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  كلی ها و مشخصات ویژگی3

 مقدمه 

 جلوپنلیاجزا 

 پشتپنلیاجزا 

 دستگاهیروبررفتهبکارعالئم 
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 مقدمه

وMonopolar Cut،Monopolar Coag.،Bipolar CutهایدارایتکنیکIconic Image1جراحیالکتریکیدستگاه

Bipolar Coag.گازآرگونانعقادباپالسمایعالوهبرقابلیت درایندستگاهباشد.می(APC)قابلیتانعقادعروق،

نیزفراهمشدهاست.(Vessel Sealing)گبزر

 اجزای پنل جلو



 

 Monopolar1كانکتور  .1

 Monopolar2كانکتور  .2

 Bipolar  كانکتور .3

 Sealingكانکتور  .4

5. LED   ی خروجیكانکتور هافعالیت های نشان دهنده ی 

 تکه و دوتکه كانکتور پلیت )صفحۀ بیمار( یک .6

2.  LEDطهدهندۀ اتصال پلیت وآالرم مربو های نشان 

 

 Monopolar Cutانتخاب مد پیش فرض  .8

 Monopolar Cutنمایش توان مربوط به مد  .4

 Monopolar Cutتنظیم توان مربوط به مد  .11

 ARGON CUTفعالسازی  .11

 TURفعالسازی  .12
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 .Monopolar Coagانتخاب مد پیش فرض  .13

 .Monopolar Coag نمایش توان مربوط به مد  .14

 .Monopolar Coagتنظیم توان مربوط به مد  .15

 (Setting)  ورود به صفحه تنظیمات  .16

 

 Bipolar Cut انتخاب مد پیش فرض  .12

 Bipolar Cut نمایش توان مربوط به مد  .18

 Bipolar Cutتنظیم توان مربوط به مد  .14

 

 Bipolar Coag/Sealing انتخاب مد پیش فرض  .21

 Bipolar Coag/Sealing نمایش توان مربوط به مد  .21

  Bipolar Coag/Sealing تنظیم توان مربوط به مد .22

 AUTO STARTفعالسازی  .23

 AUTO STOPفعالسازی  .24

 

 

 

 

 



:ویژگیهاومشخصاتکلی0فصل

 V2- 7    0011 مهر 

 اجزای پنل پشت

 

 

 Monopolarپدال پایی دوتایی كانکتور  .1

 Bipolar/Sealingپدال پایی دوتایی كانکتور  .2

  پیچ تنظیم شدت صوت بلندگو .3

 مشخصات دستگاه پالك .4

 كلید برق اصلی دستگاه .5

 كانکتور كابل برق و محل نصب فیوز ورودی .6

 APS1 تحویل گاز آرگوندستگاه  توركانک .2
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 عالئم بکار رفته بر روی دستگاه

  

 نوع از الکتریکی شوک مقابل در دستگاه حفاظت وCardiac Floatingدرجة است

همجریان درمقابلولتاژهایزیادیچهاینشتیفرکانسپایینبسیارناچیزند. دستگاه نین،

کند،حفاظتشدهاست.رواردمیکهدستگاهالکتروشوکقلبیبهبدنبیما

 
.فعالشودسوئیچانگشتیباتواندمیخروجیکانکتورمجاور

 
.باپدالپاییفعالشودتواندمیخروجیکانکتورمجاور

 
وجوددارد.خطروجودولتاژهایباالدرکانکتورمجاور

 
قسمتوپلیت سایر شامل کاربردی Monopolarابزارهای ،Bipolar درSealingو

اند.هایپایینازشبکةبرقاصلیوزمینکامالًمجزاشدههایباالوفرکانسفرکانس

 
 دفترچةراهنمارامطالعهنمایید.

 

مربوطEC/2002/96منطبقبادایرکتیواروپاییWEEEایندستگاهدارایعالمت

الکترو و الکتریکی لوازم برایدوربه نبایستی که کند مشخصمی استو نیکی

ریختندستگاهازسطلهایزبالهمعمولیاستفادهنمودودستگاهبایستیدرمحل

های برای هایمخصوصبازیافتزباله ریختهشود. الکترونیکیدور الکتریکیو

قسمتانهداممراجعهشود.1اطالعاتبیشتربهفصل
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احتیاط

اندازیو،پیشازراههایمربوطهدرراهنمایاستفادهویاراهنمایسرویسبخشمطالعة

.الزامیاستازدستگاهویابازنمودنآنجهتتعمیراستفاده

 

جراحیالکتریکیبررویدستگاه هایالکترونیکیاحتمالتداخلالکترومغناطیسیدستگاه

هایمجاور،اینیتغیرعادیدردستگاهصورتمشاهدۀوضع مجاوروجوددارد.بنابرایندر

احتمالراهمدرنظربگیریدکهممکناستاینوضعیتناشیازتداخلدستگاهجراحی

الکتریکیباشد.

 

وجودولتاژهایباالهشدار

 

هشدارتخلیهالکترواستاتیک
رباآنهانسبتبهتخلیةالکترواستاتیکحساسهستندودرهنگامکابرایکانکتورهاییکه

بایداحتیاطاتالزمرارعایتنمود.

 
شمارهسریالدستگاه

 

سازنده


 نمایندگیقانونیدراتحادیةاروپا
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 ایمن از دستگاه استفادۀموارد مربوط به 6

 دستگاهازاستفادهویاندازراه 

 اشتعالخطر 

 یسیالکترومغناطتداخل 

 یجانبلوازم 

 Monopolar 

 Bipolar 

 Sealing 

 یجراحازپس 

 دستگاهسیسرو 
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 اندازی و استفاده از دستگاه راه

 هشدار

نمایید.مطالعهورعایترابخصوصنکاتایمنی،،کلیةمطالبایندفترچه

 آرگون تحویلگاز دستگاه آرگون، قابلیتگاز از برایپAPS1برایاستفاده دستگاهرا تهیه Iconicشتیبانیاز

واتصالآنبهAPS1اندازینمایید.وبرایاطالعازاصولکارباگازآرگون،مزایاوکاربردهایآن،نصبوراه

IconicبهراهنمایاستفادهازدستگاهAPS1.مراجعهنمایید

هایایمنیچککنید.عملکرددستگاهراازلحاظظاهریوآالرم

وکالکتریکی:حتماًبرایاتصالبهبرقاصلیازپریزهایارتداراستفادهنمایید.خطرش

همیشهازکمترینتوانممکن،کهاثرموردنظررادربهمنظوررعایتمسألةایمنیواجتنابازعوارضناخواسته،

کهخطرآمبولیگازدرPulsed ArgonوContinuous Argonالبتهدرمدهای.کند،استفادهنماییدجراحیایجادمی

 هایباالتراستفادهکرد.یابد،بهتراستازتوانهایپایینافزایشمیتوان

اند،نسبتبهتخلیةمشخصشده(IEC60417-5134) کانکتورهاییکهباعالمتهشدارتخلیهالکترواستاتیک

بدینسبببایستیدرالکترواستاتیکحساسهستند رعایتنمود. بایداحتیاطاتالزمرا آنها ودرهنگامکاربا

بههنگاممتصلکردنکابل ازعدمتجمعبارالکترواستاتیکاطمینانحاصلنمایید. بهاینکانکتورهایخاص، ها

توانباراستاتیکیتجمعیافتهراازرویبدنةدستگاهتخلیهنمود.طورنمونهمی

)باهعناوانملاال،نبیمارنبایدبااجزایفلزیمتصلبهزمین،یاادارایظرفیاتخاازنیقابالتوجاهباازماینبد

دارتماسپیداکناد،زیاراهایمرطوبونمهایفلزیتختعمل،پایةفلزیلوازمتزریقو...(ویاباپارچهقسمت

یاندرسطوحتماسکوچک،باعا ساوختگیشاودممکناستدراثرنشتجریانفرکانسباال،چگالیزیادجر

 شود(.)استفادهازصفحةآنتیاستاتیکتوصیهمی
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 هشدار

معماوالًمقادارکمایهادایت،ساکنخاطرجلوگیریازتجمعباربهعملازآنجاییکهسطوحارتجاعیرویتخت

چندانمناسابنیساتند.بارایجداساازیهایفلزی،الکتریکیدارند،بنابراینبرایجداسازیکاملبیمارازقسمت

وبارایجلاوگیریازکنیادضادآبوضاخیماساتفاده،بیمارازتختعملواشیایفلازی،ازصافحاتخشاک

پارچههاایآنتایاساتاتیکرادر.نماییدکنندۀرطوبتاستفادههایجذبولهحشدنمایعاتدرزیربیمار،ازجمع

 ردهیدهمچونلگنبیمار.همچنینادرارراازطریقکاتترتخلیهکنید.مناطقیکهزیادعرقمیکندقرا







رویتختعمل،نحوۀقرارگیریبیمار

پروب و مونیتورینگالکترودها تجهیزات های میتحریک، تصویربرداری و نشتکننده برای مسیری توانند

جریان شوند. ناخواسته سوختگی نتیجه، در و فرکانسباال، همهای که وقتی جراحیبنابراین، دستگاه از زمان

درصورت،شود،الزماستهرالکترودیاپروبمونیتورینگگونهتجهیزاتاستفادهمیالکتریکیفرکانسباالواین

امکان ، حداقل فاصلة و گیرد، قرار بیمار صفحة و جراحی الکترودهای از تاcm07دور فعال الکترود بین

رعایتشود.ECGالکترودهای

استفادهازالکترودهایسوزنیبرایمونیتورینگمجازنیستواگرناگزیربهاستفادهازایننوعالکترودهاهستید،

نیتورجداکنید.اهایمربوطبهالکترودهایسوزنیراازمدرهنگامفعالشدندستگاهجراحیالکتریکی،کابل

.هایمونیتورینگباوسایلمحدودکنندۀجریانفرکانسباالاستفادهشودشود،ازسیستمدرهرصورتتوصیهمی

منظورکاهشخطراتناشیازنشتجریانفرکانسباالازمسیرهایناخواسته،تدابیرزیررابکارببندید.به

 مدهاییکهولتاژکمتریدارند،استفادهنمایید.مانندمداالمکانازحتیPureمدنسبتبهکهBlendولتاژکمتری

ولتاژکمتریدارند. Sprayمدنسبتبهکه Swift یا Softمدداردونیز

 گونهتماسالکتریکیندارد،اجتنابهاهیچداشتندستگاهدرحالتمدارباز،کهالکترودفعالبابافتازفعالنگه

نمایید.
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حالتوانکنیداحساسمیکهدرصورتی از کمتر افزایشخروجیدستگاه، پیشاز دستگاه،توانتعادیاست،

.مواردزیررابررسیکنید

 هایانگشتیاطمینانحاصلیچئوسازانتخابصحیحوضعیتموردنظرخودرویپنلدستگاه،پدالپاییویا

 نمایید.

 .ازقراردادناشیاءبررویدستگاهخودداریکنید

 درحالتMonopolarمطمئنشوید.لیتپ،ازاتصالصحیحوکامل

 کنیدبهدستگاهبررسیراهاکانکتورهاومحکمبودناتصالکابل.

 .نوکالکترودهاراازموادچسبنده،کامالًتمیزنمایید 

 

چنانچهدردستگاهخرابیایجادشود،اینامکانوجودداردکهتوانخروجیدستگاه)درمقایسهباتوانانتخاب

شده(افزایشیابد.

شود،آنهاراازموضعجراحیوازتماسبابیماریااشیاءهادیجریانکهبابیمارگرازابزارهاموقتاًاستفادهنمیا

درتماسهستند،مجزانگهداریدتافعالشدنناخواستهدستگاه)ناشیازفشارتصادفیپدال(باع سوختگیبیمار

 نشود.

ب کاهشخطراتروشه منظور سوختگی،Minimally Invasive Surgeryهای گاهی که الپاروسکوپی( )مانند

 افتد،اقداماتزیرراانجامدهید.توسطجراحاتفاقمییتخارجازناحیهقابلرؤ

 بکیفیتعایق را تواندنشانهدقتبررسیکنیدوتوجهداشتهباشیدهرگونهترکوشکافوناهمواریمیهها

نشتجریانباشد.بندیومسیریبرایضعفعایق

 .ازحداقلتوانومدهاییباحداقلولتاژاستفادهنمایید

 .تنهاهنگامیژنراتوررافعالکنیدکهالکترودفعالبابافتتماسدارد

 .اگرالکترودفعالدرمجاورتقطعاتفلزیباشدویاباقطعاتفلزیدرتماسباشد،نبایدژنراتوررافعالنمود

 مکانپذیراستازروشکهادرمواردیBipolar.استفادهنمایید

 رصورتامکانازدAll metal cannulaتمامیسیستم میCannulaکهغالففلزیبیرونی، استفادهرا پوشاند،

نماییدتااحتمالنشتبهدلیلکوپالژخازنیکاهشیابد.

تواندباع نشتجریانازطریقاشیاءفلزیکارمیهایابزارهاوپلیترابهدوراشیاءفلزیحلقهنکنید.اینکابل

.تواندباع داغشدنآنهاوایجادسوختگیشودگرددوهمچنینالقاءجریانفرکانسباالدرایناشیاءمی

 اندوسکوپیو مواردیمانند چونTURدر باشید داشته توجه و نمایید استفاده شده ایزوله قطعاتچشمی از

تواندباع سوختگیدرمحلهاتماسدائمیدارد،هرگونهفعالشدنناخواستةژنراتور،میبافتالکترودفعالبا

توان تماسالکترودفعالبابافتشود.درمواقعیکهمدتطوالنینیازبهفعالشدنژنراتوروجودندارد،حتماً

خروجیرارویحداقلقراردهیدویادستگاهراخاموشکنید.

شوداجتنابکنید.کانازانعقاد،بهروشیکهبینالکترودفعالوابزارهموستاتقوسالکتریکیبرقرارمیاالمحتی

هایناخواستهبهکارشوکدراینمواردابتداتماسبینفلزبافلزرابرقرارکرده،سپسژنراتوررافعالکنیداین

دهد.جراحانراکاهشمی
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مانندمددرمدهاییکهولتاژخروجی بهعلتوجودهارمونیکهایفرکانسپاییندرقوسsprayزیاداست، ،

ایماننداسپاسمیاانقباضعضالنی عضالنیوبهدنبالآنپیامدهایناخواسته-الکتریکیاحتمالتحریکعصبی

اقلرساند.احتمالاینتحریکاترابهحد وجوددارد.بااینوجوددستگاهبهگونهایطراحیشدهاستکه

اگرآالرمازدستگاهشنیدهشد،وضعیتدستگاهراچککنیدوقبلازاستفادۀمجدد،ازعملکردصحیحآنمطمئن

شوید.

بافت حتیبرایبهحداقلرساندناثراتچسبندگیالکترودهایفعالبه درحینانعقاد، تماسها االمکانقبلاز

محضاینکهانعقادکافیانجامشدقطعکنیدوالکترودهاراهنیدوجریانرابالکترودبابافت،ژنراتوررافعالنک

هموارهتمیزنگهدارید.

ها،درحینبرشوانعقاد،داغشوندوهایالکتریکیویاتماسبابافتالکترودهایفعالممکناستدراثرجرقه

هاباع سوختگیناخواستهشود.تماسآنهاباسایربافت

)بهعنوانملالدردرمواردیکهالکترودفعالبابافت،حتیدرحالتغیرفعالبودنژنراتورها،تماسدایمیدارد

ودرمواقعیکهنیازی.وصوتیفعالشدنژنراتورهاشوددیداری(،توجهبیشتریبهعالیمTURیا پیووآندوسک

 نیست، فعالشدنژنراتورها بیرونآوربرایملالبه نمایشگرهایتواندر حتماً داخلبدنبیمار، از الکترود دن

خروجیرادرحالتعدمتواندرخروجیقراردهیدویادستگاهراخاموشکنید.

درصورتی کهالکترودهایفعالبهصورتمستقیمیاغیرمستقیمازطریقپارچةفعالشدنناخواستةژنراتورها،

جریان، هادی اشیای سایر یا باشندمرطوب داشته تماس بیمار شدنمی،با فعال شود. سوختگی باع  تواند

هایلوازمجانبیهایانگشتی،یاخرابیدرکابلیچئتواندناشیازفشارتصادفیپدال،یاسوناخواستةژنراتورها،می

باع  دستگاه، به قلم یا پدال وصلکردن اگر باشد. دستگاه خود خرابیدر یا و ناخواستةدستگاه، فعالشدن

می فعالدستگاه ژنراتورها دستگاه، به آنها کردن وصل بدون اگر و است؛ جانبی لوازم از ناشی خرابی، شود،

بههایناخواسته،هیچشوند،خرابیمربوطبهدستگاهاست.برایاجتنابازسوختگیمی گاهالکترودهایفعالرا

وگونه پارچهایقرارندهیدکهمستقیماً ازطریقاشیایهادیالکتریسیتهیا بیمارتماسداشتهیا هایمرطوببا

باشند.

نازکمانندروده،برایجلوگیریازسوراخشدنسهوی،تاجایممکنازهایبادیوارهاندامدرهنگامجراحیدر

توانهایپاییناستفادهنمایید.

دستگ شدن فعال هنگام بیمار صورتتماسبا محلتماسدچاردر پرسنلدر که دارد کمیوجود احتمال اه،

بیمار تماسبا از امکان حد تا دستگاه، کردن فعال طول در رخداد، این از جهتجلوگیری شوند. سوختگی

بپرهیزید.

درطولفعالکردندستگاه،عضویازبیمارکهمحلجراحیدرآنواقعشده،بایدبیحرکتباشد.


 احتیاط

شوند.اینذراتحاویموادثرجراحیبادستگاهجراحیالکتریکی،ذراتیحاویدودوبخاردرمحیطرهامیبرا

 ذراتخون، بافتکربنیزهشده، بنابراینتوصیهباکتریودیاکسیدکربنبهمقدارکممیشیمیاییسمی، باشند.

هایالزمنیزدرتوصیهلترهاییتعبیهگردد.همچنینهاییدرنظرگرفتهشودوفیشودبرایتخلیةدودحاصلهراهمی

هایآزادبرایتخلیةدوداستفادهنشودودرحینهایامحلاینخصوصبهپرسنلاتاقعملدادهشودوازکانال

هاییبااثرفیلترینگباالباکمتریناثراستنشاقذراتکربنیاستفادهشود.عملبایستیازماسک
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هایبعدی،شمارهسریالدستگاهرادرمدارکبیمارثبتنمایید.ایسهولتپیگیریبر

 خطر اشتعال

 هشدار

خطراحتراقگازهایاموادقابلاشتعالدرهنگاماستفادهازدستگاهجراحیالکتریکیوجوددارد.بنابراین،ازتماس

 .لوگیرینماییدجموادقابلاشتعالباالکترودهایدستگاهجراحیالکتریکی

می انجام سینه و سر ناحیة بیهوشاگرعملجراحیدر مواد استاز بهتر گازهایشود، یا قابلاشتعالو کنندۀ

کهاینموادبهخارجمکیدهشوند.ن،مگراینماییدواکسیژناستفادهن(N2O)ماننداکسیدنیتروژن،اکسیدکننده

مانندمهبل،،هایبدنمانندنافوحفره،هایبدنعالدرزیربیماریادرگودیاشتهایقابلخطرجمعشدنمحلول

.نماییدقبلازاستفادهازدستگاهخشکرا،هاوجوددارد.بهتراستهرمایعجمعشدهدراینمحل

گردند،اجتناباشتهمیهاانبهایبدنمانندرودهشوند،ودرحفرهزاکهبصورتطبیعیایجادمیازگازهایاشتعال

کنید.

