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فصل 1

1

اصول فیزیکی و مزایای استفاده از گاز آرگون
در جراحی الکتریکی
 سیستمجراحیالکتریکیباگازآرگون
 مزایایاستفادهازگازآرگوندرجراحیالکتریکی
 کاربردهایکلینیکیاستفادهازگازآرگوندرجراحیالکتریکی
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فصل:9اصولفیزیکیومزایایاستفادهازگازآرگوندرجراحیالکتریکی
سیستم جراحی الکتریکی با گاز آرگون
یکسیستمجراحیالکتریکیباگازآرگوندارایدوجزءاصلیاست :
 ژنراتور جراحی الکتریکی فركانس باال ) :(Iconicاعمالجریانالکتریکیفرکانسباال ) (RFبهبافترابرعهده
دارد .
 دستگاه تحویل گاز آرگون ):(APS1وظیفهکنترلوهدایتگازآرگونبهسمتالکترودجراحیرابرعهدهدارد .
شکلزیربلوکدیاگرامعمومیسیستمجراحیالکتریکیباگازآرگونرانشانمیدهد.

APS1
Argon Gas

Gas flow
Pneumatic Control

Gas request

Digital Control

RF current

Iconic

Hand switch/
Footswitch



گازآرگونبوسیلةدستگاهتحویلوکنترلگاز،بهسمتقلمجراحیهدایتشدهوازنوکالکترودجراحیخارج
میشود .با قرارگیری ولتاژ زیاد میان نوک الکترود و سطح بافت ( )7KVP-Pگاز آرگون یونیزه شده و یک مسیر

مستقیمباامپدانسکمبرایعبورجریانالکتریکیبصورتپالسمایگازآرگونبوجودخواهدآمد.مسیرعبورجریان
گازیونیزهشدهدراینحالت،درخشندگیهمراهبانورآبیویژهایخواهدداشتکهبهآنArgon beamیا Plasma


) Jet (PJگفته میشود .با برخورد پالسمای آرگون با سطح بافت ،انرژی به بافت منتقل شده و موجب یک انعقاد
هایقابلتوجهیمیباشد .


سطحیخواهدشدکهازلحاظکلینیکیدارایویژگی
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فصل:9اصولفیزیکیومزایایاستفادهازگازآرگوندرجراحیالکتریکی 
شکلزیراصولفیزیکیوروشکارسیستمانعقادباپالسمایگازآرگونرانشانمیدهد .




مزایای استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی
یازسیستمآرگون،همبرایانعقادوهمبرایبرشاستفادهمیشود.اماکاربردآرگوندربرشبسیارمحدود

بطورکل
بوده و کاربرد اصلی آن در انعقاد سطوح میباشد .زمانی که گاز آرگون فراهم نباشد ،تکنیک متداول برای انعقاد
سطحیاستفادهازمد Sprayاست.دراینمدنوکالکترودبا فاصلهکمیازبافتقرارداشتهوقوسالکتریکیبا
عبورازفاصلةهواییوبرخوردباسطحبافت،اثراتانعقادیموردنیازرابوجودمیآورد.امادراینشرایطحرکات

تصادفی قوس الکتریکی ،قابل کنترل نبوده و گاهی ،قوس با بافتهای سالم در اطراف موضع مورد نظر ،برخورد
خوا هدکردکهموجبنکروزناخواستهبافتسالمخواهدشد.عالوهبراینانرژیقوسقابلکنترلنبودهوگاهی
تواندموجبایجادحفرههایعمیقدرسطحمورد


هایپرانرژیبایکنقطهازسطحبافتمی

برخوردمکررقوس
ربافتهاباجدارنازکگردد.امااستفادهازگاز

نظر،تردیموضعانعقادویاپارگیوسوراخشدگی()Perforationد
آرگونبهرفعاینمشکالتکمککردهاست.مزایایاستفادهازسیستمآرگونبهشرحزیراست :
بااستفادهازسیستمانعقادباپالسمایگازآرگون،انعقادسطحیبافتهاباسرعتزیادودرسطحوسیعامکانپذیر


شدهاست .
 اشعةآرگونودرنتیجهموضع اعمالانرژیکامالًقابلکنترلبودهواحتمالنکروزبافتهایجانبیبهحداقل
رسیدهاست.
،موجبافزایشسرعتبهبودشدهواحتمالعفونتنیزکاهشمییابد.

کاهشآسیببهبافتها


 تشکیلالیهescharانعطافپذیرونازکدرسطحبافت،موجبکاهشاحتمالخونریزیمجدد،دراثرکشیدگییا
حرکتبافتخواهدشد.
،V1.5مهر9318

3/22

فصل:9اصولفیزیکیومزایایاستفادهازگازآرگوندرجراحیالکتریکی
عمقانعقاددرتمامسطحیکنواختبودهوخطرایجادحفرههایعمیقیاPerforationکاهشیافتهاست .


فاصلهالکترودازسطحبافتموجبکاهشمشکالتناشیازچسبندگیبافتبهسطحالکترودشدهوازکشیده


خونریزیمجدد،جلوگیریمیشود.

شدنبافتواحتمال
هایباجدارههاینازک،مانندرودهشدهاست.بستهبه


عمقانعقادکمموجبافزایشکاربردآرگونبویژهدربافت

توانانتخابشده،عمقانعقادبین9mmتا3mmخواهدبود.
 جریانگازآرگون،خونومایعاتراازموضعجراحیدورکردهوموجبانتقالانرژیبهسطحبافتوانعقادمؤثر
خواهدشد.عالوهبراینموضعجراحیدراینشرایطبهخوبیقابلمشاهدهاست.
 جریانگازآرگونبادورکردناکسیژنازموضعجراحی،باعثجلوگیریازکربنیزاسیونوکاهشدودوبوی
سوختگیبافتهادرطولجراحیخواهدشد.کاهشدود،دراعمالاندوسکوپیبهمیزانقابلتوجهیدیدجراح

راافزایشدادهودرافزایشسرعتودقتجراح،تأثیرزیادیدارد.
 خونریزی عمومی در طول عمل جراحی به میزان قابل توجهی (تا  )%60کاهش یافته و در نتیجه نیاز بیمار به
دریافتواحدهایخونینیزکاهشمییابد .

احیبهمیزانقابلتوجهیکاهشمییابد .

 مدتزمانعملجر
 بااستفادهازآرگون پالسی،میزانانرژی اعمال شونده بهبافتکاهشیافتهوعمقانعقاد،کمتر وقابلکنترلتر
واستهبهبافتهایدارایدیوارۀنازک،کاهشیافتهاست.

میباشد.درنتیجهاحتمالسوراخشدگییاآسیبناخ

استفادهازگازآرگونهمراهبابرش،موجبکاهشچسبندگیالکترودبهبافتمیشود.


 برش با آرگونهمراه با کاهش بو و دود جراحی بوده و موجب جلوگیری از ذوب شدن الکترودهای نازک در
توانهایباالنیزخواهدشد.


كاربردهای كلینیکی استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکی
بطور کلی در طول جراحی ،میتوان با استفاده از پالسمای آرگون ،سطوح در حال خونریزی را با اعمال انرژی
هایباامپدانسزیادماننداستخوانها،غضروف،رباط و


بصورتدقیقوکنترلشده،منعقدنمود.همچنیندربافت
ءاندامها،کهعموماًاستفادهازروشهایانعقادمتداول،ناکارامداست،استفادهازآرگون،بسیارمؤثرخواهدبود.

غشا
کاربردهایکلینیکیاستفادهازسیستمآرگونعبارتنداز :
 جراحیمعده 
 جراحیدرحفرۀصدریومجاریتنفسی 
 جراحیروده 
توانباروشهایمتداول،آنهاراجداکرد .


تکوچکینمی
بینبردنزائدههایکوچککهبهعل

 از
 ایجادانعقادسطحیدرمحلخونریزی 
هایسرطانیدرتوانهایباالتر 


نکروزبافت

مورداستفادهقرارمیگیرد .

