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 )1مقدمه

سپاس و ستايش خداي را كه همة ستايشها مختص به ذات مقدس اوست؛ و همة قدرتها متكي
به قدرت اليزال اوست؛ و همة نعمتها از سرچشمة فيض ب كرانة او جاري است.
و چه نعمت باالتر از نور هدايت دين مبين اسالم ،كه قلب ما را به آن منور گردانييد؛ و چيه زينتي
زيباتر از وجود مقدس نب اكرم -صل اهلل عليه و آله و سلم -كه بشريت ،بلكه كل عالم خلقت را
به آن مزين نمود.
و سپاس خداي را ،كه ائمة معصومين  -عليهم السالم -را ادامهدهندة راه پيامبر قرارداد؛ و به وسييلة
ايشان ،امت محمد را از انحراف و ضاللت ابدي نجات داد.
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كتابچهاي كه پيش رو داريد ،براي معرف هر چه بهتير دسيتهاه الكتروكيوتر ميدل  MEG2و نحيوة
استفاده از آن تهيه شده است.
 مطالعة دقيق اين كتابچه ،براي كلية كاركناني كه به نحوي با اين دستگاه كار ميكنند ضروري است.
 نصب بيش از  2300دستهاه الكتروكوتر در ط  16سال گذشته (تا بهار )1223
 صادرات به كشورهاي تركيه ،يمن ،سوريه ،تونس ،اوكراين ،مالزي ،بالروس،آذربايجان،
عربستان سعودي ،هند ،ازبكستان و سودان



دريافت تأييديه از اداره كل تجهيزات پزشك



دريافت تأييديههاي ب شمار از معتبرترين بيمارستانهاي دانشهاه و خصوص كشور

دريافت گواهينامية ) ISO9001(2008و ) ISO13485(2003ونشيان  CEو بياالخره خيدمات
پس از فروش سريع و آموزش رايهان از افتخارات اين شركت به شمار م آيد.
از آنجاي كه هيچ كاري ب نياز از پيشينهادها و راهنمياي هياي ديهيران نيسيت ،خواهشيمنديم بيا
فرستادن نظرات خود ،ما را در افزودن هر چه بيشتر كيفيت و قابلييتهياي محصيوالتمان ،يياري و
مساعدت فرماييد.
اميد است با ارتباط و هماهنه هر چه بيشتر بين جامعة مهندس و پزشك  ،شاهد رشد روزافيزون
مهندس پزشك  ،و پيشيرفت صينعت تجهيزات پزشك در كشور عزيزمان باشيم.
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 )2ويژگيها و مشخصات دستگاه جراحي الكتريكي مدل MEG2

دستهاه الكتروكوتر  MEG2بيا بهيرهگييري از تكنوليو ي پيشيرفته ،واسيتفاده از روشهياي نيو در
الكترونيك قدرت و رعايت آخرين استانداردهاي ايمن بينالملل  ،و با فيراهم آوردن قابلييتهياي
متنوع و گسترده در جراح الكتريك  ،پديده اي مدرن ،كامل و قابل استفاده در كلية اتاق عملهياي
جراح عموم و تخصص م باشد.
دستهاه  MEG2تمام تكنيكهاي متداول جراح الكتريك شامل :
الف)

Monopolar Cutting

ب)

Monopolar Coagulation

ج)

Bipolar Coagulation

د)

Bipolar Vessel Sealing

را در كاربردهاي متنوع پوشش م دهد و با گسيترة وسييع توان خروجي كمتير از  0/3 Wattتيا
نزديك به  ، 000 Wattتمام حاالت مورد نيياز در جيراح هاي عموم و تخصصيي را فييراهم
م سيازد.
1ـ )2برخي از امتیازات و امكانات جديد دستگاه جراحي الكتريكي مدل Meg2

در تكنيك هاي متداول جراحي الكتريكي  ،بيا اسيتفاده از ابزارهياي  monopolarييا bipolar
معمول  ،م توان عروق با قطير حيداك ر  2mmرا منعقيد نميود و بيراي عيروق بزرگتير باييد از
روشهاي متداول جراح عروق ،مانند گره زدن يا كليپس ،استفاده شود.
اكنون با استفاده از مودهاي  Vessel sealing systemدر دستهاه  ، Meg2قابليت انعقاد كلييه
عروق با قطر كمتر از  7mmفراهم گشته است  .در اين سيستم عروق و يا بافتهاي حياوي عيروق،
داخل دو فك يك ابزار جراح مخصوص قرارگرفته و جريان الكتريك  ،با پيروي از يك الهوريتم
هوشمند و كنترل شده به بافت اعمال م شود .دستهاه بصورت خودكار رسيدن به نقطية اپتييمم را
تشخيص م دهد و سپس اعمال انر ي را متوقف نموده و با استفاده از آالرمهاي نيوري و صيوت ،
جراح را از اتمام پروسة  sealمطّلع م سازد.

4

شركت مهندسي كاونديش سيستم

مزایای استفاده از این سیستم عبارت است از:





كاهش قابل توجه در زمان عملهاي جراح و افزايش سرعت عمل جراح خصوصاً در
موارديكه دسترس جراح به عروق خون دشوار م باشد
كاهش ميزان خونريزي عموم بيمار در طول عمل و كاهش زمان بستري بيمار پس از عمل
جراح
استقامت بيشتر عروق  sealشده در برابر افزايش فشار خون ،نسبت به روشهاي بايپالر
معمول و اولترا سوند



سهولت استفاده جراح از اين سيستم



قابليت استفاده از اين سيستم در اعمال جراح باز و الپاروسكوپ



با اعمال الهوريتمهاي هوشمند كنترل توان و ولتا و برقراري فيدبك از تغييرات امپدانس
بافت ،نقطة انعقاد اپتيمم بوسيله دستهاه تشخيص داده شده و خروج قطع م گردد .بنابراين




ميزان كربنيزه شدن ،چسبندگ به بافت و آسيب حرارت حداقل خواهد بود.
استفاده از  vessel sealing systemموجب كاهش صدمات ناش از سوزن بخيه م
شود بنابراين احتمال انتقال هپاتيت و ايدز را كاهش م دهد
در روش جديد از كال نها و االستينهاي ديوارة عروق و بافتهاي اطراف براي  sealكردن
عروق استفاده م شود ،بنابراين بر خالف روشهاي قبل
نم شود و عوارض ناش

از باق

ماندن مواد خارج

هيچهونه مواد خارج

استفاده

داخل بدن بيمار منتف

م شود

(عوارض از قبيل تأثير بر تصوير برداريهاي تشخيص در آينده و يا عفونتهاي ناخواسته).
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2ـ )2مشخصات فني دستگاه MEG2
 )2-2-1برق ورودي :

 ولتا تغذية دستهاه  300ال  300ولت 00 ،هرتز
 حداك ر توان مصرف

 000ولت – آمپر

 فيوز اصل دستهاه ،از نوع استاندارد با جريان  0آمپر و ولتا  300وليت  ACو ابعياد 0*30mm
م باشد
 )2-2-2شرايط محیطي مجاز براي حمل و نقل و انبار كردن

