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 )1مقدمه

سپاس و ستايش خداي را كه همه ستايشها مختص به ذات مقدس اوست؛ و همه قدرتها متكي
به قدرت اليزال اوست؛ و همه نعمتها از سرچشمه فيض بيكرانه او جاري است.
و چه نعمتي باالتر از نور هدايت دين مبين اسالم ،كه قلب ما را به آن منور گردانيد؛ و چه زينتي
زيباتر از وجود مقدس نبي اكرم -صلي اهلل عليه و آله و سلم -كه بشريت ،بلكه كل عالم خلقت را
به آن مزين نمود.
و سپاس خداي را ،كه ائمه معصومين  -عليهم السالم -را ادامهدهنده راه پيامبر قرارداد؛ و به وسيله
ايشان ،امت محمد را از انحراف و ضاللت ابدي نجات داد.

2
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كتابچهاي كه پيش رو داريد ،براي معرفي هر چه بهتر دستگاه الكتروكوتر مدل  MEG1و نحوة
استفاده از آن تهيه شده است.
مطالعة دقيق اين كتابچه ،براي كلية كاركناني كه به نحوي با اين دستگاه كار ميكنندضروري است.
 نصب بيش از  2200دستگاه الكتروكوتر در طي  16سال گذشته (تا بهار )1222
 صادرات به كشورهاي تركيه ،يمن ،سوريه ،تونس ،اوكراين ،مالزي ،بالروس،آذربايجان،
عربستان سعودي ،هند ،ازبكستان و سودان
 دريافت تأييديه از اداره كل تجهيزات پزشكي
 دريافت تأييديههاي بيشمار از معتبرترين بيمارستانهاي دانشگاهي و خصوصي كشور
 دريافت گواهينامة ) ISO9001(2008و ) ISO13485(2012ونشان  CEو باالخره خدمات پس
از فروش سريع و آموزش رايگان از افتخارات اين شركت به شمار ميآيد.
از آنجايي كه هيچ كاري بينياز از پيشنهادها و راهنماييهاي ديگران نيست ،خواهشمنديم با
فرستادن نظرات خود ،ما را در افزودن هر چه بيشتر كيفيت و قابليتهاي محصولمان ،ياري و
مساعدت فرماييد.
اميد است با ارتباط و هماهنگي هر چه بيشتر بين جامعة مهندسي و پزشكي ،شاهد رشد
روزافزون مهندسي پزشكي ،و پيشرفت صنعت تجهيزات پزشكي در كشور عزيزمان باشيم.
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 )2ويژگيها و مشخصات دستگاه جراحي الكتريكي مدل MEG1

دستگاه الكتروكوتر  MEG1باا بهارهگياري از تكنولاو ي پيشارفته ،واساتفاده از روشهااي ناو در
الكترونيك قدرت و رعايت آخرين استانداردهاي ايمني بينالمللي ،و با فاراهم آوردن قابلياتهااي
متنوع و گسترده در جراحي الكتريكي ،پديده اي مدرن ،كامل و قابل استفاده در كلية اتاق عملهااي
جراحي عمومي و تخصصي ميباشد.
دستگاه  MEG1تمامي تكنيكهاي متداول جراحي الكتريكي شامل :
الف)

Monopolar Cutting

ب)

Monopolar Coagulation

ج)

Bipolar Coagulation

د)

Bipolar Cutting

را در كاربردهاي متنوع پوشش مي دهد و با گسترة وسيع تاوان خروجاي كمتار از  0/2 Wattتاا
نزديك به  ، 000 Wattتمامي حاالت مورد نيااز در جراحاي هااي عماومي و تخصصاي را فاراهم
ميسازد.
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1ـ )2برخي امتيازات و امكانات دستگاه جراحي الكتريكي مدل MEG1

 استفاده از ميكروپروسسور و صفحة نمايش

LCD

در دستگاه ،براي دستيابي به امكانات كنترلي وسايعتر از ميكروپروسساور و باراي نماايش ،تنظايم
Modeهاي عملكردي ( ،(TUR & Micro & Generalدسترسي به حافظاه جهات تعرياف

Setting

هاي مورد نظر جراح ،نمايش پيغامهاي هشدار دهنده و راهنمايي كننده و سهولت ارتباط باا كااربر
از نمايشگر  LCDاستفاده شده است .
 مجهز بودن به حافظة قابل برنامه ريزي
دستگاه با استفاده از تكنولو ي  ، EEPROMبه حافظههاي قابال برناماهريازي مجهاز مايشاود تاا
جراحان بتوانند  Settingمورد نظر خود را با اساتفاده از منوهااي مخصاوو روي صافحة نماايش
 LCDانتخاب وبه نام خود ذخيره كرده و درصورت نياز فراخواني نمايند و هرگاه مايل بودند آنارا
تغيير داده و مجدداً ذخيره نمايند.
 نمايش توانهاي خروجي دستگاه بر حسب وات در بار نامي
اين قابليت به جراح امكان انتخاب دقيق تر تاوان خروجاي را مايدهاد و از اشاتباه جاراح در ا ار
تفاوتهاي توانهاي نامي و منحنيهاي توان كه در دستگاهها با  Scaleنسابي وجاود دارد ،جلاوگيري
مينمايد و همچنين با ايجاد رزولوشن بيشتر در توانهاي پايين ،مايتاوان امكاان انتخااب توانهااي
بسيار كم براي جراحيهاي ظريف را فراهم ساخت .البته باتوجه به اينكه تاوان خروجاي در حالات
مدار باز و اتصال كوتاه خروجي قطعاً صفر خواهد بود ،توان نشان داده شده مربوط به باار ناامي و
گسترة وسيعي در اطراف بار نامي ميباشد.
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2ـ )2مشخصات فني دستگاه MEG1
 )2-2-1برق ورودي :

 ولتا تغذية دستگاه  200الي  200ولت 50 ،هرتز
 حداكثر توان مصرفي  000ولت – آمپر
 فيوز اصلي دستگاه ،از نوع استاندارد با جريان  5آمپر و ولتا  250ولت  ACميباشد
 )2-2-2شرايط محيطي مجاز براي حمل و نقل و انبار كردن :

 دما 0 :تا +04C
 رطوبت %10 :تا  % 20بدون شبنم
 فشار جو 500 mbar :تا 1060 mbar
 )2-2-3سيستمهاي ايمني :

 ساختار اصلي بر اساس استانداردهاي  IEC60601-1و
 طبقه بندي حفاظتي :كالس

IEC60601-2-2

I

براي اطمينان از رعايت مسائل ايمني و زمين شدن مناسب دستگاه ،بايد از پريزهاي ارت دار بدين منظور استفاده نمود.

 )2-2-4نوع خروجيها CF(Cardiac Floating) :
 )2-2-5نوع مدار بيمار Floating Output :
 )2-2-6جريان نشتي فركانس باال :

خروجي مونوپالر كمتر از  150ميليآمپر
خروجي باي پالر كمتر از  20ميليآمپر
 )2-2-7جريان نشتي بيمار( فركانس پايين) :

(در صورتيكه تمامي ترمينالهاي مربوط به بيمار به يكديگر متصل باشند) :
وضعيت عادي كمتر از  10ميكرو آمپر
وضعيت تك اشكالي كمتر از  50ميكرو آمپر
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 )2-2-8سيستم كنترل وضعيت پليت بيمار :

 كنترل دائم الكترونيكي كابل الكترود خنثي (قبل ودر حين فعال بودن دستگاه)
 كنترل دائم كيفيت تماس بيمار و الكتارود خنثاي در پلياتهااي دو صافحهاي( Dual Padقبال
ودر حين فعال بودن دستگاه).
 )2-2-9كنترل دائم جريان نشتي فركانس باال :

آالرم صوتي ونوري به جهت جريان  150ميلي آمپر يا باالتر.
 )2-2-11كنترل توان خروجي :

كنترل دائم و اتوماتيك توان خروجي در حاالت تك اشكالي
 )2-2-11كنترل زمان فعال بودن دستگاه :

آالرم صوتي و نوري بعد از  20انيه و قطع كامل بعد از  60انيه.
 )2-2-12سيستم عيب يابي خودكار:

تشخيص و بت خرابي بصورت پيامهاي كد شده و قابليت ذخيره ده پيام آخر.
 )2-2-13ارتباط بين كاربر و دستگاه :

 نشانگرهاي نوري و صوتي به جهت فعال شدن دستگاه (رجوع شود به بخش ())5-2-1
 نشانگر ديجيتالي جهت نمايش توان خروجي
 نمايشگر كريستال مايع  0خط  00كاراكتري جهت تنظيم مودها و حافظهها و نمايش خطاها
وپيغامها.
 10 محلحافظة قابل برنامهريزي
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 )2-2-14برش تك قطبي با  4نوع اثر كلينيكي و  2خروجي :

واكنش اتوماتيك به تغيير مقاومت بافتها و كنترل هوشمند توان خروجي
برش خالص با حداقل انعقاد بافتهاي مجاور
سه وضعيت  Blendبراي كنترل عمق انعقاد بافتهاي مجاور در حين برش
 استفاده از سوئيچهاي دستي و پدال پايي براي فعال كردن مونوپالر 1و سوئيچ دستي براي
فعال كردن مونوپالر2
 برنامهريزي ويژه براي اعمال ميكروسرجري و

TUR

 )2-2-15انعقاد تك قطبي با  4نوع اثر كلينيكي و  2خروجي :

 حالت  Swiftبراي انعقاد سريع بافتها با استفاده از الكترودهاي با سطح مقطع بزرگ
 حالت  forceجهت انعقاد عميق بافتها با استفاده از الكترودهاي با سطح مقطع كوچك
 حالت  Sprayجهت انعقاد سطحي بافتها ،بدون تماس الكترود با بافت
 حالت  Softبراي انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون و ا رات چسبندگي بافت به الكترود
 واكنش اتوماتيك به تغيير مقاومت بافتها و كنترل هوشمند توان خروجي
 امكان انتخاب قابليت  Auto Stopو تشخيص اتوماتيك انعقاد اپتيمم بافت درحالت
Soft Coagulation
 )2-2-16انعقاد و برش دو قطبي :

 موج سينوسي پيوسته براي انعقاد و موج سينوسي مدوله شده براي برش.
 انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون و ا رات چسبندگي بافت به الكترود.
 برش بافت با تنظيم اتوماتيك ولتا خروجي و مالحظات ويژه براي شروع فرآيند برش.
 امكان فعال شدن نراتور با پدال پايي.
امكان فعال شدن نراتور بصورت اتوماتيك پس از تماس با بافت ) (Auto Startدر روش انعقااد
دو قطبي
 تأخير قابل برنامه ريزي براي فعال شدن نراتور ،در حالت

Auto Start

 امكان انتخاب قابليت  Auto Stopو تشخيص اتوماتيك انعقاد اپتيمم بافت

(در جراحي ،فاصلة زماني

بين انعقاد اپتيمم و شروع كربنيزه شدن بافت در حدود چند دهم انيه است كه معموال كنترل فرآيند انعقاد توساط جاراح
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دشوار است  .براي سهولت و دقت بيشتر ،از يك سيستم ميكروكنترلي استفاده شده است كه با امكانات كنترل اتوماتياك
وپردازش تغييرات مقاومت الكتريكي بافت ،به هنگام رسيدن به نقطة انعقاد اپتيمم به صورت اتوماتياك نراتاور  H.Fرا

قطع مينمايد).
 )2-2-17انطباق كانكتورهاي لوازم جانبي :

صفحة بيمار  :سازگار با  Erbe, Fiab, Bowa, ,Martin, Berchtold , Shuyouو ولي لب
مونوپالر :ساازگار باا قلمهااي  Bowa , Berchtold , Fiab, Tecno, Martin ,Metkoو ولاي لاب
وهمچنين قابليت اتصال فيش  8mmبه دستگاه .بدون نياز به مبدّل.
بايپالر :سازگار با اتصاالت  Bowa , Berchtold , Fiab, Tecno, Martin , Metkoو ولي لب
پدال پايي :سازگار با پدال هاي

 Kavandishو.Erbe

 )2-2-18وضعيت كار دستگاه :

وضعيت كار دستگاه الكتروكوتر از نوع كار مداوم با بار در زمان كوتاه مدت است.
تذكر :
سيكل كار عادي دستگاه در حاليكه حداكثر توان خروجي در بار نامي (يا بار با مقاومت كمتر از بار
نامي) استفاده ميشود ،بدين گونه است كه به ازاي هر  10انيه فعال باودن نراتاور دساتگاه ،بهتار
U

U

است  20انيه خاموش باشد و چنانچه توان خروجي كمتار از مقادار حاداكثر باشاد (و ياا باار باا
U

U

مقاومت بيشتر از بار نامي استفاده شود)  ،مي توان سيكل كار دستگاه را افزايش داد.
 احتیاط :
دستگاه از نوع دستگاههاي معمولي بوده و بدون حفاظت وياژه در برابار ورود آب اسات (البتاه محفظاة آن
بگونهاي طراحي شده است كاه الزاماات اساتاندارد  IEC60601-2-2در ماورد ترشاح مايعاات بارآورده
ميشود).

MEG1 راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل
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:جدول مشخصات فني اين دستگاه به شرح زير است

Technical Data Meg1
Mains Voltage

200V-240V(50-60 HZ)

Protection class

I

Type of output

CF

Leakage LF and HF Currents

In accordance with IEC 601
part 2.2

Nominal frequency

410 KHZ

Current Consumption Without R.F. Power

120 mA

Current Consumption With Max. R.F. Power

4 A (rms)

High Frequency Output
Current type PURE CUTTING

360 Watts at 350 Ohm

Current type BLEND-1 CUTTING

330 Watts at 450 Ohm

Current type BLEND-2 CUTTING

300 Watts at 500 Ohm

Current type BLEND-3 CUTTING

270 Watts at 500 Ohm

Current type SWIFT COAGULATION

200 Watts at 500 Ohm

Current type FORCED COAGULATION

140 Watts at 500 Ohm

Current type SPRAY COAGULATION

120 Watts at 700 Ohm

Current type SOFT COAGULATION

100 Watts at 150 Ohm

BIPOLAR CUTTING

100 Watts at 50 Ohm

BIPOLAR COAGULATION

80 Watts at 50 Ohm

: Crest factor تعريف
یک ویژگی شکل موج است و با افزایش آن قابلیت های انعقادی شکل موج افزایش میی
.یابد و ازرابطه زیر بدست می آید
C.F = Vpeak / Vrms
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Crest Factors
Current type PURE CUTTING

1.5 in nominal load

Current type BLEND-1 CUTTING

2 in nominal load

Current type BLEND-2 CUTTING

2.5 in nominal load

Current type BLEND-3 CUTTING

2.8 in nominal load

Current type SWIFT COAGULATION

3.3 in nominal load

Current type FORCED COAGULATION

4.5 in nominal load

Current type SPRAY COAGULATION

5.5 ~ 7.5 (according to power adj)

Current type SOFT COAGULATION

1.5 in nominal load

BIPOLAR CUTTING

2.5 in nominal load

BIPOLAR COAGULATION

1.5 in nominal load

Maximum output voltage
Current type PURE CUTTING

1300 V p-p

Current type BLEND-1 CUTTING

2800 V p-p

Current type BLEND-2 CUTTING

3100 V p-p

Current type BLEND-3 CUTTING

3800 V p-p

Current type SWIFT COAGULATION

3450 V p-p

Current type FORCED COAGULATION

3800 V p-p

Current type SPRAY COAGULATION

4500 V p-p

Current type SOFT COAGULATION

600 V p-p

BIPOLAR CUTTING

900 V p-p

BIPOLAR COAGULATION

550 V p-p

Dimensions & Weight
Weight

8.80 Kg

Height

159 mm

Width

371 mm

Depth

465 mm

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG1
3ـ )2معرفي عملكرد اجزا ي پانل جلو و پانل پشت دستگاه :

شكل شمارة 1
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 )2-3-1قسمت هاي مربوط به پانل جلو :

 )1دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت ( Pure Cuttingبرش خالص).
در اين حالت ،از جريان  HFپيوسته با توان زياد استفاده ميشود ،اما به خاطر ولتا نسبتاً پايين،
آسيب وارد شده به بافتهاي مجاور در حين برش ،حداقل خواهد بود.
 )2دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Blend 1
در اين حالت ،جريان  HFكمي مدوله ميشود و در نتيجه ،بافتهاي مجاور الكترود برش ،كمي
بيش از حالت برش خالص منعقد ميشوند.
 )3دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Blend 2
در اين حالت ،جريان  HFبه اندازة متوسط مدوله ميشود و بافتهاي مجاور الكترود برش ،بيش
از حالت  Blend 1منعقد ميشوند.
 )4دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Blend 3
در اين حالت ،جريان  HFبه شدت مدوله ميشود و در نتيجه بافتهاي مجاور الكترود برش،
بيش از همة حالتهاي ديگر برش منعقد ميشوند .اين وضعيت براي برش بافتهاي با خونريزي
زياد و يا بافتهايي با اليههاي چربي ،مناسب است.
 )5دكمة فشاري افزايش توان خروجي تكقطبي ) ( Monopolar1,2در حالت .Cut
 )6دكمة فشاري كاهش توان خروجي تكقطبي ) ( Monopolar1,2در حالت .Cut
با هر با فشار دكمههاي  5و  6و يا با نگه داشتن انگشت روي آنها ،تغييرات  Levelرا روي
نمايشگر  22مشاهده ميكنيد و اين تغييرات با گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيق تر،
انجام ميشود.
از  Level 1~50تغييرات به صورت يك پله يك پله واز  Level 50~102تغييرات به صورت دو
پله دو پله و از  Level 105~200تغييرات به صورت پنج پله پنج پله و از  Level 200تا انتها
تغييرات به صورت ده پله ده پله خواهد بود و  Levelانتخاب شده متناسب با توان خروجي
مي باشدكه از  Level=1تا توان نامي ،در هر مود قابل انتخاب است.

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG1
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 )7دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت  .TURاين مود جهت جراحي در محيط
هاي تحت مايعات فرضا جراحيهاي مثانه و پروستات استفاده ميگردد.
 )8دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Swift Coagulation
اين مود جهت انعقاد سريع بافت ها با استفاده از الكترودهايي با سطح مقطع نسبتا بزرگ مثل
الكترودهاي كروي يا صفحهاي و يا پنست مناسب است.
 )9دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت . Forced Coagulation
اين مود جهت انعقاد عميق بافتها با استفاده از الكترودهاي باسطح مقطع كوچك مي باشد.
در اين حالت ،مدوالسيون قويتري وجود دارد ،و در مواردي كه الكترود مورد استفاده ،سطح
م ؤ ر كوچكتري دارد و به انعقاد با عمق نسبت ًا زيااد نيااز دارياد ،بهتار اسات از ايان وضاعيت
استفاده

كنيد.