انعقادباسیستمآرگون،همبصورتجراحیبازوهمبصورتاندوسکوپی/الپاروسکوپی
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فصل 2

2

ویژگیها و مشخصات عمومی و فنی
یهایعمومی
 ویژگ 
یهایمرتبطباایمنی
 ویژگ 
 اجزایپنلجلو
 امکانبرخیازتنظیماتدرصفحةMenu

 اجزایپنلپشت
 عالئمبکاررفتهبررویدستگاه
 مشخصاتفنی
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:ویژگیهاومشخصاتعمومیوفنی 

فصل2
ویژگیهای عمومی
گونهایطراحیوساختهشدهاستکهقابلیتاتصالوپشتیبانیازدستگاه
به 
دستگاهتحویلگازآرگونمدل  APS1
جراحیالکتریکیمدل Iconicراداشتهباشد APS1.وظیفةکنترلوهدایتگازآرگونبهسمتالکترودجراحیرا
ویژگیهایعمومیAPS1عبارتاستاز :

برعهدهدارد.
 قابلیتتنظیمجریانگازاز0L/minتا90L/minوبادقت 0/9L/min
 امکانتنظیمجداگانهجریانگازبرایمدهایCutو Coag
 امکانPurgeکردنگازباجریان 90L/min
 صفحةمنوجهتانجامبرخیازتنظیماتکاربری 
 قابلیتنمایشفشارسیلندرگازآرگون 
 دارایسیستمآالرمهوشمند 

ویژگیهای مرتبط با ایمنی
نظارتواندازهگیریدائمجریانگازخروجی 


نظارتواندازهگیریدائمفشارگازآرگون 


 قابلیتتشخیصنشتگازآرگون 
طبقهبندیحفاظتی:کالس I
 
 تطابقبااستاندارد IEC 60601-1, third edition
 تطابقسیستمآالرمبااستانداردIEC 60601-1-8, second edition
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:ویژگیهاومشخصاتعمومیوفنی 

فصل2
اجزای پنل جلو
3

4

5

6

7

2

1

8

 1محل اتصال قلم آرگون (خروجی گاز آرگون)
 2دكمۀ  Purgeبرای ایجاد جریان گاز 11 L/min
 3دكمۀ افزایش جریان گاز در حالت Cut
 4دكمۀ افزایش جریان گاز در حالت Coag
 5دكمۀ ورود به صفحۀ Menu
 6دكمۀ كاهش جریان گاز در حالت Coag

 7محل نمایش فشار سیلندر ،آالرمها و سیگنالهای اطالعاتی
 8دكمۀ كاهش جریان گاز در حالت Cut
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:ویژگیهاومشخصاتعمومیوفنی 

فصل2
امکان برخی از تنظیمات در صفحۀ Menu
میشویم.دراینصفحهامکان 2نوعتنظیمفراهمشده
بافشاردکمة( Menuبررویپنلجلو)واردصفحة  Menu
است.بااستفادهاز2کلیددرمجاورتنمایشگر(بررویپنلجلو)،ابزارهایزیربرایانجاماینتنظیماتدردسترس
میباشد.اینابزارهاعبارتنداز :

Select

انتخابگزینةموردنظربرایتنظیم 

On

هاوسیگنالهایاطالعاتی 


فعالکردنصدایبوقآالرم

Off

هاوسیگنالهایاطالعاتی

غیرفعالکردنصدایبوقآالرم

Incr

افزایشمقدارگزینةانتخابشده

Decr

کاهشمقدارگزینةانتخابشده

Save

ذخیرهسازیتنظیماتانجامشده


صدای آالرم ()Alarm Sound
هایاولویتپایینوسیگنالهایاطالعاتی،فعالیاغیرفعالنمود.در


توانصدایبوقرابرایآالرم

دراینقسمتمی
حالت غیر فعال عالمت 

بر روی صفحة نمایش ظاهر خواهد شد .به محض رخداد یک آالرم با اولویت

متوسط،صدایبوقمجدداًبطورخودکارفعالخواهدشد.

ماكزیمم جریان گاز قابل تنظیم ()Max Adjust Flow
در این قسمت میتوان ماکزیمم جریان گاز قابل تنظیم توسط کاربر را تعیین نمود .این مقدار بین  9 L/minتا
قابلتنظیممیباشد .

90L/min

جریان گاز پیش فرض برای برش ()Default Cut Flow
توسطاینگزینهمیتوانجریانگازپیشفرضبرایبرشراتعییننمود.اینمقداراز 0 L/minتاماکزیممجریان

،قابلتنظیممیباشد .

گازتعیینشدهدرقسمتMax Adjust Flow

جریان گاز پیش فرض برای انعقاد ()Default Coag Flow
توسطاینگزینهمیتوانجریانگازپیشفرضبرایانعقادراتعییننمود.اینمقداراز  0 L/minتاماکزیممجریان

،قابلتنظیممیباشد .

گازتعیینشدهدرقسمتMax Adjust Flow

تغییراتایجادشدهذخیرهمیگرددومقادیرکنونیجریانگازدرهردو

درتمامتنظیماتباالبافشاردکمة Save
رپیشفرضجدیدتغییرمییابد .

حالتبرشوانعقادبهمقادی
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:ویژگیهاومشخصاتعمومیوفنی 

فصل2
اجزای پنل پشت
3

1

2

4

5

6



 1پالک مشخصات دستگاه
 2كانکتور كابل برق و محل نصب فیوز ورودی
 3كلید برق اصلی دستگاه
 4كانکتور سنسور فشار
 5كانکتور ارتباطی با دستگاه Iconic

 6محل اتصال سیلندر گاز آرگون (ورودی گاز آرگون)


،V1.5مهر9318

1/22

:ویژگیهاومشخصاتعمومیوفنی 

فصل2
عالئم بکار رفته بر روی دستگاه
درجة حفاظت دستگاه در مقابل شوک الکتریکی از نوع  Cardiac Floatingاست .همچنین،
دستگاه در مقابل ولتاژهای زیادی که دستگاه الکتروشوک قلبی به بدن بیمار وارد میکند،
حفاظتشدهاست .

دفترچةراهنمارامطالعهنمایید.

این دستگاه دارای عالمت   WEEEمنطبق با دایرکتیو اروپایی  2002/96/ECمربوط به لوازم
الکتریکیوالکترونیکیاست ومشخصمیکندکهنبایستی برایدورریختندستگاهازسطل
هایزبالهمعمولیاستفادهنمودودستگاهبایستیدر محلهای مخصوصبازیافتزبالههای
الکتریکیوالکترونیکیدورریختهشود.برایاطالعاتبیشتربهفصل0قسمتانهداممراجعه
شود 

احتیاط 
بخشهای مربوطه در راهنمای استفاده و یا راهنمای سرویس ،پیش از راهاندازی و
مطالعة  

استفادهازدستگاهویابازنمودنآنبرایتعمیرالزامیاست .

هشداروجودولتاژهایباال 

هشدارتخلیهالکترواستاتیک 
برایکانکتورهاییکهنسبتبهتخلیةالکترواستاتیکحساسهستندودرهنگامکارباآنهاباید

احتیاطاتالزمرارعایتنمود .

شمارهسریالدستگاه 
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فصل2
سازنده 



نمایندگیقانونیدراتحادیةاروپا
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:ویژگیهاومشخصاتعمومیوفنی 

فصل2
مشخصات فنی
نمایشگرها
صفحةنمایشگرافیکیباروشناییباال 
) Vacuum Florescent Display (VFD
265×52

صفحةنمایش 

قرمز(وضعیتآالرممتوسط) 


LED

سبز(فعال /حالتکارعادی)

ابعاد و وزن
پهنا

20cm

عمق

22cm

ارتفاع

8cm

وزن

6Kg

برق ورودی
تغذیةدستگاه
حداکثرتوانمصرفی

900Vتا 220V
60Hz
20V.A
استاندارد–6*20mm

فیوز

 9A
260VAC

شرایط مجاز برای عملکرد دستگاه
دما

90Cتا+20C

رطوبت

%26تا%86بدونشبنم

فشارجو

000mbarتا9050mbar

شرایط مجاز برای حمل و نقل و انبار كردن
دما

-20Cتا+56C

رطوبت

%90تا%10بدونشبنم

فشار جو

600mbarتا9050mbar
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فصل2
پارامترهای عملکردی
تفکیکپذیریتنظیمجریانگازخروجی


0/9Litr/min

حداکثرفشارگازورودی

 90bar

صدای آالرم
شدتصوت(غیرقابلتنظیم)

(01dBAازفصلة9متری)

فرکانس

2300Hz
آالرم با اولویت متوسط :یک  burstشامل سه بوق متوالی با

مدت

یکبارتکرارمیگردد .