 دما 0 :تا +04C
 رطوبت %10 :تا  % 20بدون شبنم
 فشار جو 000 mbar :تا 1060 mbar
 )2-2-3سیستمهاي ايمني :

 ساختار اصل بر اساس استانداردهاي  IEC60601-1و IEC60601-1-2و
 طبقه بندي حفاظت  :كالس


IEC60601-2-2

I

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

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

خروج مونوپالر كمتر از  100ميل آمپر
خروج باي پالر كمتر از  30ميل آمپر
 )2-2-7جريان نشتي بیمار( فركانس پايین) :

(در صورتيكه تمام ترمينالهاي مربوط به بيمار به يكديهر متصل باشند) :
وضعيت عادي كمتر از  10ميكرو آمپر
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وضعيت تك اشكال كمتر از  00ميكرو آمپر
 )2-2-8سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار :

 كنترل دائم الكترونيك كابل الكترود خن

(قبل ودر حين فعال بودن دستهاه)

كنترل دائم كيفيت تماس بيمار و الكترود خن

در پليتهاي دو صفحهاي( Dual Padقبل

ودر حين فعال بودن دستهاه).
 )2-2-9كنترل دائم جريان نشتي فركانس باال :

آالرم صوت ونوري به جهت جريان  100ميل آمپر يا باالتر.
 )2-2-11كنترل توان خروجي :

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

آالرم صوت و نوري بعد از  20ثانيه و قطع كامل بعد از  60ثانيه.
 )2-2-12سیستم عیب يابي خودكار:

تشخيص و ثبت خراب بصورت پيامهاي كد شده و قابليت ذخيره ده پيام آخر.
 )2-2-13ارتباط بین كاربر و دستگاه :

 نشانهرهاي نوري و صوت جهت فعال شدن دستهاه (رجوع شود به بخش ())0-3-1
 نشانهر ديجيتال جهت نمايش توان خروج
 نمايشهر كريستال مايع  0خط  00كاراكتري جهت تنظيم مودها و حافظهها و نمايش خطاها
وپيغامها.
 10 محلحافظة قابل برنامهريزي
 )2-2-14برش تك قطبي با  4نوع اثر كلینیكي و  2خروجي :

واكنش اتوماتيك به تغيير مقاومت بافتها و كنترل هوشمند توان خروج
برش خالص با حداقل انعقاد بافتهاي مجاور
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سه وضعيت  Blendبراي كنترل عمق انعقاد بافتهاي مجاور در حين برش
 امكان استفاده از سوئيچهاي دست و پدال پاي براي فعال كردن مونوپالر 1و سوئيچ دست براي
فعال كردن مونوپالر3
 برنامهريزي ويژه براي اعمال ميكروسرجري و

TUR

 )2-2-15انعقاد تك قطبي با  4نوع اثر كلینیكي 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 سطح بافتها ،بدون تماس الكترود با بافت
 حالت  Softبراي انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون و اثرات چسبندگ بافت به الكترود
 واكنش اتوماتيك به تغيير مقاومت بافتها و كنترل هوشمند توان خروج
 امكان انتخاب قابليت  Auto Stopو تشخيص اتوماتيك انعقاد اپتيمم بافت درحالت
Soft Coagulation
)2-2-16

Vessel Sealing System

:

 در اين مود با اعمال الهوريتمهاي هوشمند كنترل توان و ولتا  ،و برقراري فيدبك از تغيييرات امپيدانس
بافت ،نقطة انعقاد اپتيمم بوسيله دستهاه تشخيص داده شده و خروج قطع م گردد .بنابراين مييزان كربنييزه
شدن ،چسبندگ به بافت و آسيب حرارت حداقل خواهد بود.
 عروق مسدود شده ،تا چند برابر فشار سيستول  ،در برابر افزايش فشيار خيون ،از خيود مقاوميت نشيان
م دهند .اين مقاومت در برابر فشار ،معادل روشهاي متداول جراح عروق مانند بخييه بيوده و از روشيهاي
اولتراسوند و بايپالر معمول بسيار بيشتر است.
 بوسيلة اين سيستم م توان كليه عروق با قطر كمتر از  7mmرا  sealنمود.
 دو مود  Seal 1و  Seal 2بر اساس نوع ابزار آالت Vessel Sealingقابل انتخاب اسيت(براي اطيالع
بيشتر از تفاوتهاي ايندو مود به بخش 6مراجعه فرماييد).
 با استفاده از ابزارهاي مخصوص ،م توان از اين سيستم در جراح باز يا جراح الپاروسيكوپ اسيتفاده
كرد.
 شكل موج خروج بصورت سينوس پالس م باشد.

 فعال شدن نراتور تنها با پدال پاي امكانپذير است.
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 )2-2-17انعقاد دو قطبي :

 شكل موج خروج براي  Bipolarمعمول بصورت سينوس پيوسته م باشد
 انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون و اثرات چسبندگ بافت به الكترود
امكان فعال شدن نراتور با پدال پاي ويا بصورت اتوماتيك پس از تماس با بافت

)(Auto Start

در روش  Bipolarمعمول
 تأخير قابل برنامه ريزي براي فعال شدن نراتور ،در حالت

Auto Start

 امكان انتخاب قابليت  Auto Stopو تشخيص اتوماتيك انعقاد اپتيمم بافت
 )2-2-18انطباق كانكتورهاي لوازم جانبي :

صفحة بيمار  :سازگار با  Erbe, Fiab, Bowa, Martin, Berchtold ,Shuyouو ول لب
مونوپالر :سازگار با قلمهياي  Bowa , Berchtold , Fiab, Tecno, Martin, Metkoو ولي ليب و
همچنين قابليت اتصال فيش  8mmبه دستهاه ،بدون نياز به مبدّل.
بايپالر :سازگار با اتصاالت  Bowa , Berchtold , Fiab, Tecno, Martin, Metkoو ول لب
پدال پاي  :سازگار با پدال هاي

 Kavandishو.Erbe

 )2-2-19وضعیت كار دستگاه :

وضعيت كار دستهاه الكتروكوتر از نوع كار مداوم با بار در زمان كوتاه مدت است.
تذكيييير :
سيكل كار عادي دستهاه در حاليكه حداك ر توان خروج در بار نام (يا بار با مقاومت كمتر از بار
نام ) استفاده م شود ،بدين گونه است كه به ازاي هر  10ثانيه فعال بيودن نراتيور دسيتهاه ،بهتير
است  20ثانيه خاموش باشد و چنانچه توان خروج كمتير از مقيدار حيداك ر باشيد (و ييا بيار بيا
مقاومت بيشتر از بار نام استفاده شود)  ،م توان سيكل كار دستهاه را افزايش داد.
احتیاط :
دستگاه از نوع دستگاههای معمولي بوده و بدون حفاظت ویژه در برابر ورود آب استت االبتت
محفظۀ آن بگون ای طراحي شده است کت الزامتات استتاندارد  IEC 60601-2-2در متورد
ترشح مایعات برآورده ميشود).
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:جدول مشخصات فني اين دستگاه به شرح زير است