 )11دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت  Spray Coagulationيا .Fulguration
اين مود جهت انعقاد بافتها ،بدون تماس الكترود بابافت به كار ميرود.
در اين حالت ،مدوالسيون شكل موج ،قويتر از دو حالت ديگر است و براي انعقاد سطحي و
برقراري قوس الكتريكي بين الكترود و بافت و به حداقل رساندن ا رات برش و جدا شدن
بافت ها مناسب است.

نکته  :در صورتیکه این مود انتخاب شود امکان فعال شدن دو خروجی  Monopolar1و
 Monopolar2به صورت هم زمان وجود دارد در حالیکه در سایر مودها در صورت
وجود تقاضا برای فعال شدن هر دو خروجی  ، Monopolarاولویت به Monopolar1

داده میشود و  Monopolar2خروجی نخواهد داشت.
 )11دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت . Soft Coagulation
اين مود جهت انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون وا رات چسبندگي بافت به الكترود به كار
ميرود.
در اين حالت ،توان خروجي در مقايسه با سه حالت ديگر كمتر است.
 )12دكمه فشاري افزايش توان خروجي تكقطبي در حالت .Coagulation
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 )13دكمه فشاري كاهش توان خروجي تكقطبي در حالت .Coagulation
با هر بار فشار دكمههاي  12و  12و يا با نگه داشتن انگشت روي آنها ،تغييرات  Levelرا
روي نمايشگر  26مشاهده ميكنيد و اين تغييرات با گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيق
تر ،انجام ميشود.
از  Level 1~50تغييرات به صورت يك پله يك پله واز  50~102 Levelتغييرات به صورت دو
پله دو پله و از  Level 105~200تغييرات به صورت پنج پله پنج پله و از  Level 200تا انتها
تغييرات به صورت ده پله ده پله خواهد بود و  Levelانتخاب شده متناسب با توان خروجي مي
باشد كه از  Level=1تا توان نامي در هر مود قابل انتخاب است
( الزم به ذكر است براي سهولت كار چنانچه دكمه فشرده شده بيش از چند انيه در اين حالت
نگهداشته شود ،سرعت تغييرات  Levelافزايش خواهد يافت).
 )14دكمه فشاري و چراغ نشان دهندة انتخاب مود  Auto Stopبراي انعقاد تك قطبي ،اين حالت
زماني انتخاب ميشود كه بخواهيم تشخيص انعقاد بافت را در مود  Soft Coagبه صورت
اتوماتيك داشته باشيم .در اين صورت دستگاه تغييرات مقاومت الكتريكي بافت در حال انعقاد را به
صورت دائمي اندازهگيري ميكند و در مرحلهاي كه بافتها به مرحلة انعقاد اپتيمم ميرسند و قبل
از مراحل خشك شدن بافت و كربنيزاسيون بافتها ،خروجي به صورت اتوماتيك قطع ميشود و
هشدار مربوطه شنيده خواهدشد .توجه داشته باشيد اين حالت تنها در مورد  ، Softقابل انتخاب
است و در ساير مودها فشار اين دكمه هيچگونه تا يري نخواهد داشت.
 )15چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت  Monopolarبراي پدال پايي.
 )16دكمه فشاري انتخاب وضعيت Monopolarيا  Bipolarبراي عملكرد پدال پايي.
با هر بار فشار مختصر دكمة  ، 16وضعيت چراغهاي  15و  17تغيير ميكند و در حالت
 Monopolarبا فشار پدال پايي ،تنها خروجي  Monopolarفعال ميشود و تأ يري روي خروجي
 Bipolarنخواهد داشات .همچنين ،در حاالت  Bipolarبا فشاار پدال پايي ،تنها خروجي
فعال ميشود و تأ يري روي خروجي  Monopolarنخواهد داشت.
 )17چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت  Bipolarبراي پدال پايي.
 )18دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت اتوماتيك (حس بافت)

Bipolar

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG1
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 : Auto Start Bipolar Coagulation .در اين حالت ،خروجي  Bipolarبه محض تماس دو سر
پنست با بافت( با توجه به تاخير در نظر گرفته شده) ،خودبه خود فعال ميشود .البته الزم به
توضيح است ،در صورتيكه پدال پايي براي  Bipolarانتخاب شود و يك بار فشار داده شود،
بالفاصله مود  Auto Startبه مود  Manualتغيير حالت خواهد داد .
 )21چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت  .Manual Bipolar Coagulationدر اين حالت ،خروجي
 Bipolarتنها به وسيلة فشار دادن پدال پايي فعال ميشود.
 )21چراغ نشاندهندة انتخاب

وضعيت .Bipolar Cutting

در اين حالت ،خروجي  Bipolarتنها به وسيلة فشار دادن پدال پايي فعال ميشود
 )22دكمه فشاري و چراغ نشان دهندة انتخاب مود  Auto Stopبراي انعقاد دوقطبي ،اين حالت
زماني انتخاب ميشود كه بخواهيم تشخيص انعقاد بافت را در مود  Bipolar Coagبه صورت
اتوماتيك داشته باشيم(ادامة توضيحات مطابق با بند  .)10در ضمن توجه داشته باشيد در مود

Bipolar

 Cutاين حالت همواره غير فعال خواهد بود و فشار اين كليد هيچگونه تا يري نخواهد داشت.
 )23دكمه فشاري كاهش توان خروجي. Bipolar
با هر با فشار دكمههاي  22و 20و يا با نگه داشتن انگشت روي آنها ،تغييرات  Levelرا روي
نمايشگر  22مشاهده ميكنيد و اين تغييرات با گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيق تر ،انجام
ميشود.
از

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

و از  Level 5~10تغييرات به صورت  0.5پله  0.5پله و از  Level 10~20تغييرات به صورت يك
پله يك پله و از  Level 20~100تغييرات به صورت دو پله دو پله خواهد بود و  Levelانتخاب شده
معادل توان خروجي مي باشدكه از  0.1Wتا توان نامي ،خروجي قابل انتخاب است.

 )24دكمه فشاري افزايش توان خروجي. Bipolar
 )25دكمة فشاري جهت انتخاب حالت برگشت به صفحة قبل در صفحة نمايش

LCD

(در تنظيمات .) LCD
 )26دكمة فشاري جهت انتخاب حالت حركت صفحة نمايش  LCDبه سمت پايين جهت
انتخاب گزينه ها.
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 )27دكمة فشاري جهت انتخاب حالت حركت صافحة نماايش  LCDباه سامت بااال جهات
انتخاب گزينه ها.
 )28دكمة فشاري جهت تأييد و انتخاب ادامة مسير يا ادامة عمليات در صفحة نمايش

LCD

(توضيحات تكميلي در مورد منوهاي مختلف  LCDدر بخاش  0تحات عناوان معرفاي صافحات
نمايش  LCDخواهد آمد).
 )29دكمة فشاري جهت خاموش كردن موقت دستگاه و قرار دادن دستگاه در حالت انتظار
( ، (Standbyكه جهت عمل كردن اين دكمه بايستي  1تا  2انيه آن را فشار داده و نگهداريم تا باه
حالت  Standbyبرود ،پس از رفتن به حالت  ، Standbyدستگاه هيچ فرماني را دريافت نميكناد و
تنها زماني كه از اين حالت خارج ميشود ،مي تواند به فرمانها پاسخ دهدكه براي خاارج شادن از
اين حالت كافيست اين دكمه را مجددا  1تا  2انيه فشرده نگهداريد.
(در زمانيكه دستگاه در حالت  Standbyقرار دارد  ،اطالعات قبلي حفظ ميشود و اين تاا زمانيكاه
برق دستگاه قطع نشود معتبر خواهد بود.اين اطالعات در حافظة دستگاه نگهداري شده و به محض
خارج شدن از حالت  ، Standbyبه روي صفحات نمايش ظاهر ميگردد).
 )31چراغ نشان دهندة وجود خطا به علت خرابي داخلي و يا اشتباه اپراتور.
 )31نمايشگر  ،LCDجهت نمايش و تنظيم Modeها ،حافظه وپيغامها.
 )32چراغ نشاندهندة فعال شدن نراتور .Bipolar Coagulation
 )33نمايشگر ديجيتال ،نشاندهندة توان خروجي. Bipolar
 )34چراغ نشاندهندة فعال شدن نراتور .Bipolar Cutting
35و )37چراغ هاي نشاندهندة فعال شدن نراتور تكقطبي .Coagulation
 )36نمايشگر ديجيتال ،نشاندهندة توان خروجي تكقطبي در حالت .Coagulation
38و )41چراغ نشاندهندة فعال شدن نراتور تكقطبي .Cut
 )39نمايشگر ديجيتال ،نشاندهندة توان خروجي تكقطبي در حالت .Cut
 )41چراغ نشاندهندة اتصال پليت دو تكه به دستگاه.
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 )42محل اتصال صفحه بيمار ) (plateيك تكه و دو تكه.
 )43چراغ نشاندهندة اتصال پليت يك تكه به دستگاه.
 )44محل اتصال قلم مونوپالر با قطر فيش  ( 8mmبدون نياز به هيچ مبدلي)
اين فيش براي مواردي در نظر گرفته شده است كه تجهيزاتي از قبيل  :اندوسكوپي يا الپاروسكوپي
يا  TURاز نوع استاندارد  8mmدر دسترس است ،درصورتيكه تجهيازات ماذكور بااقطر اساتاندارد
 4mmباشد به جاي اين فيش از فيش مجاور (شمارة  )05استفاده مي شود).
در صورت استفاده از فيش  ،8mmدستگاه فقط با پدال فعال مي شود.
هشدار!

زمانی كه از این فیش به عنوان خروجی استفاده می نماییید ،تمیامی ترمینیال هیای خروجیی
مونوپالر 1نیز دارای ولتاژ می باشد كه بایستی احتیاط های الزم در این مورد صیورت گییرد.
U

U

همچنین در زمانی كه خروجی مونوپالر 1فعال می باشد ،قلم متصل به ایین فییش نییز دارای
U

U

ولتاژ می شود كه بایستی احتیاط های الزم در این مورد نیز صورت گیرد و هرگز هم زمیان دو
قلم كوتر به كانکتورهای  Mono1متصل نشود.
 )45محل اتصال قلم تك قطباي ) (Monopolar 1تاك فيشاه (مادل  martinو )Berchtoldوفايش
اتصال اندوسكوپي و الپاروسكوپي و TURبا استاندارد .4mm
 )46ترمينالهاي كمكي .فقط جهت اتصال قلم سه فيشه به خروجي .Monopolar 1
U

U

تذكر:

اين دو ترمينال تنها زماني استفاده مي شوند كه بخاواهيم از قلام ساه فيشاه اساتفاده نماائيم .و در
عملهايي مانند  TURو اندوسكوپي و الپاروسكوپي به هيچ عنوان نبايساتي اساتفاده شاوند و فقاط
U

U

بايستي از كانكتورهاي اصلي 00و 05بدين منظور استفاده نمود.
 )47محل اتصال قلم تك قطبي ) (Monopolar 2تك فيشه(مدل  martinو .)Berchtold
الزم به ذكر است كه خروجي  Monopolar2فقط با سوئيچ انگشتي فعال ميشود و با پدال فعال نمايشاود.
U

(جهت اطالعات بيشتر به بند  2-1مراجعه شود)

 )00ترمينالهاي كمكي .فقط جهت اتصال قلم سه فيشه به خروجي .Monopolar 2
U

U

U

10
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02و )52محل اتصال قلم دوقطبي( )Bipolarاز نوع ولي لب ( فاصلة بين كانكتورها  )44mmو قلم
استاندارد با فيشهاي 0ميلي متري
 )50محل اتصال قلم دوقطبي با استاندارد  Martinو

.Berchtold

02و )51محل اتصال قلم دوقطبي( )Bipolarاز نوع ولي لب ( فاصلة بين كانكتورهاا  )28.5mmو
قلم استاندارد با فيشهاي 0ميلي متري.
 )50چراغ مربوط به فعال شدن مود . Bipolar
 )55چراغ مربوط به فعال شدن خروجي . Monopolar2
 )56چراغ مربوط به فعال شدن خروجي . Monopolar1
 )57چراغ هشدار دهندة مربوط به صفحاة بيمار
هنگاميكه پليت به دستگاه وصل نباشد و يا در مسير پليت وصل شده مشكلي وجاود داشاته باشاد.
اين چراغ روشن خواهد شد.
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 )2-3-2قسمت هاي مربوط به پانل پشت :

 )50محل اتصال كابل برق شهر ( 200 V)ac( – 50 HZتا  )200و محل نصب فيوز
ورودي( 5آمپر 250 /ولت/استاندارد.)20*5mm/
 )52كليد برق اصلي دستگاه.
 )60پالك مشخصات دستگاه.
 )61ولوم صدا براي تنظيم شدت صوت.
با چرخاندن اين ولوم در جهت عقربههاي ساعت ،شدت صوت افزايش مييابد و بالعكس.
اين ولوم تنها روي صدايي كه هنگام فعال شدن نراتورها شنيده مايشاود تاأ ير مايگاذارد و
روي

صداي هشدار مربوط به صفحة بيمار هيچگونه تأ يري ندارد.

 )62محل اتصال كانكتور مربوط به پدال پايي.
 )62عالمت هشدار به معني امكان برق گرفتگي در صورت تماس بدن با قسمت هاي فلزي فيش
ها و يا مدارات داخلي دستگاه به سبب وجود ولتا هاي باال در آنها.

59

60

I

61

Min

Max

POWER

Footswitch

63

62

شکل  -2تصویر پانل پشت دستگاه
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4ـ )2جدول معرفي عالمتهاي گرافيكي بهكاررفته در پانل جلو و پشت دستگاه :
توضيح
صفحة بیمار و سایر قسمتهای كاربردی شامل ،قلم تکقطبی و قلم دوقطبی در فركانسهای باال و
فركانس های پایین از شبکة برق شهر و زمین كامالً مجزا شدهاند.
محل اتصال صفحة بیمار تک صفحهای ) (single Padو دوصفحهای )(Dual Pad

درجة حفاظت دستگاه در مقابل شوك الکتریکی از نوع  Cardiac Floatingاست و جیریانهای
نشیتی فركانس پایین بسیار ناچیزند .هم چنین ،دستگاه در مقابل ولتاژهای زیادی كه دستگاه
الکتروشوك قلبی به بدن بیمار وارد میكند ،حفاظت شده است.
كانکتور مجاور عالمت حک شده ،باسوئیچ دستی فعال میشود
كانکتور مجاور یکی از عالمت های حک شده ،با پدال پایی فعال میشود.
محل اتصال قلم دوقطبی
خروجی قسمتهایی از دستگاه كه با این عالمت مشخص شدهاند ،ممکن است بصورت خودكار،
بدون فشار دادن پدال پایی یا كلید انگشتی و صرفاً با تماس الکترود با بافت ،خودبخود فعال شوند
خطر وجود ولتاژهای باال در كانکتورهای خروجی
كانکتور خروجی جهت استفادة جراحیهای TUR

مطالعة كلیه مدارك همراه دستگاه ،پیش از راهاندازی و استفاده از آن الزم میباشد.
رجوع به دفترچة راهنما و مطالعة آن
این دستگاه دارای عالمت  WEEEمنطبق با دایركتیو اروپایی  2002/96/ECمربوط به
لوازم الکتریکی و الکترونیکی است و مشخص می كند كه نبایستی برای دور ریختن دستگاه از
سطل های زباله معمولی استفاده نمود و دستگاه بایستی در محل های مخصوص بازیافت زباله
هایالکتریکی و الکترونیکی دور ریخته شود .برای اطالعات بیشتر به فصل  9مراجعه شود.
هشدار تخلیه الکترواستاتیک
جهت كانکتورهایی كه نسبت به تخلیة الکترواستاتیک حساس هستند و در هنگام
كار با آن ها باید احتیاطات الزم را رعایت نمود

عالمت
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شماره سریال دستگاه
احتمال تداخل الکترومغناطیسی دستگاه كوتر برروی دستگاههای الکترونیکی مجاور
وجود دارد ،بنابراین درصورت مشاهدة وضعیت غیر عادی در دستگاههای مجاور ،این احتمال
را هم در نظر بگیرید كه ممکن است این وضعیت ناشی از تداخل دستگاه كوتر باشد.

 5ـ )2نمودارهاي توان خروجي دستگاه MEG1
U

U

منحنيهاي ترسيم شده در صفحههاي  22تا  ،27توان نامي خروجي دستگاه را بر حسب مقدار
بار مقاومتي و مقدار توان انتخاب شده ،نشان ميدهند .اين نمودارها به دو صورت ترسيم شادهاناد.
در يك حالت بار ابت است و  Levelتوان از حداقل تا حداكثر مقدار خاود تغييار مايكناد ،و در
حالت ديگر  Levelابت است و بار از صفر تا  2111اهم در  Monopolarو  1111اهم در
U

U

U

U

Bipolar

تغايير مي كند .مقادار بار در نماودارهاي بار ابت ،باراي مودهاي مختلف در نمودارها آمده اسات
و دو حالت توان نامي و نصف توان نامي در هر وضعيت ،در يك نمودار رسم شده است.
با توجه به استاندارد ((  ، )) IEC60601-2-2توان واقعي ممكن است تا حدود  ±20%از مقادار
نامي تفاوت داشته باشد.
 6ـ )2نمودارهاي ماكزيمم ولتاژ خروجي دستگاه MEG1
U

U

منحنيهاي ترسيم شده در صفحههاي  20تا  ،20ماكزيمم ولتا پيك خاروجي دستگاه را بر
حسب مقدار  Levelانتخاب شده ،نشان ميدهند.
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 )3نصب و راهاندازي دستگاه



پس از باز كردن بسته بندي دستگاه ،به دقات مشخصاات ظااهري و لاوازم جاانبي آن را

بررسي كنيد .در صورتي كه در ا ر حمل ونقل و يا به هر دليل ديگر ،آسيبي باه دساتگاه وارد شاده
است ،لطفاً با شركت مهندسی كاوندیش سیستم تمااس بگيرياد و ناوع خراباي وشامارة ساريال
دستگاه را به همراه نشاني خود اطالع دهيد.



قبل از شروع كار با دستگاه موارد عنوان شده در فصال  0ايان دفترچاه راهنماا (نكااات

مهاام در استفادة صحاايح و ايمان از دستگاه جراحي الكتريكي مادل  ) MEG1را مطالعه نماييد.