فواصل،930msکههر2/6s
آالرمبااولویتپایین:دوبوقمتوالیبافاصلة930ms

لوازم جانبی
سیلندرآرگون

فشار 960bar:
درصدخلوص(%11/118:کالس)2/8یا(%11/111کالس)6
ورودی 960bar:

رگوالتور

خروجی 2-5bar:
سازگاربااستاندارد DIN477 NO.6

سنسورفشارسیلندرگازآرگون

 BD-Sensor2-20mA
 260bar

شلنگگاز

00cmباقابلیتتحملفشار60bar

قلموالکترودهایجراحی

ساختکمپانیEMED،BOWA



توجه
شدهدرجدولفوقتوصیهنمیشود.

استفادهازسایرلوازمجانبی،غیرازمواردذکر
قلمهایجراحیسازگاربادستگاه)وکاربردخاصآندرحین
الکترودمناسببایدبرطبقکدقلم (طبقجدول  
جراحیانتخابشود .
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فصل2
قلمهای جراحی سازگار با دستگاه
استفاده در جراحی باز/
اندوسکوپی

كد

(الپاراسکوپی)

شركت

شکل

سازنده

توضیحات



قلمنگهدارندۀالکترود ،
کابلباطول  ،3/6m
932041

جراحیباز

کانکتور3پینبرای،HF

BOWA

کانکتورچرخشیبرایگاز
آرگون 
واسطاتصالبهپروب
انعطافپذیر ،

 932جراحیاندوسکوپی 045

کابلباطول  ،2/6m

BOWA

کانکتور3پینبرای،HF
کانکتورچرخشیبرایگاز
آرگون 



قلمبادوسوئیچانگشتی ،
کابلبا طول ،3/6m

932141

جراحیباز 

کانکتور3پینبرای،HF

EMED

کانکتورچرخشیبرایگاز
آرگون 
واسطاتصالبهپروب
انعطافپذیرباکانکتور

استاندارد(دایرهایشکل) ،


 432-جراحیاندوسکوپی 

EMED

 432-جراحیاندوسکوپی 

EMED

145

کابلباطول  ،3/6m
کانکتور3پینبرای،HF
کانکتورچرخشیبرایگاز
آرگون
واسطاتصالبهپروب
انعطافپذیرباکانکتور


146

بیضوی ،
کابلباطول  ،3/6m


کانکتور3پینبرای،HF
کانکتورچرخشیبرایگاز
آرگون
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فصل2
دورۀ كاری
باشد.بههمینجهتتوصیهمیشودبهازای

وضعیتکاردستگاه APS1وابستهبهدورۀکارعادیدستگاه  Iconic
می
هر90ثانیهفعالبودندستگاه30،ثانیهغیرفعالباشد.
U

U

U

نمودار جریان گاز خروجی بر حسب جریان تنظیم شده

10
9
8
7
5
4

Output Flow

6

3
2
1
0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Adjusted Flow
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فصل2
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فصل 3

3

برقراری اتصاالت و نصب سیستم جراحی با
گاز آرگون
دستگاههاواتصاالتاولیه

 قرارگیری
 برقراریاتصاالتپنلپشتدستگاه
 برقراریاتصاالتپنلجلویدستگاه

،V1.1اردیبهشت9310
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فصل:3برقراریاتصاالتونصبسیستمجراحیباگازآرگون
قرارگیری دستگاهها و اتصاالت اولیه
دستگاههایIconicو APS1رابرروییکسطحصافثابتوبدونلرزشقراردهید .

-9
 -2سیلندرگازآرگونرادرمحلمناسبقراردادهوآنراثابتنمایید.


توجه
درصدخلوصسیلندرآرگونبایدحداقل%11/118بودهوفشارسیلندرنبایدبیشتراز960barباشد.


 -3پکیجرگوالتور(شاملگیجفشاروسنسورفشار) را رویسیلندر گازبستهوآنراحتماًبوسیلةآچار،محکم
کنید.
توجه
جهتجداکردنیاتعویضسیلندرگاز،شیرسیلندرحتماًبایدبستهباشد.

برقراری اتصاالت پنل پشت دستگاه
 -9کابل مربوط به سنسور فشار روی رگوالتور را به محل مربوطه روی پنل پشت  APS1که با نام " Pressure

"Sensorمشخصشدهمتصلنمایید .
 -2رگوالتورنصبشدهرویسیلندر گازرابوسیلةشلنگپرفشارکهدرجعبهدستگاه APS1قراردارد،بهورودی
متصلنمایید.برایبرقراریایناتصال،نیازیبهاستفادهازآچارنمیباشد .

گازدرپنلپشتدستگاهAPS1
 -3شیرسیلندررابهآرامیبازکردهوبااستفادهازکفصابون،عدمنشتگازرابررسیکنید.فشارسنجموجودنشان
دهندۀفشارداخلیسیلندر گازاست .درصورتیکهفشارسیلندر کمتراز 90barاست،الزم استسیلندر گاز
تعویضگردد .
 -2بااستفادهازکابلارتباطی،کانکتور" "Argon Supplierرویپنل پشتدستگاه Iconicرابهکانکتور ""ESU
رویپنلپشتدستگاهAPS1متصلنمایید .
سیمبرقورودیدستگاههارامتصلنمائید .

-6

برقراری اتصاالت پنل جلوی دستگاه
تفادهشوندهدرسیستمآرگون،درمحلاتصالبهدستگاهها،دوشاخههستندکهیکیمربوط

سیمقلمهایجراحیاس

به جریان  RFو دیگری لوله پنوماتیک جهت انتقال گاز به نوک الکترود جراحی است .سیم  RFرا به ورودی
 Monopolar1روی دستگاه  Iconicمتصل کنید .لولة گاز قلم جراحی را نیز در محل تعبیه شده داخل پنل جلوی
دستگاهAPS1قراردادهوبا یک چرخشساعتگرد،آنرامحکمکنید .
توجه
درتماممدهای Monopolarازجملهمدهاییکهجهتاستفادهازآرگونتعبیهشده،الزماستپلیتبهدستگاه
Iconicمتصلباشد.
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فصل:3برقراریاتصاالتونصبسیستمجراحیباگازآرگون 
توجه
مدهایهمراهباگازآرگون دردستگاه،Iconicتنهارویخروجی Monopolar1بافعالکردنپدالپایییاسوئیچ
انگشتی،فعالخواهدشد.
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فصل:3برقراریاتصاالتونصبسیستمجراحیباگازآرگون
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فصل 4

4

جراحی با استفاده از گاز آرگون
 تعیینمدکاری
 تنظیمتوانوجریانگاز
Purge 

 شروعجراحیبااستفادهازگازآرگون
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فصل:2جراحیبااستفادهازگازآرگون 
تعیین مد كاری
ازبرقراریکلیهاتصاالتالکتریکیوپنوماتیکموردنیازمیتوانیدبافعالکردندستگاه جریانگازآرگونرا

پس 
همراهبااعمالانرژی،RFبهبافتاعمالنمائید .
دردستگاه ،Iconicدومد،جهتانعقادباپالسمایگازآرگوندرنظرگرفتهشدهاست.اینمدهاولتاژزیادموردنیاز
براییونیزاسیونگازآرگونرابهراحتیفراهممیکنند .همچنینبااستفادهازیکدکمه،امکانبرشهمراهباگاز

آرگون،درهریکازمدهایبرشفراهمشدهاست.درادامهبهویژگیهریکازاینمدهااشارهخواهدشد .
Continuous Argon plasma Coagulations

ترینمدجراحیالکتریکیبااستفادهازگازآرگونمیباشد.دراینحالتجریان

اینمد،متداولترینوپرکاربرد
الکتریکی RFبصورتپیوستهبهبافتاعمالخواهدشد.بطورکلیکاربرداینحالت،انعقادسطوحبزرگبصورت
پیوستهوباسرعتزیادمیباشد .

Pulsed Argon plasma Coagulations

ینازکوحساسمورداستفادهقرارمیگیرد.دراینحالت،

ودربافتها

اینمدبیشتردراندوسکوپی/الپاروسکوپی
جریان الکتریکی  ،RFبصورت پالسی به بافت اعمال میشود .به همین دلیل توان و انرژی اعمال شونده به بافت
کاهشیافتهوعمقانعقادکمتریایجادخواهدنمود.بطورکلیزمانیازحالتپالسیاستفادهمیشودکهاستفادهاز

گاز آرگون با توان کم و عمق کم مورد نظر باشد .بدین ترتیب احتمال سوراخ شدن یا پارگی بافتهای نازک به
حداقلخواهدرسید .
Argon Cut

،جهتاستفادهدربرشبافتها همراهباگازآرگونقابلانتخاباست.باانتخاباینمد،

اینمددردستگاهIconic
همزمانبافعالیتدستگاه،Iconicدریکیازمدهایبرش،تقاضایگازآرگونازطرفژنراتورجراحیالکتریکی،به
ارسالمیشود.بدینترتیبهمزمانبااعمالجریان RFدریکیازمدهایبرش )،(Pure,Blend1,...