Technical Data Meg2
Mains Voltage

200V-240V(50-60 HZ)

Protection class

I

Type of output

CF

Leakage LF and HF Currents

In accordance with IEC 60601
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 COAGULATION

80 Watts at 50 Ohm

VESSEL SEALING1

160 Watts at 50 Ohm

VESSEL SEALING2

80 Watts at 50 Ohm

: Crest factor تعريف
يك ويژگ شكل موج است و با افزايش آن قابليت هاي انعقادي شكل موج افيزايش مي يابيد و
C.F = Vpeak / Vrms

.ازرابطه زير بدست م آيد
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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 COAGULATION

1.5 in nominal load

VESSEL SEALING1

1.5 in nominal load

VESSEL SEALING2

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 COAGULATION

550 V p-p

VESSEL SEALING1

550 V p-p

VESSEL SEALING2

400 V p-p

Dimensions & Weight
Weight

8.80 Kg

Height

159 mm

Width

371 mm

Depth

465 mm
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3ـ )2معرفي عملكرد اجزا ي پانل جلو و پانل پشت دستگاه :

2

Vessel Sealing System

Sea l 2

Se al 1

B ipolar / Vessel Sealing

MONO COAG
MONO CUT

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 م شود ،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  HFكم مدوله م شود و در نتيجه ،بافتهاي مجاور الكترود برش ،كم
بيش از حالت برش خالص منعقد م شوند.
 )3دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Blend 2
در اين حالت ،جريان  HFبه اندازة متوسط مدوله م شود و بافتهاي مجاور الكترود برش ،بيش
از حالت  Blend 1منعقد م شوند.
 )4دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Blend 3
در اين حالت ،جريان  HFبه شدت مدوله م شود و در نتيجه بافتهاي مجاور الكترود برش،
بيش از همة حالتهاي ديهر برش منعقد م شوند .اين وضعيت براي برش بافتهاي با خونريزي
زياد و يا بافتهاي با اليههاي چرب  ،مناسب است.
 )5دكمة فشاري افزايش توان خروج تكقطب ) ( Monopolar1,2در حالت .Cut
 )6دكمة فشاري كاهش توان خروج تكقطب ) ( Monopolar1,2در حالت .Cut
با هر با فشار دكمههاي  0و  6و يا با نهه داشتن انهشت روي آنها ،تغييرات  Levelرا روي
نمايشهر  22مشاهده م كنيد و اين تغييرات با گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيق تر،
انجام م شود.
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 خروج
م باشدكه از  Level=1تا توان نام  ،در هر مود قابل انتخاب است.
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 )7دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت  .TURاين مود جهت جراح در محيط
هاي تحت مايعات فرضا جراح هاي م انه و پروستات استفاده ميهردد.
 )8دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Swift Coagulation
اين مود جهت انعقاد سريع بافت ها با استفاده از الكترودهاي با سطح مقطع نسبتا بزرگ م ل
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 م باشد.
در اين حالت ،مدوالسيون قويتري وجود دارد ،و در مواردي كه الكترود مورد استفاده ،سطح
مؤثر كوچكتري دارد و به انعقاد با عمق نسبتاً زياد نياز داريد ،بهتر است از اين وضعيت
استفاده كنيد.
 )11دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت  Spray Coagulationيا .Fulguration
اين مود جهت انعقاد بافتها ،بدون تماس الكترود بابافت به كار م رود.
در اين حالت ،مدوالسيون شكل موج ،قويتر از دو حالت ديهر است و براي انعقاد سطح و
برقراري قوس الكتريك بين الكترود و بافت و به حداقل رساندن اثرات برش و جدا شدن
بافت ها مناسب است.

نكت  :در صورتیك این مود انتخاب شود امكان فعال شدن دو خروجي  Monopolar1و
 Monopolar2ب صورت هم زمان وجود دارد در حالیك در سایر مودها در صورت
وجود تقاضا برای فعال شدن هر دو خروجي  ، Monopolarاولویت ب

Monopolar1

داده ميشود و  Monopolar2خروجي نخواهد داشت.
 )11دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت . Soft Coagulation
اين مود جهت انعقاد ماليم بافتها بدون كربنيزاسيون واثرات چسبندگ بافت به الكترود به كار
م رود.
در اين حالت ،توان خروج در مقايسه با سه حالت ديهر كمتر است.
 )12دكمه فشاري افزايش توان خروج تكقطب در حالت .Coagulation
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 )13دكمه فشاري كاهش توان خروج تكقطب در حالت .Coagulation
با هر بار فشار دكمههاي  13و  12و يا با نهه داشتن انهشت روي آنها ،تغييرات  Levelرا
روي نمايشهر  26مشاهده م كنيد و اين تغييرات با گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيق
تر ،انجام م شود.
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 خروج
م باشد كه از  Level=1تا توان نام در هر مود قابل انتخاب است
( الزم به ذكر است براي سهولت كار چنانچه دكمه فشرده شده بيش از چند ثانيه در اين حالت
نههداشته شود ،سرعت تغييرات  Levelافزايش خواهد يافت).
 )14دكمه فشاري و چراغ نشان دهندة انتخاب مود  Auto Stopبراي انعقاد تك قطب  ،اين
حالت زمان انتخاب م شود كه بخواهيم تشخيص انعقاد بافت را در مود  Soft Coagبه
صورت اتوماتيك داشته باشيم .در اين صورت دستهاه تغييرات مقاومت الكتريك بافت در
حال انعقاد را به صورت دائم اندازهگيري م كند و در مرحلهاي كه بافتها به مرحلة انعقاد
اپتيمم م رسند و قبل از مراحل خشك شدن بافت و كربنيزاسيون بافتها ،خروج به
صورت اتوماتيك قطع م شود و هشدار مربوطه شنيده خواهدشد .توجه داشته باشيد اين
حالت تنها در مورد  ، Softقابل انتخاب است و در ساير مودها فشار اين دكمه هيچهونه
تاثيري نخواهد داشت.
 )15چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت  Monopolarبراي پدال پاي .
 )16دكمه فشاري انتخاب وضعيت Monopolarيا  Bipolarبراي عملكرد پدال پاي .
با هر بار فشار مختصر دكمة  ، 16وضعيت چراغهاي  10و  11تغيير م كند و در حالت
 Monopolarبا فشار پدال پاي  ،تنها خروج  Monopolarفعال م شود و تأثيري روي
خروج  Bipolarنخواهد داشيت .همچنين ،در حيالت  Bipolarبا فشيار پدال پاي  ،تنها
خروج  Bipolarفعال م شود و تأثيري روي خروج  Monopolarنخواهد داشت.
 )17چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت  Bipolarبراي پدال پاي .
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 )18چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Manual Bipolar Coagulation
در اين حالت ،خروج  Bipolarتنها به وسيلة فشار دادن پدال پاي فعال م شود.
 )19دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت اتوماتيك (حس بافت)
 : Auto Start Bipolar Coagulationدر اين حالت ،خروج  Bipolarبه محض تماس دو
سر پنست با بافت(با توجه به تاخير در نظر گرفته شده) ،خودبه خود فعال م شود .البته الزم
به توضيح است ،در صورتيكه پدال پاي براي  Bipolarانتخاب شود و يك بار فشار داده شود،
بالفاصله مود  Auto Startبه مود  Manualتغيير حالت خواهد داد .
 )21دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Vessel Sealing2
اين مود براي انواع از ابزارهاي جراح طراح شده كه در آن نياز به دقت و ظرافت بيشتري وجود
داشته و انر ي كمتري احتياج است تا عروق بطور كامل seal