پس از اطمينان از سالمت ظاهري دستگاه ،با كابل برق آن را به شبكة برق ()200 ~ 200 v

متصل نماييد .حال با استفاده از كليد برق اصلي  - 52در پشت دستگاه  -آن را روشن كنيد.
هشدار :

خطر شوك الکتریکی :حتماً برای اتصال به برق اصلی از پریزهای ارت دار استفاده نمایید.



پانل جلوي دستگاه بايستي روشن شود ،ساپس دساتگاه شاروع باه تسات قسامت هااي

مختلف خود نمايد) .(Self - Checkingابتدا بايستي كليةخانههااي نمايشاگر  LCDو 7-Segment
به ترتيب روشن شده و مورد بررسي قرارگيرناد  .ساپس مودهااي Mono-Coag ، Mono-Cut

و Bipolarچك شده و چراغهاي مربوطه روشن شوند(هم زمان شمارة نسخة نرم افازاري دساتگاه
به همراه تاريخ ويرايش آن نيز به روي نمايشگر  LCDظاهر مي شاود) .پاس از بررساي ،چنانچاه
مشكل فني در قسمتي از دستگاه مشاهده گردد ،گزارش خرابي مربوطه صادر ميگاردد كاه باروي
صفحة نمايش  LCDقابل رؤيت است( .شكل )2و چنانچه رفع خرابيهاي گزارش شاده ماد نظار
نباشد ( توضيح در مورد هر كد خرابي در جدول صفحه  06آمده است) ،كاافيست دكمهاي فشاار
داده شود تا سيستم آمادة كار شود (( .البته بديهي است ،در اين حالت مودهايي كاه در ماورد آنهاا
گزارش خرابي اعالم شده است ،به صورت صحيح عمل نخواهند كرد)).
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SELF CHECK REPORT

Error Codes are:
02, 12, 22
شکل شمارة 3

در صورتيكه پس از مراحل  Self-Checkingبررسي انجام شده با موفقيت پايان يابد ،پيغام
(( در بررسي انجام شده خطاايي دياده نشاد)) باراي لحظااتي باروي نمايشاگر  LCDظااهر
ميگردد (شكل شمارة .)0

SELF CHECK REPORT
NO errors reported
شکل شمارة 4

وسپس پيغام (( به سيستم  MEG1خوش آمديد …)) بروي نمايشاگر  LCDظااهر مايشاود
(شكل شمارة  )5در اين هنگام اطالعات از قبل ذخياره شاده در حافظاة شامارة  ،10باه صاورت
چشمك زن در پانل ظاهر ميگردد و در اين لحظه كاافيست دكمهاي فشار داده شود تا سيساتم باه
حالت نرمال رفته و آمادة كار گردد.

WELCOME TO MEG1
Please press a key
to Start
شکل شمارة 5
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حال چنانچه پليت به دستگاه متصل نباشد ،آالرم صوتي پليت براي چند انيه به گوش ميرسد
و سپس آالرم نوري همچنان باقي مانده و آالرم صوتي قطع ميگاردد و در نمايشاگر  LCDپيغاام
خطاي  PTظاهر خواهد شد (در اين حالت چنانچه نراتور  Monopolarفعال شاود ،آالرم ناوري
وصوتي شروع به نوسان نموده و هم زمان پيغام خطاي  Plateبه صورت ابت بروي صفحة نمايش
 LCDظاهر ميگردد).
در صورتي كه براي اولين بار دستگاه را روشن مي كنيد قبل از باه كاارگيري دساتگاه در اتااق
عمل ،طبق دستورات زير عملكرد آن ،آزمايش شود:
 )1مراحل  Self-Checkingبايستي تا انتها بدون هيچ وقفهاي صورت گيرد و در انتها ،صافحة
نمايشMode ،هاي انتخاب شده را نمايش دهد (شكل شمارة .)6
الزم به ذكر است ،دستگاه در ابتدای روشن شدن ،اطالعات مربوط به حافظة شمارة  11را
U

U

روی نمایشگرها نشان داده و عمل مینماید (.در اين حافظه ،برناماهاي قابال توساط شاركت باه
عنوان  Defultذخيره شده است).
 )2تمامي نمايشگرهاي ديجيتال  22و  26و  22به ترتيب بايستي توانهااي از قبال تنظايم
شده در حافظة  10را نمايش دهند.
تذكر :
حالت ((  )) - - -در نمايشگرها ،نشانة ((عدم انتخاب توان در خروجي)) ميباشد.
U

 )3اگر الكترود خنثي يك تكة سالم به دستگاه متصل باشد ،هيچگونه هشادار صاوتي نباياد از
دستگاه شنيده شود ونبايستي پيغام خطاي مربوط به  Plateبروي صفحةنمايش  LCDدستگاه ظاهر
شود و همچنين بايستي چراغ شمارة  02به تاييد اتصال پليت يك تكه روشن شود.
اگر الكترود خنثي دو تكه سالم به دستگاه متصل باشد ،چنانچه به طاور كامال بابافات تمااس
داشته باشد هيچگونه هشدار صوتي نبايد از دستگاه شنيده شود ونبايستي پيغاام خطااي مرباوط باه
U

U

 Plateبروي صفحةنمايش  LCDدستگاه ظاهر شود و همچنين بايستي چراغ شمارة  01باه تايياد
اتصال صحيح پليت دو تكه با بافت روشن شود.
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 )4كلية لوازم جانبي دستگاه ،كانكتورهاي مربوط به قلام  ، Monopolarالكتارود خنثاي ،پادال
پايي و قلم  Bipolarرا دقيقاً بررسي كنيد و در صورت سالم بودن ،به دستگاه متصل نماييد.
 )5جهت فعال نماودن نراتاور دساتگاه ،نمايشاگرهاي ديجيتاال  22و  26و  22را توساط
دكمههاي مربوطه تنظيم نموده و وضعيت پدال پايي را در حالت  Monopolarقرار داده؛ سپس يك
تكه گوشت خام (يا ميوة خام ،يا يك قالب صابون و يا يك تكه پارچه كه مرطاوب باشاد) را روي
الكترود خنثي گذاشته و با فشار دادن كليدهاي انگشتي روي قلم  ، Monopolarنراتورهااي  Cutو
 Coagulationرا فعال كرده و خروجي  HFرا با قلم تكقطبي ،به گوشت خاام اعماال نمايياد(.اين
تست براي هردو خروجي  Monopolarانجام ميشود).
با هر بار فعاال كردن نراتور  ، Cutچاراغ هاي  20و  00روشن و صاداي پيوسته شنيده
ميشود .همچنين با فعال كردن نراتور  ،Coagulationچراغ  25و  27روشن و صداي پيوسته بم
با فركانس پائينتر شنيده ميشود .به طور مشابه ،با فشار دادن پدال پايي ،مراحل فوق تكرار
ميشود .و به طور همزمان اطالعات حاوي وضعيت انتخاب شده ،مود عملكردي ،نوع فعال شدن
نراتور و گزارش خرابي (در صورت مشاهدة خطا) ،بروي صفحه نمايش  LCDظاهر ميگردد.
 )6با فشار دادن كليدهاي  5و  6در بخش  Cutو كليدهاي  12و  12در بخش

Coagulation

 ،تغييرات  Levelرا در نمايشگرهاي ديجيتال هر بخش مشاهده كرده و با فعال كردن خروجاي
با پدال پايي يا كليدهاي انگشتي ،تغييارات قادرت خروجاي را در دو حالات  Cutو

HF

Coagulation

روي گوشت خام مشاهده نماييد.
 )7نمايشگرهاي ديجيتال  22را توسط دكمه هاي  22و  20تنظيم نماييد .وضعيت پادال پاايي را
در حالت  Bipolarقرار داده و با فشار پدال پايي ،خروجي  HFرا توسط پنست دوقطبي به گوشات
خام اعمال نماييد .اين تست را هم براي  Bipolar Cutوهم براي  Bipolar Coagتكرارنمايياد .باا
هر باار فعاال كاردن نراتاور  ، Bipolarچاراغ  50جهات

 Bipolar CutوBipolar Coagulation

روشن و صداي پيوسته مربوط به مودانتخاب شده ،شنيده ميشود.

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG1
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 )8با فشااار كليد  10وضعيت فعال شدن نراتور  Bipolarرا در حالت  Autoقرار دهيد.

با قرار دادن پنست روي گوشت خام و مرطوب ،نراتور  Bipolarبه صورت خودكار و با

تأخير0

تا  2.5انيه بسته به وضعيت انتخاب شده (مراجعه به بند  ،)0-1-2فعال ميشود حال با استفاده از
كليدهاي  21 ، 20ويا  12وضعيت فعال شدن نراتور  Bipolarرا در حالت
 Bipolar Coag.يا  Bipolar Cut.قارار دهيد .در اين حالت نبايد با قرار گرفتن پنسات روي
گوشت ،نراتور به صورت خودكار فعال شود.
 )9با فشار كليدهاي  22و  20در بخش  ، Bipolarتغييرات  Levelرا روي نمايشگر ديجيتال 22
مشاهده كرده و با فعال كردن خروجي  Bipolarتوسط پدال و يا به صورت خودكار روي گوشت
خام ،تغييرات قدرت خروجي را مشاهده نماييد .اين تست براي هر دو مود  Bipolar Coag.و
 Bipolar Cut.انجام ميشود.
 )11الزم به ذكراست با فشار كليدهاي  1تا  0براي  Cutو كليدهاي  0تا  11براي

Coag

جهت انتخاب مودها ،نام مودهاي انتخاب شده بروي صفحه نمايش  LCDظاهر ميشود.

مشـتري گرامي!
مورد :عملكرد محصول (پس از انجام
نارضـايتي در
مشـكل يا
هرگونه
صفحاتبروز
درصـورت
كارگيري آنها
نحوة به
 LCDو
نمايش
 -4معرفي
آزمايشهاي ذكر شده) و يا بسته بندي و حمل و نقل محصول و يا بازيافت محصول (پس
از پايان دورة عمر آن) و نيز درصورت داشتن هرگونه پيشنهاد براي بهبود كيفيت ،با
شركت مهندسي كاونديش سيستم ،بخش خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائيد.

26
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 )4معرفي صفحات نمايش  LCDو نحوة بهكارگيري آنها :

در دستگاه  Meg1از صفحة نمايش  LCDاستفادههاي متعددي ميشود كه ميتوان آنها را به دو
بخش عمده تقسيم كرد :
بخش اول صفحات صرفا نمايشي بوده و تنها كاربر را نسبت باه وضاعيت دساتگاه راهنماايي
ميكنند .فرضا در حالتي كه نراتور فعال نيست LCD ،برنامة اصلي سيساتم را در اول ساطر نشاان
ميدهد كه يكي از سه برنامة اصلي  General Surgery , Micro Surgery , TURميباشد.
در سطر دوم LCD ،مود انتخاب شده براي  Monopolar Cuttingرا نشان ميدهد كاه يكاي از
چهار مود  Pure,Blend1,Blend2,Blend3ميباشد.
در سطر سوم نيز مود انتخاب شده براي  Monopolar Coagulationنشان داده ميشود كه يكاي
از چهار مود  Swift,Forced,Spray,Softميباشد.
در سطر چهارم نيز پيغام هاي هشدار نمايش داده ميشود ،نمونهاي از صافحة  LCDدر حالات
غير فعال بودن نراتور ،در شكل شمارة  6نشان داده شده است.

GENERAL SURGERY

برنامة اصلی انتخاب شدة Monopolar

CUT: PURE
COAG: SWIFT

مودهای انتخاب شدة Monopolar
گزينة انتخاب رفتن به منوي اصلي

Menu

)(Go to MAIN PAGE

















شکل شمارة 6

در حالتيكه نراتور فعال است ،درسطر اول ،ناوع خروجاي كاه فعاال شاده اسات نشاان داده
ميشود ،يكي از اين هشت حالت زير خواهد بود :
(در زمان فعال بودن مود  Sprayدر خروجي هاي )MonopolarCoag1,2

Monopolar Coag1, Monopolar Coag2, Monopolar Coag, Monopolar Cut1, Monopolar
Cut2, Bipolar Cut, Bipolar Coag

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG1
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و در سطر دوم مود ) (effectنشان داده ميشود و در سطر سوم نوع لاوازم جاانبي كاه باراي فعاال
شدن استفاده شده است ( Foot Switchيا  ) Hand Switchمشاهده ميشود.نمونهاي از اين صفحات
در شكل 0نشان داده شده است.
عالوه بر امكانات نمايشي مذكور ،بخشي از تنظيمات تكميلي و برنامهريازيهااي دساتگاه تنهاا از
طريق صفحة نمايش  LCDو صفحة كليد چهارتايي كه زير  LCDقرار دارد ،قابل انجام است.
در اين قسمت نحوة انجام اين تنظيمات و برنامهريزيها بيان ميشود.

MONOPOLAR COAG 1
Effect: Swift
Activation: Foot Sw

شکل شمارة 8

 )4-1نحوةاستفاده از صفحات تنظيم : (Setting) LCD

براي ورود به صفحة  ، Settingابتدا كلياد  Menuرا فشاار دهياد تاا وارد صافحة

Main Page

شويد و سپس بافشار كليد  Ent.وارد صفحة  Settingشويد تا از امكاناتي كاه در صافحات بعادي
شرح داده ميشود استفاده نماييد.
ابزارهاي در اختيار قرار داده شده جهت انتخاب گزينهها :
الف) فلش حركت به سمت باال 
ب) فلش حركت به سمت پايين 

ج) عبارت  Backجهت انتخاب حالت برگشت به صفحة قبل در صفحة نمايش.
د) عبارت  Ent.جهت تاييد گزينه و انتخاب ادامة مسير يا ادامة عمليات در صفحة نمايش.

20

شركت مهندسي كاونديش سيستم

 )4-1-1نحوة انتخاب برنامههاي : General Surgery, Micro Surgery, TUR

:General Surgery
اين مود زماني انتخاب ميشود كه مودهاي ) Monopolar (Cut & Coagبه صورت نرمال
مورد نظر باشند ( در حالت عادي هميشه بايستي اين مود انتخاب شود).
 : Micro Surgeryزماني كه اعمال جراحي ظريف با توانهاي پايين و دقت باال مد نظر
باشد ،از اين مود استفاده ميشود.
 :TURاين مود جهت جراحي در محايط هااي تحات مايعاات فرضاا جراحايهااي مثاناه و
پروستات استفاده مي گردد.
 الزم به ذكر است ،يكي از مشكالت شناخته شده در  ،TURچگونگي شروع برش است .زيرا
الكترود برش ،تماس نسبتاً وسيعي با بافت و مايعات اطراف دارد كه اين باعث مي شود از ايجاد
چگالي باالي جريان كه براي برش نياز است جلوگيري شود و در صورت فعال نمودن نراتور
دستگاه ،به جاي ا رات برش ،ا رات انعقاد مشاهده شود.كه با تدابير انديشيده شده در دستگاه ،با
هربار فشردن پدال پايي ،توان مناسب جاهت برش (با حداقل ا رات انعقاد) به بافت اعمال مي شود.
با توجه به اين كه كليد مخصوو  TURروي پانل وجود دارد براي انتخاب مود  TURبعنوان مثال
براحتي مي توانيد همان كليد را فشار دهيد ونيازي به استفاده از منوهاي  LCDنيست.
 برای انتخاب مود  Micro Surgeryمراحل ذیل را به ترتیب انجام میدهیم :
 )1عبارت  Menuرا انتخاب نموده ( توسط شستي شمارة  ) 4و باه مناوي اصالي رفتاه كاه
شكل  2ظاهر ميشود.
 )2از منوي اصلي عبارت  Settingsرا انتخاب مينماييم (با كمك فلشهاي  و ) 

MAIN PAGE
Setting s
Programing

Ent.
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Back
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 )2عبارت  Ent.را انتخاب مينماييم (شستي) 4تابتوانيم تنظيمات را انجام دهيم كاه شاكل 10
ظاهر ميگردد.

SETTING
Mode: General
Bip. Time: 0.5



Ent.



Back
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 )0دوباره عبارت  Ent.را انتخاب مينماييم تا فضاي انتخاب مودهاي عملكاردي آشاكار شاود
كه شكل  11ظاهر ميشود.

General Surgery
MICRO Surgery
TUR
Set





Back
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 )5انتخاب مود عملكردي مورد نظر (بعنوان مثال مود  ،)Microكه توسط انتخاب شساتي ، 
بروي عبارت مورد نظر ميرويم (شكل شمارة )12

General Surgery
 MICRO Surgery
TUR
Set





Back
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و سپس شستي  SETرا انتخاب مينماييم .هماكنون شكل شامارة  12باه مادت چناد لحظاه
ظاهر خواهد شد كه به معني تاييد انتخاب انجام شده ميباشد.

00

شركت مهندسي كاونديش سيستم

Operating Mode
Is Set On
Micro Surgery
شکل شمارة 13

 )6هم اكنون انتخاب انجام شده است و براي اطمينان ازگزينة انتخاب شده در صفحة نماايش
 ،LCDعبارت انتخاب شدة ) ،(Microدر جلوي عبارت  Modeظاهر ميشود( .شكل شمارة )10

SETTING
Mode: Micro
Bip. Time: 0.5

Ent.





Back
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 )4-1-2نحوة تنظيم زمان تاخير استارت اتوماتيك : Bipolar Coagulation

 : Bip.timeاز اين گزينه زماني استفاده ميشودكه بخواهيم عمل  Bipolar Coagulationرا با
تاخير و به صورت اتوماتيك  ،پس از حس نمودن بافت انجام دهيم كه جهت تنظيم اين تاخير
زماني (از صفر انيه تا  2.5انيه) به روش ذيل عمل مينماييم.
 )1عبارت  Menuرا انتخاب نموده و به منوي اصلي ميرويم.
 )2از منوي اصلي عبارت  Settingرا انتخاب كرده و سپس عبارت  Ent.را انتخاب مينماييم.
 )2عبارت  Bip. Time:را انتخاب نموده و با انتخاب  Ent.به داخل محيط تنظيم ميرويم.
 )0با استفاده از كليدهاي ( INCافزايش) و ( DECكاهش) زمان مورد نياز را تنظيم مينماييم كه
فرضا براي تنظيم  1انيه ،بايستي شستي  INCرا انتخاب نماييم(.شكل )15

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG1
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Auto Bip. DELAY
t = 1.0 Sec
Set

Dec

Inc

Back
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 )5حال دكمة  Setرا انتخاب مينماييم كه پيغام تنظيم شد براي لحظاهاي باروي صافحه نماياان
ميشود(.شكل)16

Auto Bipolar Delay
time Is Set to
1.0 Sec
شکل شمارة 16

 )4-2نحوة استفاده از حافظه قابل برنامهريزي ): (Programing

موارد انتخاب شونده در

اين : MODE

Load

Save
 : Loadزمانيكه جراح بخواهد برنامهاي را كه قبال ذخيره نموده است را صدا بزناد و اساتفاده
نمايد از اين گزينه استفاده ميكند.
 : Saveزمانيكه جراح بخواهد برنامهاي را جهت جراحيهاي خود اختصاو
دهد و آنرا براي جراحيهاي بعدي نيز استفاده نمايد  ،از اين گزينه براي ذخيره برناماة ماورد
نظر استفاده مينمايد.
 )1جهت وارد شدن به منوي اصلي و دسترساي باه حافظاه ابتادا عباارت  Menuرا از صافحة
نمايش انتخاب مينمايم.