دستگاه APS1
جریانگازآرگوننیزدرمحلبرشبافتبرقرارخواهدبود.بااستفادهازگازآرگونهمراهبابرش،یکبرشتمیز
توانجهتبرشبافتهایباامپدانسزیاد،مانند


آید.ازاینمدمی
باسطحانعقادیکنواختبرایجراحفراهم  
می
غضروفهااستفادهنمود .


تنظیم توان و جریان گاز
بطورکلیهرچهمیزانخونریزیبیشتروازنظرجراح،عمقانعقادبیشتریموردانتظارباشد،بایدازتوانالکتریکی
ماستجهتانعقادازتوانهایکماستفادهشودولیدستگاهتواناییالزمبرای

بیشتراستفادهکرد.درصورتیکهالز
برقراریقوسالکتریکیراندارد،بهتراستازمد Pulsed Argonاستفادهشود.زیرادراینمدباوجودتوانکمتر،
تواناییدستگاهدربرقراریقوسالکتریکیزیاداست .
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فصل:2جراحیبااستفادهازگازآرگون
هشدار
بطورکلیدرجراحیالکتریکی،بهمنظوررعایتمسألةایمنیواجتنابازعوارضناخواسته،توصیهمیشوداز

کمترینتوانممکن،استفادهشودولیدرمدهای Continuous Argonو Pulsed Argonکهخطرآمبولیگازدر
میشود.
یابد،استفادهازتوانهایکمتوصیهن 


هایپایینافزایشمی

توان


دکمههای افزایش یا کاهش ،روی دستگاه  ،APS1میتوانید جریان گاز را در دو حالت  cuttingو
با استفاده از  
coagulationتنظیمکنید.جریانگازبین0/9 L/minتا90L/minبادقت0/9L/minقابلتنظیماست .
میشودونیازاستسطحوسیعیازبافتباسرعتزیادمنعقد
بطورکلیپیشنهادمیشودزمانیکهتوانزیاداستفاده 

گردد،ازجریانگاززیادتراستفادهشود .


هشدار
درجراحیاندوسکوپی/الپاروسکوپیتوصیهمیشودازجریانگازکم،حدود0/3L/minتا9L/minاستفادهشود،
درغیراینصورتمیتواندموجبنفخ،ورممحفظةشکمیویاgas embolismگردد.

درجراحیاندوسکوپی/الپاروسکوپیهمیشهبایددقتشود،مسیرخروجگازآرگونازداخلبدنبیمار،بازباشد.
اندازهگیری،فشارداخلیرابررسینمودهودر
بهویژهدراعمالجراحیطوالنی،نیازاستتاجراحباابزارهای 
صورتلزوم،بادستگاههایجانبی(مانند)smoke evacuatorگازراازمحفظهشکمیخارجنماید.



توجه
در جراحی اندوسکوپی/الپاروسکوپی محدودۀ توان و مدت زمان فعالیت را طبق ضخامت جدارۀ ارگان تحت
جراحیتنظیمنمایید .
توصیهمیشودازتوان30WattدرمدPulsed Argonاستفادهشود.

درجراحیاندوسکوپی/الپاروسکوپی
در جراحی باز توصیه میشود از جریان گاز  2 L/minتا  2 L/minاستفاده شود .در این شرایط استفاده از توان
،برایانعقاد،مناسببهنظرمیرسد .برایبرشباالکترودهایسوزنی،توان

 20WattدرمدContinuous Argon
50Wattوبرایبرشباالکترودهایچاقویی،توان10Wattمناسباست.
Purge
میتوانبدونفعالشدندستگاهجراحیالکتریکیوبرقراریجریان،RFگازرابهبیرون
بااستفادهازدکمة   Purge
راند.دراینحالتجریانگازباشدتزیاددمیدهمیشود Purge.زمانیالزماستکهنیازباشدهوایمسیرگاز

جدیدبهدستگاهمتصلمیشود،حدودچند

تخلیهشده وگازآرگونجایگزینآنشود.بطورمثالزمانیکهیکقلم 
شدهوگازآرگونتماملولههاومسیرهواییرافرابگیرد .

ثانیهبایدگازدمیدهشودتاهواخارج


هشدار
در جراحی اندوسکوپی/الپاروسکوپی پس از اتصال پروب و قبل از وارد نمودن پروب به داخل اندوسکوپ/
الپاروسکوپ،بهمدت2ثانیهگازPurgeشودتاهوایمسیرجریانگاز،باگازآرگونجایگزینشود.


بطورکلیمیتوانبافشاردکمةPurgeازصحتاتصاالتپنوماتیکوبرقراریجریانگاز،اطمینانحاصلکرد .
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شروع جراحی با استفاده از گاز آرگون
انعقاد
پسازبرقراریاتصاالتموردنیاز،تعیینمدکاری،تنظیمتوان،جریانگازونوع قلم،ابتدابافشاردکمة Purgeبه
مدتچندثانیه،هوایمسیرجریانگازراباگازآرگونجایگزیننماییدوبرایفعالکردندستگاهالکترودآرگونرا
نزدیکبافتقرارداده(درفاصلةکمتراز)9cmوبافشردنپدالیاسوئیچدستی،دستگاهرافعالکنید .
درصورتیکهکلیةاتصاالتشاملکابلارتباطیمیانIconicو،APS1درستبرقرارشدهباشد،همزمانبافعالشدن

دستگاه ،Iconicعالوهبرقرارگرفتنولتاژ  HFدرخروجی،جریانگازآرگوننیزدرمقدارتنظیمشده،تحویلداده
لمیشود .
میشود.بدینترتیبگازدرنوکالکترودیونیزهشدهوباتشکیلپالسمایگازآرگون،انرژیبهبافتمنتق 

شروعقوسالکتریکیبهعواملمختلفیمانندولتاژدستگاهجراحیالکتریکی،جنسابزارجراحیونوعبافتبستگی
دارد.همچنینبانزدیکشدنالکترودجراحیبهسطحبافت،احتمالایجادونگهداریقوسالکتریکیبیشترخواهد
رسد،میتوانیدالکترودرابهسطحبافتنزدیکتر


نظرمی

یمشکلبه
شد.بنابرایندرشرایطیکهایجادقوسالکتریک
کنید .
زاویةالکترودنسبتبهسطحبافت،بایدبین 26تا 50درجهباشد.بدینترتیببادورشدنخونومایعاتازسطح
سطحبهشکلمطلوبصورتمیپذیرد.

بافت،انعقاد

هشدار
هیچگاهنوکالکترودجراحیرابهسمتعروقبازنگاهندارید.اینعملموجبافزایشاحتمالامبولیسمگازی
میشود.

از قرار دادن الکترود جراحی ،عمود بر سطح بافت اجتناب کنید زیرا ممکن است موجب ورود گاز به داخل
مویرگهاشود .



با حفظ زاویه ،الکترود را به طرفین و به سمت جلو حرکت دهید .حرکت الکترود به سمت عقب باعث تضعیف
جریانگازوکاهشبازدهیخواهدشد .
حرکتالکترودبایدآرامونرمباشد.هر چهحرکتالکترودآرامترباشد،عمقانعقادبیشترخواهدبودوامکانانعقاد
22/22
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عروقبزرگتربیشتراست.سعیکنیدحرکتدستتانطوریباشدکههمیشهباراولسطحرامنعقدکنید.بااستفادهاز
پالسمایگازآرگون،حداکثرمیتوانیدعروق2mmتا3mmرامنعقدکنید .



توجه
ازپالسمایآرگونبرایانعقادعروقباقطربزرگتراز3mmاستفادهنکنید.

