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 مقدمه (1

 

ها متكي     ها مختص به ذات مقدس اوست؛ و همة قدرت  سپاس و ستايش خداي را كه همة ستايش

 كرانة او جاري است.  ها از سرچشمة فيض ب   به قدرت اليزال اوست؛ و همة نعمت

نييد؛ و چيه زينتي     و چه نعمت  باالتر از نور هدايت دين مبين اسالم، كه قلب ما را به آن منور گردا

كه بشريت، بلكه  كل عالم خلقت را  -صل  اهلل عليه و آله و سلم -زيباتر از وجود مقدس نب  اكرم

 به آن مزين نمود.

وسييلة   امبر قرارداد؛ و بهيدهندة راه پ  را ادامه -عليهم السالم -و سپاس خداي را، كه ائمة معصومين 

 دي نجات داد.ايشان، امت محمد را از انحراف و ضاللت اب
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و نحيوة   MEG2اي كه پيش رو داريد، براي معرف  هر چه بهتير دسيتهاه الكتروكيوتر ميدل       كتابچه

 استفاده از آن تهيه شده است.
 

  كنند ضروري است.  مطالعة دقيق اين كتابچه، براي كلية كاركناني كه به نحوي با اين دستگاه كار مي 

 

  خارج   كشور 01بيش از صادرات به 

  دريافت تأييديه از اداره كل تجهيزات پزشك 

 هاي دانشهاه  و خصوص  كشور شمار از معتبرترين بيمارستان هاي ب  دريافت تأييديه 

  نشان دريافتCE     و باالخره خدمات پس از فروش سريع و آميوزش رايهيان از افتخيارات

 آيد. اين شركت به شمار م 
 

هياي ديهيران نيسيت، خواهشيمنديم بيا        ادها و راهنمياي  نياز از پيشينه   از آنجاي  كه هيچ كاري ب 

مان، يياري و  تهياي محصيوال    فرستادن نظرات خود، ما را در افزودن هر چه بيشتر كيفيت و قابلييت 

 مساعدت فرماييد.

اميد است با ارتباط و هماهنه  هر چه بيشتر بين جامعة مهندس  و پزشك ، شاهد رشد روزافيزون  

 نعت تجهيزات پزشك  در كشور عزيزمان باشيم.يفت صريمهندس  پزشك ، و پيش
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 MEG2 ها و مشخصات دستگاه جراحي الكتريكي مدل   ويژگي (2
 

هياي نيو در     گيري از تكنولوژي پيشيرفته، واسيتفاده از روش    با بهره MEG2 سرجريدستهاه الكترو

هياي    اهم آوردن قابلييت الملل ، و با فير   الكترونيك قدرت و رعايت آخرين استانداردهاي ايمن  بين

هياي جراحي      اي مدرن و قابل استفاده در كلية اتيا  عميل    در جراح  الكتريك ، پديده متد بايپالر

 باشد.  عموم  و تخصص  م 

 :دهد  را پوشش م زير هاي جراح  الكتريك    تكنيك MEG2دستهاه 

   

  Bipolar Coagulation( الف  

 Bipolar Vessel Sealing( ب   

 

 MEG2برخي از امتیازات و امكانات جديد دستگاه جراحي الكتريكي مدل  (2ـ1
 

  bipolarييا  monopolarيكي ، بيا اسيتفاده از ابزارهياي     رمتيداول جراحي  الكت  هاي  در تكنيك

را منعقيد نميود و بيراي عيرو  بزرگتير باييد از        2mmتوان عروق  با قطير حيداك ر    معمول ، م 

 انند گره زدن يا كليپس، استفاده شود.روشهاي متداول جراح  عرو ، م

، قابليت انعقاد كليه   MEG2در دستهاه  Vessel sealing systemاكنون با استفاده از مودهاي 

فراهم گشته است . در اين سيستم عرو  و يا بافتهاي حياوي عيرو ،    7mmعرو  با قطر كمتر از 

لكتريك ، با پيروي از يك الهوريتم داخل دو فك يك ابزار جراح  مخصوص قرارگرفته و جريان ا

دستهاه بصورت خودكار رسيدن به نقطية اپتييمم را    شود. هوشمند و كنترل شده به بافت اعمال م 

دهد و سپس اعمال انرژي را متوقف نموده و با استفاده از آالرمهاي نيوري و صيوت ،    تشخيص م 

 سازد.   مطّلع م   sealجراح را از اتمام پروسة 
 تفاده از این سیستم عبارت است از:مزایای اس

 خصوصاً در  كاهش قابل توجه در زمان عملهاي جراح  و افزايش سرعت عمل جراح

 باشد موارديكه دسترس  جراح به عرو  خون  دشوار م 
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  كاهش ميزان خونريزي عموم  بيمار در طول عمل و كاهش زمان بستري بيمار پس از عمل

 جراح   

   استقامت بيشتر عروseal  شده در برابر افزايش فشار خون، نسبت به روشهاي بايپالر

 معمول  و اولترا سوند

  سهولت استفاده جراح از اين سيستم 

  قابليت استفاده از اين سيستم در اعمال جراح  باز و الپاروسكوپ 

 هاي هوشمند كنترل توان و ولتاژ و برقراري فيدبك از تغييرات امپدانس  با اعمال الهوريتم

گردد. بنابراين  ت، نقطة انعقاد اپتيمم بوسيله دستهاه تشخيص داده شده و خروج  قطع م باف

 ميزان كربنيزه شدن، چسبندگ  به بافت و آسيب حرارت  حداقل خواهد بود.

   استفاده ازvessel sealing system   موجب كاهش صدمات ناش  از سوزن بخيه م

 دهد دز را كاهش م شود بنابراين احتمال انتقال هپاتيت و اي

  در روش جديد از كالژنها و االستينهاي ديوارة عرو  و بافتهاي اطراف برايseal   كردن

شود، بنابراين بر خالف روشهاي قبل  هيچهونه مواد خارج  استفاده  عرو  استفاده م 

شود  شود و عوارض ناش  از باق  ماندن مواد خارج  داخل بدن بيمار منتف  م  نم 

 از قبيل تأثير بر تصوير برداريهاي تشخيص  در آينده و يا عفونتهاي ناخواسته(.      )عوارض 
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 MEG2مشخصات فني دستگاه  (2ـ2
 

 برق ورودي  :( 1-2-2

   هرتز 01، ولت 041ال   011ولتاژ تغذية دستهاه  

  3.2 مصرف  جريانحداك ر A(rms) 

  وليت   001آمپر و ولتاژ  0فيوز اصل  دستهاه، از نوع استاندارد با جريانAC   و ابعيادmm01*0 

 باشد م 

 حمل و نقل و انبار كردن   رايشرايط محیطي مجاز ب (2-2-2        

       :تا  1دماC04  + 

       :بدون شبنم 91% تا 01رطوبت % 

       :فشار جو mbar011  تاmbar 0101 
 

 سیستمهاي  ايمني : (3-2-2

  استانداردهاي ساختار اصل  بر اساسIEC60601-1 و IEC60601-1-2و IEC60601-2-2 

 حفاظت : كالس  طبقه بنديI   
  .براي اطمینان از رعايت مسائل ايمني و زمین شدن مناسب دستگاه، بايد از پريزهاي ارت دار بدين منظور استفاده نمود 

 

  CF(Cardiac Floating)  نوع خروجیها :  (4-2-2

 

 Floating Outputبیمار :    نوع مدار  (5-2-2
 

 آمپر ميل  01كمتر از  جريان نشتي فركانس باال :  (6-2-2
 

 جريان نشتي بیمار) فركانس پايین( : (7-2-2

 ميكرو آمپر 01وضعيت عادي كمتر از                             

 پرميكرو آم 01وضعيت تك اشكال  كمتر از                                     
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 كنترل توان خروجي : (8-2-2

 كنترل دائم و اتوماتيك توان خروج  در حاالت تك اشكال 
 

 كنترل زمان فعال بودن دستگاه : (9-2-2

 ثانيه. 01ثانيه و قطع كامل بعد از  01آالرم صوت  و نوري بعد از 
 

 سیستم عیب يابي خودكار: (10-2-2

 و قابليت ذخيره ده پيام آخر. تشخيص و ثبت خراب  بصورت پيامهاي كد شده
 

 و دستگاه  : كاربرارتباط بین  (11-2-2

 ((  0-0-0)رجوع شود به بخش ) هاي نوري و صوت  جهت فعال شدن دستهاه نشانهر 

  نشانهر ديجيتال  جهت نمايش توان خروج 

  ها. پيغام و خطاها ،مودها نمايشكاراكتري جهت  01خط  4نمايشهر كريستال مايع 
 

12-2-2) Vessel Sealing System  : 

 و برقراري فيدبك از تغيييرات امپيدانس    ، هاي هوشمند كنترل توان و ولتاژ در اين مود با اعمال الهوريتم

گردد. بنابراين مييزان كربنييزه    بافت، نقطة انعقاد اپتيمم بوسيله دستهاه تشخيص داده شده و خروج  قطع م 

 رارت  حداقل خواهد بود.شدن، چسبندگ  به بافت و آسيب ح

       عرو  مسدود شده، تا چند برابر فشار سيستول ، در برابر افزايش فشيار خيون، از خيود مقاوميت نشيان

دهند. اين مقاومت در برابر فشار، معادل روشهاي متداول جراح  عرو  مانند بخييه بيوده و از روشيهاي     م 

 اولتراسوند و بايپالر معمول  بسيار بيشتر است. 

 7توان كليه عرو  با قطر كمتر از  وسيلة اين سيستم م بmm  راseal .نمود 

  دو مودSeal 1 وSeal 2   بر اساس نوع ابزار آالتVessel Sealing براي اطيالع  قابل انتخاب اسيت(

 مراجعه فرماييد(. 0بيشتر از تفاوتهاي ايندو مود به بخش

  سيستم در جراح  باز يا جراح  الپاروسيكوپ  اسيتفاده   توان از اين  با استفاده از ابزارهاي مخصوص، م

 .كرد
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 : انعقاد  دو قطبي (13-2-2

  براي شكل موج خروج Bipolar   باشد معمول  بصورت سينوس  پيوسته م   

 انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون و اثرات چسبندگ  بافت به الكترود 

يا بصورت اتوماتيك پس از تماس با بافت امكان فعال شدن ژنراتور با پدال پاي  و(Auto Start) 

 معمول   Bipolarدر روش 

   امكان انتخاب قابليتAuto Stop و تشخيص اتوماتيك انعقاد اپتيمم بافت   
 

 انطباق كانكتورهاي لوازم جانبي : (14-2-2

تر به جدول )جهت اطالعات بيش BOWA: سازگار با اتصاالت ول  لب و Vessel Sealing كانكتور

 مراجعه نماييد( 01در صفحه  7-0

 ول  لب و Tecno, Martin, Metko , Fiab, Berchtold ,  Bowaبا اتصاالت  سازگار  پالر: باي

 Erbe. و Kavandishهاي  پدالبا  سازگار  پدال پاي :
 

 وضعیت كار دستگاه : (15-2-2

 ر زمان كوتاه مدت است.وضعيت كار دستهاه الكتروكوتر از نوع كار مداوم با بار د

 تذكيييير :

سيكل كار عادي دستهاه در حاليكه حداك ر توان خروج  در بار نام  )يا بار با مقاومت كمتر از بار 

بيودن ژنراتيور دسيتهاه، بهتير      ثانيه فعال 01هر بدين گونه است كه به ازاي  شود، نام ( استفاده م 

  كمتير از مقيدار حيداك ر باشيد )و ييا بيار بيا        باشد و چنانچه توان خروج ثانيه خاموش 01است 

 .توان سيكل كار دستهاه را افزايش داد مقاومت بيشتر از بار نام  استفاده شود( ، م 

 
 

: احتیاط 

دستگاه از نوع دستگاههای معمولي بوده و بدون حفاظت ویژه در برابر ورود آب استت االبتت    

در متورد   IEC 60601-2-2استتاندارد   ای طراحي شده است کت  الزامتات   محفظۀ آن بگون 

 شود(. ترشح مایعات برآورده مي
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 جدول مشخصات فني اين دستگاه به شرح زير است:
 

Technical Data MEG2 

Mains Voltage 200V-240V(50-60 HZ) 

Protection class I 

Type of output CF 

Leakage LF and HF Currents In accordance with IEC 60601-2-2 

Nominal frequency 410 KHZ 

Current Consumption Without R.F. Power 130  mA 

Current Consumption With Max. R.F. Power 3.2 A (rms) 

Dimensions & Weight 

Weight 6.80  Kg 

Height 159  mm 

Width 371  mm 

Depth 465  mm 

 

 : Crest factor تعريف
انعقادي شكل موج افيزايش مي  يابيد و    هاي  وج است و با افزايش آن قابليتيك ويژگ  شكل م

 C.F = Vpeak / Vrms                                               ازرابطه زير بدست م  آيد.

 

 دوم
ماکزیمم ولتاژ 

 خروجي
VP-P 

ماکزیمم جریان 
 (Aخروجي ا

Crest Factor  
 در بار نامي

ماکزیمم توان 
 خروجي
Watts 

 بار نامي
Ohms 

Bipolar 

Coag. 
071 4/0 0/0 011 011 

Auto Start      

 Bipolar 

Coag. 