02
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 )2حال گزينة  Programingرا توسط شستيهاي  و  انتخاب نموده (شكل  )17و عبارت
 Ent.را انتخاب مينماييم تا وارد فضاي برنامه شويم كه در اين لحظاه شاكل  10ظااهر خواهاد
شد.

MAIN PAGE
Settings

Programing


Ent.



Back
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PROGRAMING

Load
Save

Ent.





Back
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 )4-2-1مراحل فراخواني برنامة ذخيره شده در حافظه :

مراحل ذیل را به ترتیب انجام میدهیم :

 )1پس از وارد شدن به فضاي برنامه نويساي ) ،(Programingجهات فراخاواني گزيناة(( ))Loadرا
انتخاب وسپس با انتخاب عبارت  Ent.به صفحة فراخواني وارد ميشويم(شكل .)12

LOAD PAGE
Program

NO: 1

Name: MATIN

Load
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Back
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 )2شمارة برنامة مد نظر را جهت فراخواني انتخاب مينماييم كه بدين منظور انتخاب عالمات 

جهت افزايش شماره وانتخاب عالمت  جهت كاهش شماره ميباشد و با انتخاب عبارت

Load

 ،اطالعات حافظة انتخاب شده فراخواني ميشود .و پيغام آمده در شكل  20باراي لحظااتي باروي
صفحة نمايش ظاهر ميشود(.مطابق با شماره برنامةانتخاب شده)
PROGRAM

NO: 1

MATIN
Is being Loaded
شکل شمارة 21

 )4-2-2نحوة ذخيره كردن برنامههاي مورد نظر جراح :

مراحل ذیل را به ترتیب انجام میدهیم :
 )1پس از وارد شدن به فضاي برنامه نويسي ) ،(Programingبا استفاده از شساتيهااي  و
 عبارت

Save

را انتخاب مي نماييم (شكل .)21

 )2حال عبارت  Ent.را جهات وارد شادن باه محايط ذخيارة برناماه ) ، (Save Pageانتخااب
مينماييم(شكل.)22

PROGRAMING
Load

 Save



Ent.


شکل شمارة 21

SAVE PAGE
Program

NO: 1
Name: AAAAA
Save

Name
شکل شمارة 22
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Back
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نکته  :در اين صفحه ،عبارت  Nameجهت تعريف نام باه كاار مايرود كاه كافيسات شساتي
مربوطه انتخاب شود تا وارد فضاي برنامه نويسي جهت تعرياف ناام شاويم و عالمات  جهات
افزايش شماره برنامه به كار مي رود و در نهايت عبارت  Saveزماني استفاده ميشود كه شاماره و
نام برنامة مورد تاييد ،جهت ذخيره در حافظه مشخص شده باشد.
ابتدا جراح ،نام و سپس شمارة برنامة مورد نظرخود را تعريف نموده (طبق دساتورالعمل آماده
در بند بعدي) ،مودهاي مورد نياز وهمچنين توانهاي موردنظر خود را انتخااب كارده ودر نهايات
عبارت  Saveرا جهت ذخيره موارد تعيين شده ،انتخاب مينمايد.كاه باراي لحظااتي پيغاام ذخياره
شدن اطالعات بروي صفحة نمايش ظاهر ميشود (شكل .)22

System Settings
are being Save
into Program No.1
MATIN
شکل شمارة 23

 )4-2-2-1طريقة نام گذاري براي برنامة مورد نظر جراح :

پس از آنكه وارد فضاي ذخيره شديم) (Save Pageبا انتخاب عبارت  Nameوارد فضاي برناماة
((نام)) ميشويم (شكل  .) 20هر كاركتري كاه درحاال چشامك زدن ماي باشاد ،توساط انتخااب
عالمت قابل تغيير است.

Program Name
Program

NO: 1
Name: AAAAA

Set

CHR
شکل شمارة 24
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راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG1

05

 : CHRاين عبارت جهت انتخاب كاراكترهاي مربوط به نام گذاري برنامه مورد نظر جراح
بهكار ميرود.
 : هر كاراكتري كه توسط عبارت  CHRانتخاب ميشود ،توسط اين فلش ،حروف التين
مربوط به آن كاراكتر به ترتيب و پشت سر هم تغييركرده تا زمانيكه حرف مورد تاييد فرا رسد
(ابتدا حروف ،سپس اعداد) ،و براي ادامة كار كافي است مجددا عبارت  CHRرا انتخاب نماييم.

اين روال تا انتخاب تمامي كاراكترهاي نام ،تكرار ميشود و در انتها عبارت  Setانتخاب ميشود.

 )4-3نحوة مشاهدة كد خطاهايي كه در صورت خرابي سيستم صادر ميشوند :

برای مشاهدة كد خطاها بایستی مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهیم :
 )1عبارت  Menuرا انتخاب نموده و به منوي اصلي ميرويم.
 )2از منوي اصلي ( با كمك فلشهاي  و  )عبارت  Errorsرا انتخاب كرده و سپس
عبارت  Ent.را انتخاب نموده و وارد محيط  ERRORSميشويم.
 )2با وارد شدن به اين محيط ،خطاهاي ايجاد شده در حين كار مشاهده ميگردد (.شكل
شمارة.)25

U

U

الزم به ذكر است كه كد خطاهای ظاهر شده شامل خطاهای مربوط به حالت
 Self-Checkingنمیباشند و تنها شامل خطاهایی میشود كه در حین كار با دستگاه رخ
داده است.

ERRORS
62, A2

شکل شمارة25
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 )4-3-1جدول مفهوم هشدارهايي كه به صورت كد ذخيره ميگردند :

كد

مفهوم كید

كد

مفهوم كید

01

افزايش ولتا منبع تغذيه Auto-bi-coag

72

كاهش توان خروجي نراتور Blend3-cut

02

كاهش توان خروجي نراتور Auto-bi-coag

73

افزايش جريان نشتي غير مجاز Blend3-cut

11

افزايش ولتا منبع تغذيه bi-manual

81

افزايش ولتا منبع تغذيه swift-coag

12

كاهش توان خروجي نراتور bi-manual

82

كاهش توان خروجي نراتور swift-coag

21

افزايش ولتا منبع تغذيه bi-cut

83

افزايش جريان نشتي غير مجاز swift-coag

22

كاهش توان خروجي نراتور bi-cut

91

افزايش ولتا منبع تغذيه forced-coag

41

افزايش ولتا منبع تغذيه pure-cut

92

كاهش توان خروجي نراتور forced-coag

42

كاهش توان خروجي نراتور pure-cut

93

افزايش جريان نشتي غير مجاز forced-coag

43

افزايش جريان نشتي غير مجاز pure-cut

A1

افزايش ولتا منبع تغذيه spray-coag

51

افزايش ولتا منبع تغذيه Blend1-cut

A2

كاهش توان خروجي نراتور spray-coag

52

كاهش توان خروجي نراتور Blend1-cut

A3

افزايش جريان نشتي غير مجاز spray-coag

53

افزايش جريان نشتي غير مجاز Blend1-cut

B1

افزايش ولتا منبع تغذيه soft-coag

61

افزايش ولتا منبع تغذيه Blend2-cut

B2

كاهش توان خروجي نراتور soft-coag

62

كاهش توان خروجي نراتور Blend2-cut

B3

افزايش جريان نشتي غير مجاز soft-coag

63

افزايش جريان نشتي غير مجاز Blend2-cut

F4

خرابي مدار مونيتورينگ پليت بيمار

71

افزايش ولتا منبع تغذيه Blend3-cut

F5

خرابي حافظة سيستم

F7

قطعي ارتباط ميان بردهاي داخلي سيستم
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 )5سيستم آالرم دستگاه:

وضعيتهايي در سيستم كه توجهي را از جانب كاربر نياز دارند به دو دستة اصلي آالرم و اطالعاتي
تقسيم ميشوند .با كشف چنين وضعيتهايي ،سيگنالهاي ديداري و صوتي (بوسيلة ،LED ،LCD
 ،7segmentبازر و بلندگو) توسط سيستم توليد ميشود .با روشن شدن دستگاه تمام وسايل توليد
اين سيگنالها فعال ميگردد .به اين ترتيب ،كاربر ميتواند از صحت سيستم توليد آالرم آگاهي پيدا
نمايد .براي درك سيگنالهاي ديداري و صوتي (به جز  )LCDحداكثر فاصلة  3mاز دستگاه براي
كاربر پيشنهاد ميشود .حداكثر فاصلة مناسب براي رؤيت  2m ،LCDميباشد.
 )5-1وضعيتهاي آالرم:

در جدول ( )5-1وضعيتهاي آالرم دستگاه به همراه توضيحات مربوطه آورده شده است.
 )5-1-1گروه وضعيتهاي آالرم:

وضعيت آالرم بر اساس اينكه اتفاق بيروني ايجاد كننده آن در كدام قسمت رخ ميدهد ،به دو گروه
تقسيمبندي شده است.
 )1فنی (:)Technical
اتفاق موردنظر در دستگاه و لوازم جانبي رخ ميدهد.
 )2عملکردی (:)Functional
اتفاق موردنظر در تقابل دستگاه و اپراتور يا بيمار ،در هنگام بكارگيري دستگاه رخ ميدهد.
ممكن است يك وضعيت آالرم بدالئل متفاوت فني يا عملكردي ايجاد گردد .در جدول  1در مقابل
چنين وضعيتهاي آالرمي در قسمت گروه ،عبارت فني-عملكردي قيد شده است.
 )5-1-2اولويت وضعيتهاي آالرم:

به وضعيتهاي آالرم ،بنابه ميزان آسيبي كه ميتوانند براي بيمار ،اپراتور و يا دستگاه داشته باشند،
دو اولويت اختصاو داده شده است .اين دو اولويت براساس استاندارد
"متوسط" و "پايين" ناميده شده است.

IEC 60601-1-8
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 )1اولويت متوسط:
در زمان وجود وضعيتهاي آالرم با اولويت متوسط ،بعلت امكان آسيبهاي جدي ،فعاليت نراتور
دستگاه قطع شده و دستگاه نميتواند انتظار كاربر را برآورده سازد .اين موضوع خود ميتواند
خطرات بالقوهاي در پي داشته باشد .بنابراين نياز به واكنش سريع كاربر براي رفع مشكل وجود
دارد.
با رخداد يك آالرم با اولويت متوسط ،عبارتي مرتبط با وضعيت آالرم ،كه با كلمة " "Fail:آغاز
ميشود ،بر روي  LCDنمايش داده ميشود .همچنين ERROR LED ،يا  LEDپليت (بر اساس نوع
آالرم) شروع به چشمك زدن مينمايد و سيگنال صوتي طبق الگوي مشخصي توسط يك بازر با
سطح صوت ( 79dBAاز فاصلة  1متري) و فركانس  ،2300 Hzتوليد ميگردد.
 الگوي چشمك زدن LEDها:متوالياً  600 msروشن و  250 msخاموش ميشوند.
 الگوي توليد سيگنال صوتي:سه صوت متوالي ،كه مجموعاً يك  burstناميده ميشود ،و با فاصلة  4sتكرار ميگردد .در هر
 burstنيز بازر با فواصل  250 msروشن و خاموش ميشود.
با برطرف شدن وضعيت آالرم با اولويت متوسط ،تمام سيگنالهاي آالرم مربوطه قطع ميشوند.
فقط در صورتيكه  burstسيگنال صوتي تكميل نشده باشد ،اين سيگنال تا تكميل  burstادامه
مييابد.
 )2اولويت پايين
در زمان وجود وضعيتهاي آالرم با اين اولويت ،آسيبهاي احتمالي آنقدر خفيف هستند كه نياز
فوري به تغيير در شرايط كار دستگاه (مانند قطع نراتور) نميباشد .اما ،بايد كاربر از اين وضعيت
آگاه شود تا در زمان مناسب ،واكنش مورد نياز را براي پاسخ به وضعيت آالرم مربوطه نشان دهد.
همچنين ،در اين حالت كه دستگاه در حال ادامه فعاليت ميباشد نويز شنيداري كمتري (بعلت
فوريت كمتر اولويت پايين) بوجود ميآيد.
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با رخداد يك آالرم با اولويت پايين ،عبارتي مرتبط با وضعيت آالرم ،كه با كلمة " "Er:آغاز
ميشود ،بر روي  LCDنمايش داده ميشود .همچنين ERROR LED ،يا  LEDپليت (بر اساس نوع
آالرم) روشن ميگردد و سيگنال صوتي طبق الگوي مشخصي توسط بازر با سطح صوت

79dBA

(از فاصلة  1متري) و فركانس  ،2300 Hzتوليد ميگردد.
 الگوي چشمك زدن LEDها:بصورت پيوسته روشن ميشوند.
 الگوي توليد سيگنال صوتي:بازر دو بار متوالي با فواصل  150 msروشن و خاموش ميشود.
با برطرف شدن وضعيت آالرم با اولويت پايين تمام سيگنالهاي آالرم مربوطه قطع ميشوند.
 )5-1-3رتبهبندي توليد سيگنالهاي آالرم:

در صورت رخداد وضعيتهاي آالرم با اولويت متوسط و پايين بطور همزمان ،سيگنال آالرم تنها
براي آالرم با اولويت متوسط توليد ميگردد .در ضمن ،در صورت رخداد آالرمهاي با اولويت
يكسان ،تمام عبارتهاي مرتبط بر روي  LCDبه نمايش در ميآيد.
 )5-1-4سيستم ثبت آالرم در حافظه:

از ميان آالرمها ،آنها كه نشان دهندة خرابي دستگاه ميباشند ،بصورت كد در يك حافظه ذخيره
مي شوند تا در صورت نياز بتوان از اشكاالت دستگاه مطلع شد .اين حافظه ظرفيت ذخيرهسازي 10
آالرم را دارد ،به اين معنا كه همواره اطالعات  10خرابي آخر در حافظه بت ميباشد .محتويات
اين حافظه با خاموش و روشن شدن دستگاه و يا قطع برق از بين نميرود.
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جدول ( :)5-1آالرمهاي دستگاه

رديف

اتفاق

هشدار ظاهر شده روي
LCD

1

اشكال در وضعيت پليت در حالت تقاضاي كار با مونوپالر

Fail: Plate

2

اشكال در وضعيت پليت در حالت عدم تقاضاي كار با مونوپالر

Er: PT

3
4
5

تقاضاي كار با توان بيش از  200Wزمانيكه هنوز  1دقيقه از كار قبلي سيستم با
توان بيش از  200Wبه مدت  1دقيقه نگذشته است
افزايش ولتا منبع تغذيه داخلي بيش از حد تعيين شده
كاهش بيش از حد مجاز توان خروجي نراتور

HF

Fail: P>200
Fail: OV
Er: FE

6

افزايش جريان نشتي دستگاه بيش از حد مجاز در حالت فعاليت مونوپالر

Fail: LC

7

كار پيوستة سيستم به مدت  1دقيقه

Fail: Time Out

8

كار پيوستة بيش از  20انيه

Er: TO

وجود تقاضا در لحظة ورود به حالت كار عادي سيستم زمانيكه كه دستگاه در
9

حالت  Standbyيا

Self-Checking

بوده است يا

Er: IR

تنظيم بايپالر برروي  Auto Coag.زمانيكه قلم روي بافت است
11

خرابي حافظه سيستم

Er: ME

11

قطعي ارتباط ميان بردهاي داخلي سيستم در حالت تقاضاي فعاليت سيستم

Fail: Connector

12

قطعي ارتباط ميان بردهاي داخلي سيستم در حالت عدم تقاضاي فعاليت سيستم

Er: CN
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گروه

اولويت

اثر هشدار بر فعاليت دستگاه

ثبت در حافظه

فني -عملكردي

متوسط

قطع يا عدم اجازه فعاليت مونوپالر



فني -عملكردي

پايين

--



عملكردي

متوسط

عدم اجازه فعاليت



--

فني

متوسط

قطع فعاليت



--

فني

پايين

--



--

فني

متوسط

قطع فعاليت



--

عملكردي

متوسط

قطع فعاليت



--

عملكردي

پايين

--



--

توضيحات

 ثبت در حافظه فقی در حالیت خرابییمدار مونیتورینگ پلیت بیمار انجام میشود
 لطفاً به توضیح شمارة ( 1صفحة )52مراجعه شود
 ثبت در حافظه فقی در حالیت خرابییمدار مونیتورینگ پلیت بیمار انجام میشود
 در حالت برقراری این وضیعیت هشیداربه تقاضای مونوپالر پاسخ داده نمیشود
 لطفاً به توضیح شمارة ( 1صفحة )52مراجعه شود

عدم اجازة فعاليت نراتوري كه
--

فني -عملكردي

پايين

موجب رخداد اين هشدار شده است



فني

پايين

--



فني

متوسط

قطع يا عدم اجازه فعاليت



--

فني

پايين

--



--

 لطفاً به توضییح شیمارة ( 3صیفحة )52مراجعه شود
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توضيحات مربوط به جدول (:)5-1

 )1آالرم "اشکال در وضعیت پلیت"
اين آالرم در دو حالت ايجاد ميشود:
الف) اشكال در اتصال پليت :اين اشكال در استفاده از پليت يكتكه بعلت قطع شدن كانكتور يا كابل پليت و
براي پليت دوتكه بعلت قطعي كانكتور يا كابل پليت ،كيفيت نامناسب اتصال پليت به بدن بيمار ،قطع كامل
اتصال پليت به بدن بيمار ،يا تغييرات زياد در مقاومت بين دو تكة پليت ميباشد .البته تغييرات مقاومت بدليل
تأ ير احتمالي نويز نراتور بر مدارات پليت ،در حالت فعاليت مونوپالر چك نميشود.
ب) خرابي مدار مونيتورينگ پليت بيمار :اين خطا به معناي اشكال در مدار مخابرة وضعيت اتصال پليت
دوتكه به سيستم كنترل ميباشد .با كشف اين اشكال كد خطاي

F4

در حافظه بت ميشود .متعاقب اين

آالرم ،درصورت وجود تقاضاي كار با مونوپالر دستگاه فعال نشده و آالرم  )Fail: Plate( 1ايجاد خواهد شد.
 )3آالرم "خرابی حافظه سیستم"
در هر بار نوشتن تنظيمات سيستم در حافظه ،يكسان بودن مقادير ذخيره شده در حافظه با اين تنظيمات چك
ميشود .يكسان نبودن اين دو منجر به آالرم "خرابي حافظه سيستم" ميشود .با هر نوع تقاضا براي فعاليت
سيستم ،وضعيت آالرم "خرابي حافظه سيستم" پايان مييابد.
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 )5-2وضعيتهاي اطالعاتي:

عالوه بر وضعيتهاي آالرم ،وضعيتهاي ديگري نيز رخ ميدهند كه گرچه در آنها خطري متوجه بيمار
يا اپراتور نيست ،اما نياز به جلب توجه كاربر دارند .اين وضعيتها ،وضعيت اطالعاتي ناميده شده و
شامل خطاي استفاده از دستگاه (زماني كه خطري متوجه بيمار يا اپراتور نيست) و اتفاق جديدي (مانند
فعال شدن نراتور) كه در حالت استفاده عادي از دستگاه روي ميدهد ،ميباشند .در جدول 2
وضعيتهاي اطالعاتي دستگاه به همراه توضيحات مربوطه آورده شده است.
 )5-2-1مشخصات سيگنالهاي اطالعاتي:

سيگنالهاي اطالعاتي در هنگام فعاليت نراتور ،با ساير وضعيتهاي اطالعاتي متفاوت ميباشد.
نراتور داراي صفحهاي اختصاصي برروي  LCDاست كه با فعال شدن آن به نمايش در ميآيد .اين
صفحه شامل اطالعات تكنيكي است كه فعال شده است .در هنگام فعاليت نراتورLED ،هاي مربوط
به تكنيكي كه فعال ميباشد ،روشن شده و سيگنال صوتي ،بطور پيوسته ،توسط يك بلندگو با سطح
صوت قابل تنظيم ( 50 dBA-70 dBAاز  1متري) توليد ميگردد.
 فركانسهاي صوت توليدي در هنگام فعاليت هر تكنيك:680 Hz :Monopolar Cut
520 Hz :Monopolar Coag

فعال شدن  Mono Coag1,Mono Coag2بصورت همزمان:

470 HZ

610 Hz :Bipolar Cut
470 Hz :Bipolar Coag

با رخداد ساير وضعيتهاي اطالعاتي ،عبارتي مرتبط با آن بر روي  LCDنمايش داده ميشود .در
برخي از اين وضعيتها (رديفهاي 2و  2در جدول ( ))5-2نيز 7segmentهاي مرتبط با آن شروع به
چشمك زدن ميكنند .همچنين ،سيگنال صوتي طبق الگوي مشخصي توسط بلندگو با سطح صوت
قابل تنظيم ( 50 dBA-70 dBAاز  1متري) ،توليد ميگردد.