برش
همراهبابرش،موجبکاهشچسبندگیالکترودبهبافتمیشود.فشارجریانگازبادورکردن

استفادهازگازآرگون
دهد.عالوهبراینجریانگازباعثسردشدنبافتهای


دود،خونومایعاتازمحلبرشدیدجراحراافزایشمی
کاهشمییابدبطوریکهیکبرشمتمرکزباکیفیتخوببرای

زیرینواطرافشدهوآسیبجانبیبهبافتها 

جراح فراهم میآید .برش با آرگون همراه با کاهش بو و دود جراحی بوده و موجب جلوگیری از ذوب شدن
توانهایباالنیزخواهدشد .
الکترودهاینازکدر 
برشهمراهباگازآرگونتنهابااستفادهازالکترودهایمخصوصامکانپذیراست .
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5

آالرمها در دستگاه APS1
تهایآالرمواطالعاتی
 وضعی 
گنالهایدیداریآالرمواطالعاتی
 سی 
گنالهایشنیداریآالرمواطالعاتی
 سی 
گنالهایاطالعاتی
آالرمهاوسی 
 اولویتدرایجاد 
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وضعیتهای آالرم و اطالعاتی
ایازآالرمهادردستگاهAPS1


،مجموعه
بادرنظرگرفتنتعاریفوالزاماتموجوددراستانداردIEC60601-1-8
عالوهبرسیگنالهای

آالرمهابهدودستةاولویتمتوسطو اولویتپایینتقسیمشدهاست.
تعریفشدهاست.این 
گردند،دربرخیازوضعیتهاکهدرآنهاخطریمتوجهبیماریا


آالرمکهدرهنگامرخدادیکوضعیتآالرمتولیدمی
تولیدمیگردند .

سیگنالهایاطالعاتی
اپراتورنیست،امانیازبهجلبتوجهکاربرمیباشد ،


آالرم با اولویت متوسط
العملسریعجراحیااپراتورباشد،آالرم بااولویت


دروضعیتیکهاحتمالآسیبوجودداشتهباشدونیازبهعکس
متوسطایجادخواهدشد .
همچنیناگردریکعملجراحی،عملکردآرگونحیاتیباشدودرگروهessential performanceقراربگیرد،نقص
دستگاهازنظرایمنیقابلقبولنیست.بههمینجهتبرایچنینشرایطینیزآالرمهاییبااولویت

فنییاخرابی
متوسطتعریفشدهاست .

آالرم با اولویت پایین
درزمانوجودآالرم بااولویت پایین،آسیبهایاحتمالیآنقدرخفیف هستندکهنیاز فوریبه عکسالعملکاربر

کاربرازاینوضعیتآگاهشودتادرزمانمناسب،واکنشموردنیازرابرایپاسخبهوضعیتآالرم

نمیباشد.اما،باید

مربوطهنشاندهد .
در دستگاه  APS1برخی خطاهای کاربری ممکن است موجب عدم استفادۀ صحیح از دستگاه و در نتیجه کاهش
مزایایاستفادهازسیستمآرگونشود.دراینمواردباکمیدقتدراستفادهازدستگاهوضعیتمطلوببدستخواهد
آمد.برایاینگونهمواردنیز،آالرمهاییبااولویتپایینتعریفشدهاست .


وضعیتهای اطالعاتی
وضعیتهایاطالعاتیصرفاًجهتارائةاطالعاتبهکاربرتعریفشدهودرمواردیاعالممیشوندکهریسکیبرای

بیماریااپراتوروجودنداشتهونیازیبهعکسالعملفوریکاربرنیست .

بعنواننمونهیکیازمزایایدستگاه،APS1امکانمشاهدۀوضعیتفشارسیلندررویصفحةنمایشدستگاهاست.در
شود.بااینوجود،کاربرمیتواندبا


بسیارکمشود،اینکاهشفشاربهکاربراطالعدادهمی
شرایطیکهفشارسیلندر 
مشاهدۀ گیج پنوماتیکی ،از وضعیت فشار سیلندر گاز مطلع شود .در حقیقت این قابلیت تنها برای بهبود کاربری
دستگاهدرنظرگرفتهشدهاست .
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جدولزیروضعیتهایآالرمواطالعاتیدستگاهبههمراهمشخصاتمربوطهآوردهشدهاست .

دردو
وضعیت رخداد آالرم

اولویت

علتها

فعالیت

استفادهازدستگاهتوصیهنمیشود.


جریانگازبیشازاندازهدر
خروجیدستگاه،نسبتبه

تأثیر بر

اقدامات ضروری

متوسط

مقدارتنظیمشده

قطع
فعالیت

 خرابیداخلیسیستم

مشکلرابهبخشخدماتپساز
فروششرکتکاوندیشسیستماطالع
دهید.
استفادهازدستگاهتوصیهنمیشود.


نشتیدرشیرکنترلجریان
گاز

متوسط

عدماجازۀ
فعالیت

 خرابیداخلیسیستم

مشکلرابهبخشخدماتپساز
فروششرکتکاوندیشسیستماطالع
دهید.

 انسدادمسیرخروجی 

جریانکمدرخروجی
دستگاه،نسبتبهمقدار

متوسط

تنظیمشده

ادامه
فعالیت

 عدمفشارمناسبگازدر
ورودیدستگاه 
 خرابیداخلیسیستم

استفادهازدستگاهتوصیهنمیشود.

مشکلرابهبخشخدماتپساز
فروششرکتکاوندیشسیستماطالع
دهید.
ازرویگیجپنوماتیکرویرگوالتور،
فشارگازرابررسینمایید.فشارگاز

 استفادهازسیلندرگازآرگون نبایدبیشتراز960barباشد.در
فشاربیشازاندازۀسیلندر

آرگون

متوسط

عدماجازۀ

بافشاربیشازاندازه 

صورتصحتفشارگاز،مشکلرابه

فعالیت

خرابیسنسوراندازهگیری



بخشخدماتپسازفروششرکت
کاوندیشسیستماطالعدهید .

فشارگاز

استفادهازدستگاهدراینشرایط
توصیهنمیشود.

زمانزیاددراستفادهاز
دستگاهدرحالتفعال

پایین

قطع

 زمانزیاددراستفادهاز

فعالیت

دستگاهدرحالتفعال

حداکثرزماناستفادهازدستگاهدر
حالتفعال06،ثانیهاست.

 تقاضایفعالیتدستگاهدر
تقاضایفعالیتدرجریان
گازصفر

پایین

عدماجازۀ
فعالیت

مدهایArgonCutیا  Argonجریانگازراروییکمقداربزرگتر
Coagدرحالیکهجریانگاز

ازصفرتنظیمکنید.

تنظیمشدهبرابرصفراست


وضعیت اطالعاتی

تأثیر بر فعالیت

فشارکمسیلندرآرگون

ادامهفعالیت

عدماتصالسنسورفشار

ادامهفعالیت

اتصالسنسورفشاربه
دستگاه 

ادامهفعالیت 

علتها
 فشارکمسیلندرگازآرگون
 سنسورفشارسیلندر،به
دستگاهمتصلنشدهاست
 سنسور فشار سیلندر ،به
دستگاهمتصلشدهاست 

اقدامات ضروری
دراولینفرصتنسبتبهتعویض
سیلندرگازآرگوناقدامکنید.
سنسورفشاررابهدستگاهمتصلکنید.
سنسورفشاررابهدستگاهمتصلکنید .
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سیگنالهای دیداری آالرم و اطالعاتی
عالئم ،نشانهها و توضیحات
درصورتایجادآالرم بااولویتمتوسط،عالمت 

آالرم با اولویت پایین ،عالمت 


رویصفحةنمایشظاهرمیشود.ودرصورتایجاد



روی صفحة نمایش ظاهر میشود .همچنین هر آالرم دارای یک نشانه

ویکتوضیحمختصربرایراهنماییکاربرمیباشد.بااینوجودتوضیحاتزمانیرویصفحةنمایش

) (symbol
چندآالرم بصورتهمزمانرخدهد،

آالرم دردستگاهبوجودآمدهباشد.درصورتیکه 
ظاهرمیشودکهتنها"یک"  

هایمربوطبهآالرمهاظاهرخواهدشد.درجدولزیرکلیةعالئم،


بعلتمحدودیتفضایصفحةنمایش،تنهانشانه
هاوسیگنالهایاطالعاتی،نمایشدادهشدهاست .


هاوتوضیحاتمربوطبهآالرم

نشانه
جهتدرککاملعالئموتوضیحاتنمایشدادهشدهرویصفحةنمایش،حداکثرفاصلة 3mازدستگاهبرایکاربر
پیشنهادمیشود.



