخونریزی -1

 پکتومیوپاپیلوتومیدارایدومدمختلف،بهینهشدهبرایانجاماعمالجراحیپلی -2

وکاهشبیشازحدجلوگیریازانعقادفت،ودرنتیجهعدمتأخیردرشروعبرشباقابلیتاعمالتوانزیاد -3

perforationاحتمال

برشبافتباسرعتیکنواختاستفادهازیکالگوریتمهوشمند،برایتنظیمسرعتبرشودرنتیجه -0

 اطالعدقیقاززمانبرشباشنیدهشدنهشدارصوتیهمزمانبابرشبافتوافزایشایمنی -5

 :ENDO-CUTتنظیم مد در 

برایاستفادهدراعمالمختلفجراحی،طراحیوبهینهشدهPolypectomyوPapillotomyدومددستگاه،دراین

است.



ازالکترودهایسوزنیPapillotomyدرمد

هااستفادهمیشود.واسفنکتروتوم



ازالکترودهای Polypectomyدرمد

یاحلقویاستفادهمیشود.snareسیمی
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 كانکتورهای مربوط به آن و  ENDO-CUT به مربوط مشخصات

 Monopolarكانتکتور 


 میلیمتری8صرفاجهتاتصالکانکتورهای -1

 میلیمتری0صرفاجهتاتصالکانکتورهای -2

هایبهفیشبهصورتتکپینبودهوهانمود.کانکتورابزارپاییفعالپدالتوانباتنهامیراENDO-CUTابزارهای

mm0فیشوmm8کانکتور Monopolarگردند.متصلمیدستگاه

توضیحاتکاملتردرجدولزیرآمدهاست.



 كانکتور ابزار #
نحوۀ فعال 

 شدن

فیش)های( 

 اتصال به دستگاه
 توضیحات

1 

 mm8كانکتور تک پین با فیش 

 


 mm8فیش  پایی پدال

 1صرفا به كانکتور شماره 

 متصل می شود

2 
 معمولی mm4كانکتور تک پین با فیش 

 

 پایی پدال
فیش  مغزی

mm4 Coaxial 

 2صرفا به كانکتور شماره 

 متصل شود.

 

 

 هشدار

دولباال(ج2معمولی)بندmm0کانکتورتکپینبافیشاگرابزارجراحیدارای،ENDO-CUTدرتکنیک

)کهدرشکلباالآمدهاست(متصلدستگاه2باشد.جهتحفظسالمتدستگاهحتمابایستیبهکانکتورشماره

شود.وهیچگاهبهکانکتورهایکمکیکناریآنمتصلنشودزیراباعثصدمهبهدستگاهمیشود.
 

1 
 

2 
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 :ENDO-CUTتکنیک نکات مهم در استفاده 
 

 نازکترباشدبرشبیشتروانعقادکمترخواهدبود.هرچهقطرسیمالکترود -1

کمترازسطحانعقادبیشتربودهوبایدperforationباشد،خطرباضخامتدیوارۀکمتریرویبافتپولیپاگر -2

 استفادهشود.

لخونریزینشدهواحتماانعقاد،دستگاهواردفازنگهداشتهنشوداگرپدالمرتباًبالفاصلهرهاشودوزمانکافی -3

 .افزایشمیابد

احتمالخونریزیراافزایشتر،برشسریعباهدفدستیابیبهsnareخودداریکنید.کشیدنsnareازکشیدن -0

 دهد.می

افزایشوچگالیsnareرفته،سطحتماسداخلبافتفروsnareبانیرویبیشازاندازه،باعثمیشودsnareبستن -6

بوجوداندازهانعقادبیشازرایطممکناستشروعبرشبافتباتأخیرهمراهشدهودراینشجریانکاهشیابد.

رابایکsnareدهد.سعیکنیدآید.انعقادبیشازاندازهبهترتیبیکهبیانشد،احتمالسوراخشدگیراافزایشمی

 نیرویمتعادلببندید.

یمسیسومجلویکاسفنکتروتوموبافت،تنهاینازحدبیشازسطحتماسبیازمشکالتناشیریجلوگیبرا -5

 .ییدنماpapillaبرشراداخل

بهخصوصدرمواردیکهاحتمالانسدادرودهوجودبدنیگازهایداخلقبلازفعالکردندستگاه،ازعدموجود -0

 دارد،اطمینانحاصلکنید.

  ENDO-CUTدر  شدت انعقادتغییرات 

برایتغییرات تنظیم مقابل هر در سطحمیENDO-CUT0 د که باشد کاهشتوان، افزایشو کلیدهای رویبا

، تأثیر قابل توجهی در سرعت برش ندارد بلکه سطح افزایش و كاهشدر اندوكات، .استتنظیمقابلنمایشگر

براین.بناشود، شدت انعقاد بیشتر خواهد بود باالتر انتخاببیشتر روی شدت انعقاد اثر گذار است. هر چه سطح 

استفادهشود.سطوحباالترشودهرچهاحتمالوشدتخونریزیبیشتراست،ازتوصیهمی



سطوحشودازدرجاییکهضخامتدیوارهبافتکماست،توصیهمیباتوجهبهعمقانعقادبیشتردرسطوحباالتر،

استفادهشود.پایینتر

یکساناست:ENDO-CUTهردومددرشدتانعقادپلهتغییرات

 1سطحدر:L1)باانعقادبسیارکم(

 2سطحدر:L2)باانعقادکم( 

 3درسطح:L3)باانعقادمتوسط( 

 0درسطح:L4)باانعقادزیاد( 
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 ENDO-CUTنحوۀ تنظیم 

1-  تکنیک تنظیم رویENDO-CUTبرای بر CUTTINGنمایشگر مربوطه دکمة یاPapillotomyهایمدبه

polypectomyدهیدتارافشارLED.آنروشنگردد 

برایتغییرمربوطبهمدجاری،نمایشدادهمیسطحانعقاد،مقدارCUTTINGدرقسمتنمایشگرتوان -2 شود.