001 0/0 0/0 01 011 

Seal1 070 0/4 0/0 001 00 

Seal2 070 1/4 0/0 001 00 
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 ي پانل جلو و  پانل پشت دستگاه  :معرفي عملكرد اجزا  (2ـ3

 

 
 

 

 0شكل شمارة 

 ط به پانل جلو :هاي مربو قسمت (1-3-2

 .Coagulation  Bipolar Manualدهندة انتخاب وضعيت چراغ نشاندكمه فشاري و  (0

 .شود تنها به وسيلة فشار دادن پدال پاي  فعال م  Bipolarدر اين حالت، خروج  

 اتوماتيك )حس بافت( دهندة انتخاب وضعيت دكمه فشاري و چراغ نشان (0

Coagulation Bipolar Auto Start :    در اين حالت، خروجيBipolar    سير   بيه محيض تمياس دو

 شود. البته الزم ، خودبه خود فعال م (جهت ايمن  بيمار و اپراتور ثانيه 1.0)با تاخير  پنست با بافت

 انتخاب شود و ييك بيار فشيار داده شيود،     Bipolarبه توضيح است، در صورتيكه پدال پاي  براي 

  . تغيير حالت خواهد داد Manualود به م  Auto Startبالفاصله مود 

 .براي انعقاد دوقطب  Auto Stopدكمه فشاري و چراغ نشان دهندة انتخاب مود  (0

بيه   Bipolar Coagميود  شود كه بخواهيم تشخيص انعقاد بافت را در   م  انتخابزمان  حالت  اين 

كتريكي  بافيت در حيال    در اين صورت دستهاه تغييرات مقاومت ال. صورت اتوماتيك داشته باشيم
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اپتييمم    ها بيه مرحلية انعقياد    اي كه بافت كند و در مرحله گيري م  انعقاد را به صورت دائم  اندازه

صورت اتوماتييك   ها، خروج  به رسند و قبل از مراحل خشك شدن بافت و كربنيزاسيون بافت م 

 .شد  شود و هشدار مربوطه شنيده خواهد قطع م 

 .Vessel Sealing2 دهندة انتخاب وضعيت نشان دكمه فشاري و چراغ (4
داشته  وجود دقت و ظرافت بيشترياين مود براي انواع  از ابزارهاي جراح  طراح  شده كه در آن نياز به 

 مراجعه فرماييد( 0)جهت اطالعات بيشتر به فصل د.نشو sealتا عرو  بطور كامل  انرژي كمتري احتياج است و

 .Vessel Sealing1 دهندة انتخاب وضعيت شاندكمه فشاري و چراغ ن (0
 اعمال و نياز به سطح تماس بيشتري با بافت داشتهاين مود براي انواع  از ابزارهاي جراح  طراح  شده كه 

 مراجعه فرماييد( 0)جهت اطالعات بيشتر به فصل  وجود دارد. انرژي بيشتري

 .Bipolar كاهش توان خروج  دكمه فشاري (0

 را روي Levelو يا با نهه داشتن انهشت روي آنها، تغييرات  7و   0هاي  ر دكمهبا هر با فشا

انجام  تر، گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيقكنيد و اين تغييرات با  مشاهده م   00نمايشهر 

 شود.  م 

 ، 0.2 تغييرات به صورت Level 5.0~1.0 پله واز 0.1، 0.1 تغييرات به صورت Level 1.0~0.1از 

صورت  تغييرات به  Level 20~10پله و از 0.5  پله  0.5 تغييرات به صورت Level 10~5 و از  0.2

انتخاب  Level وخواهد بود   تغييرات به صورت دو پله دو پله  Level 100~20يك پله يك پله و از 

 انتخاب است. ، خروج  قابلتا توان نام  0.1Wشده معادل توان خروج  م  باشدكه از 

  زم به ذكر است براي سهولت كار چنانچه دكمه فشرده شده بيش از چند ثانيه در اين حالت) ال

  افزايش خواهد يافت.( Level نههداشته شود، سرعت تغييرات 

 .Bipolar دكمه فشاري افزايش توان خروج   (7

 دكمة فشاري جهيت خياموش كيردن موقيت دسيتهاه و قيرار دادن دسيتهاه در حاليت انتظيار          (0

((Standby   تا بيه   داريم ثانيه آن را فشار داده و نهه 0تا  0، كه جهت عمل كردن اين دكمه بايست

و  كنيد  نم  ، دستهاه هيچ فرمان  را دريافت Standbyبرود، پس از رفتن به حالت   Standbyحالت 

شيدن از   خيارج  ها پاسخ دهدكه براي تواند به فرمان م  ،شود تنها زمان  كه از اين حالت خارج م 

 داريد. ثانيه فشرده نهه 0تا  0اين حالت كافيست اين دكمه را مجددا 

زمانيكيه   شود و اين تيا  قرار دارد ، اطالعات قبل  حفظ م  Standby)در زمانيكه دستهاه در حالت 
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شده و به محض  بر  دستهاه قطع نشود معتبر خواهد بود.اين اطالعات در حافظة دستهاه نههداري

 گردد.( ، به روي صفحات نمايش ظاهر م  Standbyحالت  خارج شدن از

 چراغ نشان دهندة وجود خطا به علت خراب  داخل  و يا اشتباه اپراتور (9

 ها. ها وپيغام Mode، جهت نمايش  LCDنمايشهر   (01

 .Bipolar دهندة توان خروج  نمايشهر ديجيتال، نشان (00

 .Vessel Sealing ابزار محل اتصال (04، 00، 00

 معمول . Bipolarمحل اتصال قلم ( 04و  00

  Berchtold.و  Martinبا استاندارد  محل اتصال قلم دوقطب  (00

 

 
 قسمت هاي مربوط به پانل پشت : (2-3-2
 

 ( و محل نصب فيوز ورودي011تا  HZ 01 – (ac)V 041محل اتصال كابل بر  شيهر )( 00

 (.استانداردولت/ 001آمپر/  0)

    بر  اصل  دستهاه.( كليد 07

 مشخصات دستهاه. پالك( 00

  ( ولوم صدا براي تنظيم شدت صوت. 09

 يابد و بالعكس. هاي ساعت، شدت صوت افزايش م  با چرخاندن اين ولوم در جهت عقربه

 محل اتصال كانكتور مربوط به پدال پاي . (01

 قسمت هاي فلزي فيش  عالمت هشدار به معن  امكان بر  گرفته  در صورت تماس بدن با( 00

   ها و يا مدارات داخل  دستهاه به سبب وجود ولتاژهاي باال در آنها.
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 تصویر پانل پشت دستگاه -2شكل 

 

 

 دستگاه : و پشت كاررفته در پانل جلو  گرافیكي بههاي   جدول معرفي عالمت  (2ـ4
 

 توضیح عالمت

 

های   ریانتاست و ج Cardiac Floatingع درجۀ حفاظت دستگاه در مقابل شوك الكتریكي از نو

چنین، دستگاه در مقابل ولتاژهای زیادی ک  دستگاه   تي فرکانس پایین بسیار ناچیزند. همتنش

 کند، حفاظت شده است.  الكتروشوك قلبي ب  بدن بیمار وارد مي

 
 شود  عال ميکانكتور مجاور عالمت حك شده، باسوئیچ دستي ف

 .شود حك شده، با پدال پایي فعال مي های عالمتیكي از کانكتور مجاور  

 

 

خودکار،  اند، ممكن است بصورت  هایي از دستگاه ک  با این عالمت مشخص شده  خروجي قسمت

 دادن پدال پایي یا کلید انگشتي و صرفاً با تماس الكترود با بافت، خودبخود فعال شوند بدون فشار

 
 خطر وجود ولتاژهای باال در کانكتورهای خروجي

 
 باشد.  اندازی و استفاده از آن الزم مي  دستگاه، پیش از راهکلی  مدارك همراه مطالعۀ 

 
 و مطالعۀ آن  رجوع ب  دفترچۀ راهنما
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مربوط ب   EC/2002/96یي منطبق با دایرکتیو اروپا  WEEEاین دستگاه دارای عالمت 

لوازم الكتریكي و الكترونیكي است و مشخص مي کند ک  نبایستي برای دور ریختن دستگاه از 

های  مخصوص بازیافت زبال های  زبال  معمولي استفاده نمود و دستگاه بایستي در محلهای  سطل

 .مراجع  شود 01الكتریكي و الكترونیكي دور ریخت  شود. برای اطالعات بیشتر ب  فصل 

 

نسبت به  تخلية الكترواستاتيك جهت كانكتورهاي  كه   هشدار تخليه الكترواستاتيك

 بايد احتياطات الزم را رعايت نمودها  حساس هستند و در هنهام كار با آن

 

 شماره سریال دستگاه

 

اخل الكترومغناطيس  دستهاه كوتر برروي دستهاههاي الكترونيك  مجاور وجود احتمال تد

دارد، بنابراين درصورت مشاهدة وضعيت غير عادي در دستهاههاي مجاور، اين احتمال را 

 هم در نظر بهيريد كه ممكن است اين وضعيت ناش  از تداخل دستهاه كوتر باشد.

 

 MEG2 هاي توان خروجي دستگاه  نمودار (2ـ 5

 

، توان نام  خروج  دستهاه را بر حسب مقدار بيار  00و  04هاي   صفحههاي ترسيم شده در   منحن 

انيد. در    دهند. اين نمودارها به دو صورت ترسيم شيده   مقاومت  و مقدار توان انتخاب شده، نشان م 

كند، و در حالت   توان از حداقل تا حداك ر مقدار خود  تغيير م  Levelيك حالت بار ثابت است و 

ودارهاي بيار  يدار بيار در نمي  يكند. مق  يير م ياهم تغ 0111ثابت است و بار از صفر تا  Levelديهر 

در  نام  و نصف توان نام  و دو حالت توان مودهاي مختلف در نمودارها آمده است  راييثابت، ب

تيوان خروجي     sealبا توجه بيه اينكيه در مودهياي    هر وضعيت، در يك نمودار رسم شده است. 

 هوشمند است و توسط دستهاه تعيين ميشود، نمودار نصف توان در اين مودها ترسيم نشده است.

از مقدار نام   ±01(( ، توان واقع  ممكن است تا حدود % IEC60601-2-2با توجه به استاندارد )) 

 تفاوت داشته باشد.

 MEG2 هاي  ماكزيمم ولتاژ خروجي دستگاه  ( نمودار2ـ 6

حسيب مقيدار    دسيتهاه را بير   روج يماكزيمم ولتاژ پيك خي  00  صفحههاي ترسيم شده در  منحن 

Level  دهند.  انتخاب شده، نشان م 
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 اندازي دستگاه  نصب و راه (3
 

   
دقت مشخصات ظاهري و لوازم جيانب  آن را بررسي      بندي دستهاه، به  پس از باز كردن بسته

ونقل و يا به هر دليل ديهر، آسيب  به دستهاه وارد شده است، لطفاً   يد. در صورت  كه در اثر حملكن

تماس بهيريد و نوع خرابي  وشيمارة سيريال دسيتهاه را بيه       کاوندیش سیستممهندسي شرکت با 

 همراه نشان  خود اطالع دهيد.

 م در يينكيات مه)فترچه راهنما اين د 0نوان شده در فصل قبل از شروع كار با دستهاه موارد ع

 را مطالعه نماييد. ( MEG2 دليجراح  الكتريك  م استفادة صحيييح و ايمين از دستهاه

 
 (v 041 ~ 011)پس از اطمينان از سالمت ظاهري دستهاه، با كابل بير  آن را بيه شيبكة بير      

 .متصل نماييد

 آن را روشن كنيد. -در پشت دستهاه  - 07با استفاده از كليد بر  اصل   حال

 هشدار :

 .دییارت دار استفاده نما یزهایاز پر ياتصال ب  برق اصل ی: حتماً برايكیخطر شوك الكتر 

 

 
پانل جلوي دستهاه بايست  روشن شود، سپس دستهاه شروع به تست قسيمت هياي مختليف    

به ترتيب  Segment-7و  LCDهاي نمايشهر  ابتدا بايست  كليةخانه .(Self - Checking)خود نمايد

) هاي مربوطه روشين شيوند   روشن شده و مورد بررس  قرارگيرند . سپس مودها چك شده و چراغ

 LCDن نيز بيه روي نمايشيهر   آ ويرايش نرم افزاري دستهاه به همراه تاريخ شمارة نسخةهم زمان 

زارش . پس از بررس ، چنانچه مشكل فن  در قسمت  از دستهاه مشياهده گيردد، گي   (ظاهر م  شود

( و چنانچه 0قابل رؤيت است. )شكل LCDگردد كه بروي صفحة نمايش  خراب  مربوطه صادر م 

 01 هصيفح ل هاي گزارش شده مد نظر نباشد ) توضيح در مورد هر كد خراب  در جيدو  رفع خراب 

اي فشار داده شود تا سيستم آمادة كار شود. )) البتيه بيديه  اسيت، در     آمده است(، كيافيست دكمه

ن حالت مودهاي  كه در مورد آنها گزارش خراب  اعالم شيده اسيت، بيه صيورت صيحيح عميل       اي

 نخواهند كرد.((
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 3شكل شمارة     

 

در » بررس  انجام شده با موفقيت پايان يابد، پيغيام    Self-Checkingدر صورتيكه پس از مراحل 

گيردد )شيكل    مي   ظياهر  LCDبراي لحظات  بروي نمايشهر  «بررس  انجام شده خطاي  ديده نشد

 (.4شمارة 

 

 
 

 
 

 
 

 

 4شكل شمارة    
 

شود )شيكل   ظاهر م  LCD(( بروي نمايشهر …خوش آمديد  MEG2وسپس پيغام )) به سيستم 

، بيه صيورت چشيمك زن در پانيل ظياهر      هنهام اطالعات از قبل ذخييره شيده   (  در اين0 ةشمار

تا سيستم به حالت نرميال رفتيه و آميادة     شود اي فشار داده گردد و در اين لحظه كيافيست دكمه م 

 .دگردكار 

 

 

 

 

 
 

 

 5شكل شمارة  

 

SELF  CHECK  ERRORS 

There are no errors. 