شوند(.جهت اطالعات بيشتر به فصل  6مراجعه فرماييد)

 )21دكمه فشاري و چراغ نشاندهندة انتخاب وضعيت .Vessel Sealing1
اين مود براي انواع از ابزارهاي جراح طراح شده كه سطح تماس بيشتري با بافت داشته و نياز به
اعمال انر ي بيشتري وجود

دارد( .جهت اطالعات بيشتر به فصل  6مراجعه فرماييد)

 )22دكمه فشاري و چراغ نشان دهندة انتخاب مود  Auto Stopبراي انعقاد دوقطب .
اين حالت زمان انتخاب م شود كه بخواهيم تشخيص انعقاد بافت را در مود

Bipolar Coag

به صورت اتوماتيك داشته باشيم(ادامة توضيحات مطابق با بند .)10
 )23دكمه فشاري كاهش توان خروج . Bipolar
با هر با فشار دكمههاي  32و 30و يا با نهه داشتن انهشت روي آنها ،تغييرات  Levelرا روي
نمايشهر  22مشاهده م كنيد و اين تغييرات با گام هاي تفكيك شده جهت انتخاب دقيق تر،
انجام م شود.
از  Level 0.1~1.0تغييرات به صورت  0.1، 0.1پله واز  Level 1.0~5.0تغييرات به صورت ، 0.2
 0.2و 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 خروج م باشدكه از  0.1Wتا توان نام  ،خروج قابل
انتخاب است.
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 )24دكمه فشاري افزايش توان خروج . 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.
 )27دكمة فشاري جهت انتخاب حالت حركت صفحة نمايش  LCDبه سمت باال جهت
انتخاب گزينه ها.
 )28دكمة فشاري جهت تأييد و انتخاب ادامة مسير يا ادامة عمليات در صفحة نمايش

LCD

(توضيحات تكميل در مورد منوهاي مختلف  LCDدر بخش  0تحيت عنيوان معرفي صيفحات
نمايش  LCDخواهد آمد).
 )29دكمة فشاري جهت خاموش كردن موقت دستهاه و قرار دادن دستهاه در حالت انتظار
( ، (Standbyكه جهت عمل كردن اين دكمه بايست  1تا  3ثانيه آن را فشار داده و نههداريم
تا به حالت  Standbyبرود ،پس از رفتن به حالت  ، Standbyدستهاه هيچ فرمان را دريافت
نم كند و تنها زمان كه از اين حالت خارج م شود ،م تواند به فرمانها پاسخ دهدكه براي
خارج شدن از اين حالت كافيست اين دكمه را مجددا  1تا  3ثانيه فشرده نههداريد.
(در زمانيكه دستهاه در حالت  Standbyقرار دارد  ،اطالعات قبل حفظ م شود و اين تا
زمانيكه برق دستهاه قطع نشود معتبر خواهد بود.اين اطالعات در حافظة دستهاه نههداري
شده و به محض خارج شدن از حالت  ، Standbyبه روي صفحات نمايش ظاهر م گردد).
 )31چراغ نشان دهندة وجود خطا به علت خراب داخل و يا اشتباه اپراتور
 )31نمايشهر  ،LCDجهت نمايش و تنظيم Modeها ،حافظه وپيغامها.
32و )34چراغ نشاندهندة فعال شدن نراتور .Bipolar Coagulation/ Vessel Sealing
 )33نمايشهر ديجيتال ،نشاندهندة توان خروج . Bipolar
35و )37چراغ هاي نشاندهندة فعال شدن نراتور تكقطب .Coagulation

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2
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 )36نمايشهر ديجيتال ،نشاندهندة توان خروج تكقطب در حالت .Coagulation
38و )41چراغ نشاندهندة فعال شدن نراتور تكقطب .Cut
 )39نمايشهر ديجيتال ،نشاندهندة توان خروج تكقطب در حالت .Cut
 )41چراغ نشاندهندة اتصال پليت دو تكه به دستهاه.
 )42محل اتصال صفحه بيمار ) (plateيك تكه و دو تكه.
 )43چراغ نشاندهندة اتصال پليت يك تكه به دستهاه.
 )44محل اتصال قلم مونوپالر با قطر فيش  ( 8mmبدون نياز به مبدّل)
اين فيش براي مواردي در نظر گرفته شده است كه تجهيزات از قبيل  :اندوسكوپ يا
الپاروسكوپ يا  TURاز نوع استاندارد  8mmدر دسترس است ،درصورتيكه تجهيزات مذكور
باقطر استاندارد  4mmباشد به جاي اين فيش از فيش مجاور (شمارة  )00استفاده م شود.
در صورت استفاده از فيش  ،8mmدستهاه فقط با پدال فعال م شود.
هشدار!

زماني ک از این فیش ب عنوان خروجي استفاده مي نماییتد ،تمتامي ترمینتال هتای خروجتي
مونوپالر 1نیز دارای ولتاژ مي باشد ک بایستي احتیاط های الزم در این مورد صتورت يیترد.
همچنین در زماني ک خروجي مونوپالر 1فعال مي باشد ،قلم متصل ب ایتن فتیش نیتز دارای
ولتاژ مي شود ک بایستي احتیاط های الزم در این مورد نیز صورت يیرد و هريز هم زمتان دو
قلم کوتر ب کانكتورهای  Mono1متصل نشود.
 )45محل اتصال قلم تك قطبي ) (Monopolar 1تيك فيشيه (ميدل  martinو )Berchtoldوفييش
اتصال اندوسكوپ و الپاروسكوپ و TURبا استاندارد .4mm
 )46ترمينالهاي كمك  .فقط جهت اتصال قلم سه فيشه به خروج .Monopolar 1
تذكر:

اين دو ترمينال تنها زمان استفاده م شوند كيه بخيواهيم از قليم سيه فيشيه اسيتفاده نميائيم .و در
عملهاي مانند  TURو اندوسكوپ و الپاروسكوپ به هيچ عنوان نبايسيت اسيتفاده شيوند و فقيط
بايست از كانكتورهاي اصل 00و 00بدين منظور استفاده نمود.
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 )47محل اتصال قلم تك قطب

) (Monopolar 2تك فيشه(مدل  martinو .)Berchtold

الزم به ذكر است كه خروج  Monopolar2فقط با سوئيچ انهشت فعال م شود و با پدال فعال
نم شود.