 کند.تغییرمییکسطحازچهارسطحانعقادها،هایتنظیمتوانرافشاردهید.باهربارفشارایندکمهآن،دکمه

 ENDO-CUTنحوۀ استفاده از 

 پلیتموردنظررابهکانکتورپلیت)بررویپنل(دستگاهوصلکنید. -1

 )بررویپنل(دستگاهوصلکنید.باتوجهبهنکاتذکرشدهMonopolarابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -2

 پایی)بررویپنلپشت(متصلنمایید.پاییرابهکانکتورپدالپدال -3

 )رجوعکنیدبهقسمتقبلی(. ظیممربوطهانجامدهیدرادرقسمتتنENDO-CUTتنظیمات -0

 )گازخیسبایستیرویپلیتقرارگیرد(ابزارراقبلازورودبهکانالاندوسکوپ،رویگازخیسچکنمایید. -6

 داخلکانالاندوسکوپنمایید.ابزارجراحیرا -5

هایآنانتخابشدهباشد(،مدکهیکیازواعمالانرژیبهبافت)درصورتیENDO-CUTبرایفعالنمودن -0

روشنشدهو،دهندۀفعالشدنژنراتورنشانENDO-CUT،LEDرافشاردهید.بافعالشدنزردرنگپاییپدال

 بههمینترتیبدستگاهرافعالنگهدارید.ENDO-CUTشود.تااتمامپروسةصدایپیوستةبلندگوشنیدهمی



 قابلیتاستفادهازگازآرگون

فراهمشدهاست.برایاین(Optional)بهصورتقابلیتاستفادهازگازآرگون،برایجراحیE-Meg1دستگاهدر

،وظیفةکنترلAPS1،طراحیوساختهشدهاست.Meg1-EبرایپشتیبانیازAPS1منظور،دستگاهتحویلگازآرگون

برعهدهدارد.هنگا باوهدایتگازآرگونبهسمتپروپجراحیرا مخروجگازآرگونازنوکپروبجراحی،

قرارگیریولتاژزیادمیاننوکالکترودوسطحبافت،گازآرگونیونیزهشدهویکمسیرمستقیمباامپدانسکمبرای

دراین مسیرعبورجریانگازیونیزهشده عبورجریانالکتریکیبصورتپالسمایگازآرگونبوجودخواهدآمد.

ایخواهدداشت.بطورکلیازسیستمآرگون،همبرایانعقادوهمبرایگیهمراهبانورآبیویژهحالت،درخشند

می سطوحمیبرشاستفاده انعقاد اصلیآندر کاربرد و بوده محدود برشبسیار آرگوندر کاربرد اما باشد.شود.

عبارتنداز:استفادهازگازآرگوندرجراحیمزایایمتعددیداردکهبرخیازآنها

 هایمجاورقابلیتکنترلاشعةآرگونودرنتیجهکنترلموضعاعمالانرژیوکاهشآسیببهبافت 

 کاهشچسبندگیالکترودبهبافتبعلتفاصلهپروبازسطحبافت 

 بعلتدورکردناکسیژنازموضعجراحی، کاهشبوودودجراحی

 بینایجادامکانانعقادسطحیبافت(هاmm1 تاmm3باسرعتزیادودرسطحوسیعویکنواخت) 
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 هشدار

آرگون تحویلگاز دستگاه آرگون، قابلیتگاز از APS1برایاستفاده برایپشتیبانیازدستگاه تهیهMeg1-Eرا

لآنبهواتصاAPS1اندازینمایید.وبرایاطالعازاصولکارباگازآرگون،مزایاوکاربردهایآن،نصبوراه

Meg1-EبهراهنمایاستفادهازدستگاهAPS1.مراجعهنمایید

شودازکمترینتوانممکن،کهبهطورکلیتوصیهمیبهمنظوررعایتمسألةایمنیواجتنابازعوارضناخواسته،

هایولیگازدرتوانکهخطرآمبPulsed Argonامادرمد.کند،استفادهنماییداثرموردنظررادرجراحیایجادمی

هایباالتراستفادهکرد.یابد،بهتراستازتوانپایینافزایشمی

 
 

 توجه

پذیراست.امکانMonopolarکانکتورهمراهباگازآرگون)درمدآرگون(،تنهاازطریقستفادهازخروجیا



 سیستمثبتآالرمدرحافظه

کاراکتر آالرمویلشدهاست.کاراکترسمتراستمربوطبهنوعوضعیتکدمربوطبههرآالرمازدوکاراکترتشک

درجداولزیرکاراکترهایمربوطبه.تآن،آالرمرخدادهاستیدرحالتفعالمدیاستکهسمتچپمربوطبه

هاییکهآالرم،درحینفعالیتآناتفاقافتاده،آوردهشدهاست.هاومدنوعوضعیتآالرم

 


 كاراكتر سمت راست كد یت آالرمنوع وضع

 1 افزایشولتاژمنبعتغذیهداخلیبیشازحدتعیینشده

 2 کاهشبیشازحدمجازتوانخروجیژنراتور

 4  پلیت مونیتورینگ مدار خرابی حالت در پلیتاشکالدروضعیت

 5 شازحدمجازدرخروجیژنراتوردرحالتفعالیتیتوانب

 7 هایداخلیسیستمبردقطعیارتباطمیان

 1 خرابیحافظهسیستم
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 كاراكتر سمت چپ كد مد تکنیک
Not active --- 0 

Monopolar Cut 

Pure 1 

Blend 3 

Soft 6 

Spray 7 

Argon A 

Bipolar Coag.Manual D 



 Meg1_E مشخصات فنی

 ابعاد و وزن

 Cm30پهنا

cm05عمق

 cm15ارتفاع

kg0وزن



 یبرق ورود

تغذیةدستگاه
V244تاV204

Hz64

V-A544یحداکثرتوانمصرف

فیوز

استاندارد

A3

V AC264

 mm24*6 

 حافظۀ داخلی

B1420ظرفیتذخیره

 نمایشگرها

هاآالرمشیهاونماحافظه،هادممیتنظبراییکاراکتر24خط0دارایLCDصفحةنمایش

 هاغامیپو

7-Segment6یخروجهایشتوانینماایعددبر
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LED 

هایمختلفعددبراینمایشفعالشدنژنراتوردرتکنیک0

عددبراینمایشنوعپلیتمتصلبهدستگاه2

عددبراینمایشوجودآالرمپلیت1

هایدیگربجزآالرمپلیتعددبراینمایشوجودآالرم1



 جریان مصرفی

 mA124بدونتوانخروجی

A (rms)0/2توانخروجیدرماکزیمم



 فركانس باال یان نشتیجر

Monopolar کمترازmA164 

BipolarکمترازmA24

ENDO-CUT کمترازmA24 

 

 (نییفركانس پابیمار ) یان نشتیجر

 µA14کمتراز*یتعادیوضع

µA64کمتراز*یتتکاشکالیوضع

گرمتصلباشندیکدیبهماریمربوطبهبیهانالیترمیکهتمامدرصورتی*
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 Meg1_E *مشخصات خروجی
Monopolar Cut 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیموم 
جریان خروجی 

(A) 

Heating Factor 

(A
2
s) 

Crest Factor
**  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Pure 1242/10/315/1 264244

Blend 24441/16/326/2 244364

Papillotomy 11445/48/15/1 354 244

Polypectomy 11445/40/145/1 354244

Monopolar Coag. 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیموم 
جریان خروجی 

(A) 

Heating Factor 

(A
2
s) 

Crest Factor
**  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Soft 5444/18/206/1 84164

Spray 64441/41/2651تا***
 84344

Pulsed Argon 64441/41/25520تا***
 84344

Bipolar 

 ماكزیمم ولتاژ خروجی مد
VP-P 

ماكزیموم جریان 
 (Aخروجی )

Crest Factor
**  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Bipolar Coag.0642/25/1 84144

باشد.میkHz1±kHz 014*فرکانسنامی

**Crest Factorیابدوازرابطهزیرهایانعقادیشکلموجافزایشمیاستوباافزایشآنقابلیتموجیکویژگیشکل

 C.F = Vpeak / Vrms بدستمیآید.