وضعیت رخداد آالرم

عالمت ظاهر شونده روی

نشانه

توضیحات

HF

High Flow

نشتیدرشیرکنترلجریانگاز

Le

Leakage

جریانکمدرخروجیدستگاه،نسبتبهمقدارتنظیمشده

LF

Low Flow

فشاربیشازاندازۀسیلندرآرگون


HP

Cy.H.Press

زمانزیاددراستفادهازدستگاهدرحالتفعال

TO

Time Out

تقاضایفعالیتدرجریانصفر

SF

!Set Flow

---

!Low Pressure

---

!Press-Sensor

صفحۀ نمایش

جریانگازبیشازاندازهدرخروجیدستگاه،نسبتبه
مقدارتنظیمشده

فشارکمسیلندرگازآرگون

---

عدماتصالسنسورفشار سیلندر

نمایشگر نوری
درصورتایجادوضعیتآالرمبااولویتمتوسط،یکنمایشگرنوریبهرنگقرمزرویپنلجلوشروعبهچشمک

زدنخواهدنمود.الگویچشمکزدنایننمایشگر600ms،روشنو800msخاموشاست.ایننمایشگردرشرایط
عادی،درحالتغیرفعال،خاموشودرحالتفعال،بهرنگسبزدرمیآید.
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سیگنالهای شنیداری آالرم و اطالعاتی
ادهازیکمولدبوقنیز،بهاطالعکاربرمیرسند.دردوجدولزیرالگوی

هاوسیگنالهایاطالعاتیبااستف


آالرم
هاوسیگنالهایاطالعاتیذکرشدهاست .


اعالمبوقبرایآالرم


آالرم

اولویت

توضیحات

شکل

جریانگازبیش
ازاندازهدر
خروجیدستگاه،
نسبتبهمقدار
تنظیمشده
نشتیدرشیر
کنترلجریان
متوسط

2.5s

130ms

گاز

200ms

اعالن دائم

جریانکمدر
خروجیدستگاه،
نسبتبهمقدار
تنظیمشده
فشاربیشاز

اندازۀسیلندر
آرگون
زمانزیاددر
استفادهاز
دستگاهدر
پایین

130ms

150ms

حالتفعال

هر  15ثانیه
یکبار

تقاضایفعالیت
درجریانصفر


وضعیت اطالعاتی

توضیحات

شکل

هر  11ثانیه
یکبار و لحظۀ

فشارکمسیلندرگازآرگون
70ms

70ms

ایجاد تقاضای
فعالیت

عدماتصالسنسورفشار
سیلندر،بهدستگاه

اتصالسنسورفشاربه
دستگاه 

لحظۀ نمایش
خطا
لحظۀ نمایش
خطا
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غیرفعال كردن سیگنالهای شنیداری
با ورود به صفحة  Menuو زدن دکمة  ،offمیتوان صدای بوق را برای آالرمهای اولویت پایین و سیگنالهای
اطالعاتی،غیرفعالنمود.دراینحالتعالمت

بررویصفحةنمایشظاهرخواهدشد.بهمحضرخداد

یکآالرمبااولویتمتوسط،صدایبوقمجدداًبطورخودکارفعالخواهدشد .

اولویت در ایجاد آالرمها و سیگنالهای اطالعاتی
سیگنالهای آالرمهای با اولویت پایین و اطالعاتی ،تولید

آالرم با اولویت متوسط ،
در صورت رخداد وضعیتهای  
نمیشود .یعنی در هر لحظه،
آالرم با اولویت پایین نیز ،سیگنالهای اطالعاتی ،تولید  
نمیگردند .درصورت وجود  

آالرمهاباباالتریناولویتودارایاولویتیکسانوجودخواهدداشت.
امکانایجاد 
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6

موارد مربوط به استفادۀ ایمن از دستگاه
 قبلازجراحی
 درطولعملجراحی
یهایاندوسکوپیوالپاروسکوپی
 جراح 
 پسازجراحی
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قبل از جراحی
هشدار
برایاطمینانازرعایتمسائلایمنیوزمینشدنمناسبدستگاه،ازپریزهایارتداربرایاتصالبهبرقاصلی
استفادهنمایید.
اطمینانحاصلکنیدسیلندرمورداستفادهمحتویگازآرگوناست(سیلندربایدحتماًبرچسبآرگونداشتهباشد).
اتصالسیلندرحاویسایرگازهاماننداکسیژنمیتواندبرایبیماریااپراتورخطرآفرینباشد .
نبایدهیچنوعنیروییبهسیلندر،ارتباطاتآنویارگوالتوراعمالشود.بنابراینسیلندرگازآرگونراتوسطزنجیر،
تسمهیاکمربندایمنیمحکم نماییدتاازکجشدنویاافتادنآندرهنگامنقلوانتقال،انبارکردنویااستفادهاز
آنجلوگیریشود .
حملونقلسیلندرگازآرگون،فقطبایدبادرپوشسیلندروبصورتعمودیانجامگردد.وبایددرمحلبصورت
ایمنقراربگیرد .
بطورکلیجراحیالکتریکیرویافرادیکه داراینوسانساز ) (pacemakerهستند،بایدبااحتیاطصورتبگیرد.
ایناحتیاطبهخصوصدراستفادهازسیستمآرگونکهدارایولتاژزیادیاست،صادقاست.دراینمواردحتماًبا
متخصصقلبمشورتکنید.
خطر خفگی بعلت جریان گاز آرگون كنترل نشده :انباشتگی گاز آرگون در هوایی که تنفس میشود ،میتواند
موجبخفگیگرددکهعالئمآنخوابآلودگی،افزایشفشارخونومشکالتتنفسیمیباشد.درفضاییکهتنها

میدهد .
گازآرگونوجوددارد،ازدستدادنناگهانیهوشیاریوخفگی،بدونهشدارقبلیرخ 
در هنگام استفاده از  ،APS1مخلوط شدن هوا و گاز آرگون ،بصورتیکه غلظت آرگون در فضای اتاقی با ابعاد
ضررمیباشد .

5m*5m*3mطی900دقیقهبه%9برسد،کامالًبی
ها،صدایهیسمانندیشنیدهمیشود.ادامة


شوند،بدلیلجریانگازآرگوندرشلنگ

هنگامیکهشیرهایگازبازمی
ثانیهنشاندهندۀوجودنشتیاستوبایدفوراًسیلندربستهشودودستگاهتازمانیکهایننشت

اینصدابیشتراز2
برطرفنشده،مورداستفادهقرارنگیرد .
ازاتصالمحکموبدونمشکلشلنگهابهدستگاهوسیلندرگازاطمینانحاصلنمایید.اینموضوعالزماستدر

ارتباطبارگوالتوروسیلندرنیزرعایتگردد .


احتیاط
راهنما،مجازنمیباشد.

استفادهازدستگاهبدونمطالعةدقیقدفترچة
توجه
ازآنجاکهامکاننفوذمایعاتبهداخلدستگاهوجوددارد،ازنصبوراهاندازیدستگاهدرمجاورتمستقیممجرایا

لولههایحاویمایعاتپرهیزنمایید.همچنینازقراردادنهرنوعمایعیبررویدستگاهجلوگیرینمایید .

بهتر است قبل از فعال کردن دستگاه ،برای خارج کردن گازی که احتماالً از قبل داخل لولهها باقی مانده است،
حداقلیکلیترگازآرگونبهبیرونبدمید.برایاینکار،بهمدتچندثانیهبافشاردکمه Purgeکهبررویپنل

جلویدستگاهAPS1قراردارد،گازرابهبیرونتحویلبدهید .
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در طول عمل جراحی
هشدار
ضروریمیباشد .

اجرایتماممقرراتایمنیمربوطبهجراحیفرکانسباالیMonopolar
درصورتاستفادهازدستگاهدرمحفظة سینهواطرافسرازموادبیهوشیقابلاشتعال،ماننداکسیدنیتروژنو
اکسیژنپرهیزگردد،مگراینکههمزماناینمواد،ازمحیطتخلیهشوند.
ازتجمعموادقابلاشتعالدرزیرواطرافبدنبیمارجلوگیریکنید.
درصورتامکانازموادغیرقابلاشتعالبرایتمیزکردنوباکتریزداییاستفادهکنید.درغیراینصورتپساز

استفادهازموادتمیزکنندۀ قابلاشتعال،اجازهدهیددرزمانکافیاینموادکامالًخشکشوند.عموماًاحتمالتجمع
محلولهایقابلاشتعالدرزیربیمار،نافیامهبلوجوددارد.

خطر انفجار گازهایی كه بطور طبیعی در بدن (بخصوص در رودۀ بزرگ) ایجاد میشوند :جراحی الکتریکی
گازهایقابلاشتعالیاگازهایقابلانفجارکهبطورطبیعیدربدنایجادمیشوند

دستگاهگوارشنبایددرحضور 
انجام گردد .انجام مراقبتهای خاص در برداشتن یا انعقاد تومورهای مسدود کنندۀ رودۀ بزرگ با استفاده از
الکترودهایحلقوی یاانعقادباپالسمایگازآرگونضروریاست.بایدپشتهرگرفتگیدررودهامکانوجود

گازهایقابلاشتعالطبیعیدرنظرگرفتهشود .
ازخالیکردنمکانهایپرخطررودهتوسطCO2یاگازآرگون،قبلازفعالکردندستگاه،اطمینانحاصلنمایید .