WELCOME  TO  MEG2 
 

Please  press  a  key 
 

to  Start 

 

 

SELF  CHECK  ERRORS 
    Error  Codes  are : 

 

   02, 12, 22 
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كارگيري دسيتهاه در اتيا  عميل،      كنيد  قبل از به  در صورت  كه براي اولين بار دستهاه را روشن م 

 طبق دستورات زير عملكرد آن، آزمايش شود:

اي صيورت گييرد و در انتهيا، صيفحة      بايست  تا انتها بدون هيچ وقفيه   Self-Checkingمراحل  (0

 هاي انتخاب شده را نمايش دهد.  Modeنمايش، 
 

 يش دهند. تنظيم شده را نما فرض پيشبايست  توان   00تال ديجي نمايشهر (2 

 :  تذكر

 باشد.  (( در نمايشهرها، نشانة  ))عدم انتخاب توان در خروج (( م  - - -حالت ))    
 
 

را دقيقاً بررسي  كنييد و در صيورت سيالم      Bipolarقلم  و پدال پاي كلية لوازم جانب  دستهاه،  (3

  ، به دستهاه متصل نماييد.بودن
 

با فشار پدال پاي ، خروج  تنظيم نماييد.   7  و  0   هاي را توسط دكمه 00ديجيتال  نمايشهر (4

HF  صداي ، هر بار فعال كردن ژنراتوررا توسط پنست دوقطب  به گوشت خام اعمال نماييد. با

 شود.    شنيده م  انتخاب شده.پيوسته مربوط به مود
 

 .دهيدقرار  Autoدر حالت  را Bipolarژنراتور وضعيت فعال شدن   0  با فشار كليد  (4

 به صورت خودكار و با تأخير Bipolarپنست روي گوشت خام و مرطوب، ژنراتور رار دادن يبا ق

راتور شدن ژنوضعيت فعال   0ويا   4  ،  0  هايبا استفاده از كليد حال شود  فعال م  ،ثانيه 0.5

Bipolar را در حالت Bipolar Coag. يا Seal1  ويا  Seal2 ين حالت نبايد با قرار قرار دهيد. در ا

 گرفتن پنست روي گوشت، ژنراتور به صورت خودكار فعال شود.                                              

 00را روي نمايشهر ديجيتال  Level، تغييرات  Bipolarدر بخش    7  و  0  با فشار كليدهاي (5

ط پدال و يا به صورت خودكار روي گوشت توس Bipolarمشاهده كرده و با فعال كردن خروج  

 Bipolar Coag,مود  سهخام، تغييرات قدرت خروج  را مشاهده نماييد. اين تست براي هر 

Vessel Sealing1,2  شود. انجام م 
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ايتي در مورد عملكرد ـكل يا نارضـورت بروز هرگونه مشـتري گرامي درصـمش

يا بسته بندي و حمل و نقل هاي ذكر شده( و   محصول )پس از انجام آزمايش

محصول و يا بازيافت محصول )پس از پايان دورة عمر آن( و نيز درصورت 

، شركت مهندسي كاونديش سيستمبراي بهبود كيفيت، با  داشتن هرگونه پيشنهاد

  رمائيد.تماس حاصل ف خدمات پس از فروشبخش 
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 : LCDمعرفي صفحات نمايش  (4

 كنند. نماي  م كاربر را نسبت به وضعيت دستهاه راه LCDصفحة نمايش  MEG2در دستهاه 

كه براي فعال شدن نوع لوازم جانب  و نيز  پيغام هاي هشدار ،مود انتخاب شده  صفحه نمايش

 .دده نمايش م  را ( Hand Switch يا Foot Switch) استفاده شده
 

 

  : شوند نمايش داده مي Self-Checkingدر جدول هشدارهايي كه 
 

 مفهوم کتد کد 

 Auto-bi-coagذية منبع تغ افزايش ولتاژ 01

  Auto-bi-coagخروج  ژنراتور كاهش توان  02

 bi-manualمنبع تغذية  افزايش ولتاژ 11

 bi-manualكاهش توان خروج  ژنراتور  12

 Vessel Sealing2افزايش ولتاژ منبع تغذية  21

  Vessel Sealing2كاهش توان خروج  ژنراتور 22

 Vessel Sealing1افزايش ولتاژ منبع تغذية 31

  Vessel Sealing1كاهش توان خروج  ژنراتور 32
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 :دستگاه سیستم آالرم (5

كه توجه  را از جانب كاربر نياز دارند به دو دستة اصل  آالرم و اطالعات   در سيستم هاي  وضعيت

 ،LCD ،LEDهاي ديداري و صوت  )بوسيلة  سيهنالهاي ،  شوند. با كشف چنين وضعيت تقسيم م 

7segment  شود. با روشن شدن دستهاه تمام وسايل توليد اين  و بلندگو( توسط سيستم توليد م

آگاه  پيدا  آالرمتواند از صحت سيستم توليد  گردد. به اين ترتيب، كاربر م  ها فعال م  سيهنال

اي از دستهاه برm 3  حداك ر فاصلة (LCD)به جز  و صوت هاي ديداري  براي درك سيهنالنمايد. 

 باشد. م  LCD ،2 mحداك ر فاصلة مناسب براي رؤيت  شود. كاربر پيشنهاد م 

 

 :آالرمهاي  وضعیت (1-5

 دستهاه به همراه توضيحات مربوطه آورده شده است. آالرم هاي وضعيت (0-0)در جدول 

 
 :آالرمهاي  گروه وضعیت (1-1-5

دهد، به دو گروه  ر كدام قسمت رخ م بر اساس اينكه اتفا  بيرون  ايجاد كننده آن د آالرموضعيت 

 بندي شده است. تقسيم

 :(Technicalفن  ) (0

 دهد. اتفا  موردنظر در دستهاه و لوازم جانب  رخ م 

 :(Functionalعملكردي ) (0

 دهد. در هنهام بكارگيري دستهاه رخ م  ،اتفا  موردنظر در تقابل دستهاه و اپراتور يا بيمار

 

در  0-0 ئل متفاوت فن  يا عملكردي ايجاد گردد. در جدولبدال آالرمممكن است يك وضعيت 

 عملكردي قيد شده است.-  در قسمت گروه، عبارت فن آالرمهاي  مقابل چنين وضعيت

 
 :آالرمهاي  اولويت وضعیت (2-1-5

و يا دستهاه داشته باشند،  ، اپراتورتوانند براي بيمار ، بنابه ميزان آسيب  كه م آالرمهاي  به وضعيت

 IEC 60601-1-8اولويت اختصاص داده شده است. اين دو اولويت براساس استاندارد  دو
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 ناميده شده است. "پايين"و  "متوسط"

 :اولويت متوسط (1

هاي جدي، فعاليت ژنراتور  با اولويت متوسط، بعلت امكان آسيب آالرمهاي  در زمان وجود وضعيت

تواند  ا برآورده سازد. اين موضوع خود م تواند انتظار كاربر ر دستهاه قطع شده و دستهاه نم 

اي در پ  داشته باشد. بنابراين نياز به واكنش سريع كاربر براي رفع مشكل وجود  خطرات بالقوه

 دارد. 
 

آغاز  ":Fail"، كه با كلمة آالرمبا اولويت متوسط، عبارت  مرتبط با وضعيت  آالرمبا رخداد يك 

به چشمك زدن شروع  ERROR LEDود. همچنين، ش نمايش داده م  LCDشود، بر روي  م 

 گردد. توليد م ، Hz 985فركانس با  بلندگوسيهنال صوت  طبق الهوي مشخص  توسط نمايد و  م 

 ها:LEDچشمك زدن   الهوي -

 شوند. خاموش م  ms 250روشن و  ms 600متوالياً 

 الهوي توليد سيهنال صوت : -

در هر گردد.  تكرار م  s 4شود، و با فاصلة  اميده م ن burstسه صوت متوال ، كه مجموعاً يك 

burst  250با فواصل  بلندگونيز ms  شود. روشن و خاموش م 
 

شوند.  مربوطه قطع م  آالرمهاي  با اولويت متوسط، تمام سيهنال آالرمبا برطرف شدن وضعيت 

ادامه  burstيل سيهنال صوت  تكميل نشده باشد، اين سيهنال تا تكم burstفقط در صورتيكه 

 يابد. م 

 

 اولويت پايین (2

هاي احتمال  آنقدر خفيف هستند كه نياز  آسيب ،با اين اولويت آالرمهاي  در زمان وجود وضعيت

بايد كاربر از اين وضعيت  ،باشد. اما فوري به تغيير در شرايط كار دستهاه )مانند قطع ژنراتور( نم 

مربوطه نشان دهد.  آالرمياز را براي پاسخ به وضعيت آگاه شود تا در زمان مناسب، واكنش مورد ن

باشد نويز شنيداري كمتري )بعلت  در اين حالت كه دستهاه در حال ادامه فعاليت م  ،همچنين

 آيد. فوريت كمتر اولويت پايين( بوجود م 
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 آغاز ":Er"، كه با كلمة آالرمبا اولويت پايين، عبارت  مرتبط با وضعيت  آالرمبا رخداد يك 

و سيهنال گردد  روشن م  ERROR LEDشود. همچنين،  نمايش داده م  LCDشود، بر روي  م 

 گردد. توليد م  ،Hz 985فركانس با  بلندگو توسطصوت  طبق الهوي مشخص  

 ها:LEDچشمك زدن   الهوي -

 شوند. بصورت پيوسته روشن م 

 الهوي توليد سيهنال صوت : -

 شود. روشن و خاموش م  ms 150دو بار متوال  با فواصل  بلندگو

 

 شوند.  مربوطه قطع م  آالرمهاي  با اولويت پايين تمام سيهنال آالرمبا برطرف شدن وضعيت 

 
 :آالرمهاي  بندي تولید سیگنال  رتبه (3-1-5

تنها  آالرمبا اولويت متوسط و پايين بطور همزمان، سيهنال  آالرمهاي  در صورت رخداد وضعيت

هاي با اولويت  آالرمدر صورت رخداد  ،گردد. در ضمن ويت متوسط توليد م با اول آالرمبراي 

 آيد.  به نمايش در م  LCDهاي مرتبط بر روي  يكسان، تمام عبارت
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 هاي دستگاه آالرم (:5-1جدول )

ف
دي

ر
 

 اتفاق
هشدار ظاهر 

شده روي 
LCD 

 اولويت گروه 
اثر هشدار بر 

 فعالیت دستگاه

ظه
اف

 ح
در

ت 
ثب

 

1 

ايش ولتاژ منبع تغذيه داخل  افز

  قطع فعاليت متوسط فن  Fail: OV بيش از حد تعيين شده

2 

كاهش بيش از حد مجاز توان 

HFخروج  ژنراتور 
 Er: FE  پايين فن --  

 Fail: Time ثانيه 01كار پيوستة سيستم به مدت  3

Out قطع فعاليت متوسط عملكردي  

  -- پايين عملكردي Er: TO ثانيه 01كار پيوستة بيش از  4

5 Regrasp 
Fail: 

Regrasp قطع فعاليت متوسط عملكردي * 
 

6 

وجود تقاضا در لحظة ورود به 

حالت كار عادي سيستم زمانيكه كه 

 يا  Standbyدستهاه در حالت 

Self-Checking يا بوده است 

 .Auto Coagپالر برروي  تنظيم باي

 زمانيكه قلم روي بافت است

Er: IR 
 -فن 

 عملكردي
 پايين

عدم اجازة 

فعاليت 

ژنراتوري كه 

موجب رخداد 

اين هشدار شده 

 است 

 

 

** - پايين فن  Er: ME خراب  حافظه سيستم 7
  

8 

هاي داخل   قطع  ارتباط ميان برد

سيستم در حالت تقاضاي فعاليت 

 سيستم

Fail: 

Connector 
 متوسط فن 

قطع يا عدم 

 اجازه فعاليت
 

9 

هياي داخلي     اط ميان بردقطع  ارتب

سيسييتم در حالييت عييدم تقاضيياي 

 فعاليت سيستم
Er: CN  پايين فن --  

 و توضیحات ذیل جدول مراجع  نمایید. 7-2لطفاً ب  جدول  *
 لطفاً ب  توضیح ذیل جدول مراجع  نمایید. **
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 (:5-1توضیحات مربوط به جدول )

 

 "Regrasp"آالرم 

هاي  سيهنالبر ( داده شده است. با رخ دادن اين آالرم، عالوه 7-0جدول ) هاي منجر به اين آالرم در وضعيت

 %50 دورة كارو  HZ 0.83ها نيز با فركانس تقريب  7segment(، LCDپيام برروي  و ERROR LEDمعمول )

(600ms(on), 600ms(off))  با رفع تقاضا آخرين  .زنند چشمك مburst تكميل و صداي آن قطع  بلندگو

با رفع تقاضا بوجود آمده باشد نيز  Regraspيابد. درصورتيكه آالرم  ها ادامه م  ، ول  بقية سيهنالگردد م 

 آيد. بصدا در م  burstتنها براي يك  بلندگو

يابد البته، با هر تقاضاي فعاليت، يا كشف هر  ادامه م  vessel sealingتا درخواست مجدد  Regraspآالرم 