براساستوانتنظیمشده***

 استانداردها

باشد.می IEC 60601-2-2وIEC 60601-1 ،IEC 60601-1-2هایمرتبطاستانداردهایمطابقبندMeg1-Eدستگاه

 نشت مایعات

ایطراحیشدهاستکهدرصورتنشتمایعاتدر،بگونهIEC 60601-2-2طبقالزاماتاستانداردMeg1-Eدستگاه

گردد.حالتاستفادۀعادی،مشکلیبرایایمنیوعملکردآنایجادنمی

 IECهای  بندی طبقه

 Iکالس یحفاظتیبندطبقه

CF (Cardiac Floating)هاینوعخروج
Floating Outputمارینوعمدارب
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 Meg1_Eدر  یبر حسب مقدار بار مقاومت یخروج توانماكزیمم  یها  نمودار

ماکزیممونصفتواندوحالتتوان،درهانمودارکند.یرمییبارتغمقدارثابتاستوسطحتوانرهادرایننمودا

 .رسمشدهاستماکزیمم
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 Meg1_E:مشخصاتفنیدستگاه1الحاقیه



V2.2،130/141  1041مرداد 



 
 برحسبباربهصورتزیراست:درفازبرش،،نمودارحداکثرتوانخروجیEndo-cutبرایمد
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 Meg1_Eدر  توان تنظیم شدهسطح های توان خروجی بر حسب   نمودار

 .کندیرمییتوانازحداقلتاحداکثرمقدارخودتغسطحبارثابتاستودرایننمودارها

 

 

 
 

، ENDO-CUT هایمدسطوحبرایوحداکثرتوانخروجیدرتمام200ΩبارنامیENDO-CUTدرفازبرشدر

 واتاست.360





 

  V2.2،130/143  1041مرداد 

 2 الحاقیه
مشخصاتفنی

جراحیالکتریکیدستگاه

MEG1-R
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 مقدمه
هاینودرالکترونیکاستفادهازروشگیریازتکنولوژیپیشرفته،وبابهرهMeg1-Rجراحیالکتریکیهایدستگاه

فراهمآوردنقابلیتقدرتورعایتآخریناستانداردهایایمنیبین با و درجراحیالمللی، هایمتنوعوگسترده

پد یدهالکتریکی، در کاملوقابلاستفاده گوشحلقتخصصیجراحیهایایمدرن، پوست، پالستیکوزیبایی،

 دندانپزشکی و پزشکی چشم ژنیکولوژی، الکتریکیدستگاهد.نباشمیبینی، تکنیکMeg1-Rجراحی هایدارای

Monopolar Cut،Monopolar CoagوBipolar Coag  .میباشد

 یزرو ل یبا الکتروكوتر معمول یسهدر مقا RFتروكوتر الک یایاز مزا برخی
 برشبدلیلفرکانسباالتر الکتروسرجریمعمولی، درجهنسبتبه آسیبتروحرارتوسوختگیکمبا

انجاممیشود.هایمجاورحداقلبهبافت

 تخریب تورمکمتر، برشظریفودقیقالتیامسریعتر، جایزخمازتروحداقلوضایعاتبافتیکمتر،

باشد.میMHzمزایایجراحیدرفرکانس
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 Meg1_R اجزای پنل جلو

 

 

 
 

 

 

 

 

 های دستگاه برای اتصال ابزارها قسمت كانکتور      

 Cuttingقسمت نمایش و تنظیم مد و توان مربوط به       

   Coagulationقسمت نمایش و تنظیم مد و توان مربوط به       

 LCDنمایشگر       

      LED های پلیت ها، بجر آالرم دهندۀ وجود آالرم نشان  

 كلید چهارتایی صفحه      

 Standbyدكمۀ       

      LEDپلیت و آالرم مربوطهدهندۀ اتصال  نشان های 

 تکه و دوتکه كانکتور پلیت )صفحۀ بیمار( یک      

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7 
 

6 
 

8 
 

9 
 

1 
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 Meg1_R اجزای پنل پشت

 
 

 پدال پایی دوتایی كانکتور       

 مشخصات دستگاه پالك     

 كلید برق اصلی دستگاه      

 كانکتور كابل برق و محل نصب فیوز ورودی      

 IVACدستگاه  كانکتور      

       

 لوازم جانبی
:یگیردقرارمMEG1_Rدستگاهیبنددربستهیطبقسفارشمشتریرزیلوازمجانب

 قلممونوپالریکبارمصرف .1

 سرقلمهایمونوپالر .2

 پلیتدوتکهیکبارمصرف .3

 کابلپلیت .0

 cm 11.5چشمیBipolarپنست .6

 Bipolarکابل .5

 پدالدوکاناله .0

کابلبرق .8

4 
 

3 
 

5 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

5 
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 Meg1_R عالئم بکار رفته بر روی دستگاه

  

استوBF Defibrillation Protectionدرجةحفاظتدستگاهدرمقابلشوکالکتریکیازنوع

نین،دستگاهدرمقابلولتاژهایزیادیکهچهاینشتیفرکانسپایینبسیارناچیزند.همجریان

  کند،حفاظتشدهاست.دستگاهالکتروشوکقلبیبهبدنبیمارواردمی

 

 پلیتدستگاهازنوعEarth Referencedینسهادرفرکاپلیتاستبهاینمعنیکهخروجی

دارد.اتصالزمینبهکمیامپدانسبااززمینایزولهنیستوازداخلدستگاهباال

 

ترمینالهمپتانسیل

خروجیاینترمینالهمپتانسیلبدنهفلزیدستگاه)زمینحفاظتی(استوجهتسهولتاتصال

لدارندفراهمشدهاست.بهبدنهفلزیدستگاهدرتستهاییکهنیازبهایناتصا
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 هشدار

اگرازوباشدمیکمقطرباظریفالکترودهایازاستفادهدربرشبافتها،RFژنراتورهایشرطاستفادهازمزایای

 الکترودضخیمباقطرزیادبرایبرشاستفادهشود،آسیببهبافتهایمجاوربیشترخواهدشد.