 الگوي چشمك زدن 7segmentها:7segmentها با زمانبندي  350 msروشن و خاموش ميشوند.
 -الگوي توليد سيگنال صوتي:
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بلندگو دو بار متوالي با فواصل  350 msروشن و خاموش ميشود.
 )5-2-2رتبة سيگنالهاي اطالعاتي در مقايسه با سيگنالهاي آالرم:

در صورت وجود وضعيتهاي اطالعاتي و آالرم بطور همزمان ،معموالً تنها پيغام مربوط به
وضعيت(هاي) آالرم بر روي  LCDنمايش داده ميشود (اما ،بقية سيگنالهاي اطالعاتي و آالرم
مربوطه توليد ميگردند).اما ،پيغام  LCDمربوط به وضعيتهاي اطالعاتي مرتبط با تقاضاي كاربر
(رديفهاي 2 ،2و  5در جدول ( ))5-2مادام كه تقاضا مرتفع نشده ،به پيغام مربوط به وضعيتهاي
آالرم اولويت

دارد.

جدول ( :)5-2وضعيتهاي اطالعاتي دستگاه

رديف

اتفاق

عبارت ظاهر شده روي LCD

تأثير بر فعاليت

1

فعاليت ژنراتور

صفحة اختصاصي

--

2

شروع كار با توان  1يا صفر شدن توان در حين كار

P=0

3

تقاضاي فعاليت همزمان  mono cutو mono coag.

Unacceptable
Request

عدم اجازة فعاليت

4

تنظيم بايپالر برروي  Auto Coagزمانيكه قلم بر روي بافت نباشد

Auto Bip.

--

5

كشف لحظة انعقاد بافت در حالت Auto Stop

Coag Complete

قطع فعاليت

عدم اجازة فعاليت يا
قطع فعاليت

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG1

55

 )6انتخاب توانهاي خروجي
هشدار !
به خاطر داشته باشيد:
همواره انتخاب توان بيش از حد نياز باعث افزايش خطرات و عوارض احتمالي ميشود.

 )6-1انتخاب توان خروجي در برش تكقطبي

انتخاب مناسب مقدار توان خروجی در برش تک قطبی ،یکیی از مهیمتیرین عوامیل می ثر در
كیفیت برش است.
مقدار بهينة توان ،بستگي به عوامل مختلفي از قبيل ،شكل هندسي الكترود فعال مورد استفاده باراي
برش ،سرعت حركت دست جراح ،نحوة حركت الكترود روي بافت ،خصوصايات بافات و شاكل
موج جريان انتخاب شده براي برش دارد.
اگرچه انتخاب توان كامالً بستگي به تجربيات و نظر شخص جراح دارد ،اما توجه به موارد زير ،در
انتخاب مناسب توان ضروري است:
 در حالت اول يا  ، PURE CUTدرصورت استفاده از الكترودهااي ساوزني و ياا  Lancetكاه
قطار بسايار كمي دارند و براي برش نرم و هموار با حداقل انعقاد سطوح مجااور مناساب هساتند.
انتخاب قدرت بين  100تا 150وات معموالً مناسب است.
 در صورت استفاده از الكترودهايي با قطر بزرگ تار مثال ،الكترودهااي چااقويي ياا حلقاوي،
انتخاب قدرت بين  150تا  200وات در حالت اول يا  ، Pure Cutمعموالً مناسب است.
 در صورت نياز به انعقاد بيشتر بافتهاي مجاور ،از حالتهاي  Blendاستفاده ميشاود كاه باه
صورت تقريبي ،در  Blend 1مقادار  120تا  170وات و در  Blend 2مقدار 100تا  150وات و در
 Blend 3مقدار  50تا  100وات در اغلب اعمال جراحي مناسب ميباشند.
 به طور كلي در برش بافت هاي چرب ،به خاطر افزايش مقاومت الكتريكي اين بافتها ،قدرت
انتخاب شده بايد حدود  20تا 50وات ،بيشتر انتخاب شود.
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 در هر حال ،تميز بودن سطح الكترود برش ،براي بهبود كيفيت برش و جلاوگيري از انتخااب
بيش از حد توان ،ضروري است.
 چنانچه نياز به استفاده از قابليت  TURميباشد ،از تمامي مودهاا Pure ،و  ، Blendمايتوانياد
اساتفاده نمائيد كه معموالً توان مناساب بين 150تا  200وات در مود  Pureو بين  120تا  170وات
در مااود  Blend1و  100تااا  150وات در مااود  Blend2و بااين  70تااا  120وات در مااود

Blend3

ميباشد.
 )6-2انتخاب توان خروجي در انعقاد تكقطبي :

در انعقاد تك قطبي نيز ،انتخاب توان مناسب بستگي به نوع بافت و شاكل هندساي الكتارود و
شكل موج جريان انتخاب شده دارد.
توجه به نكات زير در انتخاب بهينة توان خروجي ضررور
است:

 الکترودهای فعال همواره تمیز نگهداشته شیوند ،زيرا روي سطح الكترودهاي كثيف ،الياهاي
از بافتها و خون خشك شده وجود دارد ،كه مانع عبور جريان كافي ميشود و عالوه بار نيااز باه
توان بيش از حد ،باعث جرقههاي ناخواسته و كربنيزه شدن بافتها ميشود.
 در هنگام استفاده از الكترودهاي كروي ،يا صفحهاي ،و يا استفاده از پنست(كه جراح موضاع را
با پنست گرفتاه و الكتارود فعاال را باه پنسات تمااس مايدهاد) ،توصايه مايشاود از وضاعيت
 Swiftاستفاده شود و قدرت خروجي بين  50تا  100وات انتخاب شود.
 در صورتي كه از الكترودهاي فعال با سطح مؤ ر نسبتاً كوچك باراي انعقااد اساتفاده مايشاود
توصيه اين است كه از وضعيت  Forced Coagulationاستفاده شده ،و توان خروجي بين  20تاا 70
وات انتخاب شود.
 در صورتي كه از وضعيت  Spray Coagulationبراي انعقاد توساط الكترودهااي باا قطار كام
استفاده ميشود ،توصيه اين است كه قدرت خروجي بين  20تا  50وات انتخاب شود.
 در موارديكه از وضعيت  Soft Coagulationبراي انعقاد ماليم بافات و حاداقل كربنيزاسايون
استفاده ميشود ،توان خروجي بين  00تا  00وات در اغلب جراحيها مناسب است.
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 )6-3انتخاب توان خروجي در انعقاد دوقطبي :

در اغلب كاربردها توان خروجي  25الي  50وات در اين روش كافي ميباشد.
انتخاب بيش از حد توان خروجي ،باعث چسبيدن الكتارود باه بافات و كربنيازه شادن ساطح
الكترود و عدم عبور جريان مي شود .معموالً اگر نوك پنست تميز باشد و تاوان باه صاورت بهيناه
انتخاب شود ،انعقاد كامل در طي زمان حدود  1تا  5انيه صورت ميپذيرد.
U

U

 اگر توان ،كمتر از حد نياز انتخاب شود ،انعقاد بسيار كند انجام ميشود.
 اگر توان زياد انتخاب شود ،دماي بافت سريعاً باالرفاته ،ممكن است باعث باالرفتن فشار بخاار
داخل بافتها ،و در نتيجه ،تركيدن و پاره شدن بافتها شود.
 )6-4انتخاب توان خروجي در برش دوقطبي :

البته با توجه به اینکه در حال حاضر ابزارآالت ویژة برش دو قطبی در بیمارستانهای ایران
كمیاب میباشند ،از این مود كمتر استفاده میشود .به هرحال در صورت استفاده از این روش،
توصیه میشود توان خروجی بین  51تا  111وات انتخاب شود.
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 )7مراقبت و تميزكردن و ضدعفوني كردن دستگاه :

 انتخاب محل مناسب براي استقرار دستگاه ،ميتواند از آسيب رسيدن و صادمه ديادن دساتگاه
جلوگيري كند .دستگاه بايد به صورت ابت و بدون لرزش نصب شود و به گونهاي قرار گيرد ،كاه
در معرض مواد قابل اشتعال و يا مايعات آلودهكننده قرار نگيرد.
 براي تميزكردن و ضدعفوني كردن دستگاه ،از مواد غيرقابل اشتعال استفاده كنيد و تا حد امكان
از ريختن مايعات بر روي دستگاه ،و وارد شدن رطوبت و مايعات پاك كنناده باه داخال دساتگاه،
اجتناب كنيد.
در صورتی كه ناگزیر به استفاده از مواد قابل اشتعال ،برای پاك كردن و ضدعفونی كردن
دستگاه هستید ،پیش از این كه دستگاه را روشن كنید ،مدتی صبر كنید تا این مواد كامالً تبخیر
شوند.
 بيرون آوردن و جازدن فيش هاي مربوط به لوازم جانبي را ،به آرامي و ماليمت انجام دهيد ،تاا
از عمر اين فيشها كاسته نشود.
 توصيه ميشود هرسال يك بار ،دستگاه را براي كاليبراسيون وكنترل ايمني ،در اختياار شیركت
U

مهندسی كاوندیش سیستم و يا يكي از نمايندگي هاي مجاز اين شركت قرار دهيد و نتاايج كنتارل
كيفي و آزمونهاي استاندارد ايمني دستگاه را مجدداً همراه با دستگاه از شركت دريافت كنيد.
U

توجه

نشت مايعات به داخل دستگاه ممكن است باعث ايجاد خرابي در دستگاه گردد؛ از آنجا كه از قسمت زيرين
دستگاه ،امكان نفوذ مايعات به داخل آن وجود دارد ،در هنگام تميز و ضدعفوني كردن دستگاه احتياطات
الزم را رعايت نماييد.
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 )8نكات مهم در استفادة صحيح و ايمن از دستگاه جراحي الكتريكي مدل MEG1
U

1ـ )8لوازم جانبي دستگاه و روش تميزكردن و ضدعفوني كردن آنها :

لوازم جانبي دستگاه الكتروكوتر مدل  MEG 1عبارتند از:
الف) قلم تكقطبي
ب) الكترودهاي قلم تكقطبي براي برش و انعقاد
ج) صفحة بيمار با كابل اتصال به دستگاه
د) پدال پايي
ه) پنست دوقطبي و كابل اتصال آن به دستگاه(در صورتيكه مورد درخواست بوده باشد).
و) ابزار vessel sealing

هشدار  :توصیه می شود تنها از لوازم جانبی
U

Original

كه توس شركت كاوندیش در اختیار

شما قرار داده شده است ،استفاده نمایید و هرگز از لوازم جانبی غیر اسیتاندارد و نیامرغوب و
آسیب دیده و معیوب ،استفاده ننموده و همواره از سالم بودن عایق این لوازم اطمینیان حاصیل
فرمائید .و توجه داشته باشید كه قلم های یک بار مصرف چندین بار مورد استفاده قرار نگیرند.
U

 در صورتي كه نسبت به سازگار بودن لوازم جانبي خود اطمينان نداريد با شركت كاوناديش ياا
نماينده هاي مورد تاييد كاونديش تماس حاصل نموده تا از سازگار بودن آن اطمينان حاصل نماييد.
هشدار :

تنها از لوازم جانبی كه حداكثر ولتاژ قابل تحمل آن ها ،از حداكثر ولتیاژ

خروجی دستگاه ( )Vpدر مدهایی كه مورد استفاده قرار خواهند گرفت ،بیشیتر
باشد استفاده نمایید .برای اطالع از ماكزیمم ولتاژ خروجی به فصل ویژگیها و مشخصیات
دستگاه جراحی الکتریکی مدل  MEG1صفحة  11مراجعه نمایید .در جدول مربوطه میاكزیمم

ولتاژ بصورت ( Vp-p (=2×Vpداده شده است .اسیتفاده از ابیزار ،بیا ولتیاژ نیامی كمتیر از
ماكزیمم ولتاژ خروجی ،ممکن است موجب آسیب به بیمار ،اپراتور یا ابزار گیردد .الزم اسیت
ولتاژ نامی هر ابزار از كارخانة سازنده آن تهیه گردد.
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 استفاده از لوازم جانبي غير استاندارد و معيوب يا اساتفاده از لاوازم هااي جاانبي غيار مجااز ،
پيامدهاي ذكر شده در ذيل را به دنبال خواهد داشت :
 -1فعال شدن ناخواستة نراتور.
 -2وارد آمدن آسيب يا شوك الكتريكي به بيمار يا تيم جراحي.
 -2غير فعال شدن سيستم مانيتورينگ كيفيت تماس Plateبا بيمار).(REM
 -0انتخاب ناخواسته و اشتباه مودهاي جراحي.
 -5كم شدن يا قطع و وصل شدن توان خروجي الكتروكوتر.
 -6شوك الكتريكي و يا تحريك اعصاب عضالني در ا ر قوس الكتريكي بين دو فلز.
 -7تداخل الكترومغناطيسي در تجهيزات مانيتورينگ(زماني كه الكتروكوتر فعال مي شود).
 -0افزايش بيش ازحد جريان نشتي فركانس باال.
 -2خراب شدن نراتور.
هشدار!
 لوازم جانبی Monopolarتنها باید به فییش خروجیی  Monopolarمتصیل شیوند و لیوازم
جانبی  Bipolarنیز تنها باید به فیش های خروجی  Bipolarمتصل شوند و هرگز نباید جابجیا
متصل شوند.
 تمامی لوازم جانبی باید به صورت مطمئن و بدون نیاز به فشار زیاد ،در محیل خیود قیرار
بگیرند.
 از لوازم جانبی كه به طور صحیح قادر به متصل شدن به دستگاه نمی باشند و ییا میواردی
همچون :قطعی ،شکاف یا عالئم فرسودگی دیگر ،در آنها دیده می شود ،استفاده ننمایید.
 هنگام جازدن كانکتورها و فیش های لوازم جانبی و درآوردن آنها از دستگاه ،الزم است به
آرامی و مالیمت این كار انجام شده و از فشار زیاد به كابلها و فیشها اجتناب شود.
هشدار !
U

هرگز برای متصل نمودن لوازم جانبی به ژنراتور از مبدل استفاده نفرمایید.
U
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الف) قلم تك قطبي

لوازم جانبي سازگار با سوكت هاي مادگي  Monopolarبه قرار ذيل مي باشند:
 -1قلم جراحي سه پين با سوئيچ هاي انگشتي

}).{Mono1(45,46)}, {Mono2(47,48

 -2قلم جراحي دو پين (با سوئيچ هاي انگشتي) با كانكتور مخصوو نوع

Martin

}).{Mono1(45)}, {Mono2(47

 -2قلم جراحي تك فيشه (كنترل شوندة پايي) با فيش اتصال به قطر

.{Mono1(44)} 8mm

 -0قلم جراحي تك فيشه (كنترل شوندة پايي) با فيش اتصال به قطر

.{Mono1(45)} 4mm

دستگاه  MEG 1تنها با انواع قلمهاي تكقطبي زير سازگار است :
 Bowa, Martin, Berchtold, Tecno, Fiab, Metkoو ولي لب .الكترودهاي متنوعي كه باه عناوان
الكترود فعال در جراحي تكقطبي استفاده ميشوند ،روي اين قلمها نصب ميشوند.
نصب و تعويض اين الكترودها به آساني صورت ميپاذيرد و جاراح مايتواناد باا چرخانادن هار
الكترود ،جهت مناسب و مورد نظر خود را انتخاب نمايد.

اهمیت این موضوع در مودهایی با ولتاژ زیاد مانند مود  Sprayبیشتر است و در این مودها ،خرابی یا
ضعف در عایق بندی كابل و قلم میتواند باعث عوارض ناخواسته و سوختگی شود.
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شکل  : 26نمونههایی از قلمهای تکقطبی سازگار با دستگاه MEG 1

» روي قلم دو دكمة فشاري وجود دارد كه جراح با فشار دكمة زرد رنگ ،كه به سرقلم نزديكتر است،
حالت  ،Cuttingو با فشار دكمه آبي رنگ ،حالت Coagulationرا انتخاب مينمايد.