هایتولیدپنبهوگاز،هنگامیکهبااکسیژن،اشباعشدهباشند،ممکناستدرتماسباجرقه،مانندنخ،بعضیمواد

شدهدراستفادۀعادیازدستگاه،مشتعلشوند.

اشتعالکهازموادضدعفونیدرصورتی استفکنندۀ )موادیکهزمینةالکلیدارند( دهیدقبلازادهمیزا اجازه کنید،

تبخیرشوندوازتماسموادقابلاشتعالباقوسالکتریکیدرحینعملجراحی پوشاندنبیمار،اینموادکامالً

جلوگیریکنید.

 تداخل الکترومغناطیسی

 هشدار

دستگاه روی بر الکتریکی جراحی دستگاه الکترومغناطیسی تداخل ماحتمال الکترونیکی دارد.های وجود جاور

هایمجاور،ایناحتمالراهمدرنظربگیریدکهممکنبنابرایندرصورتمشاهدۀوضعیتغیرعادیدردستگاه

استاینوضعیتناشیازتداخلدستگاهجراحیالکتریکیباشد.واقداماتخاصسازگاریالکترومغناطیسیرا

 بکارببرید.

اقداماتزیرمیلتنهادرحالتفعالبودنژنراتوراتفاقمیکهتشخیصدادهشودکهتداخدرصورتی تواندافتد،

باع کاهشتداخلشود:

 کاهشتوانخروجیدستگاه 

 استفادهازمدهایباولتاژکمتر،برایملالمدPureبجایمدBlendومدهایSoftیاSwiftبجایSpray. 

 استفادهازروشBipolarبجایروشMonopolar 

 افتد)برایملالمونیتور(.هایخروجیآنازدستگاهیکهدرآنتداخلاتفاقمیرکردندستگاهوکابلدو
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باشد،هایالکترونیکیکارگذاشتهشدهدرداخلبدنمیویادیگردستگاهPace makerکهبیماردارایدرصورتی

وحتیآسیبرسیدنبهایندستگاه دراینگونهموارداگرمجبوربههاخطرتداخلدرعملکردآنها وجوددارد.

استفادهازدستگاهجراحیالکتریکیهستید،بهمنظورکاهشریسکاقداماتزیرراانجامدهید:

 حتیاالمکانازتکنیکBipolar.استفادهکنید 

 براثرضعیفبودنهاواتصاالتآنهاواتصالپلیتبابیماررابصورتدقیقچککنید،تاازایجادجرقهکابل

 اتصاالتجلوگیریشود.

 بگون ایانتخابکنیدکهحتیهمحلپلیترا بینPace makerاالمکانبهموضععملنزدیکباشدوقلبویا

موضعجراحیوپلیتقرارنگیرند.

 .قبلازعملحتماًبامتخصصقلبمشورتنمایید

 هایپیوستهبهسیگنالازتجهیزاتمونیتورینگمطمئن،استفادهنمائیدوECG.توجهداشتهباشید

 .دستگاهالکتروشوکهموارهدردسترسباشد



 توجه

الزم؛بطوریکه(داردEMCنیازبهرعایتمالحظاتخاصیدرموردسازگاریالکترومغناطیسی) Iconicدستگاه

رویسانجامگردد.ارائهشدهدرراهنمایسEMCاستنصبوسرویسدستگاهباتوجهبهاطالعات

تواننددستگاهجراحیالکتریکیراتحتتأثیرقراردهند.میRFهایپرتابلوتجهیزاتمخابراتیفرستنده

 لوازم جانبی

 هشدار

ایندهوهموارهازسالمبودنعایقننمودیدهومعیوب،استفادهآسیبنامرغوب،،لوازمجانبیغیراستانداردهرگزاز

 نحاصلفرمائید.لوازماطمینا

استفادهازلوازمجانبیغیراستانداردومعیوبیااستفادهازلوازمهایجانبیغیرمجاز،پیامدهایذکرشدهدرزیر

رابهدنبالخواهدداشت:

 فعالشدنناخواستةژنراتور 

 خرابشدنژنراتور

 واردآمدنآسیبیاشوکالکتریکیبهبیماریاتیمجراحی

 بابیمارشدنسیستممونیتورینگکیفیتتماسپلیتغیرفعال

 انتخابناخواستهواشتباهمدهایجراحی

 کمشدنیاقطعووصلشدنتوانخروجی

 شوکالکتریکیویاتحریکاعصابعضالنیدراثرقوسالکتریکیبیندوفلز

 شود(کهژنراتورفعالمیتداخلالکترومغناطیسیدرتجهیزاتمونیتورینگ)زمانی

 حدجریاننشتیفرکانسباال افزایشبیشاز
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هرگزازلوازمجانبیکهکابلآنهاپوسیدگی،پارگیویالهشدگیدارندویادراثرفشارویاحلقهشدنتغییر

هایآنهاشکستگینداشتهباشد.انداستفادهنکنیدودقتکنید،فیششکلداده

ازابزاریکهتحملماکزیممول برایاطالعازماکزیممVpتاژخروجی)تنها نمایید. استفاده دارند، (درهرمدرا

Vp×2=(Vp-pولتاژخروجیبهفصلمشخصاتفنیمراجعهنمایید.درجدولمربوطهماکزیممولتاژبصورت)

یببهبیمار،دادهشدهاست.استفادهازابزار،باولتاژنامیکمترازماکزیممولتاژخروجی،ممکناستموجبآس

اپراتوریاابزارگردد.الزماستولتاژنامیهرابزارازکارخانةسازندهآنتهیهگردد.

 مترباشد.8ایاستفادهنماییدکهطولکابلآنهاحداکلرتوصیهمیگرددازلوازمجانبی

یرند.توجهداشتهباشیدکهلوازمجانبییکبارمصرف،چندینبارمورداستفادهقرارنگ

نمایندهدرصورتی های کهنسبتبهسازگاربودنلوازمجانبیخوداطمیناننداریدباشرکتکاوندیشسیستمیا

موردتاییدکاوندیشسیستمتماسحاصلنمودهتاازسازگاربودنآناطمینانحاصلنمایید.

،تنهاSealingوابزارBipolarنهابهکانکتورتBipolar،ابزارMonopolarتنهابایدبهکانکتورهایMonopolarابزار

متصلشوندوهرگزنبایدجابجامتصلشوند.Sealingبایدبهکانکتور

دقراربگیرند.خوتمامیلوازمجانبیبایدبهصورتمطمئنوبدوننیازبهفشارزیاد،درمحل

دهنفرمایید.بهژنراتور،ازمبدلاستفالوازمجانبیهرگزبرایمتصلنمودن

جراحیرابهیککانکتورخروجیبهصورتهمزمانمتصلننمایید.زیرااینکارباع خواهدشد،ابزارهرگزدو

همزمانباهمفعالوغیرفعالشوند.ابزار،دوهر

بافت باقیماندۀ نگهدارید، تمیز را جراحی الکترودهای افهمواره باع  الکترودها، روی شده نکروز زایشهای

شود.همچنینتوجهداشتهباشیدکهامکانداغشدنالکترودهادرزمانمقاومتمسیروکاهشعملکردمطلوبمی

فعالشدندستگاهوجوددارد.بنابراین،پسازغیرفعالکردندستگاهنیز،اینالکترودهانبایدبابدنبیمارتماس

داشتهباشند.

جانبی لوازم وضعیت جباید الکتریکیدستگاه گونه،راحی تماسناخواستهبه از که باشد، یاآنهاای بیمار با

داشتهمجزانگهبیمارشوند،الزماستازبایکدیگراجتنابشودوالکترودهایفعالیکهموقتاًاستفادهنمیشانتماس

وند،کهازتماسبابیماریاهرجراحی،بهتراستدرمسیریقراردادهشابزارهایمتصلبهچنین،کابلهمشوند.

هایناخواستهکاهشیابد.جسمهادیدیگراجتنابشودتابدینترتیب،خطرسوختگی


 احتیاط

وازفشارهآوردنآنهاازدستگاه،بهآرامیومالیمتانجامشدالزماستجازدنکانکتورهایلوازمجانبیودر

شود.هااجتنابکانکتورهاوزیادبهکابل

باع تغییررااینکاریزوپیچیدنآنبهدورابزاراجتنابکنید.بهصورتمحکموبافشارازپیچیدنکابلابزار

.شودمدتمیشکلکابلدردراز

 پایی پدال

 هشدار

 .،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنیدپاییپدالبرایتمیزوضدعفونیکردن



:مواردمربوطبهاستفادهایمنازدستگاه2فصل

02   V2- 0011 مهر  

،وجودداردهاییکهاحتمالنشتموادبیهوشیقابلاشتعالازمحلcm27درمنطقةپاییلکهپدابایدتوجهداشت

درشکلزیرنشاندادهشدهاست. کهاستMedical Zoneاینناحیهمشهوربهقرارنگیرد.استفادهمورد


ادهکرد.تواناستفهایمحافظتشدهدربرابرخطراتاشتعالمیایکهتنهاازپدالناحیه



 توجه

کنید.استفادهنآنپاییازکابلونقلپدالگاهبرایحملهیچ

کنید.پاییاجتنابازاعمالفشاربهمحلاتصالکابلبهپدال

کنید.بهصورتمحکموبافشار،خودداریپاییازپیچیدنکابلبهدورپدال

Monopolar 
 هشدار

؛برایاینمنظور،ازکنیدها(جلوگیریویابینرانهبینبازوهاوبدنبیمارراینمونبازتماسپوستباپوست)

تواناستفادهکرد.همچنین،مناطقیازبدنبیمارکهتعرقزیاددارندوامکانتماسباسایرخشکمیولهیاگازح

 وله،خشکنگهداشتهشود.حهایبدنوجوددارد،بایدباقسمت

رافعالMonopolar2 وMonopolar1هایکهدوجراحهمزمانخروجیدرصورتیSprayدرمدتوجهداشتهباشید

قلمجراحیتقسیممی،نمایند بنابراینقطعووصلجریاندریکقلمتوانخروجیبیندو Monopolarشود.

 تواندرویتوانخروجیقلمدیگرتاثیرداشتهباشد.می

 پلیت

 هشدار

Monopolarکارگیریمؤثروایمنجراحیالکتریکیتریننکاتبهازمهمپلیترارگیریمناسباستفادۀصحیحوق

.باشدمی

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

سطدستگاهکنترلنخواهدشد.تکه،کیفیتتماسپلیتبابیمارتوهاییکتصورتاستفادهازپلی

ازنوعسیلیکونیواستاندارداستفادهشود.زیراپلیتدرصورتاستفادهازپلیت هایالستیکیهایپلیمری،حتماً

هایپلیمریهایفرسودهوقدیمیپلیتتوانند،سوختگیایجادنمایند.نمونههایناشناختهمیغیراستانداردبامارک

نکیفیتخودراازدستخواهندداد.دراثرمرورزما
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 هشدار

ومقدارتوان80زبرایپلیتدرصفحةحداقلسطحموردنیامربوطبهباتوجهبهشکلراجنسوابعادپلیت

گونهنماییدخروجیانتخاب به و باشد.دهیدایقرار برقرار پوستبیمار کهسطحتماسخوبیبینآنو رد،

کهسطحتماسمؤثر،بهعلتتماسضعیفوناقصکمباشد،ممکناستدراثرافزایشچگالیجریاندرصورتی

د.بوجودآیمحلتماس،سوختگی

 
کاهشناحیةمؤثرپلیت

کهالکترودخنلیرویآنقرارمیهدایتالکتریکیپوستناحیه بهوسیلةتمیزکردنوایازبدنبیماررا گیرد،

اساژدادنبرایافزایشجریانخوندرسطحپوستوتراشیدنموهایناحیةتماس،افزایشدهید.م

قسمت ،رویعروقخونیبزرگزیرپلیتقراردادناز استخوانویا هاییکهگردشخونمعموالًپوستیویا

ضعیفاست،اجتنابکنید.

موقعیتپلیترابا.تمامیسطحپلیتاستفادهنماییدهایدائمیازژلمناسبوبهصورتیکنواختدردرپلیت

خوبیباپوستبیمارتاسطحداخلیآنبهاستفادهازنوارهایالستیکی،وپیچیدنباندبهدورآن،کامالًثابتکنید

جاکردنبیمار،اتصالصحیحپلیترامجدداًبررسینمایید.درصورتجابهتماسیابدو

هیچگونهمایعاتورطوبتیناشیازخونریزییا،کنید،دقتکنیددرحینعمللاستفادهنمیکهازژدرصورتی

رسد.زیرانفوذاینمایعاتامکاننمایعاتشستشودهندهیاضدعفونیکنندهیاعرقبدنبیماربهمحلتماسپلیت

افزایشخواهدداد.،سوختگیرادرمحل

هدایتنمیناحیه الکتریکیرا جریان چرا،کندایکه

یاوشدنکهتماسباپوستنداردویابهدلیلاکسید

 یدارد.هدایتبسیارضعیفآلودهشدنباذراتچربی،

 احیةهدایتکنندۀجریانالکتریکین



:مواردمربوطبهاستفادهایمنازدستگاه2فصل

03   V2- 0011 مهر  

 هشدار

لیتپسراسرناحیةمسطحهادیجریاناز بایدبهصورتثابت، امکانگردشخوندرآنکهمحلمناسبیدر،

باالیرانومانندباالیبازوناحیهبصورتعادیفراهمباشد) یا نزدیک(، نسبتبهموضععملهترینناحیدر

کوتاهباشد،انتاحدامکپلیت،تاMonopolarایکهمسیرعبورجریانبینالکترودفعالبهگونه.جراحیقرارگیرد

.هاعبورنکندوازمسیرقلبوشش



بابیماراستفادهنکنید.اسپلیتبههیچعنوانازآب،محلولآبنمکیاپارچهخیسبرایتقویتتم

محلرساناکهقطعاتدرصورتی است، بگونهپلیتداخلبدنبیمارکارگذاشتهشده ایانتخابکنیدکهاینرا

جریانقرارنگیرند.قطعاتدرمسیر

هرگزپلیتبیماررابرخالفدستورالعملسازندهتغییرشکلندهیدودقتکنیدپارگییاقطعشدگینداشتهباشد.

هموارهازسالمبودنعایقکابلمربوطبهالکترودخنلیاطمینانحاصلفرمایید.


 توجه

،درمدارکبیمارثبتنمایید.پلیتراقبلازاتصال،ووضعیتپوستبیمارپلیتشودمحلقرارگیریتوصیهمی
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Bipolar 
 هشدار

پذیرشوددرمواردیکهازنظرکاربردیامکانتوصیهمیکهدرزیربیانشده،،Bipolarتکنیکباتوجهبهمزایای

استفادهشود.Bipolar،ازتکنیکباشدکوچکتواندعبورجریانازبدن،میاستوناحیة

 تکنیکدرBipolar،توانت،دوسرپنسبهناحیةکوچکبینمنطقةتأثیرجریانازآنجاکهبدلیلمحدودبودن

وازانعقادهایاستMonopolarتکنیکخطراتسوختگیبسیارکمترازپلیت،خروجیکمتروعدمنیازبه

 .شودناخواستهنیزجلوگیریمی

  کوچکدلیلبBipolarتکنیکدر بافتناحیة از جریان عبور تداخل،توانخروجیکمتروهاتر ایجاد امکان

است.Monopolarازتکنیکبسیارکمتر،هایالکترونیکیالکترومغناطیسیدردستگاه

چسبندگیبافتBipolarیکیازمشکالتتکنیک ولخته، اینمسألهگاهیها هایخونبهدوسرپنستاست.

برایبهحداقلرساندناثراتچسبندگی،.شودبههنگامبرداشتنپنستازرویبافتمیباع خونریزیمجدد،

الزماستبهمواردزیرتوجهشود:

 می وبافت، همانجرقةاولیهبینالکترود سیستمفعالباشد، بافت، با تواندباع اگرقبلازتماسالکترودها

قبلازتماسالکترودبابنابراینتاجاییکهممکناست،دشود.شدنبافت،وچسبیدنبافتبهالکتروکربنیزه

ژنراتور برایاینمنظورمیBipolarبافت، فعالنکنید. ازرا تأخیرAuto Startحالتتوانید، با بدونتأخیریا

 .استفادهکنید

 ود،کهخودباع چسبیدنهاشتواندباع کربنیزهشدنبافتداشتنپنسترویبافتبهمدتطوالنی،مینگه

وازادامةژنراتورراغیرفعالکنید.بهمحضاینکهانعقادکافیانجامشد،بنابراین.گرددهابهپنستمیبافت

اجتنابپروسة بدوناینکهاثرمفیدیداشتهباشد، از)پیشنهادمیکنیدانعقاد، استفادهAuto Stopحالتشود

 .(نمایید

 کامالًراها،ناشیازانعقادقبلیاثراتچسبندگیبافتاستفاده،هربارپسازوکنیدهموارهتمیزراالکترودها،

 .نماییدپاک

 صورتی بافتکهدر جراحی مورد واقعمیBipolarهایخشک، قبالً شوند، را باآنها یا شده آباستریلیزه با

.نماییدمحلولنمکفیزیولوژیکی،مرطوب

،الکترودبهبافتبچسبد،قبلازجداکردنالکترودازبافت،جریانراقطعکنیدوBipolarجراحیحینرهرگاهد

اثراتچسبندگیراکاهشدهند.درمواردشدیدتر،هایمجاورهاوبافتچندثانیهتأملکنید،تاترشحاتمویرگ

استفادهکنید. توانید،ازآباستریلیزهشدهیامحلولنمکفیزیولوژیکیمی

صورتانتخابحالت Auto Startدر احتیاطBipolarبرای صورتتماس، در چون ببرید. بکار را الزم های

گردد.میالکترودبابافت،ژنراتوربطورخودکارفعال

.ابزاریتمیزنشودAuto startاطمینانحاصلکنیدکهزمانفعالبودن
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 احتیاط

تواندمانععبورشودوخشکشدناینمایعاتمیهاپوشیدهمیحالکترودهابامایعاتبافتدرهنگامانعقاد،سط

کهاینمسألهباکاملجریانالکتریکیازسطحالکترودهاشودوجراحاحساسمی کندتوانخروجیکماست،

تمیزکردنالکترودهاپسازهربارانعقاد،حلخواهدشد.

 Sealing 
 هشدار

این اید،ازوروشکارباابزارهایجراحیآنرانیاموختهSealingازمانیکهطرزاستفادهازدستگاهدرتکنیکت

تواندنتایجنامطلوبیداشتهباشد.استفادهنکنید.استفادهازدستگاهبدونآموزش،می تکنیک

هایاستریلکردن،مناسببرایپروسهtubal coagulationیا tubal sterilizationبرایSealingاستفادهازتکنیک

باشد.نمی

هستند،بایدمواضعaneurismal vesselsیاatherosclerosisبرایبیمارانیکهدارایمشکالتعروقیویژهمانند

Sealبررویعروقسالمانتخابشود

،وجودSealابلیتاطمینانکافیبرایکیفیتشودیاقاستفادهازمداشتباههنگامکاربایکابزارجراحی،موجبمی

یااینکهبافتدراثرحرارتبیشازاندازهآسیبببیند. نداشتهو

هنگاماستفادهبایدابزارجراحیکامالًقفلشدهباشد،تافشارمکانیکیالزمرابهبافتاعمالکند.درغیراینصورت

Sealداشت.ایجادشده،قابلیتاطمینانکافینخواهد

بافت و جراحی ابزار فک لوالی به نزدیک بافت فک، دو بین فضای از خارج حتیSealهای شد. نخواهد

کهبااعمالانرژیبهرنگسفیددرآید.درصورتی
تواندموجبانتقالقرارگیریمایعاترسانامانندخونیاسالین،درمجاورتوتماسمستقیمباابزارجراحی،می

راخشککنید.Sealingهایمجاورشود.بنابراینقبلازشروعپروسه،موضعنرژیالکتریکیبهبافتحرارتوا

ابزارهایجراحیهنگاماستفادهبایدکامالًخشکبودهوبطورکاملبهژنراتورمتصلشدهباشند.