آنهاتماسمستقیمابزارجراحیباقلبصورتمیگیردمناسبنمیباشد.ایندستگاهبرایعملهاییکهدر

از مطمئنشویدتا بیمار اتصالپلیتبه اینمسیرهایاز  مسیرهایناخواستهجلوگیریشود. نشتجریاناز

تگاههایدرتماساست)مانندتجهیزاتالپاروسکوپی،دسنقاطیازبدنبیمارکهبااشیاءفلزیناخواستهشامل

ونیزهرمسیریازبدنبیمارتازمینمانندنقاطتماساپراتوربابدنبیماردیگرمثلتجهیزاتمانیتورینگو...(

میباشد.

باشدوچنانچهدرکیفیتتماسپلیت،میزانتماسموثرآنبابدنبیماربسیارحائزاهمیتمیهایدوتکهدرپلیت

د مشکلیوجود بیمار بدن آنبا دستگاه باشد،  اشته اعالم و حسنموده نماید.میآالرمرا از هایپلیتاستفاده

دهد.رابهشدتکاهشمیونیزمسیرهایناخواستههایناخواستهدرمحلپلیتسوختگیدوتکه،احتمال

توصیهمیشرکتمهندسیکاوندیشسیستم هشودتاسیستماستفاد(Dual Pad)ازپلیتهایدوتکّهکهنمایداکیداً

تکه،کیفیتتماسپلیتبابیمارهاییکتدرصورتاستفادهازپلیکنترلکیفیتاتصالپلیتبهبیمارفعالشود.

.وایمنیبیماربراثرعدمتماسپلیتبابدنبیمارمیتواندبهمخاطرهبیافتدتوسطدستگاهکنترلنخواهدشد

 .بودخواهدکمترانعقادوبیشتررشبباشدنازکترالکترودسیمقطرهرچه

اگر پوستییا کمتریرویبافتپولیپضایعه خطرباضخامتدیوارۀ بایدperforationباشد، و ازبیشتربوده

کمتراستفادهشود.سطحتوان



 دستگاه صوت شدت تنظیم

وپاییندرزیرنمایشگربرایتنظیمشدتصوت،پسازفعالکردندستگاه،میتوانیدتوسطدکمههایباال

LCD.شدتصوتدستگاهراتغییردهید
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان Cuttingبه مشخصات مربوط 

 













 CUTTINGدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

       LEDشدن  دهندۀ فعال نشانCUTTING 

 CUTTING خروجی های تنظیم توان دكمه      

 PUREدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 BLENDدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 PULSED CUTدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 

یداشتنانگشتبررویآنها،توانخروجیباسطوحمعینویابانگههایتنظیمتوانخروجیفشاردکمهرباهربا

یابد.تغییرمی
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  Cuttingمدهای 

Pure )خالص برش(: 

.استزیباییهایجراحیوپوستبرشبرایمناسبوکناریهایبافترویمخرباثراتحداقلباخالصبرش

.کندینمیادیزییربافتتغیتماهیرامناسباستزینمونهبرداریمودبراینا



Blend:

.استمناسبپوستیضایعاتوزگیلخال،برداشتنبرایموداین،مجاورایبافتهسطحیانعقادباهمراهبرش

 

Pulsed Cut:

امپدانسبافتبهصورتپالس بهصورتاتوماتیکومتناسببا هایبرشهوشمندپالسیکهجریانالکتریکیرا

دریکفازبرشودرفازبعدیانعقادمیکنمنقطعاعمالمی هایناگهانیوعمیق،برشازوباجلوگیریباشدد.

 کند.کنترلبیشتریرابرایجراحتأمینمی



میشودوسطحتماسالکتروداستفادهاینموددرزمانیکهیکسرقلمحلقویجهتبرداشتپلیپیاخالبزرگ

باقطرکماینمودباتوجهبهتوانقابلتوجهآنمناسببرایجراحیپلیپهایبابافتزیاداست،کاربرددارد.

باشد.نمی

متریجلورفتهوعملجراحیبهخوبیمدیریتاینمود،جراحمیتواندبادقتباالتربهصورتمیلیازبااستفاده

در وباالتر،شدتانعقادوبرشLevel=80،برشخالصباحداقلانعقاداتفاقمیافتدولیازLevel=50شود.

.کهماکزیممتوانباحداکثرانعقادحاصلمیشود150wثرهمزمانافزایشمییابدتاحداک

،دستگاهبصورتهوشمند،برشبافتراتشخیصدادهوبطورهمزمان،بابهصدادرآمدنPulsed Cutدرتکنیک

بدینترتیبجراحاطالعاتبیشتریازسرعتومیزان بهاطالعجراحخواهدرسید. یکبوقاضافیبرشبافت،

ءخواهدیافت.بدستآوردهوایمنیدرطولعملجراحی،ارتقابرشبافت
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان .Coagulationبه مشخصات مربوط 

 



 COAGULATIONدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

      LED شدن  دهندۀ فعال نشانCOAGULATION 

 COAGULATION ن خروجیهای تنظیم توا دكمه      

 FORCEDدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 FULGURATIONدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 PULSED SPRAYدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDو  دكمه      

 .BIPOLAR Coag مددهندۀ انتخاب  نشان LEDدكمه و       

 AUTO STARTحالت  .BIPOLAR Coag مدب دهندۀ انتخا نشان LEDدكمه و       

داشتنانگشتبررویآنها،توانخروجیباسطوحمعینیهایتنظیمتوانخروجیویابانگهفشاردکمهرباهربا

یابد.تغییرمی
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 .Coagulationهای  مد

Forced: 

ایکرویویاالکترودهایضخیمبامودازالکترودهیندرامناسباستومعموالًعروقکوچکوبافتهاانعقادبرای

شود.میسطحتماسزیادبابافتاستفاده

تواندجهتبرشباتوقفخونریزینیزاستفادهشود،کهدرمقایسهباصورتاستفادهازسرقلمتیزوظریف،میدر

توقفخونریزیوتأثیررویبافتهایمجاوربیشتراست.Blendمود

Fulguration:  

 (Desiccation)سازیبافتهامودهاومناسببرایخشکسایرتوقفخونریزینسبتبهحداکثر

 قابلیتایجادقوسالکتریکیوجرقهومناسببرایتخریبتعمدیبافتها)فرضاًازبینبردنتومور(

Pulsed Spray: 

یکمیلیمترازمناسببرایانعقادهایسطحیاستودرجاهاییکهمیخواهیمالکترودبهبافتنچسب  دوحدوداً

شود.بافتفاصلهداشتهباشد،استفادهمی

Coagulation  Bipolar: 