براي تميز كردن قلم تك قطبي ،نبايد از وان هاي شستشوي اولتراسونيك اساتفاده شاود .هامچناين،
براي استريليزه كردن آن نبايد از دستگاههاي هواي داغ استفاده شود.
پس از هر بار استفاده از قلم تكقطبي ،با استفاده از الكل يا مواد ضدعفونيكننده ،سطح قلام و
كابل را كامالً تميز كنيد .همچنين ،ميتوانيد كابل و قلم را در محلولهاي ضادعفوني باا توجاه باه
دستورالعمل استفاده از موادضدعفونيكننده ،كامالً غوطهور كنيد .البته اين كار ممكن اسات از عمار
مفيد قلم ،به خاطر اكسيد شدن اتصاالت و فيشها بكاهد .پس از اين كار ،قلم و كابال را كاامالً باا
آب استريليزهشده شستشو دهيد .سپس در صورت نياز ،با استفاده از دستگاه اتوكالو )، (Autoclave
تا دماي حاداكثر ( 134Cمعادل  ،)273Fكابل و قلم تك قطبي را استريليزه كنياد .توجاه داشاته
U

U

U

U

باشيد كه كابل و قلم تكقطبي قابل تعمير نيست و در صورت خرابي بايد از قلم نو اساتفاده شاود.
هيچگاه كابل را به دور قلم تكقطبي نپيچيد ،زيرا اين كار باعاث تغييار شاكل كابال در درازمادت

ميشود«.
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ب) الكترودهاي قلم تكقطبي

انواع گوناگوني از الكترودهاي فعال با شكلها و ابعاد متنوع وجود دارد ،كه جراح ميتواند با
انتخاب مناسبترين نوع آنها ،عمل جراحي را انجام دهد.

شكل  : 27چند نمونه از الكترودهاي فعال تكقطبي

» انواع مختلف الكترود چاقويي و كروي همراه با دستگاه به شما ارائه شده است ،كه استفاده هااي
معمول جراحي را پوشش ميدهد .البته جراح ميتواند بسته به تكنيك خاو مورد نظر خود ،اناواع
ديگري از الكترود فعال را كه قابل نصب روي قلم تكقطبي باشد ،مورد استفاده قرار دهد.
براي تميزكردن ،ضدعفوني كردن و استريليزه كردن اين الكترودها ،ابتدا بايستي بافتهااي باقيماناده
بروي الكترود را با برسهاي زبري كه از جنس مس يا فااوالد ميباشاد ،باه آراماااي جادا نماود.
توجه داشته باشيم كه ،براي تميزكردن اين الكترودها نبايد از ابزار تيز مثل ،چاقو يا قيچاي اساتفاده
نمود؛ زيرا خراب شادن ساطح ايان الكترودهاا باعاث چسابيدن بافاتهاا باه الكتارود در هنگاام
استفادههاي بعدي ميشود.
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توصیه می شود برای تمیز كردن این الکترودها در حین عمل جراحی ،از كاغذ سیمباده هیای
استریل و یکبار مصرفی كه برای این كار در نظر گرفته شده است ،استفاده نمایید.
پس از تميز كردن الكترودها ،مشابه روشي كه در مورد قلم تك قطبي گفته شد ،آنهاا را ضادعفوني
كرده و استريليزه نماييد .البته عالوه بر روشهاي مذكور ،براي تميزكردن الكترودها ميتاوان از وان
شستشوي اولتراسوند استفاده كرد و براي استريليزهكاردن نياز ،مايتاوان از هاواي داغ تاا 181C
U

U

استفاده نمود.
براي جلوگيري از آسيب ديدن الكترودها ،همواره از جعبههاي مناسب براي نگهداري و حملونقل

آنها استفاده نماييد«.
ج) صفحة بيمار

 دستگاه مجهز به سيستم نشاندهندة ايمني صفحة بيمار ومدار ايمني نوع

REM

( ) Returne Electrode Monitoringاست؛
 در صورتي كه  plateبه دستگاه متصل نباشد ،و يا هر گونه آسيبديدگي در مسير اتصال كابال و
كانكتور  plateتا دستگاه اتفاق بيفتد كه باعث قطع شدن مسير اتصال گردد ،به طور خودكار از فعال
شدن وضعيت هاي  Monopolarجلوگيري مي شود و يك پيام صوتي منقطع و يك پيام نوري قرمز
رنگ ،به نشانة قطع بودن مسير  plateمشاهده ميشود.
 چنانچه از  plateهاي مخصوو نوع  REMاستفاده شده باشد ،اتصال مناسب  Plateبه بيمار را
بررسي مي كند و درصورتيكه سطح مو ر تماس به اندازه كافي نباشاد ،هشادار مناساب تولياد و از
فعال شدن نراتور  monopolarجلوگيري ميكند.
 مقاومت كمتر از  150اهم و بيشتر از  25اهم براي پليت هاي ( Dual Padبين دو ترميناال فايش
پليت) قابل قبول است و فركانس اندازهگيري  110KHZ + 12KHZميباشد .همچنين درصاورتيكه
امپدانس اندازهگيري شده در هر زمان بيش از  %50نسبت باه امپادانس مينايمم انادازهگياري شاده
افزايش يابد و يا از  150اهم بيشتر شود ،خطاي Plateاعالم ميشود.
 مقاومت كمتر از  25اهم براي پليت هاي تك صفحه اي  Single Padقابل قبول است.
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سوكت مادگی مربوط به صفحة بیمار

الزم به ذكر است ،براي اتصال هر دو ناوع صافحة بيماار(دوتكاه و معماولي) باه ساوكت ماادگي
دستگاه) ،(42تنها كابل هايي با قطر فيش  6.3mmقابل قبول است.
شركت كاونديش سيستم توصيه مي كند تنها از انواع صفحه بيمارهاي نامبرده شاده در ذيال باراي
 Meg1استفاده نماييد , Bowa, Martin, Erbe, Fiab, Berchtold, Shuyou( :ولي لب)
انتخاب جنس و ابعاد صفحة بيمار ،بستگي به توان خروجي مورد استفاده دارد .در شكل شماره 20
U

حداقل سطح مورد نياز براي انواع الكترودهاي خنثي ،بيان شده است.

U
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شکل  : 28حداقل سطح تماس  AVبرای انواع الکترودهای خنثی به صورت تابعی از توان خروجی
 : Aصفحة بیمار از جنس پلیمر هادی )(Silicon Rubber

 : Bصفحة بیمار از جنس  stainless steelبدون استفاده از ژلهای هادی جریان الکتریکی
 : Cصفحة بیمار از جنس صفحات فلزی قابل انعطاف با استفاده از ژلهای هادی ویا
پلیتهای یکبار مصرفی كه دارای ژلهای هادی جریان) (Conductiveو ژل های چسبنده می باشند.

به منظور ايمني بيمار ،الزم است با توجه به حداكثر توان خروجي ماورد اساتفاده روي هار بيماار،
U

U

حداقل سطح تماس الزم براي صفحة بيمار ،رعايت شود.
براي تميزكردن و ضدعفونيكردن صفحة بيمار ،دقيقاً طبق دتقروراملمم جودقود در

بسرهبندي صفحة بيمار عمم نمائيد«.
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نکته در مورد صفحه بیمارهای دو تکه :
به دليل دو تكه بودن اين نوع از صفحه بيمار ،ميزان تماس مو ر آن با بدن بيمار بسيار حائز اهميت
مي باشد و چنانچه در كيفيت تماس پليت با بدن بيمار مشكلي وجود داشته باشد ،دستگاه آنرا حس
نموده و اعالم خطا مينمايد (سيستم .)REM

Dual Pad

U

شكل  : 22صفحة بيمار دو تكه

استفاده از پلیتهای ،Dual Padاحتمال سوختگیهای ناخواسته در محل  Plateرا به شدت كاهش می دهد.

احتياط  :همواره از سالم بودن عايق كابل مربوط به الكترود خنثي اطمينان حاصل فرماييد.

شكل  : 20صفحة بيمار از جنس سيليكون هادي

در صورت استفاده از پليت هاي پليمري ،حتما از نوع سيليكوني و استاندارد استفاده شود زيرا پليت هاي
الستيكي غير استاندارد بامارك هاي ناشناخته مي توانند ،سوختگي ايجاد نمايند.
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د) پدال پايي

Footswitch

سوكت مادگي مربوط به پدال پايي ،كه روي دستگاه  MEG1نصب شاده اسات ،از ناوع آلمااني و
U

U

سازگار با پدال هاي استاندارد  ERBEو  Kavandishميباشد و قابليت پيچشادن فايش ناري پادال
پايي به صورت ابت و مستحكم را دارا است.
براي فعال كردن نراتورهاي  Monopolarو  Bipolarميتوان از پدال پايي دوتايي استفاده كرد.
در حالت  Monopolarبا فشار پدال زردرنگ ،وضعيت  Cuttingانتخااب مايشاود و باا فشاار
پدال آبيرنگ ،وضعيت  Coagulationانتخاب ميشاود .در حالات  Bipolarنياز اگار ماود

Bi-Cut

انتخاب شده باشد ،تنها با پدال زرد رنگ خروجاي  Bipolarفعاال ماي شاود و اگار سااير مودهاا
انتخاب شده باشد ،تنها با پدال آبي رنگ فعال مي شوند.

شکل  : 31پدال پایی دوكاناله
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پدال پايي كه همراه با دستگاه در اختيار شما قرار گرفته است ،محصول شركت مهندسي كاونديش
سيستم بوده ومطابق با استانداردهاي بينالمللي« IEC60601-1و »IEC60601-2-2طراحي و سااخته
شده است.
ساختار اين پدال در مقابل ريزش آب و نفوذ مايعات محافظت شده است.
 براي حمل ونقل پدال از كابل استفاده نشود و -حتياالمكان -از اعمال فشاار باه محال اتصاال
كابل به پدال اجتناب شود .ضمناً ،از پيچيدن كابال باه دور پادال باه صاورت محكام و باا فشاار،
خودداري شود ،بايد توجه داشت كه اوالً ،در تميزكردن و ضادعفونيكاردن پادال از مواداشاتعالزا
استفاده نشود .انياً ،در منطقة  25سانتیمتری از محل هايي كه احتماال نشات ماواد بيهوشاي قابال
U

U

اشتعال وجود دارد ،مورد استفاده واقع نشود .اين ناحيه مشهور به  Medical Zoneاست.
ناحيه  Medical Zoneدر شكل زير نشان داده شده است.

شکل  : 32ناحیهای كه تنها از پدالهای محافظت شده در برابر خطرات اشتعال میتوان استفاده كرد.
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ه) انعقاد دوقطبي

انواع گوناگوني از پنستهاي  Bipolarبا شكلها و ابعاد مختلفي وجاود دارد كاه باراي انعقااد
بافتها قابل استفاده مي باشند.

28.5mm
44mm

فیش خروجی دوقطبی تنها با كابل ها و كانکتورهای زیر سازگار است:
 -1كابل  Bipolarبا كانكتور مخصوو نوع .(50) Berchtold , Martin
 -2كابل  Bipolarبا كانكتور عمومي دو فيشه با قطر

. (49,51 or 49,52).4mm

 -2كابل  Bipolarبا كانكتور نوع ولي لب {دو فيشه با قطار 4mmباا فاصالة  28.5mmاز يكاديگر
).}(49,51

 -0كابل  Bipolarبا كانكتور نوع ولي لب {دو فيشه باا قطار 4mmباا فاصالة  44mmاز يكاديگر
).}(49,52
شركت كاونديش سيستم توصيه مي كند تنها از انواع لوازم جانبي نامبرده شده در ذيل
براي  Meg1استفاده نماييد:

(  , Bowa, Martin, Tecno, Berchtold, Fiab, Metkoولي لب)
در پنست هاي  Bipolarبه غير از انتهاي دوسر پنست ،بقية نواحي از مواد عايق پوشايده شاده
است كه هنگام تماس با بافت ،به غيار از ناوك پنسات ،در ناواحي ديگار انعقااد رخ نمايدهاد و
هم چنين ،باعث سوزش دست جراح هنگامي كه خروجي دوقطبي فعال مي شود ،نخواهاد شاد .در
انتهاي پنست (محل اتصال با كابل) رابط خروجي دوقطبي قرار دارد.
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شکل  : 33چند نوع پنست مورد استفاده در انعقاد دوقطبی

»در صورت نياز به كابل و پنست دوقطبي ،اين لوازم همراه با دستگاه در اختيار شما قرار مي گيرد.
نحوة ضدعفوني و استريليزه كردن كابل و پنست دوقطبي ،مشابه قلم تكقطباي اسات .و تاا دمااي
 120°Cقابل استريليزه كردن ميباشند.
براي تميز كاردن و ضادعفوني كاردن و نگهاداري پنسات دوقطباي ،نكااتي كاه در تمياز كاردن
الكترودهاي تك قطبي ذكر شد ،بايستي رعايت شود ،خصوصاً ،براي تمياز كاردن ناوك پنسات ،از
اشياي سخت و زبري كه باعث از بينرفتن پوشش آبكااري وعاايق روي پنسات مايشاود ،هرگازً
استفاده نشود«.
از اعمال فشار زياد به پنست ،و يا بازكردن دوشاخة پنست از يكديگر اجتنااب كنياد ،زيارا باعاث
خرابي پوششهاي عايق روي پنست ميشود .ازپيچيدن كابل دوقطبي به صورت محكم و با فشاار
اجتناب كنيد ،زيرا اين كار باعث تغيير شكل كابل در درازمدت ميشود.
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و ) برش دو قطبي :

در اين تكنيك  ،از قلمهاي خاصي استفاده مايشاود كاه ياك ناوع از آنهاا درشاكل 20مشااهده
ميشود .در اين نوع قلم يكي از قطبها الكترود باريك سوزني شكل است .كه براي بارش بافات
مناسب است و قطب ديگر غالف فلزي قلم ميباشد كه مسير برگشت جريان را كامل مينمايد .

شکل  :34یک نوع قلم  Bipolarبرای برش دو قطبی

شکل  : 35یک نوع ابزار جراحی  Bipolarبرای برش دو قطبی
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2ـ )8نكات ايمني و كاربردي مهم در استفاده از دستگاه جراحي الكتريكي

جراحي ايمن و مطلوب با استفاده از دستگاههاي جراحي الكتريكي ،عالوه بر كيفيت و كاارآيي
دستگاه ،تا حدود زيادي به آشنايي و تسلط كاربر(اپراتور) و جاراح باه ايان تكنياك بساتگي دارد.
بناباراين :الزم است كلية مطالب اين دفترچه بهخصوو نكات ايمني ،دقيقاً مطالعه و رعايت شود.
U

U

هشدار :1

خطر احتراق گازها يا مواد قابل اشتعال در هنگام استفاده از دستگاه جراحي الكتريكي وجود دارد.

بنابراين ،از تماس مواد قابل اشتعال با الکترودهای دستگاه جراحی الکتریکی باید اجتناب شود.
اگر عمل جراحي در ناحية سر و سينه انجام مي شود ،بهتر است از مواد بيهوشكنندة قابل اشتعال و
يا گازهاي اكسيدكننده مانند ،اكسيد نيترو ن) (N2Oو اكسيژن استفاده نشود ،مگر اينكه ايان ماواد
به خارج مكيده شوند.
هم چنين ،براي تميز كردن و ضدعفوني كردن ،تا جايي كه امكان دارد از مواد غيرقابال اشاتعال
استفاده شود؛ در غير اين صورت ،قبل از به كارگيري دستگاه جراحي  ، HFاجازه دهيد ماواد قابال
اشتعال به كاررفته ،تبخير شوند .ضمناً ،خطر جمع شدن محلولهاي قابلاشتعال در زير بيماار ياا در
گوديهاي بدن مانند ناف و حفرههاي بدن مانند مهبل ،وجود دارد .هار ماايع جماع شاده در ايان
محلها ،بهتر است قبل از استفاده از دستگاه ،خشك شوند.
بعضي مواد مانند نخ پنبه و گاز ،هنگامي كه با اكسايژن ،اشاباع شاده باشاند ،ممكان اسات در
تماس با جرقههاي توليد شده در استفادة عادي از دستگاه ،مشتعل شوند.
هشدار :2

به منظاور رعايت مسألة ايمني و اجتناب از عوارض ناخواسته ،توصيه مي شاود قیدرت خروجیی
انتخاب شده برای هر جراحی الکتریکی -در صورت امکان-كم باشد.
در صورتی كه احساس میكنید قدرت خروجی دستگاه ،كمتر از حالت عادی اسیت ،پییش از
افزایش قدرت دستگاه ،موارد زیر را بررسی كنید:


.

از انتخاب صحيح وضعيت مورد نظار خاود روي پانال دساتگاه ،و ياا پادال پاايي ،و ياا

سوييچهاي انگشتي اطمينان حاصل نماييد.
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در حالت تكقطبي ،از اتصال صحيح و كامل صفحة بيمار مطمئن شويد.
محكم بودن اتصال كابلها و فيشها به دستگاه بررسي شود.
نوك الكترودها را از مواد چسبنده ،كامالً تميز نماييد.

هشدار :3

هرگز دو قلم جراحي را به يك كانكتور خروجي به صورت همزمان متصل ننماييد .زيرا اين
كار باعث خواهد شد ،هردو قلم همزمان با هم فعال و غير فعال شوند.
هشدار :4

توجه داشته باشيد در مود  Sprayدرصورتيكه دو جراح همزمان خروجايهااي

Monopolar1

و Monopolar2را فعال نمايند .توان خروجي بين دو قلم جراحي تقسيم ميشاود .بناابراين قطاع و
وصل جريان در يك قلم  Monopolarميتواند روي توان خروجي قلم ديگر تا ير داشته باشد.
هشدار :5

بر ا ر جراحي با الكتروكوترها .ذراتي حاوي دود و بخار در محيط رهاا ماي شاوند كاه ايان ذرات
حاوي مواد شيميايي سمي .بافت كربنيزه شده .ذرات خون .باكتري و دي اكسيد كربن به مقدار كام
مي باشند كه بايستي اين ذرات را توسط مكنده ها وكانال هاي مخصوو هدايت و فيلتر نمود.
توصيه مي شود جهت تخلية دود حاصله .راههايي در نظر گرفته شود و فيلترهايي تعبيه گاردد
و همچنين توصيه هاي الزم نيز در اين خصوو به پرسنل اتاق عمل داده شود .و از كاناال هاا ياا
محل هاي آزاد براي تخلية دود اساتفاده نشاود و در حاين عمال بايساتي از ماساك هاايي باا ا ار
فيلترينگ باال با كمترين ا ر استنشاق ذرات كربني استفاده شود.
هشدار :6

چنانچه در دستگاه خرابي ايجاد شود ،اين امكان وجود دارد كه موجب افازايش در تاوان خروجاي
دستگاه شود (در مقايسه با  Levelانتخاب شده).