مرا باید ممکناستخیلیداغشود. پروسه، پایان از بعد جراحی، ابزار آسیببهسطحخارجی و قببرخورد

هایدیگرباشید.بافت

زمانیکهدهانةابزارجراحیدرمجاورتباابزارفلزیقراردارد،ژنراتوررافعالنکنید.دراینصورتامکاندارد

انرژیبهبافتمنتقلنشودویابهپزشکیابیمارآسیبواردشود.

 ازتنظیمتوانسنمیSealingتوجهکنیدکهدرطولپروسة بنابراینقبلازشروعپروسه، تغییرداد. طحتوانرا

سطحتواندلخواه،ومدانتخابشده،اطمینانداشتهباشید.

درصورتمشاهدۀهرگونهجرقه،جراحیرافوراًمتوقفکردهوکلیةاتصاالتژنراتوروالکترودرابررسیکنید.

یعضالنیبیمارشود.تواندموجبتحریکعصبجرقةفلزبهفلزمی

باکیفیتمناسب،بهتراستعروقهمراهبابافتاطرافخودداخلدهانةابزارجراحیقرارSealبرایایجادیک

دهد.ایجادشدهمقاومتبیشتریازخودنشانمیSealبگیرد.بدینترتیب

 پروسة طول داشتSealingدر مکانیکیقرار فشار نبایدعروقتحتکششیا حالتی، در زیرا باشند، دیوارۀه که

دهند،باکوچکترینکششازهمجداشدهوشروعبهخونریزیعروقشروعبهذوبشدنکردهوتغییرحالتمی

کند.می
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 هشدار

Sealingتمیزبودنسطوحابزارجراحی،نقشمهمیدرانتقالصحیحومناسبانرژیبهبافتوتکمیلپروسة

خواهدداشت.

کررازابزارهایجراحییکبارمصرف،باع چسبندگیبافتبهالکترود،ایجادقوسالکتریکیوپاییناستفادهم

ایجادشدهخواهدشد.Sealآمدنکیفیت
 

 توجه

فعالنشدهوMonopolarایجادگردد،Monopolar،تقاضایفعالیتتکنیکSealingاگردرهنگامفعالیتتکنیک

یابد.یادامهمSealingفعالیت

 پس از جراحی

 هشدار

هایارتباطیرابهآرامیازمحلکانکتورهابازکنید.کابل

آثار جراحتو هرگونه تا نمایید. مالحظه را بیمار محلتماسپلیتبا کنیدو جدا بیمار آرامیاز به پلیترا

سوختگیاحتمالیبررسیشود.

.گاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنیدبرایتمیزوضدعفونیکردندستدرصورتامکان،

وضدعفونیکردندستگاههستید،پیشازاینکهتمیزکهناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایدرصورتی

دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکامالًتبخیرشوند.

شوند.بایدتوجهداشتکهالیجریانالکتریکی،باع نکروزمیگاهیاوقاتعواملدیگریبهغیرازافزایشچگ

هایناشیازافزایشچگالیجریانالکتریکیکهتنهادرمحلاتصالبیماربااشیاءاینگونهعواملنبایدباسوختگی

ها،سوختگیافتد،اشتباهگرفتهشود.یکنوعازاینشبهفلزیویادرمحلتماسناقصپلیتبابیماراتفاقمی

آید.نوعدیگرازاینهایشیمیاییاستکهدراثرتماسطوالنیبافتباموادضدعفونیکنندهبوجودمیسوختگی

باشد.احتمالایجادنکروزبافتدراثرهایتحتفشاردرحینعملجراحیمیها،مربوطبهبافتشبهسوختگی

راحی)ازقبیلعملقلببازویااعمالمغزواعصاب(قرارمدتطوالنیتحتعملجفشار،دربیمارانیکهبه

حرکتقراردارند،وجوددارد.برایجلوگیریازایندرحالتبیهوشیویابیICUگیرندویاپسازآندرمی

مراقبت باید نکروز گرفتنبافتنوع قرار از و آید کافیبعمل مانعهای طوالنیکه معرضفشار در هایبیمار

هایناشیازدستگاهجراحیالکتریکیشوداجتنابشود.ضمناًبرخالفسوختگیهامیرسانیمناسببهبافتونخ

دهند،ممکناستآثاراینگونهشبهکهبالفاصلهیاحداکلرتایکساعتپسازعملجراحیخودراکامالًنشانمی

شخصشود.هاوحتیروزهاپسازعملجراحیکامالًمهاساعتسوختگی


توجه

 گردد؛ دستگاه در خرابی استباع ایجاد ممکن دستگاه داخل قسمتزیریننشتمایعاتبه از که آنجا از

امکاننفوذمایعاتبهداخلآنوجوددارد،درهنگامتمیزوضدعفونیکردندستگاه احتیاطاتالزمرادستگاه،

رعایتنمایید.
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 سرویس دستگاه

 هشدار

شو استتوسطپرسنلخطر الزم دستگاه، در تعمیر و تغییر نوع هر ننمایید. باز را دستگاه هرگز کالکتریکی:

سرویسمجازازطرفشرکتکاوندیشسیستمانجامپذیرد.
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 اندازی دستگاه نصب و راه8

 یاندازراهازشیپ 

 دستگاهکردنروشن 

 عملاتاقدراستفادهازقبلدستگاهیبررس 
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 اندازی پیش از راه
درصورتیپسازبازکردنبسته -0 بررسیکنید. مشخصاتظاهریولوازمجانبیآنرا کهدراثربندیدستگاه،

بههردلیلدیگر،آسیبیبوحمل باشرکتنقلویا کاوندیشسیستممهندسیهدستگاهواردشدهاست،لطفاً

 تماسبگیریدونوعخرابیوشمارۀسریالدستگاهرابههمراهنشانیخوداطالعدهید.

دستگاهرابرروییکسطحصافثابتوبدونلرزشقراردهید. -2

 .متصلنمایید(V201تاV211)باکابلبرقآنبهشبکةبرقرادستگاه -8

 

 هشدار

داربرایاتصالبهبرقاصلیبرایاطمینانازرعایتمسائلایمنیوزمینشدنمناسبدستگاه،ازپریزهایارت

استفادهنمایید.


 توجه

.دیدندستگاهجلوگیریکندتواندازآسیبرسیدنوصدمهنتخابمحلمناسببرایاستقراردستگاه،میا

 روشن كردن دستگاه

 راروشنکنید.دستگاه)بررویپنلپشت(هازکلیدبرقاصلیبااستفاد -0
 

 توجه

وطیمرحلة روشنکردندستگاه هنگام نبایددر واقعی، دریافتهرگونهخطایغیر  Self برایجلوگیریاز

Checkingکدامازلوازمجانبیبهسیستممتصلباشند. هیچ  

 

هایمختلفدستگاه(مشاهدهو)تستقسمتSelf Checkingیندمواردزیرراهنگامروشنشدندستگاهوفرآ -2

 بررسینمایید.

 سلفچکعملیات (Self Checking) نمایشدادهمیشود،صفحهچندیندر:

اینصفحهکهاصلی پیشرفتفرآیندمیSelf Checkingترینصفحةدر میباشد، شودنمایشداده ابتدا.

وپالر)چپ(وباکمیفاصلهزمانیبرایبایپالر)راست(آغازمیشود.برایمونSelf Checkingعملیات
 

 
 

 پیغام پسازبررسیکاملچنانچههیچخطاییمشاهدهنشودNo Errors Reportedمیشودنوشته. 
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 ،باعبارتمربوطهخطایکدپسازبررسی،چنانچهمشکلفنیدرقسمتیازدستگاهمشاهدهگردد 

Error codes are:…..نمایشدادهمیشود 

کنید.رجوعIconic ی ازراهنمایاستفاده3هافصللکدآالرمواجددراینحالتبرایاطالعازنوعخطابه

بدیهیاست صورتصحیحعملکه به است، شده گزارشخرابیاعالم آنها مورد در اینحالتمدهاییکه در

.نخواهندکرد

 بهسیستم"پیغامنهایتاImage1خوشآمدید…"-Welcom to Image1شودظاهرمیهاوینمایشگرربر. 

رویذخیرهشدهاست پیشفرضقبلتوسطشرکتبهعنوانکهازییاهبرنامه Self Checkingدرمرحلهیبعداز

واردقسمتمدهایدستگاهمیشوید.OKبافشردنصفحهبهنمایشدرمیآید.

گردد)رجوعایجادمیEr: PTچنانچهپلیتبهدستگاهمتصلنباشد،آالرمرعادیدستگاه،پسازورودبهحالتکا

هایآالرم(.کنیدبهقسمتوضعیت

 در اتاق عملاستفاده قبل از بررسی دستگاه 
اهدراتااقعمال،طباقدساتوراتزیاردساتگاساتفادۀقبلاز،کنیدکهبرایاولینباردستگاهراروشنمیدرصورتی

:کنیدآزمایشراعملکردآن

رامشاهدهنمایید.پسازورودبهحالتSelf Checkingمراحلابتدادستگاهراروشنکنیدومطابقبخشقبلی -0

تنظیماتمد بایستی دستگاه عادی توانکار و مطابقها مربوطه پیشفرضهای مرحلهحافظة این در ،باشد.

 .دهدمینمایشهایانتخابشدهرامدگرنمایشاتصفح

نمایشدادهمیشودوآیکونهایقابلانتخاب،سایهدارندفرضبرایناستکهپیشفرضابتداآیکونمدهای

صفحهیپیشفرضمدهایمنتخبرانمایشمیدهدفلذاهرمدیهمانتخابشودنهایتارویصفحهیپیش

فرضقرارمیگیرد.

بردوباتوانمشخصمیباشند.رامدهایپیشفرضرویصفحه،مدهایپرک

 

 توجه

باشد.،نشانةعدمانتخابتواندرخروجیمییتواندرنمایشگرهاعددصفر


 

کنیدودرصورتسالمرادقیقاًبررسیپاییهای،پدالپلیت،هایهرتکنیکابزارشاملکلیةلوازمجانبیدستگاه، -2

 بودن،بهدستگاهمتصلنمایید.

متصلباشدکتکةسالمپلیتیاگر -8 اتصالپلیتیکنشانLEDبایستیبهدستگاه اگر.تکهروشنشوددهندۀ

تکه پلیتدو سالم باشد، متصل دستگاه به بایستی باشد، تماسداشته بافت با کامل طور به LEDچنانچه

بهعدماتصالپلیتدهندۀمربوط هشدارLEDصورتدرغیراین.دهندۀاتصالپلیتدوتکهروشنشودنشان

 گردد.شودوآالرممربوطبهپلیتایجادمیروشنمی

یامیوۀخام،یایکقالبصابونویایکتکهپارچهکه)،،یکتکهگوشتخامMonopolarفعالنمودنبرای -0

روی(مرطوبباشد فشاردادنپلیترا پدالMonopolarابزارانگشتیرویهایسوئیچگذاشتهوبا پاییویا

،Monopolarتوسطابزاررافعالکردهوخروجیرا.Monopolar CoagوMonopolar Cutهایتکنیکمربوطه،
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تکنیکفعالشدهقرمزشدهوصدایپیوستةحاشیهی،اهربارفعالکردنژنراتورببهگوشتخاماعمالنمایید.

دهید.انجامMonopolarدوخروجیبرایهررااینتستشود.بلندگوشنیدهمی

در -7 تغییراتقدرت،تغییردادهوبافعالکردنخروجی.Monopolar CoagوMonopolar Cutسطوحتوانرا

.خروجیرارویگوشتخاممشاهدهنمایید

،Bipolarتکنیکرد -2 فشار Bipolarابزاررویسوئیچانگشتیبا فشار توسطمربوطهپدالپایییا خروجیرا ،

)باتنظیمآنها.Bipolar CoagوBipolar Cutکاررابرایهردوتکنیکاینهگوشتخاماعمالنمایید.بابزار،

 متفاوتتکرارنمایید.مربوطه(ودرسطوحتوانآیکونهایتوسط

قرارگوشتخامومرطوب،رابررویBipolarانتخابکردهوابزار.Bipolar CoagرابرایAuto Startحالت -5

دراینحالت تأخیرBipolarژنراتوردهید. 1بهصورتخودکاروبا انتخابشدهمقداربستهبه،ثانیه7/2تا

.دگردفعالمی،( (Setting  Adjustment   Auto Start Delayقابلتنظیمازطریق)

بافشاریکازایندووهستند.پسازانتخابهر Bipolar CoagکهاززیرمجموعههایSeal2وSeal1دومد -3

بهگوشتخامابزار،خروجیراتوسطمربوطهمیتوانیدپدالپاییویافشارSealingابزاررویسوئیچانگشتی

 متفاوتتکرارنمایید.کاررادرسطوحتوانوایناعمالنمایید
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11 

 Monopolarتکنیک 11

 بهمربوطمشخصاتMonopolarکانکتورهاقسمتدر 

 یکانکتورهاMonopolarآنهایجانبلوازمو 

 ماریبتیپل 

 ییپاپدال 

 آرگونگازازاستفادهتیقابل 

 یمدهاCutMonopolar 

 یهامدMonopolar Coag.  

 درتوانسطوحراتییتغMonopolar 

 دریخروجتوانانتخابMonopolar 

 میتنظۀنحوCutMonopolar 

 میتنظۀنحوCoag.Monopolar 

 ازاستفادهۀنحوMonopolar 
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 در قسمت كانکتورها Monopolarمشخصات مربوط به 



 Monopolar1های  ابزار  كانکتور      

      LED شدن ژنراتور   دهندۀ فعال نشانMonopolar كانکتور و دریافت خروجی از Monopolar1 

 Monopolarهای  ابزار 2كانکتور       

      LED شدن ژنراتور  فعال دهندۀ نشانMonopolar كانکتور  و دریافت خروجی ازMonopolar2 

 لوازم جانبی آنهاو  Monopolarكانکتورهای 



 mm8فیش       

 mm4 Coaxialفیش       

 معمولی mm4  های فیش      

1 
 

2 
 

4 
 

3 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
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مسیراصلیجریانفرکانسباالاز باشمیmm0Coaxialومغزیفیشmm3یشفازنظرالکتریکی، هایفیشد.

mm0فیشمعمولیودورmm0Coaxialباشند.اتصاالتسوئیچانگشتیمیبرای


 توجه

پذیراست.امکانMonopolar1کانکتور)درمدهایآرگون(،تنهاازطریقهمراهباگازآرگون،استفادهازخروجی

 Monopolar ابزارهای

 هشدار

کهموردتأییدواحد،بندیدستگاهداخلبستهMonopolarهایابزارازتنهاکندشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

ولیلبوBowa،Fiab،Martin،Tecno،Metkoهایشرکتویاابزارهایاستکنترلکیفیتشرکتقرارگرفته

.استفادهنمایید


مشخصاتاینهاوجوددارد.دارایانواعکانکتور،Monopolarامکاناستفادهازابزارهایمتنوع،Iconicدستگاهدر

 کانکتورهادرجدولزیرآوردهشدهاست.



 كانکتور ابزار
نحوۀ فعال 

 شدن

فیش)های( 

 اتصال به دستگاه
 یحاتتوض

 mm8با فیش  تک پینكانکتور 

 


 mm8 فیش پایی پدال

این كانکتور عالوه بر قلم 

Monopolar  بر روی تجهیزاتی

و  الپاروسکوپی ،اندوسکوپیمانند 

TUR شود. نیز یافت می 

 mm4 Coaxialبا فیش  كانکتور

(Martin)نوع 

 


و  پایی پدال

های  سوئیچ

 انگشتی

 mm4 فیش
Coaxial 

- 

 معمولی mm4تک پین با فیش كانکتور 

 

 فیش مغزی پایی پدال

mm4 Coaxial 

این كانکتور عالوه بر قلم 

Monopolar  بر روی تجهیزاتی

و  الپاروسکوپی ،اندوسکوپیمانند 

TUR شود. نیز یافت می 

 پین  كانکتور سه

 


و  پایی پدال

های  سوئیچ

 انگشتی

  فیش مغزی

mm4  Coaxial 
های  فیش و

mm4 معمولی 

- 
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 هشدار

هایمتصلبهاینقلممربوطهوMonopolarUUهایخروجیکانکتورشود،تمامیفیشفعالمیMonopolarکهزمانی

بایستیاحتیاطدارایولتاژمیهافیش وهرگزهمزماندوقلمبهباشدکه اینموردصورتگیرد. در هایالزم

د.متصلنشوMonpolarکانکتورهای


 توجه

تکپینکانکتوراستفادهکنید.نبایستیکانکتورابزارهاییباپینهایسههایکمکیتنهابرایاستفادهازقلمازفیش

 شود.Monopolarچونممکناستباع آسیبدیدنخروجی هامتصلکرد.رابهاینفیش

فعالنمود.پاییپدالتوانتوسطرامیشوندمتصلمیMonopolar1کهبهکانکتورMonopolarتنهاابزار


باشندهایانگشتیمیدارایسوئیچابزارها.برخیازباشندازلحاظفعالشدنبهدوصورتمیMonopolarهایابزار

توسطاینسوئیچکهدراینحالتهممی را وهمتوانآنها برخیدیگرازپاییپدالها سوئیچابزارهافعالنمود.

شوند.فعالمیپاییپدالیندارندوفقطتوسطانگشت

 

بر دودکمةفشاریوجودداردکهجراحباباشند،دارایسوئیچانگشتیمیکهMonopolarابزارهایرویمعموالً

وبافشاردکمبرشتراست،حالتفشاردکمةزردرنگ،کهبهسرقلمنزدیک انعقادآبیرنگ،حالتة، انتخابرا

 اید.نممی



 هشدار

باشیدکابل داشته قلمتوجه و )بایدعایقMonopolarهایها طبقبندیکافیبرایتحملولتاژخروجیدستگاه

قلم)نمودارهایماکزیممولتاژخروجی بهمدارکهمراه برایاطمینانازاینمسئلهالزماست، داشتهباشند. را

Monopolarاهمیتاینموضوع ولتاژزیادمراجعهنمایید. بیشتراستودراینSprayمانندمد،درمدهاییبا

.تواندباع عوارضناخواستهوسوختگیشودبندیکابلوقلممیفدرعایقخرابییاضعمدها،

صورتخرابیبایدازقلمنواستفادهشود.قابلتعمیرنیستودرMonopolarکابلوقلم

  Monopolarهای الکترود

Monopolarبهعنوانالکترودفعالدرجراحیباشند،میوابعادمتنوعشکلکهدارایگوناگونیازالکترودهاانواع

نصبوتعویضاینالکترودهابهآسانی.شوندنصبمیMonopolarیهارویقلمالکترودها.اینشونداستفادهمی
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 رود،جهتمناسبوموردنظرخودراانتخابنماید.تواندباچرخاندنهرالکتپذیردوجراحمیصورتمی

 

مانندالکترودالکترودیازانواعمختلف ارائه،چاقوییها دستگاه با استفادهشودمیهمراه که هایمعمولجراحیرا،

کهقابلخود،انواعدیگریازالکترودفعالراموردنظرتواندبستهبهتکنیکخاصیجراحم،دهد.البتهپوششمی

 ،مورداستفادهقراردهد.باشدMonopolarنصبرویقلم



 توجه

نقلآنهااستفادهوهایمناسببراینگهداریوحملرودها،هموارهازجعبهتبرایجلوگیریازآسیبدیدنالک

نمایید.