.بااستفادهازاینمودانعقادخیلیظریفباحداقلکربنیزاسیونوسوختنبافتهاراخواهیمداشت

 .دارندpacemakerمناسببرایعملجراحیرویبیمارانیکه

AUTO START: 

خودخودبه(ثانیهجهتایمنی4.6)باتاخیربهمحضتماسدوسرپنستبابافتBipolarخروجیدراینحالت،

بارفشاردادهانتخابشودویکBipolarپدالپاییبرایدکمهشود.البتهالزمبهتوضیحاست،درصورتیکهفعالمی

 .دتغییرحالتخواهدداManualبهمودAuto Startشود،بالفاصلهمود
 

  Monopolarتغییرات سطوح توان در

پلهتغییراتسطوحتوانهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجMonopolarسطوحتوانقابلتنظیمبرایMeg1-Rدر

بهصورتزیراست:pulsed cutوبرایمدهایمونوپوالربهغیراز باشدهایمختلفمتفاوتمیدررنج

 1پلهبا64تا4از:1رنج

 2باپله142تا64:از2نجر

 6باپله124تا146:از3رنج
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یشترچهسطحتوانبهراستکهیرصورتزبهیخروجتوانمقدارچهارسطحتوانبایداراPulsed Cutتکنیک

.بودخواهدبیشتروانعقادبرششود،شدت

 1:64سطحدر

 2:84سطحدر 

 3:114درسطح 

 0:164درسطح 

 Bipolarوح توان در تغییرات سط
نمایشگرتوانودکمههایCOAGULATIONدرستونBipolarباتوجهبهاینکهمودMeg1-Rدر قراردارد.لذا

توجهبهپایینCOAGULATIONمربوطبهتغییرتواندراینمودباسایرمدهای ولیکنبا مشترکخواهدبود.

پلهتقسیمشدهاست.تریکوچکهایمختلفبهرنجBipolarبرایسطوحتوانقابلتنظیمبودنتواندراینمد،

باشد.هایمختلفمتفاوتمیتغییراتسطوحتواندررنج

 1/4پلهبا1تا4:از1رنج

 2/4باپله6تا1:از2رنج

 6/4باپله14تا6:از3رنج

 1باپله24تا14:از0رنج 

 2باپله64تا24:از6رنج 



 آالرم در حافظه سیستم ثبت

کاراکترآالرموکدمربوطبههرآالرمازدوکاراکترتشکیلشدهاست.کاراکترسمتراستمربوطبهنوعوضعیت

درجداولزیرکاراکترهایمربوطبه.درحالتفعالیتآن،آالرمرخدادهاستمدیاستکهسمتچپمربوطبه

 رحینفعالیتآناتفاقافتاده،آوردهشدهاست.د،هاییکهآالرمهاومدنوعوضعیتآالرم



 كاراكتر سمت راست كد نوع وضعیت آالرم

 1 افزایشولتاژمنبعتغذیهداخلیبیشازحدتعیینشده

 2 کاهشبیشازحدمجازتوانخروجیژنراتور

 4  پلیت مونیتورینگ مدار خرابی حالت در پلیتاشکالدروضعیت

 5 درخروجیژنراتوردرحالتفعالیتتوانبیشازحدمجاز

 7 هایداخلیسیستمقطعیارتباطمیانبرد

 1 خرابیحافظهسیستم
 

 

 

 



 كاراكتر سمت چپ كد مد تکنیک
Not active --- 0 

Monopolar Cut/Coag Pure 1 
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Blend 3 

Forced 6 

Fulguration 7 

Pulsed Cut A 

Bipolar Coag.Manual D 



 Meg1_R صات فنیمشخ

 ابعاد و وزن

 Cm30پهنا

cm05عمق

 cm15ارتفاع

kg0وزن



 برق ورودی

تغذیةدستگاه
V244تاV204

Hz64

V-A544حداکثرتوانمصرفی

فیوز

استاندارد

A2.6

V AC264

mm24*6



 حافظۀ داخلی

B1420ظرفیتذخیره

 

 نمایشگرها

هاآالرمهاونمایشحافظه،هادتنظیممبرایکاراکتری24خط0دارایLCDصفحةنمایش

 هاپیغامو

7-Segment6خروجیهاینمایشتوانعددبرای
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LED 

هایمختلفعددبراینمایشفعالشدنژنراتوردرتکنیک0

عددبراینمایشنوعپلیتمتصلبهدستگاه2

عددبراینمایشوجودآالرمپلیت1

هایدیگربجزآالرمپلیتعددبراینمایشوجودآالرم1



 



 جریان مصرفی

 mA124 یتوانخروجبدون

A (rms)2یتوانخروجیممماکزدر

 

 جریان نشتی فركانس باال

Monopolar کمترازmA164 

BipolarکمترازmA64

 

 (فركانس پایینبیمار ) جریان نشتی

 µA14ازکمتر وضعیتعادی

 µA644ازکمتروضعیتتکاشکالی
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 Meg1_R *مشخصات خروجی
Monopolar Cut 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیموم جریان 
 (Aخروجی )

Heating Factor 

(A
2
s) 

Crest Factor
**  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Pure 15448/41/100/1 124544
Blend 15448/40/100/1 144544

Pulsed Cut 10440/46/00/1 164544

 
Monopolar Coag. 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیموم 
جریان خروجی 

(A) 

Heating 

Factor (A
2
s) 

Crest Factor
**  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Forced 34446/41/88/3 64544

Fulguration 34446/42/56/6 26544

Pulsed Spray 34446/42/56/6 26544

 
Bipolar 

 ماكزیمم ولتاژ خروجی مد
VP-P 

ماكزیموم جریان 
 (Aخروجی )

Crest Factor
**  

 در بار نامی

 ماكزیمم توان خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Bipolar Coag.
Auto Start Biolar Coag. 

0444/106/1 64264

باشد.میkHz24±MHz 2*فرکانسنامی

**Crest Factorیابدوازرابطهزیرهایانعقادیشکلموجافزایشمییکویژگیشکلموجاستوباافزایشآنقابلیت

 C.F = Vpeak / Vrms بدستمیآید.