اين  شود. ها قطع م 7segmentهاي آالرم، بجز چشمك زدن  توليد كلية سيهنال وضعيت آالرم يا اطالعات ،

 هاي ديداري و شنيداري بجز باشد، يعن  قطع كلية سيهنال م  آالرمكار به معناي خروج از حالت 

7segment آالرمها به معناي پايان Regrasp .پالر هاي باي همچنين، با انتخاب هريك از وضعيت است، 

مجدداً آنها  vessel sealingهاي  ها قطع شده و با انتخاب دوبارة يك  از وضعيت7segment چشمك زدن

 كنند. شروع به چشمك زدن م 

 

 "خرابي حافظ  سیستم"آالرم 

در هر بار نوشتن تنظيمات سيستم در حافظه، يكسان بودن مقادير ذخيره شده در حافظه با اين تنظيمات چك 

شود. با هر نوع تقاضا براي فعاليت  م  "خراب  حافظه سيستم"و منجر به آالرم شود. يكسان نبودن اين د م 

 يابد. پايان م  "خراب  حافظه سيستم"سيستم، وضعيت آالرم 

 

 هاي اطالعاتي: وضعیت(2-5

دهند كه گرچه در آنها خطري متوجه  هاي ديهري نيز رخ م  وضعيت ،هاي آالرم عالوه بر وضعيت

ها، وضعيت اطالعات  ناميده  ، اما نياز به جلب توجه كاربر دارند. اين وضعيتبيمار يا اپراتور نيست

شده و شامل خطاي استفاده از دستهاه )زمان  كه خطري متوجه بيمار يا اپراتور نيست( و اتفا  

باشند.  دهد، م  كه در حالت استفاده عادي از دستهاه روي م  )مانند فعال شدن ژنراتور( جديدي

 هاي اطالعات  دستهاه به همراه توضيحات مربوطه آورده شده است. وضعيت 0-0در جدول 
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 هاي اطالعاتي: مشخصات سیگنال (1-2-5

 باشد.  هاي اطالعات  متفاوت م  ساير وضعيتم فعاليت ژنراتور، با هاي اطالعات  در هنها سيهنال

آيد.  م  نمايش در است كه با فعال شدن آن به LCDاي اختصاص  برروي  ژنراتور داراي صفحه

هاي LED ،اين صفحه شامل اطالعات تكنيك  است كه فعال شده است. در هنهام فعاليت ژنراتور

باشد، روشن شده و سيهنال صوت ، بطور پيوسته، توسط يك  مربوط به تكنيك  كه فعال م 

 گردد. متري( توليد م  0از  dBA-70 dBA 50بلندگو با سطح صوت قابل تنظيم )

 Vessel Sealing   :470 Hzو Bipolar Coag هاي صوت توليدي در هنهام فعاليت فركانس -

شود. در  نمايش داده م  LCDهاي اطالعات ، عبارت  مرتبط با آن بر روي  با رخداد ساير وضعيت

هاي مرتبط با آن  7segment( نيز (0-0در جدول ) 0و  0هاي  ها )رديف برخ  از اين وضعيت

كنند. همچنين، سيهنال صوت  طبق الهوي مشخص  توسط بلندگو با   شروع به چشمك زدن م

 گردد. متري(، توليد م  0از  dBA-70 dBA 50سطح صوت قابل تنظيم )

 ها: 7segmentالهوي چشمك زدن  -

7segment 350بندي  ها با زمان ms  شوند. روشن و خاموش م 

 الهوي توليد سيهنال صوت : -

 شود. روشن و خاموش م  ms 350واصل بلندگو دو بار متوال  با ف

 هاي آالرم: هاي اطالعاتي در مقايسه با سیگنال رتبة سیگنال (2-2-5

هاي اطالعات  و آالرم بطور همزمان، معموالً تنها پيغام مربوط به  در صورت وجود وضعيت

 آالرم هاي اطالعات  و شود )اما، بقية سيهنال نمايش داده م  LCD)هاي( آالرم بر روي  وضعيت

هاي اطالعات  مرتبط با تقاضاي كاربر  مربوط به وضعيت LCDپيغام  اما،گردند(. مربوطه توليد م 

(( مادام كه تقاضا مرتفع نشده، به پيغام مربوط به 0-0جدول ) در 0، و 0، 0، 0)رديفهاي 

 .اولويت دارد هاي آالرم وضعيت
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 هاي اطالعاتي دستگاه (: وضعیت5-2جدول )

 

 تأثیر بر فعالیت LCDروي  عبارت ظاهر شده تفاقا رديف

 -- صفحة اختصاص  فعاليت ژنراتور  0

 P=0 يا صفر شدن توان در حين كار 1شروع كار با توان   0
 يا عدم اجازة فعاليت

 قطع فعاليت

0  
زمانيكه قلم بر   Auto Coagپالر برروي  تنظيم باي

 روي بافت نباشد
Auto Bip. -- 

 قطع فعاليت Auto Stop  Coag Completeافت در حالت كشف لحظة انعقاد ب  4

 قطع فعاليت Vessel Sealing Seal Completeدر  sealكشف لحظة   0
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 هاي خروجي   انتخاب توان (6
 

 
 

 

 

 

 

 انتخاب توان خروجي در انعقاد دوقطبي  : (1-6
 

 باشد. وات در اين روش كاف  م  01ال   00در اغلب كاربردها توان خروج  

بيدن الكترود به بافت و كربنيزه شدن سطح الكتيرود  ينتخاب بيش از حد توان خروج ، باعث چسا

اب يشود.معموالً اگر نوك پنست تميز باشد و توان بيه صيورت بهينيه انتخي      و عدم عبور جريان م 

 پذيرد.  صورت م  ثانيه 0تا  0شود، انعقاد كامل در ط  زمان حدود 

 وديش  ام م يند انجييار كياد بسيود، انعقياب شينياز انتخ ديتر از حيوان، كمير تياگ. 

 ث يت باعي ين اسي يته، ممكي يريعاً باالرفي يت سي ياي بافي يود، دمي ياب شي يخيوان زياد انتير تياگ

 ود.يا شيه  تيدن بافييدن و پاره شيه، تركيجيدر نتي ها، و  تيل بافيار داخيار بخيتن فشيباالرف
 

 :  Vessel Sealing1,2 هايمودتوان خروجي در  (2-6
 

به صورت هوشمند عمل م  نمايد. به اين معن  كه با  vessel sealingمود  MEG2در دستهاه 

 seal1تشخيص امپدانس بافت، توان الزم را جهت انسداد، به آن اعمال ميكند. بنابراين در دو مد 

 نيازي به تنظيم توان نيست. seal2و 

 !هشدار 

 ب  خاطر داشت  باشید:    

 شود. توان بیش از حد نیاز باعث افزایش خطرات و عوارض احتمالي ميهمواره انتخاب         
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 :  vessel sealing systemاستفاده از قابلیت  (7

Vessel sealing system   تكنيك جديدي است كه همراه با جراح  الكتريك ، به جامعة جراح

گيرد. در اين تكنيك با استفاده  معرف  شده و مورد استفاده گسترده جراحان در سراسر دنيا قرار م 

ا و عرو  ه بصورت كنترل شده، به بافت RFاز يك سيستم ميكروپروسسوري هوشمند، انرژي 

شود. اعمال انرژي دقيق همراه با فشار مكانيك  مناسب كه بوسيلة ابزار جراح  اعمال  اعمال م 

شود االستين و كالژن موجود در ديوارة عرو  ذوب شده و دو ديوارة رگ در  موجب م   شود، م 

ليپس، يك انسداد شود. بدين ترتيب بدون نياز به ابزارهاي جراح  متداول مانند بخيه يا ك هم ادغام 

 طبيع  در عرو  بوجود خواهد آمد.

 مزایای این سیستم عبارتند از:

  هاي هوشمند كنترل توان و ولتاژ و برقراري فيدبك از تغييرات امپدانس  با اعمال الهوريتم

گردد. بنابراين ميزان  بافت، نقطة انعقاد اپتيمم بوسيله دستهاه تشخيص داده شده و خروج  قطع م 

 يزه شدن، چسبندگ  به بافت و آسيب حرارت  حداقل خواهد بود.كربن

  برابر فشار سيستول ، در برابر افزايش فشار خون، از خود  0مسدود شده، تا هاي  شريان

دهند. اين مقاومت در برابر فشار، معادل روشهاي متداول جراح  عرو  مانند  مقاومت نشان م 

 شتر است. يبايپالر معمول  بسيار ب بخيه بوده و از روشهاي اولتراسوند و

   7توان كليه عرو  با قطر كمتر از  بوسيلة اين سيستم مmm  راseal .نمود 

   استفاده ازvessel sealing system  بطور قابل توجه  ميزان خونريزي عموم  بيمار و زمان

 دهد. عمل جراح  را كاهش م 

  توان از اين سيستم در جراح  باز يا جراح   ه م با استفاده از ابزارهاي مخصوص طراح  شد

 الپاروسكوپ  استفاده كرد.

   استفاده ازvessel sealing system  موجب كاهش صدمات ناش  از سوزن بخيه م  شود

 دهد. بنابراين احتمال انتقال هپاتيت و ايدز را كاهش م 

  هشدار:

براي  tubal coagulationيا   tubal sterilizationبراي system vessel sealingاستفاده از 

 باشد. كردن، مناسب نم عقيم هاي  پروسه
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 هشدار:

 aneurismal vesselsيا  atherosclerosisبراي بيماران  كه داراي مشكالت عروق  ويژه مانند  

 بر روي عرو  سالم انتخاب شود. sealهستند، بايد مواضع 

 

  vessel sealingود ابزارهاي جراحي قابل استفاده در م (1-7

سازي شده كه تنها با انواع  اي طراح  و پياده به گونه MEG2در دستهاه   vessel sealingقابليت 

قابل استفاده است. مشخصات ابزارهاي قابل استفاده  vessel sealingخاص  از ابزارهاي جراح  

 ( ذكر شده است.7-0در جدول ) MEG2در دستهاه 

 
 vessel sealing systemجراحي قابل استفاده در مود  (: ابزارهاي7-1جدول )

 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

استفاده در                         

باز/ جراحي 

 الپاراسكوپي

 برخي كاربردهاي جراحي

 

 

 

LS1037 

 

S
ea

l1
پي 
كو

وس
ار
الپ

 

Adhesiolysis- Appendectomy 

Colectomy- Gastric Bypass 

Nissen fundoplication 

Lap- Assisted vaginal    hysterectomy 

Adrenalectomy- gastrectomy 

Splenectomy- slapingo 

Oophorectomy- Nephrectomy 
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 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

استفاده در                         

باز/ جراحي 

 الپاراسكوپي

 برخي كاربردهاي جراحي

LS1020

 

S
ea

l1
 

از
ب

 
Adhesiolysis 

Abdominal hysterectomy 

Gastric Bypass 

Colon Resection 

Colectomy 

Radical prostatectomy 

Gastrectomy splenectomy 

Nephrectomy 

Slapingo - Oophorectomy 

LS2110 , LS2111 

 

S
ea

l1
 

از
ب

 

LS3090 , LS 3092 

 

S
ea

l1
 

از
ب

 

LS3110 , LS 3112 

 

S
ea

l1
 

از
ب

 



 شركت مهندسي كاونديش سيستم                                                                 

 
32 

 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

استفاده در                         

باز/ جراحي 

 الپاراسكوپي

 برخي كاربردهاي جراحي

Bowa - Tissueseal 

 

S
ea

l1
 

از
ب

 

Adhesiolysis 

Abdominal hysterectomy 

Gastric Bypass 

Colon Resection 

Colectomy 

Radical prostatectomy 

Gastrectomy splenectomy 

Nephrectomy 

Slapingo - Oophorectomy 

LF4318 , LF4418 

 

S
ea

l1
 

از
ب

 

Urology 

Colorectal 

General surgery 

Gynecology 
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 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

استفاده در                         

باز/ جراحي 

 الپاراسكوپي

 برخي كاربردهاي جراحي

LF1623 , LF1723 , LF1823, 

LF1923 

 

S
ea

l2
 

از
ب

 

Abdominal hysterectomy 

Gastric bypass 

Colon resection 

Cystectomy 

Radical prostatectomy 

Gastrectomy 

Salpingo-oophorectomy 

LF1637 , LF 1737 , LF1837 , 

LF1937 

 

S
ea

l2
پي 
كو

وس
ار
الپ

 

Adhesiolysis , Adrenalectomy 

Colectomy , Gastrectomy 

Gastric bypass 

Laparoscopic hysterectomy 

Nephrectomy 

Nissen fundoplication 

OophorectomySplenectomy 
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 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

استفاده در                         

باز/ جراحي 

 الپاراسكوپي

 برخي كاربردهاي جراحي

LF1644 , LF1744 , LF1844 , 

LF1944 

 

S
ea

l2
پي 
كو

وس
ار
الپ

 

Adhesiolysis , Colectomy 

Laparoscopic hysterectomy 

Nephrectomy 

Oophorectomy 

Roux-en-Y gastric bypass 

Sleeve gastrectomy 

Splenectomy 

 

 

LS1200 

 

S
ea

l2
 

از
ب

 

Tonsillectomy 

Throidectomy 

Neck Dissection 

Parotidectomy 

Other general surgery                

procedures 
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 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

استفاده در                         

باز/ جراحي 

 الپاراسكوپي

 برخي كاربردهاي جراحي

BZ4212 , BZ4212A 

 

S
ea

l2
 

از
ب

 