 پلیت بیمار

تکنیک Monopolarدر قلم الکترود طریق از که Monopolarجریانی بدن میبه وارد پلیتبیمار طریق از شود،

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

 .باشندمیIconicت،قابلاتصالبهکانکتورپلیmm8/2باقطرکانکتورتکهودوتکهبایک




 هشدار

بندیدستگاه،کهموردتأییدواحدکنترلکیفیتداخلبستههایپلیتکندتنهاازمیشرکتکاوندیشسیستمتوصیه

ازپلیت Bowaهایشرکتهایشرکتقرارگرفتهاستویا ،Erbe،Fiab ،Martin،Shuyou استفادهولیلبو

.نمایید
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LEDهای مربوط به پلیت بر روی پنل 



      LED کهپلیت دوت دهندۀ اتصال نشان 

      LED پلیتمناسب مربوط به عدم اتصال دهندۀ وجود آالرم  نشان 

      LED تکه پلیت یکدهندۀ اتصال  نشان 

بهدوتکهودرصورتاتصالپلیتتکهیکپلیتاتصالدهندۀنشانLEDبهدستگاه،تکهیکاتصالپلیت درصورت

کههرنوعآالرمیمربوطبهپلیتتشخیصدد.درصورتیگرروشنمیدوتکهپلیتاتصالدهندۀنشانLEDدستگاه،

)رجوعکنیدبه شود هایآالرمقسمتوضعیتداده ،)LEDنشان دهندۀ آالرم اتصالوجود مناسبمربوطبهعدم

گردند.پلیتخاموشمیاتصالدهندۀنشانLEDروشنشدهودوپلیت

  سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار

تواندموجبافزایشچگالیجریان،ودرنتیجهرودخنلییااتصالضعیفآنبابدنبیمارمیکاهشسطحتماسالکت

هایناشیازعدماتصالمناسبسوختگیبرایایمنیبیماروکاهش.ایندستگاهایجادسوختگیدرمحلتماسشود

باشد.مجهزبهسیستمکنترلوضعیتپلیتبیمارمی،پلیتبهبدنبیمار

 kHz01±kHzفرکانساژنراتور(بنترلوضعیتپلیتبیماربطوردائم)درحالتفعالیتیاعدمفعالیتسیستمک

نوعپلیتوکیفیتاتصالآنبهبدنتشخیص،براساسهمینمقاومتنماید.گیریمیمقاومتپلیترااندازه،011

بدینترتیبسهحالتزیرممکناستاتفاقبیفتد:شود.دادهمی

 دراینحالتبدلیلاینکهازپلیتشودتشخیصدادهمیتکهیکباشد،پلیتاهم27کهمقاومتکمترازیدرصورت.

باشد.کیفیتاتصالپلیتبهبیمارقابلبررسینمی،استفادهشدهاستتکهیک

 مقاومتبین اهم27اگر پلیتاهم 071تا میدوتکهباشد وشودتشخیصداده به بررسیسیستمکنترلقادر

دراینحالتباشد.کیفیتاتصالپلیتبهبیمارمی برمیزانمقاومت، کیفیتاتصالتغییردربرایبررسیعالوه

گیریشدهدرهرزماناندازهکهمقاومتیصورتدرو.گرددنیزمحاسبهمیتممقاوپلیتبهبیمار،میزانتغییرات

دادهشدهوکیفیتاتصالنامناسبتشخیص،شدهافزایشیابدگیریمینیمماندازهمقاومتنسبتبه%71بیشاز

.البتهمیزانتغییراتمقاومتبدلیلتأثیرشودایجادمیآالرمتوسطسیستم،بهاشکالدروضعیتپلیتمربوطآالرم

درحالتعدمفعالیت تنها بودنزمانفعالشود.بررسیمیMonopolarاحتمالینویزژنراتوربرمداراتپلیت،

هایکوتاهبسیارناچیزاست.کوتاهاستواحتمالایجادتغییراتدروضعیتاتصالپلیت،درزمان ژنراتور

 دربرقرارنیستیاکیفیتاتصالپاییناست.یادستگاهیااتصالپلیتبهبدنباشد،اهم071اگرمقاومتبیشتراز

نماید.ضعیتپلیتراتولیدمیمربوطبهاشکالدروآالرم،آالرماینحالتسیستم
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2 
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1 
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3 
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وضعیتپلیتوانجامبودنمناسبقادربهتشخیصناتزیرلحاسهدرپلیتوضعیتبدینترتیبسیستمکنترل

باشد:اقداماتالزمبطورخودکارمی

 هرگونهآسیبپلیتکهیصورتدر ویا متصلنباشد، تاتپلیدیدگیدرمسیراتصالکابلوکانکتوربهدستگاه

یاادامةفعالیتازفعالشدنمناسبتولیدشدهوآالرمگردد،دستگاهاتفاقبیفتدکهباع قطعشدنمسیراتصال

کند.میجلوگیریMonopolarژنراتور

 کهسطحیصورتدرکندورابررسیمیبهبیمارپلیتاستفادهشدهباشد،اتصالمناسبدوتکههایپلیتچنانچهاز

تماس موثر کافینباشد، اندازه فعالشدنومناسبتولیدشدهآالرمبه فعالیتاز ادامة یا Monopolarژنراتور

کند.میجلوگیری

  از باشددوتکههایپلیتچنانچه شده استفاده تغییراتدرغیرMonopolarوژنراتور بهپلیتاتصالفعالباشد،

ازفعالومناسبتولیدشدهآالرم،باشدبیشترازمیزانمناسباینتغییراتکهصورتیکندودررابررسیمیبیمار

 کند.میجلوگیریMonopolarژنراتورشدن

 

 هشدار

باشدوچنانچهدرکیفیتتماسپلیت،میزانتماسموثرآنبابدنبیماربسیارحائزاهمیتمیدوتکههایدرپلیت

نماید.میآالرمراحسنمودهواعالم بابدنبیمارمشکلیوجودداشتهباشد،دستگاهآن

دهد.هایناخواستهدرمحلپلیترابهشدتکاهشمیسوختگی،احتمالدوتکههایپلیتاستفادهاز
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 بیمار پلیتانتخاب جنس و ابعاد 

یازحداقلسطحموردنزیربیمار،بستگیبهتوانخروجیمورداستفادهدارد.درشکلپلیتانتخابجنسوابعاد

،بیانشدهاست.هاپلیتبرایانواع


A:بیمارازجنسپلیتSilicon Rubberباشد.می

B:جنسبیمارازپلیتStainless Steel،باشد.میهایهادیجریانالکتریکیبدوناستفادهازژل

C:یکبارهایپلیتیاوتریکیجریانالکهایهادییقابلانعطافبااستفادهازژللزبیمارازجنسصفحاتفپلیت

.باشندمیهایچسبندهژلهایهادیجریانومصرفیکهدارایژل


 هشدار

،الزماستباتوجهبهحداکلرتوانخروجیمورداستفادهرویهربیمار،حداقلسطحتماسUUایمنیبیمارUUبهمنظور

.الزمبرایصفحةبیمار،رعایتشود

 پایی پدال
،Monopolarپاییپدالدوتاییبهکانکتورپاییپدال،الزماستیکMonopolarدرتکنیکپاییپدالازبرایاستفاده

 Monopolar،فشارپدالآبیوباMonopolar Cut،فشارپدالزردبررویپنلپشتمتصلگردد.دراینحالتبا

Coag.باشد:بصورتزیرمیختیارشماقرارگرفتهاست،کههمراهبادستگاهدرادوتاییپدالپاییگردد.فعالمی


  



 Monopolar:تکنیک0فصل

 V2- 87    0011 مهر 

 هشدار

موردتأییدقرارگرفتهوبندیدستگاهداخلبستهکهدوتاییپاییتنهاازپدالکندشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

استفادهنمایید.باشد،میواحدکنترلکیفیتشرکت

 قابلیت استفاده از گاز آرگون
بلیتاستفادهازگازآرگون،برایجراحیفراهمشدهاست.برایاینمنظور،دستگاهتحویلگازقاIconicدردستگاه

APS1آرگون برایپشتیبانیاز است،Iconicدستگاه وظیفةکنترلوهدایتگاز،APS1.طراحیوساختهشده

جراحی،باقرارگیریولتاژهنگامخروجگازآرگونازنوکپروبآرگونبهسمتپروپجراحیرابرعهدهدارد.

گازآرگونیونیزهشدهویکمسیر امپدانسکمبرایعبورجریانزیادمیاننوکالکترودوسطحبافت، مستقیمبا

حالت، این در شده یونیزه گاز جریان عبور مسیر آمد. خواهد بوجود آرگون گاز پالسمای بصورت الکتریکی

نورآبیویژه با بطورکلیازسیستمآرگون،همبرایانعقادوهمبرایبرشایدرخشندگیهمراه خواهدداشت.

استفادهازباشد.شود.اماکاربردآرگوندربرشبسیارمحدودبودهوکاربرداصلیآندرانعقادسطوحمیاستفادهمی

عبارتنداز:ازآنهامزایایمتعددیداردکهبرخیدرجراحیگازآرگون

 هایمجاورعةآرگونودرنتیجهکنترلموضعاعمالانرژیوکاهشآسیببهبافتقابلیتکنترلاش 

 کاهشچسبندگیالکترودبهبافتبعلتفاصلهپروبازسطحبافت 

 ،بعلتدورکردناکسیژنازموضعجراحی کاهشبوودودجراحی

 هاایجادامکانانعقادسطحیبافت(بینmm0 تاmm8)حوسیعویکنواختباسرعتزیادودرسط 

 هشدار

آرگون تحویلگاز دستگاه آرگون، قابلیتگاز از APS1برایاستفاده دستگاه برایپشتیبانیاز تهیه Iconic را

واتصالآنبهAPS1اندازینمایید.وبرایاطالعازاصولکارباگازآرگون،مزایاوکاربردهایآن،نصبوراه

IconicهازدستگاهبهراهنمایاستفادAPS1.مراجعهنمایید

یادربافتهاییبادیوارهینازکهمچوناعورAPCهنگاماستفادهاز Perforationمراقبخطرسوراخشدن

cecum.باشید 
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 Cut Monopolar هایمد



Pure )مددراین کند.یهایمجاورراایجادمباحداقلانعقادبافت،وهمواربرشخالص،مداین :)برش خالص

هایمجاوردرحینبرش،حداقلخواهدبود.آسیبواردشدهبهبافت

Blend:بافت منعقدنیزمی،هایمجاورالکتروددراینحالت،عالوهبربرش، برایکنترلBlendدرجةسهشوند.

باافزایشدرجةعمقانعقادبافت ،میزانانعقادBlend3تاBlend1ازBlendهایمجاوردرحینبرشوجوددارد.

برشبیشترمیبافت الکترود هایمجاور گردد. بیشازهمةحالتبافتBlend3در برش، الکترود هایهایمجاور

اینمنعقدمی،دیگربرش درنتیجه، بافتهایباخونریزیزیادبرایبرشبافتدرجهشوند. الیهویا هایهاییبا

،مناسباست.چربی

TUR :تهیهشدهاست.هایملانهوپروستاتجراحی،بعنوانملال،هایتحتمایعاتجراحیدرمحیطبرایمدنای

گرددوفعالمیبعنوانمدمکمل،،Blend3وPure،Blend1،Blend2قابلانتخابهایمدیکیازباهمراهاینمد،

 سازد.ایعفراهممیهایتحتماستفادهدرمحیطبرایمدراچهارایناثراتکلینیکی

Argon Cut :مدهایقابلاینمد،همراهبایکیازها،همراهباگازآرگونتهیهشدهاست.اینمدبرایبرشبافت

گرددواثراتکلینیکیاینچهارمدراهمراه،بعنوانمدمکمل،فعالمیBlend3وPure،Blend1،Blend2انتخاب

بباگازآرگونفراهممی ااستفادهازگازآرگونهمراهبابرش،یکبرشتمیزباسطحانعقادیکنواختبرایسازد.

ازاینمدمیجراحفراهممی هااستفادهنمود)رجوعهایباامپدانسزیاد،مانندغضروفتوانبرایبرشبافتآید.

(.APS1کنیدبهراهنمایاستفادهازدستگاه

  مد هایCutMonopolarنمایشآیکونمدپیشفرضوورودبهصفحهیانتخابمدهابه کهبافشردن

 :عبارتندازدرمیآیند
PURE, BLEND1, BLEND2, BLEND3



 توجه

 ازطریقکانکتور آرگونتنها قابلیتگاز از استفاده که آنجا درصورتامکانMonopolar1از مدکهیپذیراست،

Argon Cutعالیتازطریقکانکتورتقاضایفاما،انتخابشدهباشدMonipolar2خروجیطبقوجودداشتهباشد،

.گرددفعالمینگازآرگونبدو(Blend3وPure،Blend1،Blend2)یکیازمدهایمدمکملانتخابشده
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فعالشودکهرویصفحهیپیشفرضقراردادهشدهTURیاArgon cutمیتواندبا Monopolar Cutهریکازمدها

اند.وباانتخابداخلآنهاسبزمیشود.

 

 توجه

قرارمیگیرد.هنگامفعالمد پسازفعالشدنیکسایهنارنجیوحاشیهیقرمزبرایمتوجهساختنکاربرکنارآیکون

 شدندستگاهامکانلمسصفحهنمایشوتغییرتوانیاانتخابمدوجودندارد.
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 .Monopolar Coagهای  مد



 
Swift:الکترودهایکروی لبزرگملدهاییباسطحمقطعنسبتاًهابااستفادهازالکتروانعقادسریعبافتبرایمداین

.باشدیمدهد()کهجراحموضعراباپنستگرفتهوالکترودفعالرابهپنستتماسمیایویاپنستیاصفحه

Forced:باشدسطحمقطعکوچکمیازالکترودهایباهابااستفادهانعقادعمیقبافتبرایمدینا. 

Spray:اصلیاینروشویژگیباشد.هاباعمقکم،بدونتماسالکترودبابافتمیبافتسطحیانعقادبرایمداین

بدونتماسمستقیم،هایدیگر،شدتقوسالکتریکیبیشتروامکانانعقادازطریققوسالکتریکیدرمقایسهبامد

کهصورتیدرهامناسباست.برایبهحداقلرساندناثراتبرشوجداشدنبافتمداینباشد.بابافتمیالکترود

در.نوجودداردبهصورتهمزماMonopolar2وMonopolar1انتخابشودامکانفعالشدندوخروجیمداین

Monopolar1اولویتبه،Monopolarوجودتقاضابرایفعالشدنهردوخروجیصورتدردهاحالیکهدرسایرم

.خروجینخواهدداشتMonopolar2شودومی داده

Soft:دراینرود.اثراتچسبندگیبافتبهالکترودبهکارمیهابدونکربنیزاسیونوانعقادمالیمبافتبرایمداین

 تراست.کمقبلیمدسهحالت،توانخروجیدرمقایسهبا

Continuous Argon: باشد.ترینوپرکاربردترینمدجراحیالکتریکیبااستفادهازگازآرگونمیاینمد،متداول

گازآرگونبصورتپیوستهدراینحالتجریانالکتریکی، بطورکلیکاربرداینبهبافتاعمالمیوهمراه گردد.

استفادهازمد،لبرایانعقادسطحیباشد.مدمتداوحالت،انعقادسطوحبزرگبصورتپیوستهوباسرعتزیادمی

Spray هایسالمدرامکانآسیببهبافتحرکاتتصادفیقوسالکتریکی،کنترلعدم،بعلتدراینمدامااست.

استفادهدرحالیکه،.هاباجدارنازکوجودداردانرژیقوس،امکانآسیببهبافتکنترلاطرافموضعوبعلتعدم

(.APS1اهنمایاستفادهازدستگاه)رجوعکنیدبهرکنداینمشکالتکمکمیونبهرفعازگازآرگ

Pulsed Argon: دراینمدشود.بهبافتاعمالمیگازآرگونهوهمرابصورتپالسی،جریانالکتریکی،دراینمد

بطورکلیزمانی.دنمودانرژیاعمالشوندهبهبافتکاهشیافتهوعمقانعقادکمتریایجادخواهنسبتبهمدقبلی،

شودکهاستفادهازگازآرگونباتوانکموعمقکمموردنظرباشد.بدینترتیباحتمالازحالتپالسیاستفادهمی

هاینازکوهاینازکبهحداقلخواهدرسید.اینمدبیشتردرالپاروسکوپیودربافتسوراخشدنیاپارگیبافت

 (.APS1اهنمایاستفادهازدستگاه)رجوعکنیدبهرگیردیحساسمورداستفادهقرارم
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 توجه

کهیکیازپذیراست،درصورتیامکانMonopolar1ازآنجاکهاستفادهازقابلیتگازآرگونتنهاازطریقکانکتور

 Continuous Argonمدهای کانکتورPulsed Argonو طریق از فعالیت تقاضای اما باشد، شده انتخاب

Monopolar2خروجیطبقمد باشد، برایدراینحالتگردد.فعالمی)بدونگازآرگون(Sprayوجودداشته

باتوانمدSprayباشد،مدشدهبرایمدآرگونبیشازتوانتنظیمSprayاگرتوانتنظیمشدهبرایمدایمنیبیمار،

.گرددآرگونفعالمی


  Monopolarتغییرات سطوح توان در

پلهتغییراتسطوحتوانهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجMonopolarسطوحتوانقابلتنظیمبرایIconicدر

باشد.هایمختلفمتفاوتمیدررنج

 0باپله71تا1:از0رنج

 2باپله012تا71از:2رنج

 7باپله211تا017از:8رنج

 01تاانتهاباپله211:از0رنج 

 Monopolarتوان خروجی در انتخاب 
وانعقادترینعواملمؤثردرکیفیتبرش،یکیازمهمMonopolarتکنیکانتخابمناسبمقدارتوانخروجیدر

است.

سرعتحرکتدست،هندسیالکترودفعالمورداستفادهشکل،بستگیبهعواملمختلفیازقبیلمقداربهینةتوان

بافت،خصوصیاتبافتوشکلموججریانانتخابشدهدارد.جراح،نحوۀحرکتالکترودروی

اماتوجهبهمواردزیر بستگیبهتجربیاتونظرشخصجراحدارد، ،درانتخابمناسباگرچهانتخابتوانکامالً

:شودتوصیهمیتوان

 درمدPure،ترودهایسوزنیویاکاستفادهازالدرصورتLancet،وترهایپایینازتوان،کهقطربسیارکمیدارند

.هایباالتراستفادهشودازتوانترمللالکترودهایچاقوییزرگالکترودهاییباقطرباستفادهازصورتدر

 توانازبیشترستیانتخابشدهبایتوانها،هایچرب،بهخاطرافزایشمقاومتالکتریکیاینبافتدربرشبافت،

 خابشود.انتهایدیگربافتبرایبرش

 الیهازآنجاکه همانععبورجریانکشدهوجوددارد هاوخونخشکایازبافترویسطحالکترودهایکلیف،

داشتن،تمیزنگهحدتوانزجلوگیریازانتخاببیشابرایباشد.میتوانبیشازحدانتخابنیازبه،شودکافیمی

 ضروریاست.الکترودهایفعالسطح

 Cut Monopolar متنظی نحوۀ
Monopolar CutایانتخابمدهایاصلیبافشردنآیکونمدپیشفرضبرMonopolar Cutبرایتنظیمتکنیک -0

 میشویم. انتخابمدها صفحه ینمایشاصلیوارد اینصفحهرویصفحه مدهایدر از کدام ،Pureهر

Blend1،Blend2،Blend3،اصلیباانتخابیکیازمدهایتخاباست.همچنیندرصفحهینقابلاTURویا
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Argon Cutفعالخواهدشد.،،مدمکملهمراهبایکیازمدهایاصلی 

صورتانتخابمد -2 در TURهای یا مکملArgon Cutو مد برایتنظیم بینمدهای، از Pureآن ،Blend1،

Blend2وBlend3،اهراانتخابکنید.،مددلخوپیشفرضرویصفحهمدپسازفشردنآیکون 

شود.برایتغییرآن،،مقدارتوانمربوطبهمدجاری،نمایشدادهمیMonopolar Cutدرقسمتنمایشگرتوان -8

اینآیکونهای بارفشار هر با فشاردهید. توانتغییرمیآیکونهاتنظیمتوانرا یکواحدمقدار برای، کند.