 استانداردها

باشد.می IEC 60601-2-2وIEC 60601-1 ،IEC 60601-1-2هایمرتبطاستانداردهایقبندمطابMeg1-Rدستگاه

 نشت مایعات

ایطراحیشدهاستکهدرصورتنشتمایعاتدر،بگونهIEC 60601-2-2طبقالزاماتاستانداردMeg1-Rدستگاه

گردد.حالتاستفادۀعادی،مشکلیبرایایمنیوعملکردآنایجادنمی

 IECهای  بندی طبقه

 Iکالس حفاظتیبندیطبقه

 BF (Body Floating) هانوعخروجی

defibrillation proof
Earth referencedنوعمداربیمار
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 Meg1_Rدر  خروجی بر حسب مقدار بار مقاومتی توانماكزیمم های   نمودار

ماکزیممونصفتواندوحالتتوان،درهانمودارکند.بارتغییرمیمقدارثابتاستوسطحتواندرایننمودارها

 .رسمشدهاستماکزیمم
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 Meg1_Rدر  سطح توان تنظیم شدههای توان خروجی بر حسب   نمودار

 .کندودتغییرمیتوانازحداقلتاحداکثرمقدارخسطحبارثابتاستودرایننمودارها
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 3 الحاقیه 
مشخصاتفنی

دستگاهجراحیالکتریکی

MEG1باقابلیت

BIPOLAR TUR 
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 مقدمه
شدهجهتاستفادهدراعمالجراحیاورولوژیبهینهسازیBIPOLAR TURباقابلیتMEG1دستگاهالکتروکوتر

قابلافزایشاست.اینتوانقابلتوجهموجبمیشودبرشWatt 250توانخروجیتاBipolar TURاست.درمد

 BlendوPure TURدرمحیطنرمالسالینبهراحتیصورتپذیرد.همچنیندرایندستگاهبااضافهشدنمدهای

TURبررویپنلاصلی،انتخابمدهایMonopolar TURترشدهاست.نیزساده
هایمتداولجراحیالکتریکیشامل:تمامیتکنیکBIPOLAR TURباقابلیتMEG1دستگاه

Monopolar Cuttingالف(
Monopolar Coagulationب(
Bipolar Coagulationج(
Bipolar Cuttingد(

 Bipolar & Monopolar TURه(

،Watt300تانزدیکبهWatt0.1دهدوباگسترۀوسیعتوانخروجیکمترازرادرکاربردهایمتنوعپوششمی

سازد.فراهممیاهایعمومیوتخصصیرتمامیحاالتموردنیازدرجراحی
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 BIPOLAR TURبا قابلیت  Meg1 اجزای پنل جلو

 






)برشخالص(.Pure Cuttingدهندۀانتخابوضعیتدکمهفشاریوچراغنشان(1

Blendدهندۀانتخابوضعیتدکمهفشاریوچراغنشان(2

 Pure TURتدهندۀانتخابوضعیدکمهفشاریوچراغنشان(3

Blend TURدهندۀانتخابوضعیتدکمهفشاریوچراغنشان(4

Forced Coagulationدهندۀانتخابوضعیتدکمهفشاریوچراغنشان(5

CoagulationSoftدهندۀانتخابوضعیتدکمهفشاریوچراغنشان(6

FulgurationیاSpray Coagulationدهندۀانتخابوضعیتدکمهفشاریوچراغنشان(2

برایپدالپاییMonopolarدهندۀانتخابوضعیتچراغنشان(8

برایعملکردپدالپاییBipolar یاMonopolar دکمهفشاریانتخابوضعیت(4

برایپدالپاییBipolarدهندۀانتخابوضعیتچراغنشان(11

Cutting Manual Bipolarدهندۀانتخابوضعیتدکمهفشاریوچراغنشان(11

شوددادنپدالپاییفعالمیتنهابهوسیلةفشارBipolarدراینحالت،خروجی

Bipolar TURتدهندۀانتخابوضعیدکمهفشاریوچراغنشان(12

Coagulation BipolarManualدهندۀانتخابوضعیتدکمهفشاریوچراغنشان(13

.شودتنهابهوسیلةفشاردادنپدالپاییفعالمیBipolarدراینحالت،خروجی

ن(14 چراغ و فشاری وضعیتشاندکمه انتخاب بافت(دهندۀ )حس  Auto start Bipolarاتوماتیک

30 33 34 21 25 26 23 21 

16 24 11 18 10 15 

20 22 

10 11 13 12 1 

14 8 

6

28 20 

0 5 

31 32 

0 3 2 1 

36 35 30 31 01 

02 38 04 
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Coagulation 

 چراغنشاندهندۀوجودخطابهعلتخرابیداخلیویااشتباهاپراتور.(15

 LCDدکمةفشاریجهتانتخابحالتبرگشتبهصفحةقبلدرصفحةنمایش(16

(.LCD)درتنظیمات

جهتانتخابگزینهها.بهسمتپایین LCDحالتحرکتصفحةنمایشدکمةفشاریجهتانتخاب(12

جهتانتخابگزینهها.بهسمتباال LCDدکمةفشاریجهتانتخابحالتحرکتصفحةنمایش (18

 LCDدکمةفشاریجهتتأییدوانتخابادامةمسیریاادامةعملیاتدرصفحةنمایش(14

خواهدLCDتحتعنوانمعرفیصفحاتنمایش5فصلدرLCDنوهایمختلفتوضیحاتتکمیلیدرموردم)

(.آمد

(Standby)دکمةفشاریجهتخاموشکردنموقتدستگاهوقراردادندستگاهدرحالتانتظار(21

برود،پساز Standbyداریمتابهحالتونگهثانیهآنرافشارداده2تا1جهتعملکردنایندکمهبایستی

حالت دریافتنمیStandbyرفتنبه هیچفرمانیرا دستگاه اینحالتخارجمیکند، از زمانیکه تنها ،شودو

پاسخدهدتواندبهفرمانمی وها . مجددا اینحالتکافیستایندکمهرا 1برایخارجشدناز ثانیهفشرده2تا

نگهدارید.
شودواینتازمانیکهبرقدستگاهقطعقراردارد،اطالعاتقبلیحفظمیStandby)درزمانیکهدستگاهدرحالت

،Standbyایناطالعاتدرحافظةدستگاهنگهداریشدهوبهمحضخارجشدنازحالتنشودمعتبرخواهدبود.