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG1

75

هشدار :7

كانكتورهايي كه با عالمت هشدار تخليه الكترواستاتيك

) (IEC60417-5134مشخص شده اند

نسبت به تخلية الكترواستاتيك حساس هستند و در هنگام كاار باا آن هاا باياد احتياطاات الزم را
رعايت نمود.بدين سبب بايستي درهنگام متصل كردن كابل ها به اين كانكتورهااي خااو از عادم
تجمع بارالكترواستاتيك اطمينان حاصل نمود به طور نمونه ميتوان بار استاتيكي تجمع يافته را روي
بدنة دستگاه تخليه نمود.
احتياط :1

درحين عمل جراحي ،بدن بيمار نبايد با اجزاي فلزي متصل به زمين ،يا داراي ظرفيت خازني قابال
توجه با زمين(به عنوان مثال ،قسمتهاي فلزي تخت عمل ،پاية فلازي لاوازم تزرياق و )...و ياا باا
پارچههاي مرطوب و نم دار تماس پيدا كند ،زيرا ممكن است در ا ار نشات جرياان فركاانس بااال،
چگالي زياد جريان در سطوح تماس كوچك ،باعاث ساوختگي شاود(.اسیتفاده از صیفحة آنتیی
استاتیک توصیه می شود)
از آنجايي كه سطوح ارتجاعي روي تختعمل ا بهخاطر جلوگيري از تجماع باار سااكنا معماوالً
مقدار كمي هدايت الكتريكي دارند ،بنابراين براي جداساازي كامال بيماار از قسامتهااي فلازي،
چندان مناسب نيستند .برای جداسازی بیمار از تخت عمل و اشیای فلزی ،از صفحات خشک و
ضدآب و ضخیم استفاده شود و براي جلوگيري از جمعشدن مايعات در زير بيمار ،از هولاههااي
جذبكنندة رطوبت استفاده شود.

شکل  : 35نحوة قرارگیری بیمار روی تخت عمل
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احتياط :2

خروجي هاي دستگاه جراحي الكتريكي شامل ،صفحة بيمار ،قلم تكقطبي و پنسات دوقطباي باياد
وضعيتشان به گونه اي باشد ،كه از تماس ناخواسته با بيمار يا تماس خروجيها با يكديگر اجتنااب
شود و الکترودهای فعالی كه موقتاً استفاده نمیشوند ،الزم است از بیمار مجزا نگهداشته شوند.
همچنين ،كابلهاي متصل به الكترود جراحي ،بهتر است در مسيري قرار داده شاوند ،كاه از تمااس
با بيمار يا هر جسم هادي ديگر اجتناب شود تا بدين ترتيب ،خطر سوختگيهاي ناخواسته كااهش
يابد.
احتياط :3

الكترودها و پروب هاي تجهيزات مونيتورينگ يا تحريك كننده و يا تصويربرداري مي توانند مسيري
براي نشت جريان هاي فركانس باال ،و در نتيجه ،ساوختگي ناخواساته شاوند .بناابراين ،وقتاي كاه
هم زمان از دستگاه جراحي الكتريكي فركانس باال و اين گونه تجهيزات استفاده مي شود ،الزم اسات
هر الكترود يا پروب مونيتورينگ -در صورت امكان -دور از الكترودهاي جراحي و صافحة بيماار
قرار گيرد ،و فاصلة حداقل  15سانتیمتر بين الكترود فعال تا الكترودهاي  ECGرعايت شود.
استفاده از الكترودهاي سوزني براي مونيتورينگ مجاز نيست و اگر ناگزير به اساتفاده از ايان ناوع
الكترودها هستيد ،در هنگام فعال شدن دستگاه جراحي الكتريكي ،كابل هاي مربوط به الكترودهااي
سوزني را از مونيتور جدا كنيد.
در هر صورت توصيه ميشود ،از سيستم هاي مونيتورينگ با وسايل محدودكننادة جرياان فركاانس
باال استفاده شود
احتياط :4

دستگاه الكتروكوتر  Meg1بايد با رعايات احتياطاات خااو ساازگاري الكترومغناطيساي و
همچنين احتياطاتي كه در مستندات همراه آمده است به كار برده شود.
احتياط :5

حتي االمكان ،كابل هاي قلم  Monopolarو  Patient Plateرا روي پانل جلوي دساتگاه قارار
ندهيد .اين كار احتمال دارد باعث بروز تداخل الكترومغناطيسي ))Electromagnetic Interference
در مدارات الكترونيكي دستگاه شود.
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احتياط :6

فرستندههاي پرتابل و تجهيزات مخابراتي RFمي توانند دستگاه الكتروكوتر  Meg1را تحت تأ ير قرار دهند.
احتياط :7

گاهي اوقات عوامل ديگري به غير از افزايش چگالي جرياان الكتريكاي ،باعاث Necrosis
ميشوند و بايد توجه داشت كه اينگونه عوامل نبايد با سوختگيهاي ناشي از افزايش چگالي جرياان
الكتريكي كه تنها در محل اتصال بيمار با اشياء فلزي و يا در محل تماس ناقص پليت با بيمار اتفاق
ميافتد اشتباه گرفته شود.
يك نوع از اين شبه سوختگيها ،سوختگيهاي شيميايي است كه در ا ر تماس طوالني بافت باا
مواد ضدعفوني كننده بوجود ميآيد.
نوع ديگر از اين شبه سوختگي ها ،مرباوط باه بافتهااي تحات فشاار در حاين عمال جراحاي
مي باشد .احتمال ايجاد نكروز بافت در ا ر فشار ،در بيماراني كه بمدت طوالني تحت عمل جراحي
(از قبيل عمل قلب باز و يا اعمال مغز و اعصاب) قرار ميگيرند و يا پس از آن در  ICUدر حالت
بيهوشي و يا بيحركت قرار دارند وجود دارد .براي جلوگيري از اين ناوع نكاروز باياد مراقبتهااي
كافي بعمل آيد و از قرار گرفتن بافتهاي بيمار در معرض فشار طوالني كه مانع خونرساني مناساب
به بافتها مي شود اجتناب شود.
ضمناً برخالف سوختگيهاي ناشي از الكتروكوتر كه بالفاصله يا حداكثر تا يك سااعت پاس از
عمل جراحي خود را كامالً نشان ميدهند ،ممكن است آ ار اينگونه شبه سوختگيها سااعتها و حتاي
روزها پس از عمل جراحي كامالً مشخص شود.
تذكر : 1

در عملهايي مانند  TURواندوسكوپي و الپاروسكوپي حتما از فيش خروجي اصلي
( Monopolar 1شمارة  05يا  00شكل  1صفحة )11استفاده نماييد .زيرا استفاده از فايشهااي
كمكي خروجي(شماره 06در شكل صفحة  )11براي اين منظور ،ممكن است باعاث آسايب ديادن
خروجي  Monopolar1شود.
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1ـ2ـ )8نكات مهم در كاهش تداخل الكترومغناطيسي دستگاه روي عملكرد دستگاه هاي الكترونيكي مجاور:

 احتمال تداخل الکترومغناطیسی دستگاه كوتر برروی دستگاههای الکترونیکی مجاور
وجود دارد ،بنابراین درصورت مشاهدة وضعیت غیرعادی در دستگاههای مجاور ،این احتمال
را هم در نظر بگیرید كه ممکن است این وضعیت ناشی از تداخل دستگاه كوتر باشد.
 درصورتيكه تشخيص داده شود تداخل تنها در حالت فعال بودن ژنراتور اتفاق مي افتد ،اقدامات زير مي تواند
باعث كاهش تداخل شود:
 -1كاهش توان خروجي دستگاه.
 -2استفاده از مودهاي با ولتا كمتر فرضاً مود  Pure cutبجاي مود  Blendو مودهاي  Softيا
 Swiftبجاي .Spray
 -2استفاده از روش  Bipolarبجاي روش . Monopolar
 -0دور كردن دستگاه و كابلهاي خروجي آن از دستگاهي كه در آن تداخل اتفاق مي افتد
(فرضاً مونيتور).
 درصورتیکه بیمار دارای  Pace makerو یا دیگر دستگاههای الکترونیکی كار گذاشته شده
در داخل بدن می باشد خطر تداخل در عملکرد آنها و حتی آسیب رسیدن به این دستگاهها
وجود دارد .در اینگونه موارد اگر مجبور به استفاده از دستگاه كوتر هستید به منظور كاهش
ریسک اقدامات زیر را انجام دهید:
 -1حتي االمكان از روش  Bipolarاستفاده شود.
 -2كابلها و اتصاالت آنها و اتصال پليت با بيمار بصورت دقيق چك شود تا از ايجاد جرقه بر
ا ر ضعيف بودن اتصاالت جلوگيري شود.
 -2محل  Plateبگونه اي انتخاب شود كه حتياالمكان به موضع عمل نزديك باشد و قلب و يا
 Pace makerبين موضع جراحي و  Plateقرار نگيرند.
 -0قبل از عمل حتما با متخصص قلب مشورت نماييد
 -5از تجهیزات مونیتورینگ مطمئن استفاده نمائید و پیوسته به سیگنالهای  ECGتوجه داشته باشید.

 -6دستگاه الكتروشوك همواره در دسترس باشد.
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2ـ2ـ )8نكات مهم ،ويژة كاربردهاي تكقطبي :

هشدار  :همواره حداقل توان مورد نياز را استفاده نماييد وبخاطر داشته باشايد،افزايش بايش از
حد توان ،احتمال سوختگيرا افزايش ميدهد.
 استفادة صحيح و قرارگيري مناسب الكترود خنثي(صفحة بيمار) از مهمترين نكات بهكارگيري مؤ ر
و ايمن جراحي الكتريكي تك قطبي ميباشد .رعايت نكات و توصيههاي زيار در آماادهسااازي و قارار
دادن صافحة بيمار ،باعث كاهش خطارات ساوختگيهاي ناخواساته ميشود :

هشدار  :شركت مهندسی كاوندیش سیستم به منظور افزایش ایمنی بیمار توصیه می نماید از پلییت
های دو تکه استفاده شود .در صورت استفاده از پلیت های یک تکه ،كیفیت تماس پلیت بیا بیمیار
توس دستگاه كنترل نخواهد شد.
الف) جنس و ابعاد صفحة بيمار با توجه به شكل  28و مقدار تاوان خروجاي انتخااب شاود و باه
U

U

گونهاي قرار گيرد ،كه سطح تماس خوبي بين آن و پوست بيامار برقرار باشد.
در صورتي كه تطح تماس جؤثر ،به علت تماس ضليف و ناقص كم باشد ،جمكن اتت در اثقر
افزايش چگامي دريان در جحم تماس ،توخرگي بودود آيد.

شکل  : 37كاهش ناحیة م ثر صفحة بیمار
ناحیة هدایت كنندة جریان الکتریکی
ناحیهای كه جریان الکتریکی را هدایت نمیكند چرا كه تماس با
پوست ندارد و یا به دلیل اكسیدشدن یا آلوده شدن با ذرات چربی،
هدایت بسیار ضعیفی دارد.
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ب) هدايت الكتريكي پوست ناحيه اي از بدن بيمار را كه الكترود خنثي روي آن قرار ميگيارد ،باه
وسيلة تميز كردن و ماسا دادن براي افزايش جريان خون در سطح پوست و تراشيدن موهاي ناحية
تماس ،افزايش دهيد.
ج) تراتر ناحية جسطح هادي دريان از صفحة بيمار ،بايد به صورت ثابت ،به جحم جناتبي جانند
باالي بازو يا باالي ران ،در نزديك ترين ناحية نسبت به جوضع عمم دراحي قرار گيرد ،بقه گونقهاي
كه جسير عبور دريان بين امكررود فلال تك قطبي تا صفحة بيمار -تا حد اجكقان -كوتقا باشقد و از
جسير قلب و ششها عبور نكند.

شکل  : 38بهكارگیری مناسب صفحة بیمار با توجه به موضع عمل جراحی

د) از قرار دادن صفحة بيمار ،روي عروق خوني بزرگ زيرپوستي و يا استخوان و يا قسامتهاايي
كه گردش خون معموال ضعيف است ،اجتناب كنيد .و ترجيحا در صافحة بيمارهااي دائماي از ل
مناسب و به صورت يكنواخت در تمامي سطح صفحة بيماار اساتفاده نمايياد و جوقليقت صقفحة
U

بيمار را با اترفاد از نوارهاي التريكي ،و پيچيدن باند به دور آن ،كاجالً ثابت كنيد تاا ساطح
U

داخلي آن بهخوبي با پوست بيمار تماس يابد و درصورت جابهجا كردن بیمیار ،اتصیال صیحیح
صفحة بیمار را مجدداً بررسی نمایید.
ه) در صورتيكه از ل استفاده نمي كنيد ،دقت كنيد در حين عمل هيچگونه مايعات و رطوبتي ناشي
از خونريزي يا مايعات شستشو دهنده يا ضدعفوني كننده يا عرق بدن بيمار نبايد باه محال تمااس
صفحة بيمار برسد .زيرا نفوذ اين مايعات امكان سوختگي را در محل افزايش خواهد داد.
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و) در صورتيكه قطعات فلزي داخل بدن بيمار كاار گذاشاته شاده اسات ،محال صافحه بيماار را
بگونهاي انتخاب كنيد كه اين قطعات در مسير جريان قرار نگيرند.
ن) به هيچ عنوان از آب يا جحلول آب نمك يا ققرار دادن پارچقة خقير بقراي تقويقت ات قال

اترفاد نكنيد.
احتياط :

از تماس پوتت با پوتت (براي نمونه بين بازوها و بدن بيمار و يا بين ران هقا الز اتقت
دلوگيري شود؛ براي اين جنظور ،از هومه يا گازخشك جيتوان اترفاد كرد .همچنين ،جنقاطقي
از بدن بيمار كه تلرق زياد دارند و اجكان تماس با تاير قسمت هاي بدن ودقود دارد ،بايقد بقا
هومه ،خشك نگهداشره شود.
هشدار :

توجه داشته باشيد كه فعال شدن ناخواستة نراتورهاي  ، HFدر صورتي كه الكترودهاي فعال به
صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق پارچة مرطوب يا ساير اشياي هادي جريان ،با بيمار تمااس
داشته باشند ميتواند ،باعث سوختگي شود .فعال شدن ناخواستة نراتورها ،ميتواند ناشي از فشاار
تصادفي پدال ،يا سويچهاي انگشتي ،يا خرابي در كابلهاي لوازم جاانبي دساتگاه ،و ياا خراباي در
خود دستگاه باشد .اگر وصل كردن پدال يا قلم به دساتگاه ،باعاث فعاال شادن ناخواساتة دساتگاه
ميشود ،خرابي ،ناشي از لوازم جانبي است؛ و اگر بدون وصل كردن آنها به دستگاه ،نراتورها فعال
مي شوند ،خرابي مربوط به دستگاه است .برای اجتناب از سیوختگی هیای ناخواسیته ،هییچ گیاه
الکترودهای فعال را به گونهای قرار ندهید كه مستقیماً و یا از طریق اشیای هادی الکتریسیته ییا
پارچههای مرطوب با بیمار تماس داشته باشند.
در مواردي كه الكترود فعال با بافت ،حتاي در حالات غيرفعاال باودن نراتورهاا ،تمااس دايماي
دارد(به عنوان مثال در آندوسكپي ويا  ،)TURتوجه بيشتري به عاليم نوري و صاوتي فعاال شادن
نراتورها شود؛ و در مواقعي كه نيازي به فعال شدن نراتاور هاا نيسات ،فرضااً ،در بيارون آوردن
الكترود از داخل بدن بيمار ،حتماً نمايشگرهاي توان خروجي را در حالت عادم تاوان در خروجاي
قرار دهيد و يا دستگاه را خاموش كنيد.
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احتياط :

توجه داشته باشيد ،كه الكترودهاي فعال ممكن است در ا ر جرقههاي الكتريكي و ياا تمااس باا
بافت ها ،در حين برش و انعقاد ،داغ شوند و تماس آنها با ساير بافتها باعث ساوختگي ناخواساته
شود.
هشدار:

در بافتهاي حساس ،تحريك عصبي عضالني مي تواند موجب ايجاد خطرات جانبي مانند آسايبهاي
ناشي از انقباض عضالني گردد .احتمال وقوع چنين شرايطي باه خصاوو در مادهايي كاه قاوس
الكتريكي ميان الكترود و بافت ايجاد ميشود (مانند  ،)Sprayافزايش خواهد يافت.

3ـ2ـ )8نكات مهم ويژه كاربردهاي دوقطبي :

 در روش انعقاد دوقطبي ،منطقة تأ ير جريان  HFتنها محدودباه ناحياة كوچاك باين دو سار
پنست است و به دليل توان خروجي كمتر و عدم نياز به صافحة بيماار خطارات ساوختگي بسايار
U

كمتر از روش انعقاد تكقطبي است و از انعقادهاي ناخواسته نيز جلوگيري مي شود.
U

هم چنين ،به خاطر توان كمتر و ناحية كوچكتر عباور جرياان از بافاتهاا ،امكاان ايجااد تاداخل
الكترومغناطيسي در دستگاههاي الكترونيكي بسيار كمتر است.
با توجه به مزایای روش دوقطبی ،توصیه میشود در مواردی كه از نظر كیاربردی امکیانپیذیر
است و ناحیة موردنظر برای انعقاد نسبتاً كوچک است ،از روش دوقطبی استفاده شود.
 يكي از مشكالت روش دوقطبي ،چسبندگي بافت ها و لخته هاي خون به دو سر پنست است.
اين مسأله گاهي باعث خونريزي مجدد ،به هنگام برداشتن پنسات از روي بافات ماي شاود و الزم
است نوك قلم دايماً تميز شود.
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 هم چنين ،انتخاب توان خروجي بيش از مقدار مورد نياز ،و يا نگهداشتن پنست روي بافات باه
مدت طوالني ،ميتواند باعث كربنيزه شدن بافتها شود ،كه خود باعث چسبيدن بافتها به پنسات
مي شود .از سوي ديگر ،اگر قبل از تماس الكترودها با بافت ،سيستم فعال باشد ،همان جرقاة اولياه
بين الكترود و بافت ،ميتواند باعث كربنيزهشدن بافت ،و چسبيدن بافت به الكترود شود.
 براي به حداقل رساندن اثرات چسبندگی ،الزم است به موارد زير توجه شود:
U

U

الف) حتی االمکان قبل از تماس الکترود با بافت ،ژنراتور  Bipolarرا فعال نکنید .و باراي ايان
منظور مي توانيد ،از سيستم خودكار بدون تأخير يا با تأخير اساتفاده كنياد( .باه بناد 2-1-0
مراجعه كنيد).
ب) جریان  HFباید به محض این كه انعقاد كافی انجام شد ،قطع شود و از ادامة انعقااد ،بادون
اين كه ا ر مفيدي داشته باشد ،اجتناب شود(.پيشنهاد ميشود از مود  Auto Stopاستفاده شود).