برایجلوگیریازامبولیسمگازی،جریانگازآرگوننبایدخیلیزیادباشد.زمانیکهجریانگاززیادباشد،امکان
داردگازواردعروقبازشود.همچنیننوکالکترودنبایدمستقیماًدربرابرعروقبازقراربگیرد.
کارمیتواندموجبنفخ/آسیببهدیوارهگردد .


هافشارندهید،این

هرگزپروبفعالراداخلبافتیابهدیوارۀاندام
باشدوموجبآتشگرفتنموادقابلاشتعالنمیشود.


آرگونگازقابلاحتراقنمی
خطر اشتعال در سیستم تنفسی:
بااینحال،حرارتباالیپالسمایآرگوندرمجاورتاکسیژنیاگازهایقابلاحتراقدیگریامخلوطاینگازهابا
شعلهور شدن مواد قابل احتراق گردد (مانند عایق پالستیکی در انتهای
آرگون ،براحتی میتواند موجب  
).ایناتفاقبخصوصدرمجاوتغلظتباالیاکسیژنواکسیژنخالصمیافتد.به

برونکوسکوپیالولهتراشهنای
همیندلیلمواردزیررارعایتنمایید :
 هرگزاجازۀوروداکسیژنیامایعاتویاگازهایقابلاحتراقدیگربهسیستمتنفسیرا قبلودرطیجراحیبا
گازآرگونندهید .
 درجراحیباگازآرگوندرسیستمتنفسی بیشترازچندثانیه،تهویةاکسیژنوجراحیباگازآرگونرابطور
متناوبانجامدهید.
 همیشهانتهایپروبرادراندوسکوپقبلودرحینفعالیتپالسمایآرگوندرمعرضدیدقراردهید.هرگز
کهنوکپروبرانمیتوانیدببینید،آنرافعالننمایید.


درصورتی
هرگزبرایendometrial ablationازسیستمآرگوناستفادهنکنید.زیرااحتمالامبولیسمگازیدرداخلرحموجود
دارد.
در جراحی اندوسکوپی/الپاروسکوپی پس از اتصال پروب و قبل از وارد نمودن پروب به داخل اندوسکوپ/
الپاروسکوپ،بهمدت2ثانیهگازPurgeشودتاهوایمسیرجریانگاز،باگازآرگونجایگزینشود .
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هشدار
درجراحیاندوسکوپی/الپاروسکوپیتوصیهمیشودازجریانگازکم،حدود0/3L/minتا9L/minاستفادهشود،
یراینصورتمیتواندموجبنفخ،ورممحفظةشکمیویاgas embolismگردد.

درغ
درجراحیاندوسکوپی/الپاروسکوپیهمیشهبایددقتشود،مسیرخروجگازآرگونازداخلبدنبیمار،بازباشد.
بهویژهدراعمالجراحیطوالنی،نیازاستتاجراحباابزارهایاندازهگیری،فشارداخلیرابررسینمودهودر

صورتلزوم،بادستگاههایجانبی(مانند  smoke evacuatorویاکاتترتخلیةفشار)گازراازمحفظهشکمیخارج

نمایید.


احتیاط
ایندستگاهبایدحتماًبوسیلةپرسنلآموزشدیدهیاتحتنظارتیککارشناسمورداستفادهقراربگیرد.
تواندنشانهایازتماسضعیفپلیتبابدنبیماریا


استفادهنمائید.نیازبهتوانالکتریکیزیادمی
همیشهازتوانکم
سایر اتصاالتباشد.
نزدیکبافتهایحساسمانندروده،صفرا،مجاریادراروعروقبزرگبااحتیاطعملکنید.

زمانیکهدستگاهفعالمیشود،حتیقبلازایجادقوسالکتریکیوتشکیلپالسمایگازآرگون،ولتاژبسیارزیادی

درنوکالکترودجراحیوجودداردکهمیتواندموجببرقراریقوسالکتریکیدرشرایطناخواستهگردد.بنابراین

ازنزدیکشدننوکالکترودبهسایراشیاءفلزیمانندلیدهایبیمار،پنس،گیرهو...اجتنابکنید.
درحینجراحی،اشعةآرگوننبایدباابزارهایجراحیمانندقیچی،پنس،گیرهو...تماسپیداکند.
درحینجراحیبایدازتماسبدنبیماربااشیاءفلزیکهبهزمینمتصلهستند،مانندتختبیمارواشیاءفلزی
وختگیهایناخواستهشود.

ینشتیمیتواندموجبایجادس

اطرافآنجلوگیریشود.زیرادراینحالتجریانها

توصیهمیشودبرایاینمنظورازپدهایآنتیاستاتیکدرزیربیماراستفادهشود.

تواندباعثسوختگیناخواستهشود.زیراعبورجریانهای


یمختلفباهمدرطولعملجراحیمی
تماساندامها

گازخشکبیناندامهااستفادهکنید.

الکتریکیازسطحمقطعکوچک،موجبایجادحرارتخواهدشد.از
تواندموجبالقاءجریانهایشدید


اشیاءفلزیاجتنابکنید.اینشرایطمی
ازپیچیدهشدنسیملوازمجانبیبهدور
وسوختگیناخواستهبرایبیماروتیمجراحیشود.
هیچگاهنبایدقلمخیسومرطوببهدستگاهمتصلشود.
توجه
روشزیرمیتواندموجبافزایشاحتمال

درصورتیکهایجادونگهداریقوسالکتریکیمشکلاست،یکیازسه
برقراریقوسالکتریکیگردد .
 نزدیککردنالکترودآرگونبهسطحبافت
 افزایشتوان
 استفادهازمدPulsed Argon
درزمانانعقادباپالسمایآرگون،نبایدخونومایعاتدرموضعانعقادجمعشدهباشد.دراینصورتیکالیه
سطحمایعایجادمیشود.درحالیکهانرژیبهبافتنرسیدهوانعقادصورتنگرفتهاست.

لخته()Coagulumدر
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توجه
تداخل ویدئویی :بعلت نیاز به ولتاژهای نسبتاً باال در مدهای مربوط به گاز آرگون ،ممکن است تداخل در
ویدئوییدیجیتالنسبتبهسیستمهای آنالوگ ،بهطورمعمولحساسیت

سیستمهای 

سیستمهای ویدئویی رخدهد .

کمتریبهاینتداخلدارند.

جراحیهای اندوسکوپی و الپاروسکوپی
هشدار
در جراحی اندوسکوپی/الپاروسکوپی پس از اتصال پروب و قبل از وارد نمودن پروب به داخل اندوسکوپ/
الپاروسکوپ،بهمدت2ثانیهگازPurgeشودتاهوایمسیرجریانگاز،باگازآرگونجایگزینشود .
درجراحیاندوسکوپی/الپاروسکوپیجرقةپالسمایگازآرگونوقوسالکتریکیراپیشازواردنمودنپروببه
داخلکانالاندوسکوپ/الپاروسکوپ آزمایشنمایید .
درجراحیاندوسکوپی/الپاروسکوپیتوصیهمیشودازجریانگازکم،حدود0/3L/minتا9L/minاستفادهشود،
درغیراینصورتمیتواندموجبنفخ،ورممحفظةشکمیویاgas embolismگردد.

درجراحیاندوسکوپی/الپاروسکوپیهمیشهبایددقتشود،مسیرخروجگازآرگونازداخلبدنبیمار،بازباشد.
بهویژهدراعمالجراحیطوالنی،نیازاستتاجراحباابزارهایاندازهگیری،فشارداخلیرابررسینمودهودر

صورتلزوم،بادستگاههایجانبی(مانند)smoke evacuatorگازرامحفظهشکمیخارجنماید.

در حین استفاده از پالسمای آرگون ،ایجاد نفخ در اندامی که تحت جراحی است میتواند موجب ناراحتی بیمار
گردد.برایجلوگیریازآنمواردزیررارعایتنمایید :
 ازجریانگازکماستفادهنمایید .
 درصورتاستفادهاز اندوسکوپتککانالهمکرراًازمکشاستفادهنمایید .
 در صورت استفاده از اندوسکوپ درمانی دو کاناله بطور مداوم یا منقطع از طریق کانال دوم از مکش استفاده
نمایید .
تخلیهکننده(3mmتا)6mmموازیبااندوسکوپقراردهید(براینمونهدرهنگامجراحیدرمقعد) .
 یکلولة 
 همیشهکششدیوارۀشکمبیماررامانیتورکنید .
انعقادباپالسمایگازآرگونبالیزرآرگونکامالًمتفاوتمیباشد،آنهارابایکدیگراشتباهنگیرید .