(جهت اطالعات بيشتر به بند  3-1مراجعه شود)

 )48ترمينالهاي كمك  .فقط جهت اتصال قلم سه فيشه به خروج .Monopolar 2
01،02و  )02،03محل اتصال قلم  Bipolarو قلم .Vessel Sealing

 )00محل اتصال قلم دوقطب با استاندارد  Martinو

.Berchtold

 )02چراغ مربوط به فعال شدن مود . Vessel Sealing
 )00چراغ مربوط به فعال شدن مود . Bipolar
 )00چراغ مربوط به فعال شدن خروج . Monipolar2
 )06چراغ مربوط به فعال شدن خروج . Monipolar1
 )01چراغ هشدار دهندة مربوط به صفحية بيمار
هنهاميكه پليت به دستهاه وصل نباشد و يا در مسير پليت وصل شده مشكل وجود داشته
باشد .اين چراغ روشن خواهد شد.
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 )2-3-2قسمت هاي مربوط به پانل پشت :

 )00محل اتصال كابل برق شيهر ( 300 V)ac( – 00 HZتا  )300و محل نصب فيوز ورودي
( 0آمپر 300 /ولت/استاندارد).
 )02كليد برق اصل دستهاه.
 )60پالك مشخصات دستهاه.
 )61ولوم صدا براي تنظيم شدت صوت.
با چرخاندن اين ولوم در جهت عقربههاي ساعت ،شدت صوت افزايش م يابد و بالعكس.
اين ولوم تنها روي صداي كه هنهام فعال شدن نراتورها شنيده م شود تأثير م گذارد و روي
صداي هشدار مربوط به صفحة بيمار هيچگونه تأثيري ندارد.
 )63محل اتصال كانكتور مربوط به پدال پاي .
 )62عالمت هشدار به معن امكان برق گرفته در صورت تماس بدن با قسمت هاي فلزي فيش
ها و يا مدارات داخل دستهاه به سبب وجود ولتا هاي باال در آنها.

59

60

I

61

Min

Max

POWER

Footswitch

63

62

شكل  -2تصویر پانل پشت دستگاه
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4ـ )2جدول معرفي عالمتهاي گرافیكي بهكاررفته در پانل جلو و پشت دستگاه :
توضیح
صفحۀ بیمار و سایر قسمتهای کاربردی شامل ،قلم تكقطبي و قلم دوقطبي در فرکانسهای باال و
فرکانس های پایین از شبكۀ برق شهر و زمین کامالً مجزا شدهاند.
محل اتصال صفحۀ بیمار تك صفح ای ) (single Padو دوصفح ای )(Dual Pad

درجۀ حفاظت دستگاه در مقابل شوك الكتریكي از نوع  Cardiac Floatingاست و جتریانهای
نشتتي فرکانس پایین بسیار ناچیزند .هم چنین ،دستگاه در مقابل ولتاژهای زیادی ک دستگاه
الكتروشوك قلبي ب بدن بیمار وارد ميکند ،حفاظت شده است.
کانكتور مجاور عالمت حك شده ،باسوئیچ دستي فعال ميشود
کانكتور مجاور یكي از عالمت های حك شده ،با پدال پایي فعال ميشود.
محل اتصال قلم دوقطبي
خروجي قسمتهایي از دستگاه ک با این عالمت مشخص شدهاند ،ممكن است بصورت خودکار،
بدون فشار دادن پدال پایي یا کلید انگشتي و صرفاً با تماس الكترود با بافت ،خودبخود فعال شوند
خطر وجود ولتاژهای باال در کانكتورهای خروجي
کانكتور خروجي جهت استفادة جراحیهای TUR

مطالعۀ کلی مدارك همراه دستگاه ،پیش از راهاندازی و استفاده از آن الزم ميباشد.
رجوع ب دفترچۀ راهنما و مطالعۀ آن
این دستگاه دارای عالمت  WEEEمنطبق با دایرکتیو اروپایي  2002/96/ECمربوط ب
لوازم الكتریكي و الكترونیكي است و مشخص مي کند ک نبایستي برای دور ریختن دستگاه از
سطل های زبال معمولي استفاده نمود و دستگاه بایستي در محل های مخصوص بازیافت زبال
هایالكتریكي و الكترونیكي دور ریخت شود .برای اطالعات بیشتر ب فصل  11مراجع شود.

هشدار تخليه الكترواستاتيك جهت كانكتورهاي كه نسبت به تخلية الكترواستاتيك
حساس هستند و در هنهام كار با آن ها بايد احتياطات الزم را رعايت نمود

عالمت
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شماره سریال دستگاه
احتمال تداخل الكترومغناطيس دستهاه كوتر برروي دستهاههاي الكترونيك مجاور وجود
دارد ،بنابراين درصورت مشاهدة وضعيت غير عادي در دستهاههاي مجاور ،اين احتمال را
هم در نظر بهيريد كه ممكن است اين وضعيت ناش از تداخل دستهاه كوتر باشد.

 5ـ )2نمودارهاي توان خروجي دستگاه MEG2

منحن هاي ترسيم شده در صفحههاي  33تا  ،31توان نام خروج دستهاه را بر حسب مقدار بيار
مقاومت و مقدار توان انتخاب شده ،نشان م دهند .اين نمودارها به دو صورت ترسيم شيدهانيد .در
يك حالت بار ثابت است و  Levelتوان از حداقل تا حداك ر مقدار خود تغيير م كند ،و در حالت
ديهر  Levelثابت است و بار از صفر تا  2111اهم در  Monopolarو  1111اهم در  Bipolarتغييير
م كند .مقيدار بار در نميودارهاي بار ثابت ،بيراي مودهاي مختلف در نمودارها آميده اسيت و دو
حالت توان نام و نصف توان نام در هر وضعيت ،در يك نمودار رسم شده است.
با توجه به استاندارد ((  ، )) IEC60601-2-2توان واقع ممكن است تا حدود  ±30%از مقدار نام
تفاوت داشته باشد.
 6ـ )2نمودارهاي ماكزيمم ولتاژ خروجي دستگاه MEG2

منحن هاي ترسيم شده در صفحههاي  30تا  ،20ماكزيمم ولتا پيك خيروج دستهاه را بر
حسب مقدار  Levelانتخاب شده ،نشان م دهند.

22

شركت مهندسي كاونديش سيستم

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2

23

24

شركت مهندسي كاونديش سيستم

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2

25

26

شركت مهندسي كاونديش سيستم

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2

27

28

شركت مهندسي كاونديش سيستم

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2

29

31

شركت مهندسي كاونديش سيستم

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2

30

 )3نصب و راهاندازي دستگاه



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

كنيد .در صورت كه در اثر حمل ونقل و يا به هر دليل ديهر ،آسيب به دستهاه وارد شده است ،لطفاً
با شرکت مهندسي کاوندیش سیستم تماس بهيريد و نوع خرابي وشيمارة سيريال دسيتهاه را بيه
همراه نشان خود اطالع دهيد.