گردد.(بهرویصفحاتنمایشظاهرمی

ها.ها،حافظهوپیغام Modeجهتنمایشوتنظیم، LCDنمایشگر(21

.Bipolar کاهشتوانخروجیدکمهفشاری(22

.Bipolar دکمهفشاریافزایشتوانخروجی(23

.CoagulationBipolarدهندۀفعالشدنژنراتورچراغنشان(24

.Bipolar دهندۀتوانخروجینمایشگردیجیتال،نشان(25

.CuttingBipolarفعالشدنژنراتوردهندۀچراغنشان(26

.Coagulationدکمهفشاریکاهشتوانخروجیمونوپالردرحالت(22

.Coagulationدکمهفشاریافزایشتوانخروجیمونوپالردرحالت(28

اهدهراروینمایشگرمشLevelویابانگهداشتنانگشترویآنها،تغییرات28و20هایفشاردکمهرباهربا

شود.انجاممیتر،گامهایتفکیکشدهجهتانتخابدقیقکنیدواینتغییراتبامی

.Coagulationدهندۀتوانخروجیمونوپالردرحالتنمایشگردیجیتال،نشان(24

.Coagulationدهندۀفعالشدنژنراتورمونوپالرنشانچراغهای(31

.Cutدرحالتردکمةفشاریکاهشتوانخروجیمونوپال(31

.Cutدرحالتدکمةفشاریافزایشتوانخروجیمونوپالر(32

مشاهدهراروینمایشگرLevelویابانگهداشتنانگشترویآنها،تغییرات32و31هایباهربافشاردکمه

شود.انجاممیگامهایتفکیکشدهجهتانتخابدقیقتر،کنیدواینتغییراتبامی

Cutتوانخروجیمونوپالردرحالتدهندۀنمایشگردیجیتال،نشان(33
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.Cutدهندۀفعالشدنژنراتورمونوپالرچراغنشان(34

دهندۀاتصالپلیتدوتکهبهدستگاه.چراغنشان(35

.یکتکهودوتکه(plate)محلاتصالصفحهبیمار(36

گاه.دهندۀاتصالپلیتیکتکهبهدستچراغنشان(32

چراغهشداردهندۀمربوطبهصفحـةبیمار(38

اینچراغروشن درمسیرپلیتوصلشدهمشکلیوجودداشتهباشد. هنگامیکهپلیتبهدستگاهوصلنباشدویا

 خواهدشد.

مراجعهنمایید.(0فصلمحلاتصالقلممونوپالر)جهتتوضیحاتتکمیلیدربارهاتصالکانکتورمونوپالربه(34

Monopolarچراغمربوطبهفعالشدنخروجی(41

مراجعهنمایید.(6فصل)جهتتوضیحاتتکمیلیدربارهاتصالکانکتوربایپالربه(محلاتصالقلمبایپالر41

Bipolarچراغمربوطبهفعالشدنمود(42
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان Monopolar Cuttingبه مشخصات مربوط 

 
 

 PUREدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و  (1

 BLENDدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و  (2

 PURE TURدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و  (3

 BLEND TURدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و  (4

 CUTTING یوان خروجهای تنظیم ت دكمه( 32و  31

 CUTTINGدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان( 33

34 ) LEDشدن  دهندۀ فعال نشانMONOPOLAR CUTTING 

آنها،توانخروجیباسطوحمعینییداشتنانگشتبرروابانگهیویتنظیمتوانخروجیهافشاردکمهرباهربا

یابد.تغییرمی

  Cuttingمدهای 

Pure:  بواردشدهینمدآسیدرا کند.مجاورراایجادمییها،باحداقلانعقادبافتوهمواربرشخالص،مداین

ازاینموددرصورتیاستکهخونریزیبافتها نبرش،حداقلخواهدبود.یمجاوردرحیهابهبافت استفاده

.بسیارکمباشد

Blend:شوند.الکترود،منعقدنیزمیهایمجاوردراینحالت،عالوهبربرش،بافت

Pure TUR :تهیهشدههایمثانهوپروستاتجراحیبعنوانمثال،،هایتحتمایعاتجراحیدرمحیطبرایاینمد

کند.استوبرشخالصایجادمی

Blend TUR :تهیههایمثانهوپروستاتجراحیبعنوانمثال،،هایتحتمایعاتجراحیدرمحیطبرایاینمد

 کند.هاستوعالوهبربرش،اثراتانعقادیبیشتریبررویبافتایجادمیشد



30 

33 

31 

32 

0 3 2 1 
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان .Monopolar Coagulationمشخصات مربوط به 

 



 

 

 FORCEDدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و ( 5

 SOFT مددهندۀ انتخاب  نشان LEDدكمه و ( 6

 SPRAYدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDو  دكمه( 2

 COAGULATION یهای تنظیم توان خروج دكمه( 28و  22

 COAGULATIONدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان( 24

31 )LED شدن  دهندۀ فعال نشانMONOPOLAR COAGULATION 

توانخروجیباسطوحمعینیآنها،یداشتنانگشتبرروابانگهیویتنظیمتوانخروجیهافشاردکمهرباهربا

یابد.تغییرمی

 Coagulationهای  مد

Forced :حالت،یندرا.باشدسطحمقطعکوچکمیهابااستفادهازالکترودهایباانعقادعمیقبافتبرایمدینا

هانعقادباعمقداردوبیکهالکترودمورداستفاده،سطحمؤثرکوچکتریوجوددارد،ودرمواردترییقویونمدوالس

 .یداستفادهکنیتوضعینبهتراستازاید،داریازنیادنسبتاًز

Soft:اینمدبرایانعقادمالیمبافتهابدونکربنیزاسیونواثراتچسبندگیبافتبهالکترودبکارمیرود.دراینحالت

ولتاژخروجیدرمقایسهباسایرمدهاکمتراست.

Spray:ویژگیاصلیاینروشباشد.می،بدونتماسالکترودبابافتهاباعمقکمبافتیسطحداینمدبرایانعقا

بدونتماسمستقیمدرمقایسهبامدهایدیگر،شدتقوسالکتریکیبیشتروامکانانعقادازطریققوسالکتریکی،

هامناسباست.بافتبهحداقلرساندناثراتبرشوجداشدنینمدبرایاباشد.الکترودبابافتمی

34 

21 

6

28

20 

0 5 
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان Bipolarمشخصات مربوط به 






 

Cutting .Manual BipolarدهندۀانتخابوضعیتنشانLEDدکمهفشاریو(11

شودتنهابهوسیلةفشاردادنپدالپاییفعالمیBipolarدراینحالت،خروجی

Bipolar TURتدهندۀانتخابوضعینشانLEDاریودکمهفش(12

.Coagulation BipolarManualدهندۀانتخابوضعیتنشانLEDدکمهفشاریو(13

.شودتنهابهوسیلةفشاردادنپدالپاییفعالمیBipolarدراینحالت،خروجی

14) و فشاری وضعیتنشانLEDدکمه انتخاب بافت(دهندۀ )حس  Auto start Bipolarاتوماتیک

Coagulation 

درنظرگرفتهایثانیه4.6)باتوجهبهتاخیربهمحضتماسدوسرپنستبابافتBipolarدراینحالت،خروجی

البتهالزمبهتوضیحاست،درصورتیکهخودفعالمیخودبه(جهتایمنیشده Bipolarپدالپاییبرایدکمهشود.

.تغییرحالتخواهددادManualبهمودAuto Startفشاردادهشود،بالفاصلهمودبارانتخابشودویک

.Bipolar توانخروجیتنظیمفشاریهایدکمه(23و22

24)LEDدهندۀفعالشدنژنراتورنشانCoagulationBipolar.