 مذکورنگهدارید.آیکونهاییافزایشسرعتتغییرتوان،دسترابررو

 Coag. Monopolarتنظیم  نحوۀ
0-  تکنیک تنظیم .Monopolar Coagبرای که صورتی در خواهان Swiftمدهای ،Forced ،Spray ،Softیا و

Continuous Argonوpulsed Argonوازمیانمدهایمدپیشفرضرویصفحهیاولیهراهستید فشرده

 انتخابکنید.مذکورمددلخواهرا

شود.برایتغییرآن،،مقدارتوانمربوطبهمدجاری،نمایشدادهمی.Monopolar Coagدرقسمتنمایشگرتوان -2

اینآیکونهای بارفشار هر با فشاردهید. توانتغییرمیآیکونهاتنظیمتوانرا یکواحدمقدار برای، کند.

 مذکورنگهدارید.یکونهایآافزایشسرعتتغییرتوان،دسترابرروی

 Monopolarنحوۀ استفاده از 

 بهکانکتورپلیت)بررویپنل(دستگاهوصلکنید.راپلیتموردنظر -0

 )بررویپنل(دستگاهوصلکنید.Monopolarابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -2

ازصورتدر -8 پاییپدالاستفاده پاییپدال، بهکانکتور )بررویپنلپشت(Monopolarصوصمخپاییپدالرا

 متصلنمایید.

0-  دستگاه آرگون، گاز با مدهایهمراه از راهAPS1درصورتاستفاده اتصالآنبهرا و تنظیمنموده اندازیو

 قرارنمایید.رابرIconicدستگاه
 

 هشدار

 آرگون تحویلگاز دستگاه آرگون، قابلیتگاز از برایپشتAPS1برایاستفاده را دستگاه تهیهIconicیبانیاز

مزایاوکاربردهایآن،نصبوراه برایاطالعازاصولکارباگازآرگون،  واتصالآنبهAPS1اندازینمایید.

مراجعهنمایید.APS1بهراهنمایاستفادهازدستگاهImage1مدل
 

 (.دوقسمتقبلیبهرادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید)رجوعکنیدMonopolarتنظیمات -7

 ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید. -2

 Monopolarوبرایفعالنمودنپاییپدال،سوئیچانگشتیزردویاپدالزردMonopolar Cutبرایفعالنمودن -5

Coag. آبی پدال یا و آبی انگشتی سوئیچ پاییپدال، دهید فشار را ، شدن فعال Monopolarبا ،LEDهای

Monopolar Cut)مربوطبهMonopolarفعالشدنژنراتورهندۀدنشان ،روشنشدهو(.Monopolar Coagیا

 شود.برایادامةپروسةبرشویاانعقاد،دستگاهرافعالنگهدارید.صدایپیوستةبلندگوشنیدهمی

3-  توقففشاربررویسوئیچانگشتییا با انعقادموردنظر، فعالیتدستگاهراپاییدالپپسازانجامبرشویا ،

 .متوقفکنید
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 5فصل 12

 
 Bipolarتکنیک 13

 بهمربوطمشخصاتBipolarکانکتورهاقسمتدر 

 کانکتورBipolarآنیجانبلوازمو 

 ییپاپدال 

 یهامدBipolar 

 درتوانسطوحراتییتغBipolar 

 درخروجیتوانانتخابBipolar 

 میتنظۀنحوBipolar 

 ازادهاستفۀنحوBipolar 
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 قسمت كانکتورهادر  Bipolarمشخصات مربوط به 



 Bipolarكانکتور ابزارهای       

      LED دهندۀ فعال شدن ژنراتور  نشانBipolar  كانکتور مربوطهو دریافت خروجی از طریق 

 و لوازم جانبی آن Bipolarكانکتور 



 یکدیگر از mm31معمولی با فاصلۀ  mm4 های فیش      

 mm2 Coaxialفیش       

 mm5/2   فیش      

mm7/2فیشباشد.میmm2Coaxialفیشوmm0هایفیشجریانفرکانسباالازکی،مسیراصلیازنظرالکتری

.باشدبرایاتصاالتسوئیچانگشتیمی



2 
 

1 
 

2 3 

1 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

3 
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 Bipolarابزارهای 

 هشدار

می ازشرکتکاوندیشسیستمتوصیه تأییدواحدداخلبستهBipolarهایابزارکندتنها مورد که بندیدستگاه،

ولیلبوBowa،Fiab،Martin،Tecno،Metkoهایشرکتکنترلکیفیتشرکتقرارگرفتهاستویاابزارهای

استفادهنمایید.


 در Iconicدستگاه ، متنوع ابزارهای از استفاده کانکتورBipolarامکان انواع وجوددارای اینها مشخصات دارد.

 کانکتورهادرجدولزیرآوردهشدهاست.
 

 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

 (ولی لبع پین )نو  كانکتور سه



و  پایی پدال

 های انگشتی سوئیچ

فیش معمولیو mm4های  فیش

mm5/2 

 (Martin)نوع  mm2 Coaxialبا فیش  كانکتور



 mm2 Coaxialفیش  پایی پدال

 .Bipolar Coagهای  پنست

پن گوناگونیاز شBipolarهایستانواع مختلفکلبا ابعاد و کهها دارد بافتیوجود قابلاستفادهبرایانعقاد ها

اشند.بیم
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بدینترتیبدر.سرپنست،بقیةنواحیازموادعایقپوشیدهشدهاستبهغیرازانتهایدو، Bipolarهایپنستدر

باع سوزشدستجراحچنین،مهد.دههنگامتماسبابافت،بهغیرازنوکپنست،درنواحیدیگرانعقادرخنمی

شود،نخواهدشد.فعالمیBipolarمیکهخروجیهنگا
 

 توجه

هایازاعمالفشارزیادبهپنست،ویابازکردندوشاخةپنستازیکدیگراجتنابکنید،زیراباع خرابیپوشش

شود.عایقرویپنستمی

 Bipolar Cutهای  قیچی



ازاینابزارهادراستفادهمیBipolar Cutازابزارهایدیگرینیزبرای،هاعالوهبرقیچی هایخاصجراحیشود.

هاالکترودیکیازقطببزارااینرایازچنینابزارهاییدرشکلزیرنشاندادهشدهاست.دشود.نمونهاستفادهمی

باشدکهمسیربرگشتمیابزارباریکسوزنیشکلاستکهبرایبرشبافتمناسباستوقطبدیگرغالففلزی

 .نمایدریانراکاملمیج



 پایی پدال

،Bipolar/Sealingپاییبهکانکتورپدالدوتاییپایی،الزماستیکپدالBipolarپاییدرتکنیکبرایاستفادهازپدال

پدالزردرافشارمیدهیموبرایBipolar Cutبرایفعالیتمدهایبررویپنلپشتمتصلگردد.دراینحالت

کههمراهبادستگاهدراختیارشمادوتاییپدالپاییپدالآبیفشردهشود. ،Bipolar Coag/Sealingایفعالیتمده

 باشد:بصورتزیرمیقرارگرفتهاست،
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 هشدار

بندیدستگاهقرارگرفتهوموردتأییدکهداخلبستهدوتاییپاییکندتنهاازپدالشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

باشد،استفادهنمایید.نترلکیفیتشرکتمیواحدک
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 Cut  Bipolarمدهای




Bipolar Pure Cut:دراینمد،گردشجریانباشد.میهاییبامسیرجریانمحدوداینمدبرایبرشبافت

کمترینسبتشود.بنابراینبهتوانقابلمالحظةهایقیچیوجوددارد،محدودمیتنهابهقسمتیازبافتکهبینتیغه

باشد.باشد.ودرنتیجهاینتکنیکدارایایمنیبیشتریبرایبیمارمینیازمیMonopolar Cutبهتکنیک

 Bipolar TUR: بهصورتاینمدoptional برایBipolar TURبودهوبهدرخواستمشتریارائهمیگردد.

 استفادهمیشود. (TransUrethral Resection)برشبافتهادرمحلولسالیندرجراحیمجاریادراری

 
 بافشردن Bi- Cut مدهای Bipolar Cutو Bipolar TURبهنمایشدرمیآیند.

 Coag  Bipolar مد
 

Coag  Bipolarبافت مالیم انعقاد اینمد، ایجاد: را الکترود اثراتچسبندگیبافتبه و کربنیزاسیون بدون ها

 فراهمشدهاست.Auto StopوAuto Startبرایاینتکنیکامکانانتخابدوحالت،Iconicکند.دردستگاهمی

Auto Start:درحالتAuto Startایجادشدهاست.درصورتفعالاتوماتیکفعالشدنژنراتوربصورت،امکان

طوراتوماتیکفعال،ژنراتورپسازحسنمودنبافت)تماسدوسرپنستبابافت(باتأخیری،بAuto Startبودن

ثانیهنیزقراردادهشدهاست.7/1ثانیهبافواصل7/2ثانیهتا1گردد.دراینحالتامکانتنظیممیزانتأخیرازمی

تنظیمزمانبرایآشناییباچگونگیآنبهقسمتازطریقصفحةنمایشقابلانجاماست.تنظیماینتأخیر نحوۀ

رجوعکنید. Bipolar CoagمددرAuto Startدرحالتتاخیر

ازحالت.Bipolar Coagپاییمربوطه،بالفاصلهانگشتیابزاریاپدالفشردنسوئیچالزمبهذکراستکهدرصورت

Auto Startگردد.خارجمی

Auto Stop:درحالتAuto Stopلةدرجراحی،فاصایجادشدهاست.تشخیصاتوماتیکانعقادبهینهبافت،امکان

زمانیبینانعقادبهینهوشروعکربنیزهشدنبافتدرحدودچنددهمثانیهاستکهکنترلفرآیندانعقادتوسطجراح

دشوار بههنگامرسیدنبهنقطةانعقادبهینه،برایAuto Stopدرصورتفعالبودناست. سهولتودقتبیشتر،

 گردد.قطعمیژنراتوربهصورتاتوماتیک

میباشندکهدرفصلبعدتوضیحدادهخواهندشد.Bipolar CoagنیززیرمجموعهیSEAL1, SEAL2مدهای
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 Bipolarتغییرات سطوح توان در 

پلهتغییراتسطوحتواندرهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجBipolarسطوحتوانقابلتنظیمبرایIconicدر

باشد.هایمختلفمتفاوتمیرنج

 0/1باپله0تا1از:0رنج

 2/1باپله7تا0از:2رنج

 7/1باپله01تا7از:8رنج

 0باپله21تا01از:0رنج 

 2باپله011تا21از:7رنج 

 Bipolarدر انتخاب توان خروجی 

:شودتوصیهمیتوجهبهمواردزیر،درانتخابمناسبتوان

  .Bipolar Coagدر ، خروجی، توان حد سطحانتخاببیشاز شدن کربنیزه بافتو به الکترود باع چسبیدن

شود.اگرنوکپنستتمیزباشدوتوانبهصورتبهینهانتخابشود،انعقادکاملدرالکترودوعدمعبورجریانمی

پذیرد.صورتمیUUثانیه7تاUU0طیزمانحدود

 دراگرBipolar Coag.،شودادبسیارکندانجاممیتوانکمترازحدنیازانتخابشود،انعق. 

 دراگرBipolar Coag.،باال رفته،ممکناستباع باالرفتنفشاربخارتوانزیادانتخابشود،دمایبافتسریعاً

 هاشود.درنتیجه،ترکیدنوپارهشدنبافتها،وداخلبافت

 Bipolarنحوۀ تنظیم 
 واردمدهایزیرمجموعهشود.تارافشاردهیدمربوطهآیکون،.Bipolar CoagیاBipolar cutمدبرایانتخاب -0

مربوطهرافشاردهید،تاآیکونهای،.Bipolar CoagمددرAuto StopوAuto Startهایبرایانتخابحالت -2

 رنگآنهاسبزشود.

متقسونمایشگرسمتچپدر تنظیماتازآیکونAuto Startدرصورتنیازبهتنظیممیزانتأخیر -8

Adjustment.(.نحوۀتنظیمزمانتاخیرقسمت)رجوعکنیدبه.اقدامکنید

آن،شود.برایتغییرنمایشدادهمیجاری،مدمقدارتوانمربوطبه،Bipolar/Sealingدرقسمتنمایشگرتوان -0

آیکونهای اینتنظیمتوانرا بارفشار هر با توانتغیآیکونهافشاردهید. یکواحدمقدار براییرمی، کند.

 مذکورنگهدارید.آیکونهایافزایشسرعتتغییرتوان،دسترابرروی

  Bipolarاستفاده از نحوۀ
 )بررویپنل(دستگاهوصلکنید.Bipolarابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -0

)بررویپنلپشت(Bipolar/Sealingمخصوصپاییپدالرابهکانکتورپاییپدال،پاییپدالاستفادهازدرصورت -2

 نمایید.متصل

 (.قسمتقبلیبهرجوعکنیدرادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید)Bipolarتنظیمات -8

 ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید. -0

7-  نمودن فعال صوBipolarبرای مدرتی)در از یکی باشد(که انتخابشده آن های انگشتی سوئیچ ابزار، یاو
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بطوراتوماتیکفعال.Bipolar Coagانتخابشدهباشد،Auto Startکهحالتدرصورتی)فشاردهیدرایپایپدال

برایصدایپیوستةبلندگوشنیدهمیآیکونمدانتخابیحاشیهیقرمزمیگیردوبافعالشدن.(گرددمی شود.

 دستگاهرافعالنگهدارید.ویاانعقاد،ادامةپروسةبرش

پدالپسازان -2 توقففشاربررویسوئیچانگشتییا با انعقادموردنظر، فعالیتدستگاهراجامبرشویا پایی،

انعقادبافتبطوراتوماتیکتوسطدستگاهتشخیصAuto Stopکهمتوقفکنید)درصورتی انتخابشدهباشد،

 و دراینحالتبرایاطالعکغیرفعالمی.Bipolar Coagدادهشده سیگنالگردد. هایدیداریوصوتیاربر،

 (.هایاطالعاتیقسمتوضعیتگردد)رجوعکنیدبهتولیدمیCoag Completeاطالعاتی
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15 

  Sealingتکنیک 16

 کیتکنیژگیوSealing 

 کیتکنازاستفادهیایمزاSealing 

 بهمربوطمشخصاتSealingکانکتورهاقسمتدر 

 کانکتورSealingآنیجانبلوازمو 

 ییپاپدال 

 یمدهاSealing 

 درتوانسطوحراتییتغSealing 

 درخروجیتوانانتخابSealing 

 Regrasp 

 میتنظۀنحوSealing 

 ازاستفادهۀنحوSealing 
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 Sealingک ویژگی تکنی

بافت،دراینتکنیک داخلدوفکیکابزارجراحیمخصوصقرارگرفتهوجریانعروقویا هایحاویعروق،

شود.اعمالانرژیدقیقهمراهبافشارالکتریکی،باپیرویازیکالگوریتمهوشمندوکنترلشدهبهبافتاعمالمی

جراحیموجبمی االمکانیکیمناسبتوسطابزار دوشود، و عروقذوبشده دیوارۀ در موجود کالژن ستینو

مانندبخیهیاکلیپس،یکانسداد،شود.بدینترتیببدوننیازبهابزارهایجراحیمتداولدیوارۀرگدرهمادغام

 طبیعیدرعروقبوجودخواهدآمد.

بصورتخودکار دستگاه اینتکنیک، تشخیصمی،در بهینهرا نقطة متوقفدهد،رسیدنبه سپساعمالانرژیرا

(،جراحراازاتمامهایاطالعاتیوضعیتبهکنیدهایاطالعاتیدیداریوصوتی)رجوعنمودهوبااستفادهازسیگنال

سازد.لعمیمطSealپروسة
بااستفادهازابزارهایدرتکنیک عروقیباتوانمعمولی،می BipolarیاMonopolarهایمتداولجراحیالکتریکی،

منعقدنمود،وبرایعروقبزرگتربایدازروش mm 2قطرحداکلر مانندگرهزدنیارا هایمتداولجراحیعروق،

استفادهازمدهایمختلف اکنونبا استفادهشود. قابلیتانعقادکلیهعروقSealکلیپس، فراهمگشتهmm5قطرتا،

 .است

 Sealingمزایای استفاده از تکنیک 

 تانعقادکلیهعروقباقطرکمترازقابلیmm5 

 کهدسترسیجراحخصوصاًدرمواردی،هایجراحیوافزایشسرعتعملجراحکاهشقابلتوجهدرزمانعمل

 باشدبهعروقخونیدشوارمی

 کاهشمیزانخونریزیعمومیبیماردرطولعمل

 استقامتبیشترعروقSeal،نسبتبهروشهایشدهدربرابرافزایشفشارخونBipolarمعمولیواولتراسوند 

 سهولتاستفادهجراحازاینتکنیک

 دراعمالجراحیبازوالپاروسکوپیتکنیکقابلیتاستفادهازاین

 میزانکربنیزهشدن،چسبندگیبهبافتوآسیبحرارتینتیجهحداقلبودنودرنقطةانعقادبهینهتشخیص

 احتمالانتقالهپاتیتوایدزکاهشبخیهودرنتیجهکاهشصدماتناشیازسوزن

 ارجیداخلبدنعوارضناشیازباقیماندنموادخدربدنودرنتیجهعدمایجادموادخارجیعدماستفادهاز

 ناخواسته(.هایهایتشخیصیدرآیندهویاعفونت)عوارضیازقبیلتأثیربرتصویربرداریبیمار
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 قسمت كانکتورهادر  Sealing مشخصات مربوط به



 Sealingابزارهای كانکتور       

      LED فعال شدن ژنراتور  دهندۀ نشانSealing  كانکتور مربوطهو دریافت خروجی از طریق 

 و لوازم جانبی آن Sealingكانکتور 



 mm4های  فیش      

 mm5/2  فیش      

برایاتصاالتmm7/2باشد.فیشمعمولیمیmm0هایفیشسباالازجریانفرکانمسیراصلیازنظرالکتریکی،

باشند.سوئیچانگشتیمی

  

2 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 
2 
 

1 
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 Sealingهای  ابزار

ت. مشخصات این ابزارها در سازگار اس ولی لبساخت شرکت  Sealingانواع خاصی از ابزارهای جراحی با تنها Iconicدستگاه 

 جدول زیر آورده شده است.