Tonsillectomy 

Throidectomy 

Neck Dissection 

Parotidectomy 

LS1500  

 

S
ea

l2
پي 
كو

رس
الپا

 

Adhesiolysis- colectomy 

Nissen fundoplication 

Adrenalectomy- gastrectomy 

Splenectomy 

Slapingo- Oophorectomy 

Nephrectomy 

Bowa – Ligator (laparoscopic) 

 

S
ea

l2
پي 
كو

رس
الپا
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 نوع ابزار
مد قابل 

 استفاده

استفاده در                         

باز/ جراحي 

 الپاراسكوپي

 برخي كاربردهاي جراحي

LS1520, LF1520 

 

S
ea

l2
 

از
ب

 

Cystectomy 

Nephrectomy 

Prostatectomy 

Open colectomy 

Axillary dissection 

Hemorrhoidectomy 

Gynecological procedures 

LF1212, 1212A, LF2019 

 

S
ea

l2
 

از
ب

 

Ear,Nose and Throat (ENT)  

General 

Plastic/Reconstructive 

Urologic 

Thoracic 

 

( ذكر نشده است، قابليت اطمينان 7-0اگر از ابزارآالت  استفاده شود كه نام آنها در جدول ) هشدار:

 وجود نخواهد داشت. sealكاف  براي كيفيت 

 vesselدر مود  seal2يا  seal1شود،انتخاب  هده م ( مشا7-0همانهونه كه در جدول) هشدار:

sealing   بايد با توجه به ابزار جراح  انتخاب شده، صورت بهيرد. در غير اينصورت قابليت

  وجود نداشته و احتمال آسيب حرارت  به بافت وجود دارد. sealاطمينان كاف  براي كيفيت 
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 vessel sealingروش استفاده از دستگاه در مود ( 2-7

  vessel sealingانتخاب مود مناسب براي ( 1-2-7

Vessel sealing system  در دو مود مختلفseal1  وseal2 .قابل استفاده است 

براي انواع  از ابزارهاي جراح  طراح  شده كه سطح تماس بيشتري با بافت داشته و  Seal1مود 

 ميليمتر است. 01ابزارها اغلب قطر شفت اين  نياز به اعمال انرژي بيشتري وجود دارد.

براي انواع  از ابزارهاي جراح  طراح  شده كه سطح تماس كمتري با بافت داشته و  seal2مود  

ميليمتر  0قطر شفت اين ابزارها اغلب  شود. sealانرژي كمتري احتياج است تا عرو  بطور كامل 

 است.

هنهام و  Seal1از مود ميليمتري  01 شفت با sealابزار توصيه ميشود هنهام استفاده از بنابراين 

 استفاده نماييد. Seal2، از مود ميليمتري 0از ابزار استفاده 

 vessel، مود seal2يا  seal1هاي  ، با فشار دكمهvessel sealingبراي استفاده از دستهاه در مود  

sealing .مناسب را انتخاب كنيد 

 هشدار:

شود يا قابليت اطمينان كاف  براي  با يك ابزار جراح ، موجب م  استفاده از مود اشتباه هنهام كار 

 ، وجود نداشته ويا اينكه بافت در اثر حرارت بيش از اندازه آسيب ببيند. sealكيفيت 

 هشدار:

مجاز نبوده و قابليت اطمينان كاف  براي  vessel sealingاستفاده از مود باپالر معمول  براي  

 داشت. وجود نخواهد sealكيفيت 

 توجه:

به صورت هوشمند عمل م  نمايد. به اين معن  كه با  vessel sealingد وم MEG2در دستهاه 

 seal1تشخيص امپدانس بافت، توان الزم را جهت انسداد، به آن اعمال ميكند. بنابراين در دو مد 

 نيازي به تنظيم توان نيست. seal2و 

استفاده  seal2ازمود  Bowa-Ligatorار مدل شود درصورت استفاده از ابز توج : توصی  مي

 شود.
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 گرفتن بافت با ابزار جراحي( 2-2-7

بافت را با ابزار جراح  گرفته و دستهيره ابزار را تاجاي  فشار دهيد كه از قفل شدن ابزار، مطمئن 

 شود. باشيد. همزمان با فشار دستهيره، صداي قفل شدن ابزار جراح  شنيده م 

شود.  فراهم م  sealشدن ابزار جراح  فشار مكانيك  مناسب براي ايجاد احتياط: با قفل 

 sealدرصورتيكه ابزار جراح  هنهام اعمال انرژي، قفل نباشد، قابليت اطمينان كاف  براي كيفيت 

 وجود نخواهد داشت.
 

 اعمال انرژي به بافت( 3-2-7

، دستهاه را (آب  اله، با فشردن پدال)در پدال دوكان فشردن پدال استفاده از هندسوييچ ابزار يا با

پدال را فشرده هندسوييچ يا ، seal completeفعال كرده و تا شنيدن دو بو  كوتاه و اعالم پيغام 

تكميل نشده و نياز به اعمال انرژي  seal، پروسة  Regrasp آالرماعالم رت نهه داريد. درصو

( مراجعه كرده و پس 7-0به جدول ) Regraspمجدد به بافت خواهد بود . درصورت تكرار شرايط 

 حل مناسب را پيهيري نماييد. از بررس  علت، راه

اعمال انرژي را قطع ،  seal completeاحتياط: درصورت  كه قبل از شنيدن دو بو  كوتاه و اعالم 

خواهد كرد. دراينصورت قابليت اطمينان  Regraspناقص بوده و دستهاه اعالم  seal، پروسة نماييد

 خواهد بود. sealوجود نداشته و نياز به تكرار پروسة  sealكاف  براي كيفيت 
 

  vessel sealing systemهشدارها و پیغامهاي دستگاه در مود  ( 3-7

 شود. نمايش داده م  LCD، دو نوع پيغام برروي صفحة vessel sealingدر مود 

 Seal complete : زمان  كه دستهاه موفق به تكميل پروسةseal  گردد، اين پيغام نمايش داده

 خواهد شد.

Regrasp :  در صورتيكه به هر دليل  دستهاه موفق به انجام پروسةseal  نهردد، اين پيغام نمايش

 ( مراجعه كنيد.7-0و رفع مشكل، به جدول ) Regraspداده خواهد شد. براي بررس  علت اعالم 

 

 

 

 



   MEG2 متين مدل سرجريراهنماي استفاده از دستگاه الكترو     

 
39 

 vessel sealingدر مود  Regrasp عوامل ايجاد (:7-2جدول )

 

 هشدار نمایش داده شده عامل احتمالي ایجاد هشدار و نحوه رفع آن

 .Sealقطع تقاضاي فعاليت 

 Sealپس از فعال كردن دسيتهاه تيا زميان اعيالم      Sealدر مدهاي 

Complete .اعمال انرژي را متوقف نكنيد 

Regrasp 
---------------- 

Energy Stoped 
 

 Sealدر شروع فعاليت  ك عدم عبور جريان الكتري

اتصاالت را بررس  كنيد. احتمال قطع  در كانكتور يا سييمها وجيود   

دارد. احتمال خراب  اكسسوري وجيود دارد. همچنيين در صيورتيكه    

 بافت در فك ابزار جراح  نباشد، اين آالرم صادر خواهد شد.

Regrasp 
--------------- 

Low Current 0 
 

 Sealول فعاليت ط توقف جريان الكتريك  در

اتصاالت را بررس  كنيد. احتمال قطع  در كانكتور يا سييمها وجيود   

 دارد. احتمال خراب  اكسسوري وجود دارد. 

Regrasp 
-------------------- 
Low Current 1 

 

 Sealتوقف جريان الكتريك  در طول فعاليت 

جيود  اتصاالت را بررس  كنيد. احتمال قطع  در كانكتور يا سييمها و 

 دارد. احتمال خراب  اكسسوري وجود دارد. 

Regrasp 
-------------------- 
Low Current 2 

 

 Sealعدم پاسخ بافت به جريان الكتريك  در طول فعاليت 

با وجود عبور جريان الكتريكي  زيياد، پاسيخ ميورد نظير در بافيت       

مشاهده نميشود. احتمال خراب  اكسسوري و اتصال كوتياه مييان دو   

 ابزار جراح  وجود دارد.فك 

بدون اينكه بافت را برش دهيد، آن را رهيا كيرده و دوبياره بيا ابيزار      

جراح  بهيريد. در صورت تكرار خطيا، ابيزار جراحي  را تعيويض     

 كنيد.

Regrasp 
-------------------- 
High Current 1 

 

 Sealعدم پاسخ بافت به جريان الكتريك  در طول فعاليت 

ريان الكتريكي  زيياد، پاسيخ ميورد نظير در بافيت       با وجود عبور ج

Regrasp 
-------------------- 
High Current 2 
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مشاهده نميشود. احتمال خراب  اكسسوري و اتصال كوتياه مييان دو   

 فك ابزار جراح  وجود دارد.

بدون اينكه بافت را برش دهيد، آن را رهيا كيرده و دوبياره بيا ابيزار      

جراح  بهيريد. در صورت تكرار خطيا، ابيزار جراحي  را تعيويض     

 كنيد.

 

 در زمان تعيين شده، پاسخ كامل از بافت مشاهده نشد.

حجم بافت گرفته شده توسط ابزار جراح  زياد است. تجمع خون و 

 مايعات در اطراف فك ابزار جراح  زياد است.

بدون اينكه بافت را برش دهيد، آن را رهيا كيرده و دوبياره بيا ابيزار      

ريد. در صورت تكرار خطا، خون و مايعات اطراف فيك  جراح  بهي

 ابزار جراح  را تخليه كنيد.

Regrasp 
-------------------- 

Time Over 
 

 توان الكتريك  غير مجاز در خروج 

احتمال خراب  در دستهاه وجود دارد. استفاده از دسيتهاه را متوقيف   

سيازنده  نماييد. جهت بررس  و رفع خراب ، دسيتهاه را بيه شيركت    

 ارسال فرماييد.

Regrasp 
-------------------- 

High Power 
 

 پاسخ غير متعارف در بافت.

تغيير زياد در امپدانس الكتريك  بافيت مشياهده شيده اسيت. بيدون      

اينكه بافت را برش دهيد، آن را رها كرده و دوباره با ابيزار جراحي    

 بهيريد.

Regrasp 
-------------------- 

Unexpected Change 
 

 Seal complete با موفقيت Sealتكميل پروسه 
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 vessel sealing systemنكات مهم ويژه كاربرد ( 4-7

و روش كار با ابزارهاي جراح   vessel sealingتا زمان  كه طرز استفاده از دستهاه در مود  -0

vessel sealing ايد، از  را نياموختهvessel sealing system نكنيد. استفاده از دستهاه  استفاده

 تواند نتايج نامطلوب  داشته باشد. بدون آموزش، م 

بايد با توجه به ابزار جراح  مورد  MEG2مورد استفاده در دستهاه  vessel sealingمود  -0

( انتخاب شود. در غير اينصورت قابليت اطمينان كاف  براي 7-0استفاده و با مراجعه به جدول )

 ود نخواهد داشت.وج sealكيفيت 

ابزارهاي جراح  هنهام استفاده بايد كامالً خشك بوده و بطور كامل به ژنراتور متصل شده  -0

 باشند.

هنهام استفاده بايد ابزار جراح  كامالً قفل شده باشد تا فشار مكانيك  الزم را به بافت اعمال  -4

 خواهد داشت.ايجاد شده، قابليت اطمينان كاف  ن sealكند. در غيراينصورت 

نخواهد  sealبافت نزديك به لوالي فك ابزار جراح  و بافتهاي خارج از فضاي بين دو فك،  -0

 شد. حت  درصورت  كه با اعمال انرژي به رنگ سفيد درآيد.

سطح خارج  ابزار جراح ، بعد از پايان پروسه، ممكن است خيل  داغ شود. بايد مراقب  -0

 هر باشيد.برخورد و آسيب به بافتهاي دي

زمان  كه دهانه ابزار جراح  در مجاورت با ابزار فلزي قراردارد، ژنراتور را فعال نكنيد.  -7

 دراينصورت امكان دارد انرژي به بافت منتقل نشود و يا به پزشك يا بيمار آسيب وارد شود.

با ابزار  در مجاورت و تماس مستقيم  normal salineقرارگيري مايعات رسانا مانند خون يا  -0

تواند موجب انتقال حرارت و انرژي الكتريك  به بافتهاي مجاور شود. بنابراين قبل از  جراح  م 

 را خشك كنيد. sealشروع پروسه، موضع 

توان سطح توان را تغيير داد. بنابراين قبل از شروع  نم  sealتوجه كنيد كه در طول پروسة  -9

 ود انتخاب شده، اطمينان داشته باشيد.پروسه، از تنظيم سطح توان دلخواه، و م

قرارداده و تمام  Enzolيا  klenzymeابزار جراح  را داخل مايعات تميزكنندة آنزيم  مانند  -01

سطوح آن را با مسواك نرم تميز كنيد. كلية سطوح و سوراخهاي ابزارهاي جراح  بايد از خون و 

رچه نرم خشك كنيد. تميز بودن سطوح ابزار بافتها تميزشده باشد. سپس آن را شسته و بوسيله پا
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خواهد  sealجراح ، نقش مهم  در انتقال صحيح  و مناسب انرژي به بافت و تكميل پروسة 

 داشت.