.Bipolar دهندۀتوانخروجینمایشگردیجیتال،نشان(25

26)LEDلشدنژنراتوردهندۀفعانشانCuttingBipolar.

25 

26 
23 

20 

22 

10 11 13 12 



 Bipolar TURباقابلیتMEG1:مشخصاتفنیدستگاه3الحاقیه

V2.2،130/120  1041مرداد 

 

 Bipolarتغییرات سطوح توان در 
پلهتغییراتسطوحتواندرهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجBipolarسطوحتوانقابلتنظیمبرایMeg1در

باشد.هایمختلفمتفاوتمیرنج

 1/4باپله1تا4از:1رنج

 2/4باپله6تا1از:2رنج

 6/4باپله14تا6از:3رنج

 1باپله24تا14از:0رنج 

 2باپله144تا24از:6رنج 

 6تاانتهاباپله144:از5رنج 

 های آالرم وضعیت
است)رجوعکنیدبهصفحهMEG1ماننددستگاه«Bipolar TURباقابلیتMEG1»هایآالرمدردستگاهوضعیت

دارایآالرمهایزیراست:رانداردوFail: p>100تفاوتکهآالرم(بااین60

 اتفاق
آالرم ظاهر شده 

 LCDروی 
 تأثیر بر فعالیت تیاولو گروه

ثبت در 

 حافظه

از بزرگتر توان در دستگاه از استفاده

100Wattثانیه.34بصورتپیوستهبیشاز

غیرغعال دستگاه متعارف، غیر بعلتاستفاده

دقیقهاجازهدهیددستگاه1.حدودشدهاست

خنکشود.

Heat Factor 1 متوسطعملکردی
قطعیاعدماجازه

Monopolarفعالیت
 

استفادهپیوستهازدستگاهدرحالتمونوپوالر

در حرارت افزایش احتمال زیاد. جریان با

محلپلیت.

دهید اجازه و نموده فعال غیر را دستگاه

هشیابد.حرارتدرمحلپلیتکا

Heat Factor 2 پایینعملکردی-- 

استفادهپیوستهازدستگاهدرحالتمونوپوالر

در حرارت افزایش احتمال زیاد. جریان با

محلپلیت.

بعلتاستفادهغیرمتعارف،دستگاهغیرفعال

شدهاست.اجازهدهیدحرارتدرمحلپلیت

کاهشیابد.

Heat Factor 3 متوسطعملکردی
یاعدماجازهقطع

Monopolarفعالیت
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 BIPOLAR TURبا قابلیت  MEG1مشخصات فنی 

 ابعاد و وزن

 mm301پهنا

cmm056عمق

cmm161ارتفاع

kg0وزن



 یبرق ورود

تغذیةدستگاه
V244تاV204

Hz64

V-A506یحداکثرتوانمصرف

فیوز

استاندارد

A3

V AC264

 mm24*6 

 حافظۀ داخلی

B1420(1 KB)ذخیرهظرفیت

 نمایشگرها

LCDصفحةنمایش 0دارای میتنظبراییکاراکتر24خط نماحافظه،هادم و وآالرمشیها ها

 هاغامیپ

7-Segment1یخروجهایتواننمایشعددبرای

LED 

هایمختلفعددبراینمایشفعالشدنژنراتوردرتکنیک5

دستگاهعددبراینمایشنوعپلیتمتصلبه2

عددبراینمایشوجودآالرمپلیت1

هایدیگربجزآالرمپلیتعددبراینمایشوجودآالرم1

عددبراینمایشاینکهفشردنپدالکدامتکنیکرافعالخواهدنمود2

 جریان مصرفی

 mA105بدونتوانخروجی

A (rms)1/2درماکزیممتوانخروجی
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 فركانس باال یان نشتیجر

Monopolar کمترازmA164 

BipolarکمترازmA24

 

 (نییفركانس پابیمار ) یان نشتیجر

 µA14کمتراز*یتعادیوضع

µA64کمتراز*یتتکاشکالیوضع

 گرمتصلباشندیکدیماربهیمربوطبهبیهانالیترمیکهتمامدرصورتی*



 *مشخصات خروجی

Monopolar Cut 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیموم 
جریان خروجی 

(A) 

Heating 
Factor (A

2
s) 

Crest Factor
**  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Pure, 
Pure TUR 

1441/10/330/1 344244

Blend, 
Blend TUR 

24441/13/313/2 244044

Monopolar Coag. 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیموم 
یان خروجی جر

(A) 

Heating 
Factor (A

2
s) 

Crest Factor
**  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Forced 20441/45/110/384044

Soft 6441/41/226/1 84244

Spray 64441/46/226/66/0تا***
 84644

Bipolar 

 مد
ماكزیمم ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیموم 
یان خروجی جر

(A) 

Crest Factor
**  

 در بار نامی

 ماكزیمم توان خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Bipolar Cut 8240/36/1244144***8/2تا

Bipolar TUR 1241/06/1264144***8/2تا

Bipolar Coag.
Auto start Bipolar Coag.0541/36/1 164144

باشد.یمkHz1±kHz 014*فرکانسنامی

**Crest Factorیابدوازرابطهزیرهایانعقادیشکلموجافزایشمیاستوباافزایشآنقابلیتموجیکویژگیشکل
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 C.F = Vpeak / Vrms بدستمیآید.

براساستوانتنظیمشده***

 

 IECهای  بندی طبقه

 Iکالس یحفاظتیبندطبقه

CF (Cardiac Floating)هاینوعخروج

Floating Outputمارینوعمدارب
 

 یبر حسب مقدار بار مقاومت یخروج توانماكزیمم  یها  نمودار

ماکزیممونصفتواندوحالتتوان،درهانمودارکند.یرمییبارتغمقدارثابتاستوسطحتواندرایننمودارها

.رسمشدهاستماکزیمم
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 سطح توان تنظیم شدهبر حسب  یتوان خروج یها  نمودار

 .کندیرمییتوانازحداقلتاحداکثرمقدارخودتغسطحبارثابتاستودرایننمودارها
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 های  ماكزیمم ولتاژ خروجی  نمودار

دهند.انتخابشده،نشانمیLevelحسبمقدارروجیدستگاهرابرـماکزیممولتاژپیکخنمودارهااین
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thCompany: Pardis Technology Park, 20  km of Damavand Road
www.kavandish.ir   info@kavandish.ir

Sales Office: Tell:(+98-21)88531318-19   Fax:(+98-21)88519063

 

MEG1 

For General Surgery

MEG1-E

For Endoscopy 

MEG1-R 

Radio Frequency Surgery

“MHZ Technology”

Factory: Tel: (+98-21) 76250635-38   Fax:(+98-21) 76250637 