 نوع ابزار
بل مد قا

 استفاده
 نحوۀ فعال شدن

استفاده در 

جراحی باز/ 

 الپاراسکوپی

 برخی كاربردهای جراحی

Atlas (LS1037) 

 

S
ea

l1
 

و  پایی پدال

 انگشتی  سوئیچ

پی
کو

وس
ار

الپ
 

Adhesiolysis- Appendectomy 

Colectomy- Gastric Bypass 

Nissen fundoplication 

Lap- Assisted vaginal hysterectomy 

Adrenalectomy- gastrectomy 

Splenectomy- slapingo 

Oophorectomy- Nephrectomy 
Atlas (LS1020) 

 

S
ea

l1
 

و  پایی پدال

از انگشتی  سوئیچ
ب

 

Adhesiolysis 

Abdominal hysterectomy 

Gastric Bypass 

Colon Resection 

Colectomy 

Radical prostatectomy 

Gastrectomy splenectomy 

Nephrectomy 

Slapingo - Oophorectomy 

Axs (LS2110 + LS2111) 

 

S
ea

l1
 

از  پایی پدال
ب

 

Max (LS3090 + LS 3092) 

 

S
ea

l1
 

و  پایی پدال

 انگشتی  سوئیچ

از
ب

 

Xtd (LS3110 + LS 3112) 

 

S
ea

l1
 

و  پایی پدال

 انگشتی  سوئیچ

از
ب

 

Precise (LS1200) 

 

S
ea

l2
 

از پایی پدال
ب

 

Throidectomy 

Neck Dissection 

Parotidectomy 

Other general surgery procedures 
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 نوع ابزار
بل مد قا

 استفاده
 نحوۀ فعال شدن

استفاده در 

جراحی باز/ 

 الپاراسکوپی

 برخی كاربردهای جراحی

V (LS1500) 

 

S
ea

l2
 

و  پایی پدال

پی انگشتی  سوئیچ
کو

رس
الپا

 

Adhesiolysis- colectomy 

Gastric bypass 

Nissen fundoplication 

Adrenalectomy- gastrectomy 

Splenectomy 

Slapingo- Oophorectomy 

Nephrectomy 

V (LS1520) 

 

S
ea

l2
 

و  پایی پدال

 انگشتی  سوئیچ

از
ب

 
Cystectomy 

Nephrectomy 

Prostatectomy 

Open colectomy 

Axillary dissection 

Hemorrhoidectomy 

Liver resection 

Gynecological procedures 



باشندکهدرانگشتیمیسوئیچباشند.برخیازابزارهادارایازلحاظفعالشدنبهدوصورتمیSealingابزارهای

هاسوئیچانگشتیابزارفعالنمود.برخیدیگرازپاییپدالوهمتوانآنهاراتوسطسوئیچانگشتیاینحالتهممی

باشندسهپینبودهوبهیکهدارایسوئیچانگشتیمیهایشوند.کانکتورابزارفعالمیپاییپدالندارندوفقطتوسط

mm7/2فیشوmm0هایفیش متصلمیSealing کانکتور ابزارهاییکهفقطبا وکانکتور فعالپاییپدالگردند.

شوند.متصلمیmm0هایشونددوپینبودهوبهفیشمی


 هشدار

،اگرازابزارجراحیکهنامآنهادرجدولباالذکرنشدهاست،استفادهگردد،قابلیتاطمینانSealingدرتکنیک

وجودنخواهدداشت.Sealفیبرایکیفیتکا

 پایی پدال

،Bipolar/Sealingپاییپدالبهکانکتوردوتاییپاییپدال،الزماستیکSealingدرتکنیکپاییپدالبرایاستفادهاز

وتاییدپدالپاییپدالآبیفشردهشود. ،Bipolar Coag/Sealingبرایفعالیتمدهایبررویپنلپشتمتصلگردد.

باشد:بصورتزیرمیکههمراهبادستگاهدراختیارشماقرارگرفتهاست،
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 Sealing مدهای

 

صورتفشردن پیشفرض در مد یحاویمدهایBipolar Coagآیکون صفحه امکانBipolar Coagوارد و میشویم

 فراهممیشود. SEAL2و SEAL1 انتخاب

مددوباشد.اینتکنیک،دارایمناسبمیmm5تاقطرانعقادکلیهعروقبرایSealing،تکنیکIconicدردستگاه

Seal1وSeal2هرابزارجراحی.برایباشدمیSealingباشدمناسبمیمددوسازگاربادستگاه،یکیازاین. 

Seal1:شتهوانرژیبیشتریاینمدبرایانواعیازابزارهایجراحیطراحیشدهکهسطحتماسبیشتریبابافتدا

شوند.Sealاحتیاجاستتاعروقبطورکامل

Seal2:اینمدبرایانواعیازابزارهایجراحیطراحیشدهکهسطحتماسکمتریبابافتداشتهوانرژیکمتری

 شوند.Sealاحتیاجاستتاعروقبطورکامل

 Sealingتغییرات سطوح توان در 
پلهتغییراتسطوحتواندرهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجSealingظیمبرایسطوحتوانقابلتنIconicدر

 باشد.هایمختلفمتفاوتمیرنج

باشد:بصورتزیرمیSeal1هایقابلانتخابدرمدتوان

 011و0:1رنج

 07باپله021تا011از:2رنج

باشد:بصورتزیرمیSeal2هایقابلانتخابدرمدتوان

 71و0:1رنج

 7باپله21تا71از:2رنج

 01باپله31تا21از:8رنج 



 Sealingدر انتخاب توان خروجی 

 درمدSeal1شودجراحدریابد.بنابراینتوصیهمیباافزایشسطحتوان،زماناعمالانرژیبهبافتنیزافزایشمی
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کندنیازبهاسمیبافتضخیماستیاجراحاحسکهجراحیراشروعکند.درصورتی،ابتداباسطحتوانمتوسط

Sealingانرژیبیشتریبرایتکمیلپروسة دستگاهزود ازنظرجراح، یا کند،میSeal Completeوجودداردو

توانسطحتوانراافزایشداد.می

Regrasp 
رجوعایجادخواهدشد)Seal Completeگردد،سیگنالاطالعاتیSealingزمانیکهدستگاهموفقبهتکمیلپروسة

قسمتوضعیت به اطالعاتیکنید درصورتیهای اما .) انجام به موفق دستگاه دلیلی هر به آالرمSealکه نگردد،

Regrasp(.عواملایجادهایآالرمرجوعکنیدبهقسمتوضعیتگردد.)ایجادمیRegraspوچگونگیرفعمشکل

درجدولآوردهشدهاست.

 شدار اعالم شده مفهوم ه
هشدار اعالم شده روی 

 LCDنمایشگر 

)ابتدااتصاالترابررسیکنید( هاوجوددارد. احتمالقطعیدرکانکتوریاسیم

احتمالخرابیاکسسوریوجوددارد

درصورتیکهبافتدرفکابزارجراحینباشد،اینآالرمصادرخواهدشد.

Regrasp 

------------------ 

Low Current 0,1,2 

 دستگاهSealingپسازفعالکردندستگاه،چنانچهقبلازاتمامپروسهSealدرمودهای

 راغیرفعالنمایید،عمالپروسهپایاننیافتهاستواحتمالخونریزیوجوددارد.لذاپیغام

 فعالروبرواعالممیشود.دراینصورتنیازاستبدونبازکردنابزار،مجددادستگاهرا

 اعالمشود.Seal Completeنماییدتاپروسهکاملوپیغام



Regrasp 

-------------------- 

Energy Stoped 

احتمالخرابیاکسسوریواتصالکوتاهمیاندوفکابزارجراحیوجوددارد.

 بدوناینکهبافترابرشدهید،آنرارهاکردهودوبارهباابزارجراحیبگیرید.

ورتتکرارخطا،ابزارجراحیراتعویضکنید.درص

Regrasp 

-------------------- 

High Current 1,2 

 حجمبافتگرفتهشدهتوسطابزارجراحیزیاداست.تجمعخونومایعات

دراطراففکابزارجراحیزیاداست.

 بگیرید.بدوناینکهبافترابرشدهید،آنرارهاکردهودوبارهباابزارجراحی

درصورتتکرارخطا،خونومایعاتاطراففکابزارجراحیراتخلیهکنید.

Regrasp 

-------------------- 

Time Over 

 

تغییرزیاددرامپدانسالکتریکیبافتمشاهدهشدهاست.بدوناینکهبافترابرشدهید،آنرا

رهاکردهودوبارهباابزارجراحیبگیرید.

Regrasp 

-------------------- 

Unexpected Change 

احتمالخرابیدردستگاهوجوددارد.استفادهازدستگاهرامتوقفنمایید.جهتبررسیورفع

خرابی،دستگاهرابهشرکتسازندهارسالفرمایید.

Regrasp 

-------------------- 

High Power 
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 Seal complete باموفقیتSealتکمیلپروسه





 Sealingحوۀ تنظیم ن
انتخابشدهودرصفحهمربوطهرافشاردهیدتاآیکونSeal2یاSeal1بررویمدSealingتکنیکبرایتنظیم -0

 باشد.براساسابزارجراحیمورداستفادهالزماستاینمدبانتخااولیهقرارگیرد.

Seal1مدهای در -2 توانSeal2و تغییر امکان نداتوسطکاربر توانوجود صورتهوشمند به دستگاه زیرا رد

 خروجیراتنظیمخواهدکرد.

 Sealingنحوۀ استفاده از 
 )بررویپنل(دستگاهوصلکنید.Sealingابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -0

پشت()بررویپنلBipolar/Sealingمخصوصپاییپدالرابهکانکتورپاییپدال،پاییپدالصورتاستفادهاز در -2

 متصلنمایید.

 (.قسمتقبلی)رجوعکنیدبه رادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهیدSealingتنظیمات -8

بافتراباابزارجراحیگرفتهودستگیرهابزارراتاجاییفشاردهیدکهازقفلشدنابزار،مطمئنباشید.همزمان -0

 شود.بافشاردستگیره،صدایقفلشدنابزارجراحیشنیدهمی

 

 هشدار

کهابزارجراحیهنگامشود.درصورتیفراهممیSealفشارمکانیکیمناسببرایایجاد،باقفلشدنابزارجراحی

وجودنخواهدداشت.Sealingاعمالانرژی،قفلنباشد،قابلیتاطمینانکافیبرایکیفیت

درصورتیکهاهرمباز .اهرماعمالنکنیدبرایاطمینانازعملکردمناسب،نیرویدستیاضافیبرSealingهنگام

 . نمیشودبافشاردادنبهجلوازسمتدستهآنرابازکنید


 

،سوئیچهایآنانتخابشدهباشد(کهیکیازمد)درصورتیرژیبهبافتواعمالانSealingبرایفعالنمودن -7

انگشتیابزار فشارمربوطهپاییپدالویا بافعالرا Sealingشدندهید. حاشیهقرمزمیSealingآیکونمد،

بههمینترتیبدستگاهرافعالنگهدارید.Sealingشود.تااتمامپروسةوصدایپیوستةبلندگوشنیدهمیگیرد

هایدیداریوسیگنال،بطوراتوماتیکتوسطدستگاهتشخیصدادهشدهوبرایاطالعکاربرSealingاتمامپروسة

)Seal Completeالعاتیصوتیاط قسمتوضعیتتولیدشده فعالیتدستگاههایاطالعاتیرجوعکنیدبه و )

 گردد.متوقفمی

.تکمیلنشدهاستSealing(،پروسةهایآالرم)رجوعکنیدبهقسمتوضعیتRegraspصورتایجادآالرمدر -2

 انرژیاعمالSealingبنابراینمجدداً بافت، به و نموده فعال دررا شرایطنمایید. بهRegraspصورتتکرار

 حلمناسبراپیگیرینمایید.،راهمراجعهکردهوپسازبررسیعلتمربوطهجدول
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هشدار

Sealingبردارید،پروسةپاییپدالفشارراازرویسوئیچانگشتییا،Seal Completeکهقبلازاعالمدرصورتی

وجودSealingاینصورتقابلیتاطمینانکافیبرایکیفیت خواهدکرد.درRegraspناقصبودهودستگاهاعالم

خواهدبود.Sealingنداشتهونیازبهتکرارپروسة
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 2 فصل12

 
 تنظیمات  جانبی18

 تنظیمصفحات(Setting)  

 ریزیبرنامهبهمربوطصفحات(Program management)  

 



کارگیریآنها:صفحاتنمایشگرونحوۀبه5فصل

V2- 71    0011 مهر 

 (Setting) صفحات تنظیم

  

درصفحهیتنظیماتعملیاتزیربرایکاربرقابلانجاماست.میشویم.تنظیماتواردصفحه  فشردن یکونآبا

 آیکون نام عملیات
 Remove Program Management حذفیکبرنامه/ Loadفراخوانی/  Save ذخیره

Display BrightnessAdjustmentوتنظیمروشناییصفحهAuto Startاخیرزمانتتنظیم

Errors Checkمشاهدهیخطاهایذخیرهشدهدردستگاه

این بالمسهریکازاینآیکونهازیرمجموعههایآنهادرصفحهیسمتچپکاربربهنمایشدرمیآید.

سازد.باهربافشردنآیکونهاحاشیهمرتبطباعنوانآیکونلمسشده،میهایی،منوهاکاربرراقادربهانجامانتخاب

سبزمیگیرند.
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 (Program Management) های كاربر برنامه مربوط بهصفحات 
هایمتفاوت،فراهمبرایجراحیبرنامه،شاملتنظیماتمختلفمدوتوان،30سازی،امکانذخیرهIconicدردستگاه

01نماید.ازقبلهایمتفاوتراایجادمی.اینتنظیماتازپیشتعیینشده،امکانتغییراتسریعدرعملشدهاست

برایجراحی لیستاینبرنامهبرنامه است. شده توانهایمختلفتوسطشرکتذخیره مدو جراحیمربوطه، ها،

تنظیمشدهدرجدولزیرآوردهشدهاست.

بهرنگآبیدرجدولنشانCoagulationبهرنگزردومدهایپیشفرض،جدولدرCuttingمدهایپیشفرض

دادهشدهاست.

P
R

O
G

#
 

Procedures Program Name 

in HMI 

Monopolar 

Cut 
Monopolar Coag 

Bipolar Cut Bipolar Coag 

Blend2 Swift Forced Spray Soft 

Continuous 

Argon 

Pulsed 

Argon 

Bipolar 

Cut 

TUR 

Bipolar 

Cut 
Bipolar 

Coag 

Auto 

Bipolar 
Seal 

30 Default 

Program Default Program 60 50 40 40 80 40  20 70 70 30 20 Seal1 

1 Monopolar 

TUR  Monopolar TUR 100 50 50 40 100 30  20 50 50 30 20 Seal1 

2 Bipolar TUR Bipolar TUR 60 50 50 30 80 30  20 70 70 30 20 Seal1 

3 Cardiothoracic 

(Sternum) Cardiothoracic 60 50 40 60 80 30  20 30 30 30 20 Seal1 

4 ENT (T&A) 

Needle ENT Needle 30 50 30 20 80 30  20 30 30 30 20 Seal2 

5 GI 

(Polypectomy) GI(Polypectomy) 30 50 30 10 80 30  20 30 30 30 20 Seal1 

6 Laparoscopy Laparoscopy 30 50 30 15 80 30  20 30 30 30 20 Seal1 

7 Mastectomy Mastectomy 30 50 30 60 80 30  20 30 30 30 20 Seal1 

8 
Neurosurgery 

(Spine) 
Neurosurgery 30 50 30 20 80 30  20 30 30 30 20 Seal1 

9 

APC -

  ablation or 

High 

hemostasis in 

open surgery 

APC 30 50 30 20 80 60 40 30 30 30 20 Seal1 

10 

APC - Endo, 

medium 

hemostasis for 

GI-Bleeding 

APC - Endo 30 50 30 20 21 30 30 30 30 30 20 Seal1 




سازینمودهبرنامةموردنظرخودراذخیرهProgram Management Save /Load /Removeتواندتوسطجراحمی

 انینماید.ودرمواقعلزومآنرافراخو

 (Program Management)  مدیریت برنامهصفحات ورود به  نحوۀ

 Setting آیکونابتدا -0 .شویدصفحهیتنظیماترافشاردهیدتاوارد

راانتخابکنید.Program Managementگزینه -2

 یاحذف(Save)کردهیامدیراذخیره (Load) دراینصفحهمیتوانیدمدموردنظرراانتخابوفراخوانی -8

(Remove).نمائید 

 راانتخابنمائید.Back جهتبازگشت -0
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انتخابکنیددراینصورتواردصفحهیSave Asبرایذخیرهیبرنامه -7 هرکاراکترخواهیدشد.جدیدیرا

می را اسم اعداد بینحروفانگلیسییا از 0توان انتخابنمود.9تا را Back،تنظیماتجهتبازگشتبه

 انتخابکنید.

 

 ذخیره سازی و بازیابی برنامه

 ذخیره سازی یک برنامه توسط كاربر 

کهشاملمدوتوانخاصبرایانجامیکعمل بااستفادهازاینصفحاتکاربرمیتواندتنظیماتپیشفرضرا

جراحیخاصاست،درحافظهیدستگاهذخیرهکند.