ج) الکترودها همواره تمیز باشند و هر بار از اثرات چسبندگی بافتها ،ناشی از انعقیاد قبلیی،
كامالً پاك شوند.
د) وقتي كه بافتهاي خشك ،مورد جراحي دوقطبي واقع ميشوند ،قبالً با آب استريليزه شده يا باا
محلول نمك فيزيولو يكي ،مرطوب شوند.
 هر گاه در حین جراحی  ، Bipolarالکترود به بافت بچسبد ،قبل از جداكردن الکتیرود از
بافت ،جریان  HFرا قطع كنید و چند ثانیه تأمل كنید ،تا ترشیحات میویر هیا و بافیتهیای

مجاور اثرات چسبندگی را كاهش دهند.
در موارد شديدتر ميتوانيد ،از آب استريليزه شده يا محلول نمك فيزيولو يكي استفاده كنيد.
 در هنگام انعقاد ،سطح الكترودها با مايعات بافت ها پوشايده مايشاود و خشاك شادن ايان
مايعات ميتواند مانع عبور كامل جريان الكتريكي از سطح الكترودها شود و جراح احساس ميكناد
توان خروجي كم است ،كه اين مسأله با تميز كردن الكترودها پس از هر باار انعقااد ،حال خواهاد
شد.
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 )8-2-4خالصة مراقبتهاي الزم پيش از عمل جراحي ،درحين عمل جراحي و پس از عمل جراحي

جراحي ايمن و مطلوب با اساتفاده از هار دساتگاه الكتروكاوتر ،عاالوه بار كيفيات و كاارآيي
دستگاه ،تا حدود زيادي به آشنايي استفاده كنندگان با نكات ايمني بساتگي دارد ،لذا خالصاهاي از
نكات مهم در قالب مراقبتهاي پيش از عمل جراحي ،مراقبتهاي در حين عمال جراحاي ،مراقبتهااي
پس از عمل جراحي ذكر شده است.
الزم به ذكر است مطالب اين قسمت اختصاو به مدل خاصي ندارد و شامل همة دستگاههاي
جراحي الكتريكي (الكترو كوتر) ميشود.
 )8-2-4-1مراقبتهاي پيش از عمل جراحي

 با دستگاه جراحي الكتريكي فركانس باال و دستورالعملهاي خاو آن دستگاه ،از طريق مطالعاه
دفترچه راهنما آشنا شويد .ميتوانيد براي سهولت پيگيريهاي بعدي ،شماره ساريال دساتگاه را در
مدارك بيمار بت نمائيد.
 از سازگاري لوازم جانبي با دستگاه اطمينان حاصل كنيد .و هرگز از لوازم جانبي غيراساتاندارد و
نامرغوب و يا مستعمل استفاده ننمائيد.
 هرگز از لوازم جانبي كه كابل آنها پوسيدگي يا پارگي يا له شدگي دارند و يا در ا ار فشاار و ياا
حلقه شدن تغيير شكل دادهاند استفاده نكنيد و دقت كنيد فيش هاي آنها شكستگي نداشته باشد.
 توجه داشته باشيد كه درصورت استفاده از  plateهاي پليمري ،نمونههاي فرسوده و قاديمي در
ا ر مرور زمان كيفيت خود را از دست خواهند داد.
 عملكرد دستگاه را از لحاظ ظاهري و آالرمهاي ايمني چك كنيد.
 هرگز پليت بيمار را برخالف دستورالعمل سازنده تغيير شكل ندهيد و دقت كنيد پارگي يا قطاع
شدگي نداشته باشد
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 جنس و ابعاد صفحه بيمار ،بايد متناسب با حداكثر توان خروجاي ماورد نيااز ،انتخااب شاود و
 plateبايد با بيمار سطح تماس كافي داشته باشد ،در غير اينصاورت ممكان اسات در ا ار افازايش
چگالي جريان در محل تماس ،سوختگي ايجاد شود.
 محلي را براي اتصال  plateانتخاب نماييد كه اوالً امكاان گاردش خاون در آن ناحياه بصاورت
عادي فراهم باشد (مانند بافتهاي عضالني) و انياً حتياالمكان به موضع جراحاي نزدياك باشاد تاا
مسير عبور جريان كوتاه باشد و خطر نشت جريانهاي فركانس باال از مسايرهاي ناخواساته كااهش
يابد و الثاً قلب و ششها در مسير عبور جريان قرار نگيرند.
 هيچگاه  plateرا روي قسمتهايي از پوست كه در زير آنها عروق خوني بزرگ و يا استخوان قرار
دارد و يا قسمتهايي كه گردش خون معموالً ضعيف است قرار ندهيد.
 تماس الكتريكي پوست با  plateرا بوسيله تراشيدن موهاي آن ناحياه و تمياز كااردن پوسات و
ماسا دادن آن افزايش دهيد.
 توصيه ميشود محل قرارگيري  ،Plateو وضعيت پوست بيمار را قبل از اتصال  ،Plateدر مدارك
بيمار بت نماييد.
 درصورتيكه از پليتهاي دائمي اساتفاده ماينمايياد ،توصايه مايشاود از ل مناساب و بصاورت
يكنواخت در تمامي سطح  plateاستفاده نماييد .اساتفاده از ل بصاورت غيريكنواخات ،مايتواناد
باعث افزايش چگالي جريان در محل ماليدن ل شود .همچنين مايتوانياد باا اساتفاده از بانادهاي
مناسب محل  plateرا ابت كنيد.
 به هيچ عنوان از آب ،محلول آب نمك يا پارچه خيس براي تقويت تماس plateبا بيمار اساتفاده
نكنيد.
 درصورتيكه از ل استفاده نميكنيد دقت كنيد در حين عمل هيچگونه مايعات و رطاوبتي ناشاي
از خونريزي يا مايعات شستشو دهنده يا ضدعفوني كننده يا عرق بدن بيمار نبايد باه محال تمااس
 plateبا بيمار برسد ،زيرا در محل نفوذ اين مايعات چگالي جريان باال خواهد رفت.
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 درصورتيكه قطعات فلزي داخل بدن بيماار كاار گذاشاته شاده اسات محال  plateرا بگوناهاي
انتخاب كنيد كه اين قطعات در مسير جريان قرار نگيرند.
 نحوة قرارگيري بيمار بروي تخت عمل بگونهاي باشد كاه بادن بيماار باا اجازاي فلازي (مانناد
قسمتهاي فلزي تخت عمل يا پايه فلزي تجهيزات  )infusionدر تماس نباشد.
 از تماس بيمار با پارچههاي خيس و نم دار كاه مايتواناد مسايري باراي نشات جرياان باشاد
جلوگيري كنيد.
 از تماس پوست با پوست (براي نمونه بين بازوها و بدن بيمار يا باين رانهاا) بوسايلة قارار دادن
پارچههاي خشك جلوگيري كنيد.
 الكترودهاي مونيتورينگ حتياالمكان دور از محل جراحي قرار گيرد (با فاصلة حاداقل .)15cm
از نزديك شدن و بخصوو موازي و در كنار هام قارار گارفتن كابلهااي مونيتوريناگ و كابلهااي
خروجي دستگاه جلوگيري كنيد .درصورت امكان از سيستمهاي مونيتورينگ با محدودكنندة جريان
فركانس باال استفاده نماييد.
 توجه داشته باشيد كه هنگام فعال كاردن دساتگاه جراحاي امكاان تاداخل الكترومغناطيساي باا
دستگاههاي مجاور وجود دارد .خصوصاً دستگاههاي داخل بدن بيمار مانند . pacemaker
 در اينگونه موارد بايد با متخصص قلب مشورت نموده و تجهيزات مونيتوريناگ و الكتروشاوك
قلبي حتماً در دسترس باشد و محل  plateبگوناهاي انتخااب شاودكه  pacemakerدر مساير عباور
جريان قرار نداشاته باشاد .و حتياالمكاان در اينگوناه ماوارد از روش  Bipolarاساتفاده نمايياد و
درصورتيكه ناگزير به استفاده از روش  monopolarهستيد از مودهاي با حداقل ولتا و حداقل تاوان
ممكن استفاده كنيد (مانند .)soft/contact coagulation
 از مواد بيهوشي اشتعالزا حتياالمكان استفاده نشود و درصاورت اساتفاده ،ايان ماواد باه خاارج
مكيده شوند.
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 )8-2-4-2مراقبتهاي در حين عمل جراحي

 درصورتيكه از مواد ضدعفوني كنندة اشتعالزا (موادي كه زمينة الكلي دارند) استفاده ميكنيد،
اجازه دهيد قبل از پوشاندن بيمار ،اين مواد كامالً تبخير شوند و از تماس مواد قابل اشتعال با قوس
الكتريكي در حين عمل جراحي جلوگيري كنيد.
 در حين عمل جراحي به خطر جمع شدن محلولهاي قابل اشتعال در زير بيمار يا در گوديهاي
بدن بيمار توجه داشته باشيد و قبل از استفاده از دستگاه ،اينگونه مايعات را كامالً خشك نماييد.
 همواره حداقل توان مورد نياز را استفاده نماييد و بخاطر داشته باشيد افزايش بيش از حد توان،
احتمال سوختگي را افزايش ميدهد.
 درصورتيكه احساس ميشود قدرت خروجي دستگاه كمتر از حالت عادي است ،پيش از
افزايش توان ،صحت اتصاالت و لوازم جانبي و تميز بودن الكترودهاي جراحي و اتصال صحيح
 plateبه بيمار را بررسي نماييد.
 همواره الكترودهاي جراحي را تميز نگهداريد ،وجود اسكار روي الكترودها باعث افزايش
مقاومت مسير و كاهش عملكرد مطلوب ميشود ،همچنين توجه داشته باشيد امكان داغ شدن
الكترودها در زمان فعال شدن دستگاه وجود دارد ،بنابراين پس از غيرفعال كردن دستگاه نيز ،اين
الكترودها نبايد با بدن بيمار تماس داشته باشند.
 كابلهاي خروجي  plate ، momopolarو  Bipolarرا به دور اشياء فلزي حلقه نكنيد اين كار
ميتواند باعث نشت جريان از طريق اشياء فلزي گردد و همچنين القاء جريان فركانس باال در اين
اشياء ميتواند باعث داغ شدن آنها و ايجاد سوختگي شود.
 درصورت جابجا كردن بيمار ،اتصال صحيح و مطمئن  plateرا مجدداً بررسي نمائيد.
 اگر از قلم  monopolarيا  Bipolarموقتاً استفاده نميشود آنها را از موضع جراحي و از تماس
با بيمار يا اشياء هادي جريان كه با بيمار در تماس هستند ،مجزا نگهداريد تا فعال شدن ناخواسته
دستگاه (ناشي از فشار تصادفي پدال) باعث سوختگي بيمار نشود.
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 قلم  monopolarو  Bipolarرا داخل مايعات غوطهور نسازيد.
 روي دستگاه ،ظروف مايعات قرار ندهيد (نفوذ مايعات داخل دستگاه ميتواند باعث خرابي
شود).
 در مواردي مانند اندوسكوپي و  TURاز قطعات چشمي ايزوله شده استفاده نماييد و توجه
داشته باشيد چون الكترود فعال با بافتها تماس دائمي دارد ،هرگونه فعال شدن ناخواستة نراتور،
ميتواند باعث سوختگي در محل تماس الكترود فعال با بافت شود .در مواقعي كه بمدت طوالني
نياز به فعال شدن نراتور وجود ندارد ،حتماً توان خروجي را روي حداقل قرار دهيد و يا دستگاه
را خاموش كنيد.
 حتياالمكان از انعقاد به روشي كه بين الكترود فعال و ابزار هموستات قوس الكتريكي بر قرار
ميشود اجتناب كنيد در اين موارد ابتدا تماس بين فلز با فلز را برقرار كرده ،سپس نراتور را فعال
كنيد اين كار شوكهاي ناخواسته به جراحان را كاهش ميدهد.
 اگر آالرم از دستگاه شنيده شد ،وضعيت دستگاه را چك كنيد و قبل از استفادة مجدد ،از عملكرد
صحيح آن مطمئن شويد و نوع آالرم را در مدارك بيمار بت نماييد.
 براي به حداقل رساندن ا رات چسبندگي الكترودهاي فعال به بافتها در حين انعقاد (خصوصاً در
روش )Bipolarحتياالمكان قبل از تماس الكترود با بافت ،نراتور را فعال نكنيد و جريان  HFرا به
محض اينكه انعقاد كافي انجام شد قطع كنيد و الكترودها را همواره تميز نگهداريد.
 بمنظور كاهش خطرات ناشي از نشت جريان فركانس باال از مسيرهاي ناخواسته ،تدابير زير را
بكار ببنديد.
 حتياالمكان از دستگاههاي ايزوله شده با عالمت F

در محل فيش  plateاستفاده كنيد،

زيرا احتمال نشت اين دستگاهها ،نسبت به دستگاههاي زمين شده كه با عالمت

در محل فيش

 plateمشخص شدهاند ،بسيار كمتر است.
 حتياالمكان از مودهايي كه ولتا كمتري دارند استفاده شود مانند مود  Pureكه نسبت به
مود  Blendولتا كمتري دارد و نيز مود  Soft or Swift Coagulationكه نسبت به مود

Spray
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 Coagulationيا  Fulgurationولتا كمتري دارد.
 از فعال نگهداشتن دستگاه در حالت مدار باز ،كه الكترود فعال با بافتها هيچگونه
تماس الكتريكي ندارد ،اجتناب نماييد.
 به منظور كاهش خطرات روشهاي ( Minimally Invasive Surgeryمانند الپاروسكوپي) كه
گاهي سوختگي خارج از ناحيه قابل رؤيت توسط جراح اتفاق ميافتد ،اقدامات زير را انجام دهيد.
 كيفيت عايقها را به دقت بررسي كنيد و توجه داشته باشيد هرگونه ترك و شكاف و
ناهمواري ميتواند نشانه ضعف عايقبندي و مسيري براي نشت جريان باشد.
 از حداقل توان و مودهايي با حداقل ولتا استفاده نماييد.
 تنها هنگامي نراتور  HFرا فعال كنيد كه الكترود فعال با بافت تماس دارد.
 اگر الكترود فعال در مجاورت قطعات فلزي باشد و يا با قطعات فلزي در تماس باشد نبايد
نراتور را فعال نمود.
 در موارديكه امكانپذير است از روش  Bipolarاستفاده نماييد.
 درصورت امكان از  All metal cannulaكه غالف فلزي بيروني ،تمامي سيستم  Cannulaرا
ميپوشاند ،استفاده نماييد تا احتمال نشت به دليل كوپال خازني كاهش يابد.
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 )8-2-4-3مراقبتهاي پس از عمل جراحي

 با پايان عمل جراحي بالفاصله دستگاه را خاموش نماييد و درصورت وجود ولومهاي مكانيكي
روي دستگاه ،آنها را صفر كنيد.
 كابلهاي ارتباطي را به آرامي از محل فيشها باز كنيد و هرگز سيمها را براي جدا كردن از دستگاه
نكشيد.
 Plate را به آرامي از بيمار جدا كنيد و محل تماس  Plateبا بيمار را مالحظه نماييد .تا هرگونه
جراحت و آ ار سوختگي احتمالي بررسي شود.
 تذكر:
گاهي اوقات عوامل ديگري به غير از افزايش چگالي جريان ،باعث  Necrosisميشوند .بعنوان مثال
در عملهاي جراحي طوالني از قبيل عمل قلب باز و يا اعمال مغز و اعصاب ،بافتهايي كه تحت
فشار قرار دارند (مانند باسن يا پشت سر بيمار) نكروز ميشوند و يا پوست بيمار گاهي در ا ر
فشار ناشي از قطعات الستيكي و باندهايي كه براي  Fixكردن پليت ،محكم بسته شدهاند ،نكروز
ميشود و يا گاهي تماس طوالني بافت با مواد شيميايي و مواد حساسيت زا (مانند برخي مواد
ضدعفوني كننده) ميتواند باعث نكروز شود ،درصورت مشاهده عالئم اوليه اين موارد مانند تغيير
رنگ غيرعادي پوست ،پيگيريهاي الزم براي درمان آنها را بعمل آوريد.
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 )9خدمات پس از فروش

يكي از ويژگي هاي مهم و مزاياي اساساي ايان دساتگاه ،در مقايساه باا دساتگاه هااي مشاابه
مااه از
خارجي ،سهولت و سرعت عمل در خدمات پس از فروش است.اين دستگاه باه مادت U 20U
تاريخ تحويل به استفاده كننده ،تضمين شده است و در اين مدت هرگونه خرابي دستگاه ،ناشاي از
خرابي قطعات و يا خطاي توليد كننده ،به رايگان ،در محل شركت برطرف خواهد شد.




در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری است:

جهت دريافت كارت ضمانت بايستي برگة زرد رنگ مربوط به درخواست كاارت ضامانت
را به طور كامل پر نموده ودر اولین فرصت براي شركت ارسال فرمايياد( .قبال از ارساال
U

U

دقات فرماييد كه صحيح و كامل پر شده باشد).


خرابيهاي ناشي از سهلانگاری در حمل و نقل يا اساتفاده غيرصاحيح از دساتگاه ،مشامول
ضمانت نخواهد شد.



در طول مدت ضمانت ،هرگونه تعميرات ،بايد توسط شركت مهندسی كاوندیش سیسیتم و
U

U

يا نمايندگي هاي مجاز اين شركت صورت پذيرد؛ در غير اين صاورت ضیمانت دسیتگاه
U

لغو خواهد شد.
U



لوازم جانبي دستگاه مشمول ضمانت نيساتند و درصورت خرابي بايد تعويض شوند.



اين شركت به مدت  11سال از تاريخ تحويال دساتگاه ،تعميارات و تاأمين قطعاات يادكي

U

U

U

U

دستگاه را تعهد مينمايد.
تذكر :

برای جلوگیری از تاثیرات محیطی نامطلوب و حفظ سالمتی انسان ها این دستگاه بایستی
بصورت صحیح و در محل های مناسب بازیافت زباله های برقی و الکترونیکی دور ریخته
شود و نبایستی برای دور ریختن دستگاه از سطل های زباله معمولی استفاده نمود .برای اطالع
از مراكز بازیافت زباله های برقی و الکترونیکی به شهرداری رجوع شود و یا دستگاه را در
پایان عمر به شركت كاوندیش سیستم تحویل دهید.