قبل از شروع كار با دستهاه موارد عنوان شده در فصل  0اين دفترچه راهنما (نكيات مهييم در

استفادة صحيييح و ايمين از دستهاه جراح الكتريك ميدل  ) MEG2را مطالعه نماييد.



پس از اطمينان از سالمت ظاهري دستهاه ،با كابل بيرق آن را بيه شيبكة بيرق ()300 ~ 300 v

متصل نماييد.

حال با استفاده از كليد برق اصل  - 02در پشت دستهاه  -آن را روشن كنيد.
هشدار :

خطر شوك الكتریكي :حتماً برای اتصال ب برق اصلي از پریزهای ارت دار استفاده نمایید.



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

خود نمايد) .(Self - Checkingابتدا بايست كليةخانههاي نمايشهر  LCDو  7-Segmentبه ترتيب
روشن شده و مورد بررس قرارگيرند  .سيپس مودهياي  Mono-Coag ، Mono-CutوBipolar

چك شده و چراغهاي مربوطه روشن شوند( هم زمان شمارة نسخة نرم افزاري دسيتهاه بيه هميراه
تاريخ ويرايش آن نيز به روي نمايشهر  LCDظاهر م شود) .پس از بررس  ،چنانچه مشكل فني
در قسمت از دستهاه مشاهده گردد ،گزارش خراب مربوطه صادر م گردد كه بروي صفحة نميايش
 LCDقابل رؤيت است( .شكل )2و چنانچه رفع خراب هاي گزارش شده مد نظر نباشد ( توضييح
در مورد هر كد خراب در جدول صفحات  06و  01آمده است) ،كيافيست دكمهاي فشار داده شود
تا سيستم آمادة كار شود (( .البته بديه است ،در اين حالت مودهياي كيه در ميورد آنهيا گيزارش
خراب اعالم شده است ،به صورت صحيح عمل نخواهند كرد)).
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SELF CHECK REPORT
Error Codes are :
02, 12, 22
شكل شمارة 3

در صورتيكه پس از مراحل  Self-Checkingبررس انجام شده با موفقيت پايان يابد ،پيغام
(( در بررس انجام شده خطاي ديده نشد)) براي لحظات بروي نمايشهر  LCDظاهر
م گردد (شكل شمارة .)0

SELF CHECK REPORT
NO errors reported
شكل شمارة 4

وسپس پيغام (( به سيستم  MEG2خوش آمديد …)) بروي نمايشهر  LCDظاهر م شود (شيكل
شمارة  )0در اين هنهام اطالعات از قبل ذخيره شده در حافظة شمارة  ،10به صورت چشيمك زن
در پانل ظاهر م گردد و در اين لحظه كيافيست دكمهاي فشار داده شود تا سيستم به حاليت نرميال
رفته و آمادة كار گردد.

WELCOME TO MEG2
Please press a key
to Start
شكل شمارة 5

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2
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حال چنانچه پليت به دستهاه متصل نباشد ،آالرم صوت پليت براي چند ثانيه به گوش مي رسيد و
سپس آالرم نوري همچنان باق مانده و آالرم صوت قطيع مي گيردد و در نمايشيهر  LCDپيغيام
خطاي  PTبه صورت چشمك زن ظاهر خواهد شد (در اين حالت چنانچه نراتيور Monopolar

فعال شود ،آالرم نوري وصوت شروع به نوسان نموده و هم زمان پيغام خطياي  Plateبيه صيورت
ثابت بروي صفحة نمايش  LCDظاهر م گردد).
در صورت كه براي اولين بار دستهاه را روشن م كنيد قبل از بهكارگيري دسيتهاه در اتياق عميل،
طبق دستورات زير عملكرد آن ،آزمايش شود:
 )1مراحل  Self-Checkingبايست تا انتها بدون هيچ وقفيهاي صيورت گييرد و در انتهيا ،صيفحة
نمايشMode ،هاي انتخاب شده را نمايش دهد (شكل شمارة .)6
الزم ب ذکر است ،دستگاه در ابتدای روشن شدن ،اطالعات مربوط بت حافظتۀ شتمارة  11را
روی نمایشگرها نشان داده و عمل مينماید (.در اين حافظه ،برناميهاي قيبال توسيط شيركت بيه
عنوان  Defultذخيره شده است).
 )2تمام نمايشهرهاي ديجيتال  22و  26و  22به ترتيب بايست توانهاي از قبل تنظيم شيده
در حافظة  10را نمايش دهند.
تذكر :
حالت ((  )) - - -در نمايشهرها ،نشانة ((عدم انتخاب توان در خروج )) م باشد.
 )3اگر الكترود خن

يك تكة سالم به دستهاه متصل باشد ،هيچگونه هشدار صوت نبايد از دستهاه

شنيده شود ونبايست پيغام خطاي مربوط به  Plateبروي صفحةنمايش  LCDدستهاه ظاهر شيود و
همچنين بايست چراغ شمارة  02به تاييد اتصال پليت يك تكه روشن شود.
اگر الكترود خن

دو تكه سالم به دستهاه متصل باشد ،چنانچه به طور كامل بابافيت تمياس داشيته

باشد هيچ گونه هشدار صوت نبايد از دستهاه شنيده شود ونبايست پيغام خطياي مربيوط بيه

Plate

بروي صفحةنمايش  LCDدستهاه ظاهر شود و همچنين بايست چراغ شمارة  01بيه تايييد اتصيال
صحيح پليت دو تكه با بافت روشن شود.
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 )4كلية لوازم جانب دستهاه ،كانكتورهاي مربوط به قلم  ، Monopolarالكترود خن  ،پدال پياي و
قلم  Bipolarرا دقيقاً بررس كنيد و در صورت سالم بودن ،به دستهاه متصل نماييد.
 )5جهييت فعييال نمييودن نراتييور دسييتهاه ،نمايشييهرهاي ديجيتييال  22و  26و  22را توسييط
دكمههاي مربوطه تنظيم نموده و وضعيت پدال پاي را در حالت  Monopolarقرار داده؛ سپس يك
تكه گوشت خام (يا ميوة خام ،يا يك قالب صابون و يا يك تكه پارچه كه مرطيوب باشيد) را روي
الكترود خن