احتیاط
نوک الکترود ،باید همیشه بوسیلة اندوسکوپ/الپاروسکوپ ،قابل مشاهده باشد ،هیچگاه زمانیکه نوک الکترود
بوسیلةچشمقابلکنترلنیست،دستگاهرافعالنکنید.
جریانگازنبایدبیشتراز2L/minباشد.
شیرکانولبایدهمیشهبازباشد.
ازساکشنبرایخارجکردنگازاستفادهنمایید.
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توجه
آزمایش عملکرد پروب پیش از جراحی:عملکردپروبراقبلازورودآنبهکانالاندوسکوپ/الپاروسکوپ به
ترتیبزیربررسینمایید :
ازیکجسمفلزیعایقنشدهنگهدارید.

 نوکپروبرادرفاصلةتقریباً3mmتا6mm
 دستگاهرافعالنمایید.
 توجهداشتهباشیدکهآیاپالسمایآرگونبیننوکپروبوجسمفلزیایجادشدهاست.
ازلمسنوکپروببادستبدونپوشش،هنگامیکهدستگاهفعالاست،اجتنابکنید.
وارد كردن پروب به داخل اندوسکوپ/الپاروسکوپ:پروبراتاجاییواردکانالاندوسکوپ/الپاروسکوپ کنید
کهنوکآنحداقل 90mmازانتهایاندوسکوپ/الپاروسکوپخارجشود.اینفاصلهموقعیکهاولینحلقةسیاه
خارجمیگردد،قابلشناساییاست.

نوکپروبازانتهایاندوسکوپ/الپاروسکوپ
ماندهیابافتروینوکپروبمیتواندازجریانگاز


هایسختباقی
تمیز كردن نوک پروب ،حین جراحی 
:الیه
درپروبجلوگیرینماید.دراینحالتپروبراجداکنیدونوکآنرابایکپارچةنمناکتمیزنماییدوقبلاز
دوبارهقراردادنپروبدروناندوسکوپ،عملکردآنراطبقروشتستعملکردپروبپیشازجراحی،دوباره
بررسینمایید .

پس از جراحی
احتیاط
پسازپایانجراحی،حتماًشیرسیلندرگازراببندید.
کابلهارازمانیکهدستگاهروشناست،جدانکنید.
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فصل 1

1

نگهداری ،تعمیر و انهدام دستگاه
دورهای
 نگهداری 
 تمیزوضدعفونیکردندستگاه
 شستشوو ضدعفونیلوازمجانبی
 مشکالتمتداولواقداماتضروری
 خدماتپسازفروش
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فصل:0نگهداریوتعمیر
نگهداری دورهای
شودهرسالیکبار،دستگاهرابرایکالیبراسیونوبررسیهایفنی،دراختیارشرکتمهندسیکاوندیش


توصیهمی
سیستم و یا یکی از نمایندگیهای مجاز این شرکت قرار دهید و نتایج کنترل کیفی و آزمونهای استاندارد ایمنی
دستگاهرامجدداًهمراهبادستگاهازشرکتدریافتکنید .


هشدار
توسطپرسنلسرویسمجازشرکتکاوندیشسیستمویانمایندگیهای

تعمیروکالیبراسیوندستگاه،صرفاًباید
مجاز انجام گردد .در غیر اینصورت ،سازنده هیچ مسئولیتی در قبال ایمنی و عملکرد صحیح دستگاه ،بر عهده
نمیگیرد.


تمیز و ضدعفونی كردن دستگاه
،ابتداآن راخاموشکنیدوکابلبرقراازپریزبرقخارجنمایید.سپستوسطیک

برایتمیزکردندستگاهAPS1
پارچةنمناکومحلولتمیزکنندهویاضدعفونیکنندۀمالیم،تمامسطوحدستگاهراپاککنید .



هشدار
برایتمیزوضدعفونیکردندستگاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنید.
درصورتی کهناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایتمیزوضدعفونیکردندستگاههستید،پیشازاینکه
دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکامالًتبخیرشوند.

شستشو و ضد عفونی لوازم جانبی
توجه
برایشستشوواستریلنمودنلوازمجانبی،بهتوصیههایسازندهدردفترچةراهنمایمربوطهمراجعهنمایید.
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فصل:0نگهداریوتعمیر
مشکالت متداول و اقدامات ضروری
بررسیها و اقدامات ضروری

مشکل

 کابلبرقبهپریزمتصلباشد .
 پریزبرقداشتهباشد.
دستگاهروشننمیشود


 کابلبرقپارهنشدهباشد.
 سوئیچدستگاهخرابنشدهباشد.
 فیوزهایپنلپشتدستگاهنسوختهباشد.درغیراینصورتدرحالیکه
دستگاهخاموشاست،فیوزراتعویضکنید.
 قلمآرگون،بهدرستیبهدستگاهIconicوAPS1متصلشدهباشد .
پشتدستگاهها،متصل

 کابلارتباطیمیانAPS1وIconicازطریقپنل
باشد.

قوسالکتریکیبرقرارنمیشود


 ژنراتورجراحیالکتریکیآمادهبهکاربودهوتواندرمقدارمناسبتنظیم
شدهباشد.
 سرسهپینقلمآرگونبهخروجیMONO1ازدستگاهIconicمتصلشده
باشد.
 قلمآرگونسالمباشد.
قلمهاواتصاالتبررسیشود.
 جراحیمتوقفوصحت 

تحریکعصبیعضالنیدیده
میشود


 توانخروجیکمشود.
(تحریکعصبیعضالنیبهعلتایجادقوسالکتریکیتاحدودیطبیعی
است.درمدهاییکهولتاژکمتراستوقوسالکتریکینداریم،اینتحریک
دیدهنمیشود).


تداخلبادستگاهمونیتورینگ
قلبدیدهمیشود

گازآرگوندرداخلدستگاه
نشتدارد
فیوزدستگاهدائماًمیسوزد

 سیمزمیندرکابلبرقدستگاهIconic،APS1ومونیتورینگ،بهدرستی
متصلباشد .
 زمیناتاقعملیکزمینخوبومتصلبهچاهزمینباشد.
 دستگاهراروشنوخاموشکنید.درصورتیکهپیام""Leakageداده
میشود،بابخشخدماتشرکتکاوندیشسیستمتماسبگیرید.

 جریانکاریفیوزبامشخصاتتعیینشدهتطابقداشتهباشد .
 قسمتیازکابلیاسایراتصاالت،اتصالکوتاهنشدهباشد.
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فصل:0نگهداریوتعمیر
خدمات پس از فروش
درمقایسهبادستگاههایمشابهخارجی،سهولتوسرعتعمل

یکیازویژگیهایمهمومزایایاساسیایندستگاه،


درخدماتپسازفروشاست .
این دستگاه به مدت  22ماه از تاریخ تحویل به استفاده کننده ،تضمین شده است و در این مدت هرگونه خرابی
دستگاه،ناشیازخرابیقطعاتویاخطایتولیدکننده،بهرایگان،درمحلشرکتبرطرفخواهدشد.همچنین
سالازتاریختحویلدستگاه،تعمیراتوتأمینقطعاتیدکیدستگاهراتعهدمینماید .

شرکت،بهمدت90


توجه
مشتریگرامیدرصورتبروزهرگونهمشکلیا نارضایتی درموردعملکردمحصول ،بستهبندی و حمل و نقل
محصول و یا بازیافت محصول (پس از پایان دورۀ عمر آن) و نیز درصورت داشتن هرگونه پیشنهاد برای بهبود
کیفیت،باشرکتمهندسیکاوندیشسیستم،بخشخدماتپسازفروشتماسحاصلفرمائید.

انهدام دستگاه
برایجلوگیریازتاثیراتمحیطینامطلوبوحفظسالمتیانسانهاایندستگاه بایستیبصورتصحیحودرمحلهای
مناسببازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیدورریختهشودونبایستیبرایدورریختندستگاهازسطلهایزبالهمعمولی
استفادهنمود.برایاطالعازمراکزبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیبهشهرداریرجوعشودویادستگاهرادرپایانعمر
بهشرکتکاوندیشسیستمتحویلدهید .
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