درصورت مشاهدة هرگونه جرقه، جراح  را فوراً متوقف كرده و كلية اتصاالت ژنراتور و  -00

 جب تحريك عصب  عضالن  بيمار شود.تواند مو الكترود را بررس  كنيد. جرقة فلز به فلز م 

با كيفيت مناسب، بهتر است عرو  همراه با بافت اطراف خود داخل  sealبراي ايجاد يك  -00

 دهد. ايجاد شده مقاومت بيشتري از خود نشان م  sealدهانة ابزار جراح  قراربهيرد. بدين ترتيب 

مكانيك  قرارداشته باشند، زيرا در ، نبايد عرو  تحت كشش يا فشار sealingدر طول پروسة  -00

دهند، با كوچكترين كشش از  حالت  كه ديوارة عرو  شروع به ذوب شدن كرده و تغيير حالت م 

 كند. هم جدا شده و شروع به خونريزي م 

استفاده مكرر از ابزارهاي جراح  يكبار مصرف، باعث چسبندگ  بافت به الكترود، ايجاد  -04

 ايجاد شده خواهد شد. sealآمدن كيفيت  قوس الكتريك  و پايين

 vesselاي طراح  شده كه محل اتصال ابزار بايپالر معمول  و ابزار  به گونه MEG2دستهاه  -00

sealing افزاري و الهوريتم اعمال انرژي، كامالً  يكسان است. با اين وجود، اين دو مود از لحاظ نرم

 متفاوت هستند.

متصل شود.  bipolar/ vessel sealingابزار جراح  به خروج  نبايد بصورت همزمان دو  -07

 زيرا در اينصورت هر دو با  هم فعال و غيرفعال خواهند شد.

كه به همراه دستهاه  شود تنها با پدال فعال م  .Bipolar Coagدر مد  MEG2دستهاه   -00

فعال  ، دستهاهل آب پدا استفاده از پدال دوكاناله، تنها با فشردن. در صورت عرضه شده است

 خواهد شد.
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 MEG2 دلـجراحي الكتريكي م م در استفادة صحــیح و ايمـن از دستگاهــنكـات مه (8
 

 لوازم جانبي دستگاه و روش تمیزكردن و ضدعفوني كردن آنها : (8ـ1

 سيت بيوده باشيد(   )در صيورتيكه ميورد درخوا    MEG2ميدل   الكتروسرجريلوازم جانب  دستهاه 

 : عبارتند از

 پدال پاي   (الف      

 پنست دوقطب  و كابل اتصال آن به دستهاه   (ب      

 vessel sealing( ابزار ج     

دیتده و معیتوب، استتفاده      آستی   غیر استاندارد و نتامرغوب و  هرگز از لوازم جانبي هشدار :

داشت  باشید ک  و توج   و همواره از سالم بودن عایق این لوازم اطمینان حاصل فرمائید. دهننمو

 چندین بار مورد استفاده قرار نگیرند.   یك بار مصرفهای  قلم
 ييا   شركت كاونيديش با لوازم جانب  خود اطمينان نداريد سازگار بودن  به در صورت  كه نسبت

 نماييد.  اطمينان حاصل آنسازگار بودن از  تماس حاصل نموده تا كاونديشمورد تاييد هاي  نماينده

از، حتداکثر ولتتاژ    ها  لوازم جانبي ک  حداکثر ولتاژ قابل تحمل آنها از تن هشدار :

( در مدهایي ک  مورد استفاده قرار خواهند گرفت، بیشتتر  Vpخروجي دستگاه ا

ها و مشخصتات    ب  فصل ویژگي يولتاژ خروج ممیاطالع از ماکز ی. براباشد استفاده نمایید

 ممی. در جدول مربوطت  متاکز  دییراجع  نمام 8 ۀصفح MEG2دستگاه جراحي الكتریكي مدل 

کمتتر از   يداده شده است. استتفاده از ابتزار، بتا ولتتاژ نتام      Vp×2=( Vp-p) ولتاژ بصورت

ابزار گتردد. الزم استت    ایاپراتور  مار،یب  ب  یممكن است موج  آس ،يولتاژ خروج ممیماکز

   گردد.  یسازنده آن ته ۀهر ابزار از کارخان يولتاژ نام

 متر باشد. 3ای استفاده نمایید ک  طول کابل آنها حداکثر  از لوازم جانبي میگردد توصی 

 
    مجياز ،   غيير جيانب   هياي   استفاده از لوازم جانب  غير استاندارد و معيوب ييا اسيتفاده از ليوازم

 : خواهد داشت دنبالذكر شده در ذيل را به  پيامدهاي
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 فعال شدن ناخواستة ژنراتور. -0

 ن آسيب يا شوك الكتريك  به بيمار يا تيم جراح .وارد آمد -0

 .انتخاب ناخواسته و اشتباه مودهاي جراح  -0

 .الكتروسرجريتوان خروج  يا قطع و وصل شدن  نشدكم  -4

 فلز. قوس الكتريك  بين دواثر  عضالن  درب اعصاتحريك شوك الكتريك  و يا  -0

   .م  شود(فعال  الكتروسرجريزمان  كه )مانيتورينگ تجهيزات درالكترومغناطيس  تداخل  -0

 جريان نشت  فركانس باال.بيش ازحد افزايش  -7

 ژنراتور. خراب شدن -0

 

 هشدار!

 باید ب  صورت مطمئن و بدون نیاز ب  فشار زیاد، در محتل ختود قترار     لوازم جانبي يتمام

 بگیرند.

  یتا متواردی   و شند با نمي دستگاه شدن ب  ب  متصلقادر از لوازم جانبي ک  ب  طور صحیح

 در آنها دیده مي شود، استفاده ننمایید. ،قطعي، شكاف یا عالئم فرسودگي دیگر :همچون

 های لوازم جانبي و درآوردن آنها از دستگاه، الزم است  ب    هنگام جازدن کانكتورها و فیش

 ا اجتناب شود.ه  ها و فیش  و از فشار زیاد ب  کابل هآرامي و مالیمت این کار انجام شد

 

 

 !هشدار 

 

هايي كه مورد تاييد شركت  به ژنراتور از مبدل لوازم جانبيهرگز براي متصل نمودن 

 استفاده نفرماييد. كاونديش سيستم نيست،
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 ( پدال پاييالف
Footswitch

 
 

از نيوع آلميان  و    نصب شيده اسيت،   MEG2سوكت مادگ  مربوط به پدال پاي ، كه روي دستهاه 

شدن فيش نري پدال پاي    باشد و قابليت پيچ  م  Kavandishو ERBEهاي استاندارد   سازگار با پدال

 به صورت ثابت و مستحكم را دارا است.

. در صورت اسيتفاده از پيدال   كاناله است پدال تك MEG2دستهاه   پدال پاي  عرضه شده به همراه

 .شود پدال آب  فعال م  دنربا فشتنها دستهاه خروج  دوكاناله، 
 

 

 
 

 كاناله تك: پدال پاي   0شكل 
 

پدال پاي  كه همراه با دسيتهاه در اختييار شيما قيرار گرفتيه اسيت، محصيول شيركت مهندسي           «

طراح   «IEC60601-2-2و IEC60601-1»الملل   كاونديش سيستم بوده ومطابق با استانداردهاي بين

 و ساخته شده است.

  .پدال در مقابل ريزش آب و نفوذ مايعات محافظت شده است ساختار اين
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 از اعمال فشيار بيه محيل اتصيال      -االمكان  حت  -ونقل پدال از كابل استفاده نشود و  براي حمل

كابل به پدال اجتناب شود. ضمناً، از پيچيدن كابيل بيه دور پيدال بيه صيورت محكيم و بيا فشيار،         

زا   از مواداشيتعال  پيدال  كيردن   والً، در تميزكردن و ضيدعفون  خودداري شود، بايد توجه داشت كه ا

هاي  كه احتميال نشيت ميواد بيهوشي  قابيل        از محل متری  سانتي 25 استفاده نشود. ثانياً، در منطقة

 ت.ياس  Medical Zoneبه هور ييه مشيتفاده واقع نشود. اين ناحياشتعال   وجود دارد، مورد اس

 است. ر شكل زير نشان داده شدهد  Medical Zoneيه  يناح

 

 
 

 توان استفاده کرد.  های محافظت شده در برابر خطرات اشتعال مي  ای ک  تنها از پدال  : ناحی  7شكل 

 

 ( انعقاد دوقطبيب

ها    براي انعقاد بافت   وجود دارد كهها و ابعاد مختلف  با شكل Bipolarهاي   انواع گوناگون  از پنست

   باشند.مقابل استفاده 

 

 
 

 :استسازگار  و کانكتورهای زیرها  تنها با کابل خروجي دوقطبي فیش
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 .Martin (15)نوع  مخصوصبا كانكتور  Bipolarكابل  -0

 4mm.. (14, 12)با كانكتور عموم  دو فيشه با قطر  Bipolarكابل  -0

 MEG2ه در ذيل براي نامبرده شد لوازم جانب  انواعتنها از توصيه م  كند شركت كاونديش سيستم 

 (ول  لب , Bowa, Martin, Tecno, Berchtold, Metko)   :استفاده نماييد

 
 : چند نوع پنست مورد استفاده در انعقاد دوقطبي 8شكل 

 
به غير از انتهاي دوسر پنست، بقية نواح  از مواد عايق پوشيده شده است كه   Bipolarدر پنستهاي

باعيث   چنين،  دهد و هم  از نوك پنست، در نواح  ديهر انعقاد رخ نم هنهام تماس با بافت، به غير 

د. در انتهياي  يود، نخواهيد شي  يشي   ال م يروج  دوقطب  فعيراح هنهام  كه خيت جيوزش دسيس

 ( رابيييط خيروج  دوقطب  قيرار دارد.پنسيت )محيل اتصييال با كييابل

گييرد.    راه با دستهاه در اختيار شما قرار م در صورت نياز به كابل و پنست دوقطب ، اين لوازم هم«

قطبي  اسيت. و تيا دمياي       نحوة ضدعفون  و استريليزه كردن كابل و پنست دوقطب ، مشابه قلم تك

°C004  باشند.  قابل استريليزه كردن م 

براي تمييز كيردن و ضيدعفون  كيردن و نههيداري پنسيت دوقطبي ، نكيات  كيه در تمييز كيردن            

ب  ذكر شد، بايست  رعايت شود، خصوصاً، براي تمييز كيردن نيوك پنسيت، از     قط  الكترودهاي تك

 هرگيز شيود،    پنسيت مي    روي عيايق آبكياري و رفتن پوشش   اشياي سخت و زبري كه باعث از بين

 »استفاده نشود.

از اعمال فشار زياد به پنست، و يا بازكردن دوشاخة پنست از يكديهر اجتنياب كنييد، زييرا باعيث     
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شود.  ازپيچيدن كابل دوقطب  به صورت محكم و با فشيار    هاي عايق روي پنست م   خراب  پوشش

 شود.  اجتناب كنيد، زيرا اين كار باعث تغيير شكل كابل در درازمدت م 

 
 

  قابليتvessel sealing   در دستهاهMEG2 سازي شده كه تنها با  اي طراح  و پياده به گونه

قابل استفاده است. مشخصات ابزارهاي قابل  vessel sealingانواع خاص  از ابزارهاي جراح  

 ( ذكر شده است.7-0در جدول ) MEG2استفاده در دستهاه 

 هشدار:
( ذكر نشده است، قابليت اطمينان كاف  7-0اگر از ابزارآالت  استفاده شود كه نام آنها در جدول ) 

 وجود نخواهد داشت. sealبراي كيفيت 
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 دستــگاه جــراحي الكتــريكي و كاربــردي مهــم در اســتفاده از ات ايمنـيـنـك (8ـ2  

هاي جراح  الكتريكي ، عيالوه بير كيفييت و كيارآي         جراح  ايمن و مطلوب با استفاده از دستهاه

دستهاه، تا حدود زيادي به آشناي  و تسلط كاربر)اپراتور( و جيراح بيه ايين تكنييك بسيته  دارد.      

 خصوص نكات ايمن ، دقيقاً مطالعه و رعايت شود.  ية مطالب اين دفترچه بهالزم است كل :بنابيراين
 

 :1هشدار 

خطر احترا  گازها يا مواد قابل اشتعال در هنهام استفاده از دستهاه جراح  الكتريك  وجود دارد.  

 .از تماس مواد قابل اشتعال با الكترودهای دستگاه جراحي الكتریكي باید اجتناب شود بنابراين،
كنندة قابل اشتعال و   شود، بهتر است از مواد بيهوش  اگر عمل جراح  در ناحية سر و سينه انجام م 

كه ايين ميواد     و اكسيژن استفاده نشود، مهر اين (N2O)يا گازهاي اكسيدكننده مانند، اكسيد نيتروژن

 به خارج مكيده شوند.