گذاشته و با فشار دادن كليدهاي انهشت روي قلم  ، Monopolarنراتورهياي  Cutو

 Coagulationرا فعال كرده و خروج  HFرا با قلم تكقطب  ،به گوشت خيام اعميال نمايييد(.اين
تست براي هردو خروج  Monopolarانجام م شود).
با هر بار فعيال كردن نراتور  ، Cutچيراغ هاي  20و  00روشن و صيداي پيوسته شنيده
م شود .همچنين با فعال كردن نراتور  ،Coagulationچراغ  20و  21روشن و صداي پيوسته
بم با فركانس پائينتر شنيده م شود .به طور مشابه ،با فشار دادن پدال پاي  ،مراحل فوق تكرار
م شود .و به طور همزمان اطالعات حاوي وضعيت انتخاب شده ،مود عملكردي ،نوع فعال شدن
نراتور و گزارش خراب (در صورت مشاهدة خطا) ،بروي صفحه نمايش  LCDظاهر م گردد.
 )6با فشار دادن كليدهاي  0و  6در بخش  Cutو كليدهاي  13و  12در بخش

Coagulation

 ،تغييرات  Levelرا در نمايشهرهاي ديجيتال هر بخش مشاهده كرده و با فعال كردن خروجي
با پدال پاي يا كليدهاي انهشت  ،تغيييرات قيدرت خروجي را در دو حاليت  Cutو

HF

Coagulation

روي گوشت خام مشاهده نماييد.
 )7نمايشهرهاي ديجيتال  22را توسط دكمه هاي  32و  30تنظيم نماييد .وضعيت پيدال پياي را
در حالت  Bipolarقرار داده و با فشار پدال پاي  ،خروج  HFرا توسط پنست دوقطب به گوشيت
خام اعمال نماييد .با هر بار فعال كردن نراتور ، Bipolarچراغ  00و هر بار فعال كردن نراتيور
 Vessel Sealing1,2چراغ  02روشن و صداي پيوسته مربوط به مودانتخاب شده .شنيده م شود.
 )8با فشار كليد  12وضعيت فعال شدن نراتور  Bipolarرا در حالت  Autoقرار دهيد.

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

تأخير0
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تا  2.5ثانيه بسته به وضعيت انتخاب شده (مراجعه به بند  ،)0-1-3فعال م شود حال با استفاده از
كليدهاي  31 ، 30ويا  10وضعيت فعال شدن نراتور  Bipolarرا در حالت
 Bipolar Coag.يا  Seal1ويا  Seal2قرار دهيد .در اين حالت نبايد با قرار گرفتن پنست روي
گوشت ،نراتور به صورت خودكار فعال شود.
 )9با فشار كليدهاي  32و  30در بخش  ، Bipolarتغييرات  Levelرا روي نمايشهر ديجيتال 22
مشاهده كرده و با فعال كردن خروج  Bipolarتوسط پدال و يا به صورت خودكار روي گوشت
خام ،تغييرات قدرت خروج را مشاهده نماييد .اين تست براي هر سه مود

,Bipolar Coag

 Vessel Sealing1,2انجام م شود.
 )11الزم به ذكراست با فشار كليدهاي  1تا 0

براي  Cutو كليدهاي  0تا  11براي

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

مشـتري گرامي درصـورت بروز هرگونه مشـكل يا نارضـايتي در مورد عملكرد
محصول (پس از انجام 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.

Coag
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 )4معرفي صفحات نمايش  LCDو نحوة بهكارگیري آنها :

در دستهاه  Meg2از صفحة نمايش  LCDاستفادههاي متعددي م شود كه م توان آنها را به دو
بخش عمده تقسيم كرد:
بخش اول صفحات صرفا نمايش بوده و تنها كاربر را نسبت به وضعيت دستهاه راهنماي م كنند.
فرضا در حالت كه نراتور فعال نيست LCD ،برنامة اصل سيستم را در اول سطر نشان م دهد كه
يك از سه برنامة اصل  General Surgery , Micro Surgery , TURم باشد.
در سطر دوم LCD ،مود انتخاب شده براي  Monopolar Cuttingرا نشان م دهد كه يك از چهار
مود  Pure,Blend1,Blend2,Blend3م باشد.
در سطر سوم نيز مود انتخاب شده براي  Monopolar Coagulationنشان داده م شود كه يك از
چهار مود  Swift,Forced,Spray,Softم باشد.
در سطر چهارم نيز پيغام هاي هشدار نمايش داده م شود ،نمونهاي از صفحة  LCDدر حالت غير
فعال بودن نراتور ،در شكل شمارة  6نشان داده شده است.
GENERAL SURGERY

برنامۀ اصلي انتخاب شدة Monopolar

CUT: PURE
COAG: SWIFT

مودهای انتخاب شدة Monopolar
گزينة انتخاب رفتن به منوي اصل

Menu

)(Go to MAIN PAGE

















شكل شمارة 6

در حالتيكه نراتور فعال است ،درسطر اول ،نوع خروج كه فعال شده است نشيان داده مي شيود،
يك از اين هشت حالت زير خواهد بود :
این پیغام در زمان فعتال بتودن متود
 Sprayدر خروجتتتتتتتي هتتتتتتتای
MonopolarCoag1,2صادر مي شود.

Monopolar Coag1, Monopolar Coag2, Monopolar Cut1, Monopolar Coag,
, Monopolar Cut2, seal1, seal2, Bipolar Coag

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2
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و در سطر دوم مود ) (effectنشان داده م شود و در سطر سوم نوع ليوازم جيانب كيه بيراي فعيال
شدن استفاده شيده اسيت ( Foot Switchييا  ) Hand Switchمشياهده مي شيود .نمونيهاي از ايين
صفحات در شكل 0نشان داده شده است.
عالوه بر امكانات نمايش مذكور ،بخش از تنظيمات تكميل و برنامهرييزيهياي دسيتهاه تنهيا از
طريق صفحة نمايش  LCDو صفحة كليد چهارتاي كه زير  LCDقرار دارد ،قابل انجام است.
در اين قسمت نحوة انجام اين تنظيمات و برنامهريزيها بيان م شود.
MONOPOLAR COAG 1
Effect: Swift
Activation: Foot Sw

شكل شمارة 8

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

براي ورود به صفحة  ، Settingابتدا كليد  Menuرا فشار دهيد تا وارد صفحة  Main Pageشيويد و
سپس بافشار كليد  Ent.وارد صفحة  Settingشويد تا از امكانات كه در صفحات بعيدي شيرح داده
م شود 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.