رابزنید.نامبرنامهراانتخاب Save Asنظرخودرارویدستگاهاعمالنمایید.سپسبدینمنظورابتداتنظیماتمورد

رابزنید.Saveکنیدودرپایان

 بازیابی برنامه های از پیش تنظیم شده توسط كاربر 

تنظیماتمختلفیبانامهایمختلفبرایانجامجراحیهایخاصرویدستگاهذخیرهشدهاست.برایانتخابو

 هایمختصباالوپایینبردنآیکونبازیابیهرکدامازاینبرنامههاابتدابرنامهیموردنظرتانرابا

رابزنید. Loadانتخابوسپس 
 
 

 .Bipolar Coag در مد Auto Startدر حالت خیر تأ تنظیم زمان نحوۀ

 شوید.Setting واردصفحةابتدا -0

 د.راانتخابکنیAdjustment گزینه -2

 راانتخابکنید. Auto Start Delayگزینهی -8

.جهتبازگشتبهکنید.Okو  نماییدتنظیمموردنظررویمقدارراتأخیرزمان،- , +هایآیکونبااستفادهاز -0

Setting،Back .راانتخابکنید 
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 ( Display Brightnessروشنایی صفحه ) نحوۀ تنظیم

 شوید.Setting واردصفحةابتدا -0

 راانتخابکنید.Adjustment گزینه -2

 راانتخابکنید.Display Brightnessگزینهی -8

جهتبازگشتکنید.Okو نماییدتنظیمرویمقدارموردنظرراروشناییصفحه،- , +هایآیکونبااستفادهاز -0

 راانتخابکنید. Setting،Backبه








 

V2- 28    0011 مهر 
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 سیستم آالرم21

 آالرمیهاتیوضع 

 آالرمیهاگنالیس 

 حافظهدرآالرمثبتستمیس 

 یاطالعاتیهاتیوضع 

 یاطالعاتیهاگنالیسمشخصات 

 شدارهاوسیگنالهایاطالعاتیمربوطبهفعالیتغیرمتعارفه

 توضیحاتتکمیلیمرتبطباآالرمهاوسیگنالهایاطالعاتی 
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 های آالرم وضعیت

 مربوطهآوردهشدهاست.آالرمدستگاهبههمراهمشخصاتهایوضعیتدرجدولزیر



 اتفاق
آالرم ظاهر شده 

 صفحه نمایشگرروی 
 تأثیر بر فعالیت اولویت گروه

ثبت در 

 حافظه

وضعیت در حالتتقاضایپلیتاشکال در

Monopolarکاربا
Fail: Plate 

-فنی

عملکردی
متوسط

قطعیاعدماجازه

Monopolarفعالیت
*


 وضعیت در عدمپلیتاشکال حالت در

Monopolarتقاضایکاربا
Er: PT 

-فنی

عملکردی
*--پایین

 

کهزمانیW211انبیشازتقاضایکارباتو

دقیقهازکارقبلیسیستمباتوانبیش0هنوز

دقیقهنگذشتهاست0بهمدتW211از
Fail: P>200 عدماجازهفعالیتمتوسطعملکردی

منبعتغذیهداخلیبیشازحد افزایشولتاژ

 قطعفعالیتمتوسطفنی Fail: OVتعیینشده

خ توان مجاز حد از بیش روجیکاهش

HFژنراتور
Er: FE پایینفنی-- 

حد از بیش دستگاه نشتی جریان افزایش

Monopolarمجازدرحالتفعالیت
Fail: LC قطعفعالیتمتوسطفنی 

قطعفعالیتمتوسطعملکردی Fail: Time Outدقیقه0کارپیوستةسیستمبهمدت

--پایینردیعملک Er: TOثانیه81بیشازسیستمکارپیوستة

**Regrasp Fail: Regrasp قطعفعالیتمتوسطعملکردی

کار حالت به ورود لحظة در تقاضا وجود

حالت در دستگاه که زمانیکه سیستم عادی

Standbyیا Self-Checkingیا بودهاست

  Autoبررویحالت.Bipolar Coagتنظیم

Start، زمانیکهقلمرویبافتاست 

Er: IR 
-نیف

 عملکردی
پایین

عدماجازۀفعالیت

ژنراتوریکهموجب

رخداداینآالرمشده

 است



--پایینفنی Er: MEخرابیحافظهسیستم

هایداخلیسیستمدرقطعیارتباطمیانبرد

حالتتقاضایفعالیتسیستم
Fail: Connector متوسطفنی

قطعیاعدماجازه

فعالیت
 

هایداخلیسیستمدربردقطعیارتباطمیان

حالتعدمتقاضایفعالیتسیستم
Er: CN پایینفنی-- 

 بیشاز توان مجاز خروجیژنراتورحد در

درحالتفعالیت
Fail: Extra Power فعالیتقطعمتوسطفنی 

 شود.درحافظهثبتمیاینآالرمتنهادرحالتخرابیمدارمونیتورینگپلیتبیمار،*

..Error! Bookmark not defined،درصفحةRegraspشرایطآالرمنیدبهجدولرجوعک**
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 پلیتاشکال در وضعیت آالرم 

شود:اینآالرمدردوحالتایجادمی

 :ایتکهبعلتقطعشدنکانکتوریاکابلپلیتوبرایناشکالدراستفادهازپلیتیکاشکال در اتصال پلیت

پلیتدوتکهبعلتقطعیکانکتوریاکابلپلیت،کیفیتنامناسباتصالپلیتبهبدنبیمار،قطعکاملاتصالپلیتبه

البتهتغییراتمقاومتبدلیلتأثیراحتمالینویزبدنبیمار،یاتغییراتزیاددرمقاومتبیندوتکةپلیتمی باشد.

شود.چکنمیMonopolarژنراتوربرمداراتپلیت،درحالتفعالیت

 :اینخطابهمعنایاشکالدرمدارمخابرۀوضعیتاتصالپلیتدوتکهبهخرابی مدار مونیتورینگ پلیت بیمار

اینخرابیتنهادرحالتیکهشود.درحافظهثبتمیمربوطهکدخطای،باشد.باکشفایناشکالسیستمکنترلمی

فعالمی غیر بررسیمیژنراتور، باشد اما گردد. با تقاضایکار درصورتوجود Monopolarمتعاقباینآالرم،

(ایجادخواهدشد.Fail: Plate)دستگاهفعالنشدهوآالرم

 حافظه سیستم خرابیآالرم 

شود.درهربارنوشتنتنظیماتسیستمدرحافظه،یکسانبودنمقادیرذخیرهشدهدرحافظهبااینتنظیماتچکمی

شود.باهرنوعتقاضابرایفعالیتسیستم،وضعیتمی"خرابیحافظهسیستم"نایندومنجربهآالرمیکساننبود

 یابد.پایانمی"خرابیحافظهسیستم"آالرم

 های آالرم گروه وضعیت

هبندیشددهد،بهدوگروهتقسیموضعیتآالرمبراساساینکهاتفاقبیرونیایجادکنندهآندرکدامقسمترخمی

است.

 (فنیTechnical) 

 دهد.دردستگاهولوازمجانبیرخمیموردنظراتفاق

 (عملکردیFunctional) 

دهد.درتقابلدستگاهواپراتوریابیمار،درهنگامبکارگیریدستگاهرخمیموردنظراتفاق

درجدول )رجوعهایآالرمعیتوضممکناستیکوضعیتآالرمبدالئلمتفاوتفنییاعملکردیایجادگردد.

به کنید صفحة در 20قسمتوضعیتآالرم، مقابلچنینوضعیت( عبارتفنیهایآالرمدر قسمتگروه، -در

 عملکردیقیدشدهاست.

 های آالرم اولویت وضعیت

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

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

 اولویتمتوسط 

هایجدی،فعالیتژنراتوردستگاهقطعشدههایآالرمبااولویتمتوسط،بعلتامکانآسیبوضعیتوجوددرزمان

اینموضوعخودمیتگاهنمیودس برآوردهسازد. ایدرپیداشتهباشد.تواندخطراتبالقوهتواندانتظارکاربررا

پسزمینهنارنجیبهبنابرایننیازبهواکنشسریعکاربربرایرفعمشکلوجوددارد. اولویتمتوسطبا آالرمبا

نمایشدرمیآید.



آالرم:سیستم3فصل

22   V2- 0011 مهر  

 اولویتپایین 

هایاحتمالیآنقدرخفیفهستندکهنیازفوریبهتغییردریآالرمباایناولویت،آسیبهادرزمانوجودوضعیت

باشد.اما،بایدکاربرازاینوضعیتآگاهشودتادرزمانمناسب،واکنششرایطکاردستگاه)مانندقطعژنراتور(نمی

اینحالتکهدستگاهدرحالادامةفعالیتموردنیازرابرایپاسخبهوضعیتآالرممربوطهنشاندهد.همچنین،در

آالرمبااولویتپایینباپسزمینهآید.باشد،نویزشنیداریکمتری)بعلتفوریتکمتراولویتپایین(بوجودمیمی

 طوسیبهنمایشدرمیآید.

 

 های آالرم سیگنال
کشفوضعیت سیگنالبا آالرم، های )بوسیلة صوتی و دیداری نمایشگرهای ، LEDبازر تولیدو سیستم توسط )

تواندازصحتگردد.بهاینترتیب،کاربرمیهافعالمیشود.باروشنشدندستگاهتماموسایلتولیداینسیگنالمی

ازm8(حداکلرفاصلةنمایشگر)بهجز هایدیداریوصوتیسیستمتولیدآالرمآگاهیپیدانماید.برایدرکسیگنال

باشد.میm7/0،صفحهنمایشگرشود.حداکلرفاصلةمناسببرایرؤیتربرپیشنهادمیدستگاهبرایکا

 های آالرم با اولویت متوسط مشخصات سیگنال

 اولویتمتوسط، با یکآالرم رخداد نارنجیبا پسزمینه مینمایشگربررویپیغامیبا همچنین،نمایشداده شود.

ERROR LED آLEDیا اساسنوع میپلیت)بر چشمکزدن به شروع سیگنالصوتیطبقالگویالرم( نمایدو

گردد.،تولیدمیHz2811متری(وفرکانس0صلةا)ازفdBA51مشخصیتوسطیکبازرباسطحصوت

 چشمک زدن   الگویLEDها 

 شوند.خاموشمیms271روشنوms211متوالیاً

 الگوی تولید سیگنال صوتی 

نیزبازربافواصلburstگردد.درهرتکرارمیs0شود،وبافاصلةنامیدهمیburstیکسهصوتمتوالی،کهمجموعاً

ms271شود.روشنوخاموشمی

تمامسیگنال اولویتمتوسط، برطرفشدنوضعیتآالرمبا فقطدرصورتیهایآالرممربوطهقطعمیبا کهشوند.

burstتاتکمیلسیگنالصوتیتکمیلنشدهباشد،اینسیگنالburstیابد.ادامهمی 

 های آالرم با اولویت پایین مشخصات سیگنال

نارنجیبارنگشود،آغازمی":Er"بارخدادیکآالرمبااولویتپایین،عبارتیمرتبطباوضعیتآالرم،کهباکلمة

گرددوآالرم(روشنمیپلیت)براساسنوعLEDیاERROR LEDشود.همچنین،نمایشدادهمینمایشگربرروی

،Hz2811متری(وفرکانس0صلةا)ازفdBA51سیگنالصوتیطبقالگویمشخصیتوسطبازرباسطحصوت

گردد.تولیدمی

 چشمک زدن   الگویLEDها 

شوند.بصورتپیوستهروشنمی

 الگوی تولید سیگنال صوتی 
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شود.روشنوخاموشمیms071بازردوبارمتوالیبافواصل

شوند.هایآالرممربوطهقطعمیبابرطرفشدنوضعیتآالرمبااولویتپایینتمامسیگنال

  Regraspآالرم های  مشخصات سیگنال

بارفعتقاضارخمیدهند. (نمایشگرروی،بازر،پیامبرERROR LEDهایمعمول)بارخدادناینآالرم،سیگنال

باRegraspکهآالرمیابد.درصورتیهاادامهمیگردد،ولیبقیةسیگنالمیبازرتکمیلوصدایآنقطعburstآخرین

آید.بصدادرمیburstرفعتقاضابوجودآمدهباشدنیزبازرتنهابراییک

البته،باهرتقاضایفعالیت،یاکشفهروضعیتآالرمیا.یابدادامهمیSealingتادرخواستمجددRegraspآالرم

باشد،یعنیقطعکلیةشود.اینکاربهمعنایخروجازحالتآالرممیهایآالرمقطعمی،تولیدکلیةسیگنالاطالعاتی

است.Regraspهایدیداریوشنیداریبهمعنایپایانآالرمسیگنال

 های آالرم بندی تولید سیگنال  رتبه

تنهابرایآالرمبااولویت،همزمان،سیگنالآالرمهایآالرمبااولویتمتوسطوپایینبطوردرصورترخدادوضعیت

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

آید.بهنمایشدرمینمایشگر
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 سیستم ثبت آالرم در حافظه

 (Self Check Errorsمشاهدهیثبتآالرمدرحافظه)هینحو

 شوید.Setting واردصفحةابتدا -0

 راانتخابکنید.Error Check گزینه -2

 راانتخابکنید.Self Check Errorsگزینهی -8

 باکدآالرمبهنمایشدرمیآیند.ایآالرمهادرصفحه -0


شوند،تاذخیرهمیباشند،بصورتکددرحافظهدهندۀخرابیدستگاهمیهایفنیکهنشانها،تنهاآالرمازمیانآالرم

آالرمرادارد،بهاینمعناکه01سازیدرصورتنیازبتوانازاشکاالتدستگاهمطلعشد.اینحافظهظرفیتذخیره

باشد.محتویاتاینحافظهباخاموشوروشنشدندستگاهویاآالرمآخردرحافظهثبتمی01هموارهاطالعات

رود.قطعبرقازبیننمی

طبههرآالرمازدوکاراکترتشکیلشدهاست.کاراکترسمتراستمربوطبهنوعوضعیتآالرموکاراکترکدمربو

درجداولزیرکاراکترهایمربوطبه.سمتچپمربوطبهمدیاستکهدرحالتفعالیتآن،آالرمرخدادهاست

 فتاده،آوردهشدهاست.هاییکهآالرم،درحینفعالیتآناتفاقاهاومدنوعوضعیتآالرم



 كاراكتر سمت راست كد نوع وضعیت آالرم

 1 افزایشولتاژمنبعتغذیهداخلیبیشازحدتعیینشده

 2 کاهشبیشازحدمجازتوانخروجیژنراتور

 Monopolar 3افزایشجریاننشتیدستگاهبیشازحدمجازدرحالتفعالیت

 4  پلیت مونیتورینگ مدار خرابی حالت در پلیتاشکالدروضعیت

 5 توانبیشازحدمجازدرخروجیژنراتوردرحالتفعالیت

 7 هایداخلیسیستمقطعیارتباطمیانبرد

 1 خرابیحافظهسیستم


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

Monopolar Cut 
Pure 1 

Blend1 2 

Blend2 3 
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Blend3 4 

 Monopolar Coag 

Swift 5 

Forced 6 

Spray 7 

Soft 8 

Continuous Argon 9 

Pulsed Argon A 

Bipolar Cut--- B 

Bipolar Coag.Auto Start C 

Manual D 

 Sealing 
Seal1 E 

Seal2 F 

 
 (Errors Work )انددرهنگامکاردستگاهایجادشدهکههاییآالرمکدةنمایشصفح

)رجوعکنیدبهگردددرهنگامکاربادستگاه،کدآالرممربوطهدرحافظهذخیرهمیهاازآالرمجادبرخیدرصورتای

 ها(.جداولکدآالرم



 (Errors Work اند)درهنگامکاردستگاهایجادشدهکههاییآالرمکدمشاهدۀنحوۀ

 شوید.Setting واردصفحةابتدا -0

 ابکنید.راانتخError Check گزینه -2

ی -8 انتخابکنید.ErrorsWorkگزینه اینرا به شدن وارد صفحهبا آالرم، کارکد هنگام در شد هاییایجاد

 شود.دستگاهنمایشدادهمی

 

 

 
 

 توجه

کدآالرمWork Errorsدرقسمت تنها استظاهرهای، دستگاهرخداده خطاهایوشودمیکهدرحینکاربا

شود.دراینقسمتنمایشدادهنمی،Self-Checkingمربوطبهحالت
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 های اطالعاتی وضعیت

بروضعیت وضعیتعالوه اپراتورهایدیگرینیزرخمیهایآالرم، دهندکهگرچهدرآنهاخطریمتوجهبیماریا

اینوضعیت امانیازبهجلبتوجهکاربردارند. ایاستفادهازها،وضعیتاطالعاتینامیدهشدهوشاملخطنیست،

حالت کهدر اتفاقجدیدی)مانندفعالشدنژنراتور( و نیست( اپراتور یا بیمار )زمانیکهخطریمتوجه دستگاه

رویمی عادیازدستگاه میاستفاده درجدولدهد، توضیحاتوضعیتزیرباشند. بههمراه هایاطالعاتیدستگاه

مربوطهآوردهشدهاست.


 اتفاق
 دهعبارت ظاهر ش

 نمایشگرروی 
 تأثیر بر فعالیت

فعالیتژنراتور
تغییررنگآیکون

 انتخابمد
--

 P=0یاصفرشدنتواندرحینکار1شروعکارباتوان
 عدماجازۀفعالیتیا

قطعفعالیت

یاMonopolar CoagوMonopolar Cutتقاضایفعالیتهمزمان

انتخابمعمولی BipolarهایدرحالیکهیکیازمدSealingتقاضایفعالیت

تقاضایفعالیت یا باشدو Bipolarشده Sealingیکیازمدهایدرحالیکه

.انتخابشدهباشد

Unacceptable 
Request عدماجازۀفعالیت

زمانیکهقلمبررویبافت Auto Startحالتروی بر.Bipolar Coagتنظیم

نباشد

تغییررنگآیکون

 Auto Startانتخاب
--

قطعفعالیت Auto Stop Coag Completeکشفلحظةانعقادبافتدرحالت

قطعفعالیت SealingSeal CompleteدرSealکشفلحظة

 های اطالعاتی مشخصات سیگنال

وبلندگو(توسطسیستمتولیدLED،نمایشگرهایدیداریوصوتی)بوسیلةهایاطالعاتی،سیگنالباکشفوضعیت

شود.می

سیگنال اطالعاتی بههای وضعیتمربوط سایر با ژنراتور، میفعالیت متفاوت اطالعاتی های ژنراتور پیغامیباشد.

آید.اینصفحهشاملاطالعاتتکنیکیاستاستکهبافعالشدنآنبهنمایشدرمینمایشگررویاختصاصیبر

باشد،روشنشدهوسیگنالبهتکنیکیکهفعالمیهایمربوطLEDکهفعالشدهاست.درهنگامفعالیتژنراتور،

گردد.متری(تولیدمی0 ازdBA51تاdBA71صوتی،بطورپیوسته،توسطیکبلندگوباسطحصوتقابلتنظیم)



 های صوت تولیدی در هنگام فعالیت هر تکنیک فركانس 

Monopolar Cut:Hz231

Monopolar Coag.:Hz721

 Hz051بصورتهمزمان: Monopolar Coag2وMonopolar Coag1فعالشدن

Bipolar Cut:Hz201 
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Bipolar Coag.وSealing :Hz051 



شود..همچنین،سیگنالنمایشدادهمینمایشگرهایاطالعاتی،عبارتیمرتبطباآنبررویبارخدادسایروضعیت

،صوتی تنظیم سطحصوتقابل با الگویمشخصیتوسطبلندگو dBA71)طبق تولیدمتری(0 ازdBA51تا ،

گردد.می

 الگوی تولید سیگنال صوتی 
 شود.روشنوخاموشمیms871بلندگودوبارمتوالیبافواصل

 های آالرم ی در مقایسه با سیگنالهای اطالعات رتبۀ سیگنال

پیغاممربوطبهدرصورتوجودوضعیت تنها معموالً )های(آالرمبروضعیتهایاطالعاتیوآالرمبطورهمزمان،

نمایشگراما،پیغامگردند(.هایاطالعاتیوآالرممربوطهتولیدمیشود)اما،بقیةسیگنالنمایشدادهمیصفحهروی

 P=0،Unacceptable Request،Coagهای)شاملوضعیتاطالعاتیمرتبطباتقاضایکاربرهایمربوطبهوضعیت

CompleteوSeal Complete)هایآالرماولویتداردادامکهتقاضامرتفعنشده،بهپیغاممربوطبهوضعیتم.

20 

 هشدارها و سیگنالهای اطالعاتی مربوط به فعالیت غیر متعارف

ثانیه.30بصورتپیوستهبیشاز100Wattاستفادهازدستگاهدرتوانبزرگتراز

دقیقهاجازهدهیددستگاهخنکشود.0دبعلتاستفادهغیرمتعارف،دستگاهغیرغعالشدهاست.حدو
Heat Factor 1

استفادهپیوستهازدستگاهدرحالتمونوپوالرباجریانزیاد.احتمالافزایشحرارتدرمحلپلیت.

دستگاهراغیرفعالنمودهواجازهدهیدحرارتدرمحلپلیتکاهشیابد.
Heat Factor 2

تمونوپوالرباجریانزیاد.احتمالافزایشحرارتدرمحلپلیت.استفادهپیوستهازدستگاهدرحال

بعلتاستفادهغیرمتعارف،دستگاهغیرفعالشدهاست.اجازهدهیدحرارتدرمحلپلیتکاهشیابد.
Heat Factor 3

 

 

 توضیحات تکمیلی مرتبط با آالرم ها و سیگنال های اطالعاتی
بالمسآنباایجادهرآالرمیاسیگنالاطالع اتییکپیغامبهرنگنارنجیرویصفحهینمایشظاهرمیشود.