امكيان دارد از ميواد غيرقابيل اشيتعال      دعفون  كردن، تا جاي  كيه يچنين، براي تميز كردن و ض  هم

، اجازه دهيد ميواد قابيل    HFكارگيري دستهاه جراح    استفاده شود؛ در غير اين صورت، قبل از به

اشتعال در زير بيميار ييا در     هاي قابل  كاررفته، تبخير شوند. ضمناً، خطر جمع شدن محلول  اشتعال به

مانند مهبل، وجود دارد. هير ميايع جميع شيده در ايين       هاي بدن  هاي بدن مانند ناف و حفره  گودي

 ها، بهتر است قبل از استفاده از دستهاه، خشك شوند.   محل

بعض  مواد مانند نخ پنبه و گاز، هنهام  كه با اكسيژن، اشباع شده باشند، ممكن است در تماس بيا  

 هاي توليد شده در استفادة عادي از دستهاه، مشتعل شوند.  جرقه
 

 :2 هشدار

قتدرت خروجتي   شيود    ور رعايت مسألة ايمن  و اجتناب از عوارض ناخواسته، توصيه م يبه منظ

 کم باشد.-ورت امكانتدر ص -جراحي الكتریكيهر اب شده برای تانتخ
 

روجي دستگاه، کمتر از حالت عادی است، پتیش از  تکنید قدرت خ  در صورتي ک  احساس مي

 بررسي کنید:افزایش قدرت دستگاه، موارد زیر را 

  حيح وضعيت مورد نظر خود روي پانل دستهاه، و يا پدال پاي  اطمينان حاصيل  ياز انتخاب ص

 نماييد.
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  ها به دستهاه بررس  شود.  ها و فيش  محكم بودن اتصال كابل 

.نوك الكترودها را از مواد چسبنده، كامالً تميز نماييد 
 

 :3هشدار 

انكتور خروج  به صورت همزمان متصل ننماييد. زيرا اين كيار  هرگز دو قلم جراح  را به يك ك  

 باعث خواهد شد، هردو قلم همزمان با هم فعال و غير فعال شوند.
 

 

 :4 هشدار

بر اثر جراح  با الكتروكوترها. ذرات  حاوي دود و بخار در محيط رهيا مي  شيوند كيه ايين ذرات      

ون. باكتري و دي اكسيد كربن به مقدار كيم  حاوي مواد شيمياي  سم . بافت كربنيزه شده. ذرات خ

 وكانال هاي مخصوص هدايت و فيلتر نمود.ها  م  باشند كه بايست  اين ذرات را توسط مكنده

توصيه م  شود جهت تخلية دود حاصله. راههاي  در نظر گرفته شيود و فيلترهياي  تعبييه گيردد و     

ييا محيل   ها  عمل داده شود.و از كانال توصيه هاي الزم نيز در اين خصوص به پرسنل اتا  همچنين

هاي آزاد براي تخلية دود استفاده نشود و در حين عمل بايست  از ماسك هاي  با اثر فيلترينگ بياال  

   با كمترين اثر استنشا  ذرات كربن  استفاده شود.
 

 :5 هشدار

اه)در مقايسه بيا  دستهچنانچه در دستهاه خراب  ايجاد شود، اين امكان وجود دارد كه توان خروج  

Level د.انتخاب شده( افزايش ياب 
 

 

 

 

 

 :6هشدار 

مشخص شده اند  (IEC60417-5134) كانكتورهاي  كه با عالمت هشدار تخليه الكترواستاتيك

را باييد احتياطيات الزم   هيا   نسبت به  تخلية الكترواستاتيك حساس هستند و در هنهيام كيار بيا آن   

به ايين كانكتورهياي خياص از عيدم     ها  رعايت نمود.بدين سبب بايست  درهنهام متصل كردن كابل

بار استاتيك  تجمع يافته را روي تجمع بارالكترواستاتيك اطمينان حاصل نمود به طور نمونه ميتوان 

 .بدنة دستهاه تخليه نمود
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 :1 احتیاط

ي متصل به زمين، يا داراي ظرفيت خازن  قابيل  درحين عمل جراح ، بدن بيمار نبايد با اجزاي فلز

هاي فلزي تخت عمل، پاية فليزي ليوازم تزرييق و...( و ييا بيا        توجه با زمين)به عنوان م ال، قسمت

دار تماس پيدا كند، زيرا ممكن است در اثير نشيت جرييان فركيانس بياال،        هاي مرطوب و نم  پارچه

 .سوخته  شود چهال  زياد جريان در سطوح تماس كوچك، باعث
 

ي معميوالً    سياكن  خاطر جلوگيري از تجميع بيار    به عمل ي    از آنجاي  كه سطوح ارتجاع  روي تخت

هياي فليزي،     مقدار كم  هدايت الكتريك  دارند، بنابراين براي جداسيازي كاميل بيميار از قسيمت    

ات خشتك  یای فلزی، از صفحتبرای جداسازی بیمار از تخت عمل و اشچندان مناسب نيستند. 

هاي   شدن مايعات در زير بيمار، از هوله  و براي جلوگيري از جمع و ضدآب و ضخیم استفاده شود

 كنندة رطوبت استفاده شود.  جذب
 

 
 : نحوة قرارگیری بیمار روی تخت عمل 9شكل 

 

 :2 احتیاط

خواسيته بيا   اي باشد، كه از تماس نا  هاي دستهاه جراح  الكتريك  بايد وضعيتشان به گونه  خروج 

الكترودهتای فعتالي کت  موقتتاً استتفاده      ها با يكيديهر اجتنياب شيود و      بيمار يا تماس خروج 

هياي متصيل بيه الكتيرود       چنيين، كابيل    هيم  شوند، الزم است از بیمار مجزا نگهداشت  شوند.  نمي

ر اجتناب جراح ، بهتر است در مسيري قرار داده شوند، كه از تماس با بيمار يا هر جسم هادي ديه

 هاي ناخواسته كاهش يابد.  شود تا بدين ترتيب، خطر سوخته 
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 :3 احتیاط

بايد با رعايت احتياطات خاص سازگاري الكترومغناطيس  و همچنيين   MEG2دستهاه الكتروكوتر 

 احتياطات  كه در مستندات همراه آمده است به كار برده شود.
 

 

 :4 احتیاط

 را تحت تأثير قرار دهند. MEG2ند دستهاه الكتروكوتر نم  توا RFابرات پرتابل و تجهيزات مخ هايفرستنده

 

 :5 احتیاط

 حركت باشد.  ب ديدر آن واقع شده، با  كه محل جراح مارياز ب يدر طول فعال كردن دستهاه، عضو
 

 :6 احتیاط

سهوي، تا جاي ممكن از  نازك مانند روده، براي جلوگيري از سوراخ شدنهاي با ديواره   در هنهام جراح  در اندام

 توانهاي پايين استفاده نماييد.
 

 

 :الكترونیكي مجاورهاي  كاهش تداخل الكترومغناطیسي دستگاه روي عملكرد دستگاه در نكات مهم (8ـ2ـ1
 

  احتمال تداخل الكترومغناطيس  دستهاه كوتر برروي دستهاههاي الكترونيك  مجاور وجود

وضعيت غيرعادي در دستهاههاي مجاور، اين احتمال را هم در دارد، بنابراين درصورت مشاهدة 

 نظر بهيريد كه ممكن است اين وضعيت ناش  از تداخل دستهاه كوتر باشد.
 

  ،درصورتیك  تشخیص داده شود تداخل تنها در حالت فعال بودن ژنراتور اتفاق میافتد

 تواند باعث کاهش تداخل شود: اقدامات زیر مي

 ج  دستهاه.كاهش توان خرو -0

 افتد دور كردن دستهاه و كابلهاي خروج  آن از دستهاه  كه در آن تداخل اتفا  م  -0
  .)فرضاً مونيتور(

  درصورتیك  بیمار دارایPace maker  و یا دیگر دستگاههای الكترونیكي کار گذاشت  شده

دستگاهها  باشد خطر تداخل در عملكرد آنها و حتي آسی  رسیدن ب  این در داخل بدن مي

وجود دارد. در اینگون  موارد اگر مجبور ب  استفاده از دستگاه کوتر هستید ب  منظور کاهش 

 ریسك اقدامات زیر را انجام دهید:
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 قبل از عمل حتما با متخصص قلب مشورت نماييد -0

 اشید.توج  داشت  ب ECGاز تجهیزات مونیتورینگ مطمئن استفاده نمائید و پیوست  ب  سیگنالهای  -0

 دستهاه الكتروشوك همواره در دسترس باشد. -0
 

 

 

 نكات مهم ويژه كاربردهاي دوقطبي :   (8ـ2ـ2
 

    در روش انعقاد دوقطبي ، منطقة تيأثير جيريانHF   دو  تنيها محدودبه ناحيية كيييوچك بيين

يار سر پنست است و به دليل توان خروج  كمتر و عدم نياز به صفحة بيمار خطرات سوخته  بسي 

 و از انعقادهاي ناخواسته نيز جلوگيري م  شود. قطب  است  كمتر از روش انعقاد تك

هيا، امكيان ايجياد تيداخل       تر عبيور جرييان از بافيت     چنين، به خاطر توان كمتر و ناحية كوچك  هم

 هاي الكترونيك  بسيار كمتر است.  الكترومغناطيس  در دستهاه

   هاي خون به دو سر پنست اسيت.    ها و لخته  بندگ  بافتيك  از مشكالت روش دوقطب ، چس

شيود و الزم    اين مسأله گاه  باعث خونريزي مجدد، به هنهام برداشتن پنسيت از روي بافيت مي    

 است نوك قلم دايماً تميز شود.

چنين، انتخاب توان خروج  بيش از مقدار مورد نياز، و يا نههداشتن پنست روي بافت به مدت   هم

هيا بيه پنسيت      ها شود، كه خيود باعيث چسيبيدن بافيت      تواند باعث كربنيزه شدن بافت  م  طوالن ،

شود. از سوي ديهر، اگر قبل از تماس الكترودها با بافت، سيستم فعال باشد، همان جرقية اولييه     م 

 شدن بافت، و چسبيدن بافت به الكترود شود.  تواند باعث كربنيزه  بين الكترود و بافت، م 
 

 الزم است به موارد زير توجه شود:  ،حداقل رساندن اثرات چسبندگي راي بهب 
 

 را فعال نكنید. Bipolarاالمكان قبل از تماس الكترود با بافت، ژنراتور   حتي الف(

و از ادامة انعقياد،   باید ب  محض این ک  انعقاد کافي انجام شد، قطع شود HFجریان  ب(

استفاده  Auto Stop شود از مود پيشنهاد م اشد، اجتناب شود.)بدون اين كه اثر مفيدي داشته ب

 شود.( 

ها، ناشتي از انعقتاد     الكترودها همواره تمیز باشند و هر بار از اثرات چسبندگي بافت ج(
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 قبلي، کامالً پاك شوند.
 

شيوند، قيبالً بيا آب اسيتريليزه       هاي خشك، مورد جراح  دوقطب  واقع م   وقت  كه بافت د(

 ا با محلول نمك فيزيولوژيك ، مرطوب شوند.شده ي
 

   راحي تهر گاه در حین جBipolar داکردن تبل از جت تبد، قت تترود بت  بافتت بچست   ت، الك

هتا و    تأمل کنید، تتا ترشتحات متویر     را قطع کنید و چند ثانی  HFالكترود از بافت، جریان 

 .های مجاور اثرات چسبندگي را کاهش دهند  بافت
 استفاده كنيد. وژيك يول نمك فيزيوليده يا محليتريليزه شيتوانيد، از آب اس  ديدتر م يدر موارد ش

 شود و خشك شدن اين مايعيات    ها پوشيده م   در هنهام انعقاد، سطح الكترودها با مايعات بافت

كنيد تيوان     تواند مانع عبور كامل جريان الكتريك  از سطح الكترودها شود و جراح احساس مي    م 

 خروج  كم است، كه اين مسأله با تميز كردن الكترودها پس از هر بار انعقاد، حل خواهد شد.

، در صيورت  كيه الكترودهياي     HFتوجه داشته باشيد كه فعال شدن ناخواستة ژنراتورهاي  هشدار :

ر فعال به صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق پارچة مرطوب يا ساير اشياي هادي جريان، با بيما

تواند ناش  از   تواند، باعث سوخته  شود. فعال شدن ناخواستة ژنراتورها، م   تماس داشته باشند م 

هاي لوازم جانب  دستهاه، و ييا خرابي      هاي انهشت ، يا خراب  در كابل  فشار تصادف  پدال، يا سويچ

ناخواسيتة دسيتهاه   در خود دستهاه باشد. اگر وصل كردن پدال يا قلم به دستهاه، باعث فعال شيدن  

شود، خراب ، ناش  از لوازم جانب  است؛ و اگر بدون وصل كردن آنها به دستهاه، ژنراتورها فعال   م 

گتاه    هتای ناخواستت ، هتیچ     برای اجتناب از ستوختگي شوند، خراب  مربوط به دستهاه است.   م 

ق اشیای هادی الكتریسیت  یتا  ای قرار ندهید ک  مستقیماً و یا از طری  الكترودهای فعال را ب  گون 

 های مرطوب با بیمار تماس داشت  باشند.  پارچ 

در مواردي كه الكترود فعال با بافت، حت  در حالت غيرفعال بودن ژنراتورها، تماس دايم  دارد)به 

عنوان م ال در آندوسكپ (، توجه بيشتري به عاليم نوري و صوت  فعال شدن ژنراتورها شود؛ و در 

نيست، فرضياً، در بييرون آوردن الكتيرود از داخيل بيدن      ها  ه نيازي به فعال شدن ژنراتورمواقع  ك

بيمار، حتماً نمايشهرهاي توان خروج  را در حالت عدم توان در خروج  قرار دهيد و يا دسيتهاه  
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 را خاموش كنيد.
 

تريك  و يا تماس هاي الك  توجه داشته باشيد، كه الكترودهاي فعال ممكن است در اثر جرقه احتیاط :

ها باعث سوخته  ناخواسته   ها، در حين برش و انعقاد، داغ شوند و تماس آنها با ساير بافت  با بافت

 شود.
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 و پس از عمل جراحيجراحي  پیش از عمل جراحي، درحین عمل  مراقبتهاي الزم  ةخالص (3-2-8

 
عالوه بر كيفيت و كارآي  دسيتهاه،  جراح  ايمن و مطلوب با اسيتفاده از هر دسيتهاه الكيتروكوتر،

اي از نكات  تا حدود زيادي به آشيناي  اسيتفاده كنندگان با نكات ايمن  بسيته  دارد، لذا خالصيه

مهم در قالب مراقيبتهاي پيش از عمل جيراح ، مراقيبتهاي در حين عمل جراح ، مراقبتهياي پيس   

 از عمل جيراح  ذكير شده است.