پیغامتوضیحاتتکمیلیرویصفحهینمایشبهکاربرارائهمیشود.

 اولویت آالرم/ سیگنال اطالعاتی توضیحات
Error : Plate 
Activation while plate disconnected

اولویت

 متوسط

Error : LC 
Increased leakage current. Contact Kavandish System.
Error : OV 
Over voltage at internal power supply. 
Contact Kavandish System.
Error : Time Out 
Activation timeout. Do not activate generator for a long 
time continuously.
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Error : Regrasp - Low Current 0 
Low current at the start of sealing. 
Check instrument connections. There is a possibility of 
disconnection of connectors or wires. Check tissue is 
grasped by surgical instrument jaws.



Error : Regrasp - Low Current 1 
Low current during seal process. 
Check instrument connections. There is a possibility of 
disconnection of connector or wires.  
Don’t open instrument jaws until “seal complete” is 
announced.



Error : Regrasp - Low Current 2 
Low current during seal process. 
Check instrument connections. There is a possibility of 
disconnection of connectors or wires.  
Don’t open instrument jaws until “seal complete” is 
announced.



Error : Regrasp - High Power 
Stop using the device.  
To check and fix the problem, send the device to the 
manufacturer.



Error : Regrasp - High Current 1 
No tissue response to electrical energy during seal process. 

 
There is a possibility of instrument failure or short circuit 
between the two jaws of surgical instrument. 
Without cutting the tissue, open the jaws and grasp the 
tissue again. If the error repeats, replace the surgical 
instrument.



Error : Regrasp-High Current 2  
No tissue response to electrical energy during seal process 
. 
There is a possibility of instrument failure or short circuit 
between the two jaws of surgical instrument. 
Without cutting the tissue, open the jaws and grasp the 
tissue again. If the error repeats, replace the surgical 
instrument.



Error : Regrasp - Unexpected Change 
Unusual change in tissue response observed. 
Without cutting the tissue, open the jaws and grasp the 
tissue again.



Error : Regrasp - Time Over 
No complete tissue response observed at the specified 
time. 
Maybe the tissue taken by surgical instruments is too 
thick. 
Maybe there is accumulation of blood and fluids around 
the jaws of surgical instruments.  
Without cutting the tissue, open the jaws drain blood and 
fluids around the jaws and grasp the tissue again.



Error : Regrasp-Energy Stopped 
In Seal modes, do not stop applying energy until “seal 
complete” is announced.
Error : Connector 
Activation while internal disconnection detected. Contact 
Kavandish System.
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Error : Extra Power 
Extra power at generator output. Contact Kavandish 
System.
Error : Heat Factor 1 
System over heat. Do not reactivate generator repeatedly 
in high power. Allow cooling.
Error : Heat Factor 2 
Pre-Overheat at plate. Do not activate generator 
continuously at high power. Allow plate cooling.
Error : Heat Factor 3 
Overheat at plate. Do not activate generator continuously 
at high power. Allow plate cooling.
Error : PT  
Plate disconnection

اولویت

 پایین

Error : FE 
Loss of output power.Contact Kavandish System.
Error : TO 
Pre-timeout. Do not activate generator for a long time 
continuously. 


Error : IR 
Irregular activation request. Check footswitch/handswitch 
not remained in pressed condition.
Error : ME 
System memory failure. Contact Kavandish System.
Error : CN 
Internal Disconnection. Contact Kavandish System.
Error : P = 0 
Zero power. Increase the power.

نالسیگ

های

 اطالعاتی

Error : Unacceptable Request 
Mismatch between selected mode and activation 
requested by handswitch/footswitch.
Coag Complete 
Bipolar coag completed
Seal Complete 
Sealing Completed
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 سازندهتیمسئول 

 یادورهینگهدار 

 کنترلایمنی 

 دستگاهکردنیضدعفونوزیتم 

 یجانبلوازمکردنیضدعفونوزیتم 

 فروشازپسخدمات 

 انهدامدستگاه 
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 مسئولیت سازنده
گیرد.شرکتکاوندیشسیستمتنهادرصورترعایتمواردزیرمسئولیتایمنیوعملکرددستگاهرابرعهدهمی

 هایاینراهنماانجامگردد.اندازیدستگاهطبقدستورالعملنصبوراه 

 اینراهنماانجامگردد.هایاستفادهازدستگاهطبقدستورالعمل 

 هایهرنوعتغییردردستگاهوتعمیرآن،تنهاتوسطپرسنلسرویسمجازشرکتکاوندیشسیستمویانمایندگی

 مجازانجامگردد.

 ای نگهداری دوره
هرشودتوصیهمی برایکالیبراسیونو را دستگاه شرکتمهندسیکاوندیشکنترلایمنیسالیکبار، اختیار در ،

نمایندگی یکیاز یا اینشرکتسیستمو آزمونهایمجاز کیفیو نتایجکنترل و دهید ایمنیقرار هایاستاندارد

دستگاهرامجدداًهمراهبادستگاهازشرکتدریافتکنید.

 كنترل ایمنی
زنظرایمنیوکنترلایمنیبراساسشاخصهایتعریفشدهوجهتاطمینانازاینکهدستگاهدروضعیتمطلوبا

است:عملکردقرارداردانجاممیشودوشاملمواردزیر



 بازبینیظاهری 

 آزموناهمی

 مطابقبااستاندارد(آزمونجریاننشتیفرکانسباال IEC 60601-2-2) 

 مطابقبااستاندارد(آزمونجریاننشتیفرکانسپایین IEC 60601-1) 

 مطابقبااستانداردآزمونجریانهایکمکیپلیتوحسگربا(فت IEC 60601-1) 

 مطابقبااستاندارد(آزموناندازهگیریامپدانسزمین IEC 60601-1)

 آزمونجریانمصرفیازبرقاصلی

درصورتیکهنتایجتستحاکیازهرگونهایرادیااینبررسیهامیتوانندبدونبازکردندربدستگاهانجامشوند.

فورابهشرکتیانمایندههایمجازجهتبررسیورفععیبدادهشود.دستگاهبایدتگاهاستخرابیدرعملکرددس

    لطفابههیجعنواناقدامبهبازنمودندستگاهیااعمالتغییراتدردستگاهننمایید.

 تمیز و ضدعفونی كردن دستگاه

ابرایتمیزکردندستگاهابتداآن زپریزبرقخارجنمایید.سپستوسطیکپارچةراخاموشکنیدوکابلبرقرا

 پاککنید.بهآرامیکنندۀمالیم،تمامسطوحدستگاهرانمناکومحلولتمیزکنندهویاضدعفونی



 هشدار

.برایتمیزوضدعفونیکردندستگاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنید
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وضدعفونیکردندستگاههستید،پیشازاینکهتمیزعال،برایناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتکهصورتیدر

دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکامالًتبخیرشوند.


توجه

 قسمتحاشیههاوازآنجاکهازنشتمایعاتبهداخلدستگاهممکناستباع ایجادخرابیدردستگاهگردد؛

احتیاطاتمایعاتبهداخلآنوجوددارد،درهنگامتمیزوضدعفونیکردندستگاهزیریندستگاه،امکاننفوذ

الزمرارعایتنمایید.

 .موادضدعفونیرارویدستگاهنریزیدومستقیمابهدستگاهاسپرینکنید

 کنیدازدستمالخشناستفادهنکنیدتاصفحهراخشنیندازد.همچنینازفشارزیاددسترویصفحهخودداری

وچنانچهزیورآالتیبهدستداریدکهممکناستصفحهراخشبندازدتوجهالزمرامبذولنمائید.

 درصدوسفیدکنندههایرقیقنشده،محلولهایآمونیاکواسیدیوحاویفلورایداستفاده51ازالکلباالی

نکنید.

 صفحاترابادستمالمناسبپاککنیدواجازهدهیدخشکشود. 



 تمیز و ضدعفونی كردن لوازم جانبی

.نماییدعملبندیآنهاطبقدستورالعملموجوددربسته،لوازمجانبیکردنبرایتمیزکردنوضدعفونی

 خدمات پس از فروش
هایمشابهخارجی،سهولتوسرعتعملهایمهمومزایایاساسیایندستگاه،درمقایسهبادستگاهیکیازویژگی

ماتپسازفروشاست.درخد

مدت به اینمدتهرگونهخرابی20ایندستگاه در استو تضمینشده کننده، استفاده تاریختحویلبه از ماه

درمحلشرکتبرطرفخواهدشد. بهرایگان، خطایتولیدکننده، یا ناشیازخرابیقطعاتو همچنیندستگاه،

نماید.،تعمیراتوتأمینقطعاتیدکیدستگاهراتعهدمیسالازتاریختحویلدستگاه01بهمدتشرکت،

 توجه

نارضایتیدرموردعملکردمحصول بستهبندیوحملونقل،مشتریگرامیدرصورتبروزهرگونهمشکلیا

بازیافتمحصول)پسازپایاندورۀعمرآن(ونیزدر برایبهبودصورتداشتنهرگونهپیشنهادمحصولویا

رمائید.،باشرکتمهندسیکاوندیشسیستم،بخشخدماتپسازفروشتماسحاصلفکیفیت

 انهدام دستگاه 
دستگاهبایستیبصورتصحیحودرمحلهایاینبرایجلوگیریازتاثیراتمحیطینامطلوبوحفظسالمتیانسانها

برایدورریختندستگاهازسطلهایزبالهمعمولیدورریختهشودونبایستیبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیمناسب

بهشهرداریرجوعشودویادستگاهرادرپایانعمرمراکزبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیبرایاطالعازاستفادهنمود.

  .بهشرکتکاوندیشسیستمتحویلدهید
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 مشخصات فنی25

 وزنوعاداب 

 ورودیبرق 

 دستگاهعملکردیرابمجازیپارامترها 

 کردنانبارونقلوحملیبرامجازیپارامترها 

 یداخلةحافظ 

 شگرهاینما 

 راتورنژتیفعالیصدا 

 آالرمیصدا 

 یمصرفانیجر 

 باالفرکانسنشتیجریان 

 (پایینفرکانس)ماریبنشتیجریان 

 بیمارپلیتوضعیتکنترلسیستم 

 یکارۀدور 

 یخروجمشخصات 

 استانداردها 

 عاتیمانشت 

 یهایبندطبقهIEC 

 مقاومتیبارمقدارحسببرخروجیتوانممیماکزهاینمودار 

 شدهمیتنظتوانسطححسببرخروجیتوانهاینمودار 

 شدهمیتنظتوانسطححسببریخروجولتاژماکزیممهاینمودار 
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 ابعاد و وزن

 cm01پهنا

cm00عمق

 cm05ارتفاع

Kg1وزن



 برق ورودی

تغذیةدستگاه
221 V ± 01% , 

71Hz 

(001V ± 01% , 71/21Hz)* 
V-A311حداکلرتوانمصرفی

فیوز

    استاندارد

A7    (یاA01) * 

V AC271 

mm21*7

بستهبهدرخواستمشتری *

 پارامترهای مجاز برای عملکرد دستگاه

+C01تاC01دما

%بدونشبنم75%تا30رطوبت

 mbar0121تاmbar511فشارجو



 پارامترهای مجاز برای حمل و نقل و انبار كردن 

+C27تا-C21دما

%بدونشبنم75%تا30رطوبت

 mbar0121تاmbar711فشارجو



 حافظۀ داخلی

b2103ظرفیتذخیره
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 نمایشگرها

دارایگرصفحةنمایش نمایشحافظه،هادتنظیممبرای108mm*64.8دوصفحه و ها

 هاپیغامهاوآالرم

 

 

 (Condition of visibilityشرایطرؤیت)

 %عنوانشدهاست.(11رصفحاتخازنیرنجروشناییمحیط:روشناییمعمول)وضوحتصاوی-

مترمیباشد.0.7ها:حداکلرفاصلهتانمایشگرفاصلهدیدننمایشگرتوان-

cm 71تا cm 21فاصلهدیدکلی:-

زوایایدیدصفحهنمایش:-

 :درجه51باالیمرکز

 :درجه71زیرمرکز

 :درجه51چپمرکز

 :درجه51راستمرکز 

)بهینهترینزاویهدیدازباالوزمانیستکهصفحهدرحالت02شساعتجهتنمایشصفحه:نمای -

landscape/wide .میباشد

 

 

 راتورصدای فعالیت ژن

(متری0ازفاصلة)dBA51تاdBA71شدتصوت)قابلتنظیم(

فرکانس



Monopolar Cut:Hz231

Monopolar Coag.:Hz721

Mono Coag2وMono Coag1ان:بصورتهمزمHz051

Bipolar Cut:Hz201 

Bipolar Coag.:Hz051 

Sealing:Hz051 

فعالدرطولمدتفعالیتژنراتوردوره

 

 صدای آالرم

متری(0صلةا)ازفdBA51شدتصوت)غیرقابلتنظیم(

Hz2811فرکانس
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مدت

یک اولویتمتوسط: شاملسهصوتمتوالیباburstآالرمبا

گردد.تکرارمییکبارs0هرکه،ms271فواصل

ms071لةدوصوتمتوالیبافاصآالرمبااولویتپایین:



 جریان مصرفی

 mA211توانخروجیبدون

A (rms)50/8توانخروجیماکزیممدر
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 جریان نشتی فركانس باال

Monopolar کمترازmA071 

BipolarکمترازmA21

Sealing کمترازmA21 

 

 (فركانس پایینبیمار ) شتیجریان ن

 µA01کمتراز*وضعیتعادی

µA71کمتراز*وضعیتتکاشکالی

هایمربوطبهبیماربهیکدیگرمتصلباشندکهتمامیترمینالدرصورتی*
 

 سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار

kHz01±kHz 011 گیریفرکانساندازه
رنجمقاومتقابلقبول

 Ohms27زکمترا تکهیک پلیت

 Ohms071 تاOhms27 بیندوتکهپلیت

ایجادآالرم

هایقابلقبولباشد.ت،خارجازرنجمکهمقاودرصورتی-

شدهدرهرگیریاندازه،مقاومتدوتکهدرزماناتصالپلیتکهدرصورتی-

 .گیریشدهافزایشیابدمینیمماندازهمقاومتنسبتبه%71زمانبیشاز

 

 كاری ۀدور
شود،کارعادیدستگاهدرحالیکهحداکلرتوانخروجیدربارنامی)یاباربامقاومتکمترازبارنامی(استفادهمیدورۀ

بهتراستUUثانیهفعال01هرUUبدینگونهاستکهبهازای باشدوچنانچهتوانUUثانیهخاموشUU81بودنژنراتوردستگاه،

مقاومتخروجیکمترازمقدارحد باربا میبیشترازبارنامیاستفادهشود(اکلرباشد)ویا رادورۀتوان، کاردستگاه

 افزایشداد.
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 *مشخصات خروجی

Monopolar Cut 

 مد

ماكزیمم 
ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیمم 
جریان 
 (A)خروجی 

**Crest 
Factor  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Pure 00210.2027/0 821871

Blend1 25270.1732 881071

Blend2 88270.1187/2 811711

Blend3 85110.1533/2 251711

Monopolar Coag. 

 مد

ماكزیمم 
ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

ماكزیمم 
جریان 
 خروجی

(A) 

Crest Factor ** 
 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

بار 
 نامی

Ohms 

Swift 82111.1208/8 211711

Forced 82711.3877/0 001711

Spray 72711.5157/7021711 ***7/5تا

Soft 2210.1217/0 011211
Continuous 

Argon 30111.5215011711 ***1تا
Pulsed 

Argon 012111.2120171711 ***02تا

Bipolar 

 مد

ماكزیمم 
ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

زیمم ماك
جریان 

خروجی 
(A) 

**Crest 
Factor  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

بار 
 نامی

Ohms 

Bipolar Cut 10503.1747/2 811 011

Bipolar Coag.3652.2077/0 21171
Auto Start      

 Bipolar Coag. 3601.7887/0 7171

Sealing  

 مد

ماكزیمم 
ولتاژ 

 خروجی
VP-P 

م ماكزیم
جریان 
 (A)خروجی 

**Crest 
Factor  

 در بار نامی

ماكزیمم توان 
 خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Seal1 8574.1647/0 -27

Seal2 8574.0027/0 -27
باشد.میkHz0±kHz 001*فرکانسنامی
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**Crest Factorافزایشآنقابلی رابطهزیریابدوازایشمیهایانعقادیشکلموجافزتیکویژگیشکلموجاستوبا

 بدستمیآید.

 C.F = Vpeak / Vrms 

براساستوانتنظیمشده***

 

 استانداردها

باشد.می IEC 60601-2-2وIEC 60601-1 ،IEC 60601-1-2استانداردهایمرتبطهایمطابقبندIconicدستگاه

 نشت مایعات
ایطراحیشدهاستکهدرصورتنشتمایعاتدرحالت،بگونهIEC 60601-2-2طبقالزاماتاستانداردIconicدستگاه

.گردداستفادۀعادی،مشکلیبرایایمنیوعملکردآنایجادنمی

 IECهای  بندی طبقه

 Iکالس حفاظتیبندیطبقه

CF (Cardiac Floating)هانوعخروجی

Floating Outputنوعمداربیمار

 بر حسب مقدار بار مقاومتی خروجی توانمم ماكزیهای   نمودار
ونصفماکزیممدوحالتتواندرهرمد،نمودار،درکند.بارتغییرمیمقدارثابتاستوسطحتواندرایننمودارها

.رسمشدهاستماکزیممتوان
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 شده های توان خروجی بر حسب سطح توان تنظیم  نمودار

کند.درایننمودارهابارثابتاستوسطحتوانازحداقلتاحداکلرمقدارخودتغییرمی

  

  

0

10

20

30

40

50

60

0 200 400 600 800 1000

P
o

w
e

r 
(w

) 

Load (ohm) 

Auto Bipolar Coag. 

0

100

200

300

400

0 100 200 300 400

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Pure cut (RL=350 ohm) 

0

80

160

240

320

400

0 80 160 240 320 400

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

 Blend1 cut (RL=450 ohm) 

0

60

120

180

240

300

0 60 120 180 240 300

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

 Blend2 cut (RL=500 ohm) 

0

60

120

180

240

300

0 60 120 180 240 300

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

 Blend3 cut (RL=500 ohm) 



:مشخصاتفنی01فصل

V2- 35    0011 رمه 

  

  

  

0

50

100

150

200

0 50 100 150 200

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Swift coag. (RL=500 ohm) 

0

30

60

90

120

0 30 60 90 120 150

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Forced coag. (RL=500 ohm) 

0

30

60

90

120

0 30 60 90 120

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Spray coag. (RL=500 ohm) 

0

30

60

90

120

0 30 60 90 120

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Soft coag. (RL=200 ohm) 

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Argon coag. (RL=500 ohm) 

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Pulsed Argon coag. (RL=500 ohm) 



:مشخصاتفنی01فصل

 33   V2- 0011 مهر  

  

 
  

0

60

120

180

240

300

0 60 120 180 240 300

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Bipolar cut (RL=100 ohm) 

0

50

100

150

200

0 50 100 150 200

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Bipolar coag. (RL=50 ohm) 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

M
e

as
u

re
d

 P
o

w
e

r 
(w

) 

Adjusted Power 

Auto Bipolar coag. (RL=100 ohm) 



:مشخصاتفنی01فصل

V2- 31    0011 رمه 

 های ماكزیمم ولتاژ خروجی بر حسب سطح توان تنظیم شده نمودار
 ت.گیریشدهاسدرایننمودارهاولتاژخروجیدرحالتمداربازدرسطوحتوانمختلفاندازه
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Auto Bipolar coag. (RL=2000 ohm) 