لب اين قسمت اختصاص به مدل خاصي  نيدارد و شيامل همية دسيتهاههاي      الزم به ذكر است مطا

 شود. جراح  الكتريك  )الكترو كوتر( م 

 
 مراقبتهاي پیش از عمل جراحي ( 1-3-2-8
 

 هاي خاص آن دستهاه، از طريق مطالعيه   با دستهاه جراح  الكتريك  فركانس باال و دستورالعمل

هاي بعدي، شماره سيريال دسيتهاه را در    راي سهولت پيهيريتوانيد ب دفترچه راهنما آشنا شويد. م 

 مدارك بيمار ثبت نمائيد.
 

   از سازگاري لوازم جانب  با دستهاه اطمينان حاصل كنيد. و هرگز از لوازم جانب  غيراسيتاندارد و

 نامرغوب و يا مستعمل استفاده ننمائيد.

  يا له شدگ  دارند و يا در اثير فشيار و ييا     هرگز از لوازم جانب  كه كابل آنها پوسيدگ  يا پارگ

 اند استفاده نكنيد و دقت كنيد فيشهاي آنها شكسته  نداشته باشد. حلقه شدن تغيير شكل داده

 .عملكرد دستهاه را از لحاظ ظاهري و آالرمهاي ايمن  چك كنيد 

 ليزي )ماننيد  ف اي باشد كيه بيدن بيميار بيا اجيزاي      نحوة قرارگيري بيمار بروي تخت عمل بهونه 

 نباشد. ( در تماسinfusionقسمتهاي فلزي تخت عمل يا پايه فلزي تجهيزات 

 توانيد مسييري بيراي نشيت جرييان باشيد        هاي خيس و نم دار كيه مي    از تماس بيمار با پارچه

 جلوگيري كنيد.

 

         توجه داشته باشيد كه هنهام فعال كيردن دسيتهاه جراحي  امكيان تيداخل الكترومغناطيسي  بيا

. در  pacemakerهياي داخيل بيدن بيميار ماننيد       هاي مجاور وجود دارد. خصوصياً دسيتهاه   تهاهدس

اينهيونه موارد بايد با متخصيص قيلب مشيورت نموده و تجهيزات ميونيتورينگ و الكيتروشييوك  
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 .قليب  حيتماً در دسيترس باشد
 

  تفاده، ايين ميواد بيه خيارج     االمكان استفاده نشود و درصيورت اسي   از مواد بيهوش  اشتعالزا حت

 مكيده شوند.

 
 مراقبتهاي در حین عمل جراحي ( 2-3-2-8
 

  كنيد،  درصورتيكه از مواد ضدعفون  كنندة اشتعالزا )موادي كه زمينة الكل  دارند( استفاده م

س اجازه دهيد قبل از پوشاندن بيمار، اين مواد كامالً تبخير شوند و از تماس مواد قابل اشتعال با قو

 الكتريك  در حين عمل جراح  جلوگيري كنيد.
  

  در حين عمل جراح  به خطر جمع شدن محلولهاي قابل اشتعال در زير بيمار يا در گوديهاي

 بدن بيمار توجه داشته باشيد و قبل از استفاده از دستهاه، اينهونه مايعات را كامالً خشك نماييد.
 

 اده نماييد و بخاطر داشته باشيد افزايش بيش از حد توان، همواره حداقل توان مورد نياز را استف

 دهد. احتمال سوخته  را افزايش م 
 

  شود قدرت خروج  دستهاه كمتر از حالت عادي است، پيش از  درصورتيكه احساس م

 افزايش توان، صحت اتصاالت و لوازم جانب  و تميز بودن الكترودهاي جراح  را بررس  نماييد.
  

  افزايش  الكترودهاي جراح  را تميز نههداريد، وجود اسكار روي  الكترودها باعثهمواره

امكان داغ شدن  شود، همچنين توجه داشته باشيد مقاومت مسير و كاهش عملكرد مطلوب م 

غيرفعال كردن دستهاه نيز، اين  الكترودها در زمان فعال شدن دستهاه وجود دارد، بنابراين پس از

 با بدن بيمار تماس داشته باشند.الكترودها نبايد 

 تواند باعث نشت جريان از طريق  كار م  كابلهاي خروج  را به دور اشياء فلزي حلقه نكنيد اين

تواند باعث داغ شدن آنها و  اشياء فلزي گردد و همچنين القاء جريان فركانس باال در اين اشياء م 

 ايجاد سوخته  شود.

  شود آن را از موضع جراح  و از تماس با بيمار يا اشياء هادي  نم اگر از قلم موقتاً استفاده

ند، مجزا نههداريد تا فعال شدن ناخواسته دستهاه )ناش  از فشار هست جريان كه با بيمار در تماس
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 تصادف  پدال( باعث سوخته  بيمار نشود.

  قلمBipolar ور نسازيد. را داخل مايعات غوطه 

 تواند باعث خراب   ت قرار ندهيد )نفوذ مايعات داخل دستهاه م روي دستهاه، ظروف مايعا

 شود(.
 

  در مواردي مانند اندوسكوپ  از قطعات چشم  ايزوله شده استفاده نماييد و توجه داشته باشيد

تواند باعث  چون الكترود فعال با بافتها تماس دائم  دارد، هرگونه فعال شدن ناخواستة ژنراتور، م 

ل تماس الكترود فعال با بافت شود. در مواقع  كه بمدت طوالن  نياز به فعال سوخته  در مح

شدن ژنراتور وجود ندارد، حتماً توان خروج  را روي حداقل قرار دهيد و يا دستهاه را خاموش 

 كنيد.
 

  االمكان از انعقاد به روش  كه بين الكترود فعال و ابزار هموستات قوس الكتريك  بر قرار  حت

ود اجتناب كنيد در اين موارد ابتدا تماس بين فلز با فلز را برقرار كرده، سپس ژنراتور را فعال ش م 

 دهد. كار شوكهاي ناخواسته به جراحان را كاهش م  كنيد اين
 

  اگر آالرم از دستهاه شنيده شد، وضعيت دستهاه را چك كنيد و قبل از استفادة مجدد، از عملكرد

 نوع آالرم را در مدارك بيمار ثبت نماييد.صحيح آن مطمئن شويد و 
 

  االمكان  براي به حداقل رساندن اثرات چسبندگ  الكترودهاي فعال به بافتها در حين انعقاد حت

محض اينكه انعقاد كاف  ه را ب HFقبل از تماس الكترود با بافت، ژنراتور را فعال نكنيد و جريان 

 اره تميز نههداريد.انجام شد قطع كنيد و الكترودها را همو
 

  بمنظور كاهش خطرات ناش  از نشت جريان فركانس باال از مسيرهاي ناخواسته، تدابير زير را

 بكار ببنديد.
 

  تماس  از فعال نههداشيتن دسيتهاه در حيالت مدار باز، كه الكيترود فعال با بافتها هيچهيونه

 الكيتريك  ندارد، اجيتناب نماييد.
 

  هش خطرات روشهاي منظور كاه بMinimally Invasive Surgery  مانند الپاروسكوپ ( كه(
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 افتد، اقدامات زير را انجام دهيد. گاه  سوخته  خارج از ناحيه قابل رؤيت توسط جراح اتفا  م 
 

 دقت بررس  كنيد و توجه داشته باشيد هرگونه ترك و شكاف وه ها را ب كيفيت عايق 

 عف عايقبندي و مسيري براي نشت جريان باشد.تواند نشانه ض ناهمواري م 

 .از حداقل توان و مودهاي  با حداقل ولتاژ استفاده نماييد 

  تنها هنهام  ژنراتورHF .را فعال كنيد كه الكترود فعال با بافت تماس دارد 

  اگر الكيترود فعيال در مجياورت قطعيات فليزي باشيد و يا با قطعيات فليزي در تمياس

 د نبايد ژنراتور را فعيال نميود.باشي

 رصورت امكان از دAll metal cannula  كه غالف فلزي بيرون ، تمام  سيستمCannula  را

 دليل كوپالژ خازن  كاهش يابد.ه پوشاند، استفاده نماييد تا احتمال نشت ب م 

 
 مراقبتهاي پس از عمل جراحي( 3-3-2-8

 

 ه را خاموش نماييد و درصورت وجود ولومهاي مكانيك  با پايان عمل جراح  بالفاصله دستها

 روي دستهاه، آنها را صفر كنيد.
 

  كابلهاي ارتباط  را به آرام  از محل فيشها باز كنيد و هرگز سيمها را براي جدا كردن از دستهاه

 نكشيد.
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 ردن و ضدعفوني كردن دستگاه :ـبت و تمیزكـ(  مراق9
 

  دييدن دسيتهاه     تواند از آسيب رسيدن و صيدمه   ستقرار دستهاه، م انتخاب محل مناسب براي ا

اي قرار گيرد، كيه    جلوگيري كند. دستهاه بايد به صورت ثابت و بدون لرزش نصب شود و به گونه

 كننده قرار نهيرد.  در معرض مواد قابل اشتعال و يا مايعات آلوده

  غيرقابل اشتعال اسيتفاده كنييد و تيا حيد      تهاه، از مواديبراي تميز كردن و ضدعفون  كردن دس

امكان از ريختن مايعات بر روي دستهاه، و وارد شدن رطوبيت و مايعيات پياك كننيده بيه داخيل       

 دستهاه، اجتناب كنيد.

ورتي ک  ناگزیر ب  استفاده از مواد قابل اشتعال، برای پاك کردن و ضدعفوني کردن تدر ص

ا روشن کنید، مدتي صبر کنید تا این مواد کامالً تبخیر دستگاه هستید، پیش از این ک  دستگاه ر

 شوند.

  انجام دهيد، تيا   هاي مربوط به لوازم جانب  را، به آرام  و ماليمت  بيرون آوردن و جازدن فيش

 ها كاسته نشود.  از عمر اين فيش

  ر اختييار  ، دكنتيرل ايمني   ال يك بار، دسيتهاه را بيراي كاليبراسييون و    يس شود هر  يه م يتوص

قرار دهيد و نتيايج   هاي مجاز اين شركت  و يا يك  از نمايندگ  شرکت مهندسي کاوندیش سیستم

هاي استاندارد ايمن  دستهاه را مجدداً هميراه بيا دسيتهاه از شيركت دريافيت        كنترل كيف  و آزمون

  كنيد.

 توج 

از آنجا كه از قسمت زيرين گردد؛  نشت مايعات به داخل دستهاه ممكن است باعث ايجاد خراب  در دستهاه

احتياطات دستهاه، امكان نفوذ مايعات به داخل آن وجود دارد، در هنهام تميز و ضدعفون  كردن دستهاه 

 الزم را رعايت نماييد. 
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 روشـس از فـدمات پـخ( 10

رج ، هياي مشيابه خيا     هاي مهم و مزاياي اساس  اين دستهاه، در مقايسه با دسيتهاه   يك  از ويژگ 

از تياريخ   مياه  24ايين دسيتهاه بيه ميدت      سهولت و سرعت عمل در خدمات پس از فروش است.

تحويل به استفاده كننده، تضمين شده است و در اين مدت هرگونه خراب  دستهاه، ناش  از خرابي   

 قطعات و يا خطاي توليد كننده، به رايهان، در محل شركت برطرف خواهد شد.
 

       ت:تروری استات زیر ضت  ب  نكتص توجوتدر این خص 
 

بايست  برگة زرد رنگ مربوط به درخواست كيارت ضيمانت را بيه     کارت ضمانتجهت دريافت 

ت يبراي شركت ارسال فرماييد. )قبل از ارسال دقي UUدر اولین فرصت UUطور كامل پر نموده و

 صحيح و كامل پر شده باشد.( فرماييد كه

  


نقل يا اسيتفاده غيرصيحيح از دسيتهاه، مشيمول       ول در حم انگاری  سهلهاي ناش  از   خراب 

 ضمانت نخواهد شد.

   


و  UUشرکت مهندسي کاوندیش سیستتم UUدر طول مدت ضمانت، هرگونه تعميرات، بايد توسط 

ضتمانت دستتگاه   UUهاي مجاز اين شركت صورت پذيرد؛ در غير اين صيورت    يا نمايندگ 

 .UUلغو خواهد شد

   


 شوند.ض و درصورت خراب  بايد تعوي UUتندينيسUUنب  دستهاه مشمول ضمانت لوازم جا


از تاريخ تحوييل دسيتهاه، تعمييرات و تيأمين قطعيات ييدك         UUسال UU01اين شركت به مدت    

 نمايد.  دستهاه را تعهد م 

 تذكر :

تي این دستگاه بایسها  برای جلوگیری از تاثیرات محیطي نامطلوب و حفظ سالمتي انسان

برقي و الكترونیكي دور ریخت  شود های  مناس  بازیافت زبال های  بصورت صحیح و در محل

زبال  معمولي استفاده نمود. برای اطالع از های  و نبایستي برای دور ریختن دستگاه از سطل

برقي و الكترونیكي ب  شهرداری رجوع شود و یا دستگاه را در پایان های  مراکز بازیافت زبال 

 ب  شرکت کاوندیش سیستم تحویل دهید. عمر
 

 