38

شركت مهندسي كاونديش سيستم

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

: General Surgery
اين مود زمان انتخاب م شود كه مودهاي ) Monopolar (Cut & Coagبه صورت نرمال مورد
نظر باشند ( در حالت عادي هميشه بايست اين مود انتخاب شود).
 : Micro Surgeryزمان كه اعمال جراح ظريف با توانهاي پايين و دقت باال مد نظر
باشد ،از اين مود استفاده م شود.
 : TURاين مود جهت جراح در محيط هاي تحت مايعات فرضا جراح هاي م انه و پروسيتات
استفاده م گردد.
 الزم به ذكر است ،يك از مشكالت شناخته شده در  ،TURچهونه شروع برش اسيت .زييرا
الكترود برش ،تماس نسبتاً وسيع با بافت و مايعات اطراف دارد كه اين باعث مي شيود از ايجياد
چهال باالي جريان كه براي برش نياز است جلوگيري شود و در صيورت فعيال نميودن نراتيور
دستهاه ،به جاي اثرات برش ،اثرات انعقاد مشاهده شود.كه با تدابير انديشيده شيده در دسيتهاه ،بيا
هربار فشردن پدال پاي  ،توان مناسب جيهت برش (با حداقل اثرات انعقاد) به بافت اعمال م شود.
با توجه به اين كه كليد مخصوص  TURروي پانل وجود دارد براي انتخاب مود  TURبعنوان م ال
براحت م توانيد همان كليد را فشار دهيد ونيازي به استفاده از منوهاي  LCDنيست.
برای انتخاب مود  Micro Surgeryمراحل ذیل را ب ترتیب انجام ميدهیم :
 )1عبارت  Menuرا انتخاب نموده ( توسط شست شمارة  ) 4و به منوي اصل رفتيه كيه شيكل 2
ظاهر م شود.
 )3از منوي اصل عبارت  Settingsرا انتخاب م نماييم (با كمك فلشهاي  و ) 
MAIN PAGE
Setting s
Programing

Ent.




شكل شمارة 9

Back
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 )2عبارت  Ent.را انتخاب م نماييم (شست ) 4تابتوانيم تنظيمات را انجام دهيم كه شكل  10ظياهر
م گردد.

SETTING
Mode : General
Bip. Time : 0.5



Ent.



Back
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 )0دوباره عبارت  Ent.را انتخاب م نماييم تا فضاي انتخاب مودهاي عملكيردي آشيكار شيود كيه
شكل  11ظاهر م شود.

General

Surgery
MICRO Surgery
TUR


Set



Back
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 )0انتخاب مود عملكردي مورد نظر (بعنوان م ال ميود  ،)Microكيه توسيط انتخياب شسيت ، 
بروي عبارت مورد نظر م رويم (شكل شمارة )13
General Surgery
 MICRO Surgery
TUR
Set





Back

شكل شمارة 12

و سپس شست

 SETرا انتخاب م نماييم .هماكنون شكل شمارة  12به مدت چنيد لحظيه ظياهر

خواهد شد كه به معن تاييد انتخاب انجام شده م باشد.
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Operating Mode
Is Set On
Micro Surgery
شكل شمارة 13

 )6هم اكنون انتخاب انجام شده است و براي اطمينان ازگزينية انتخياب شيده در صيفحة نميايش
 ،LCDعبارت انتخاب شدة ) ،(Microدر جلوي عبارت  Modeظاهر م شود( .شكل شمارة )10
SETTING
Mode : Micro
Bip. Time : 0.5

Ent.





Back
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 )4-1-2نحوة تنظیم زمان تاخیر استارت اتوماتیك : Bipolar Coagulation

 : Bip.timeاز اين گزينه زمان استفاده م شودكه بخواهيم عمل  Bipolar Coagulationرا با
تاخير و به صورت اتوماتيك  ،پس از حس نمودن بافت انجام دهيم كه جهت تنظيم اين تاخير
زمان

(از صفر ثانيه تا  2.5ثانيه) به روش ذيل عمل م نماييم.
 )1عبارت  Menuرا انتخاب نموده و به منوي اصل م رويم.
 )3از منوي اصل عبارت  Settingرا انتخاب كرده و سپس عبارت  Ent.را انتخاب
م نماييم.
 )2عبارت  Bip. Time:را انتخاب نموده و با انتخاب  Ent.به داخل محيط تنظيم م رويم.
 )0با استفاده از كليدهاي ( INCافزايش) و ( DECكاهش) زمان مورد نياز را تنظيم
م نماييم كه فرضا براي تنظيم  1ثانيه ،بايست شست  INCرا انتخاب نماييم(.شكل )10
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Auto Bip. DELAY
t = 1.0 Sec
Set

Dec

Inc

Back
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 )0حال دكمة  Setرا انتخاب م نماييم كه پيغام تنظيم شيد بيراي لحظيهاي بيروي صيفحه
نمايان م شود(.شكل)16

Auto Bipolar Delay
time Is Set to
1.0 Sec
شكل 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 بزند و استفاده نمايد از
اين گزينه استفاده م كند.
 : Saveزمانيكه جراح بخواهد برنامهاي را جهت جراح هاي خود اختصاص
دهد و آنرا براي جراح هاي بعدي نيز استفاده نمايد  ،از اين گزينه براي ذخيره برنامة مورد نظير
استفاده م نمايد.
 )1جهت وارد شدن به منوي اصل و دسترسي بيه حافظيه ابتيدا عبيارت  Menuرا از صيفحة
نمايش انتخاب م نمايم.
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 )3حال گزينة  Programingرا توسط شست هاي  و  انتخاب نموده (شكل  )11و عبارت
 Ent.را انتخاب م نماييم تا وارد فضاي برنامه شويم كه در اين لحظيه شيكل  10ظياهر خواهيد
شد.
MAIN PAGE
Settings

Programing


Ent.



Back

شكل شمارة 17

PROGRAMING

Load
Save



Ent.



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

مراحل ذیل را ب ترتیب انجام ميدهیم :

) ،(Programingجهيت فراخيوان گزينية(( ))Loadرا

 )1پس از وارد شدن به فضاي برنامه نويس

انتخاب وسپس با انتخاب عبارت  Ent.به صفحة فراخوان وارد م شويم(شكل .)12
LOAD PAGE
Program

NO: 1

Name: MATIN

Load


شكل شمارة 19



Back
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 )3شمارة برنامة مد نظر را جهت فراخوان انتخاب م نماييم كه بدين منظور انتخاب عالميت 

جهت افزايش شماره وانتخاب عالمت  جهت كاهش شماره م باشد و با انتخاب عبارت ،Load
اطالعات حافظة انتخاب شده فراخوان م شود .و پيغام آميده در شيكل  30بيراي لحظيات بيروي
صفحة نمايش ظاهر م شود(.مطابق با شماره برنامةانتخاب شده)
PROGRAM

NO : 1

MATIN
Is being Loaded
شكل شمارة 21

 )4-2-2نحوة ذخیره كردن برنامههاي مورد نظر جراح در حافظة دستگاه :

مراحل ذیل را ب ترتیب انجام ميدهیم :
 )1پس از وارد شدن به فضاي برنامه نويس
 عبارت

Save

) ،(Programingبا استفاده از شسيت هياي  و

را انتخاب م نماييم (شكل .)31

 )3حال عبارت  Ent.را جهيت وارد شيدن بيه محييط ذخييرة برناميه ) ، (Save Pageانتخياب
م نماييم(شكل.)33

PROGRAMING
Load

 Save



Ent.

شكل شمارة 21

SAVE PAGE
Program

NO: 1
Name: AAAAA
Save

Name
شكل شمارة 22



Back



Back
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نكت  :در اين صفحه ،عبارت  Nameجهت تعريف نام به كار م رود كه كافيسيت شسيت مربوطيه
انتخاب شود تا وارد فضاي برنامه نويس جهت تعرييف نيام شيويم و عالميت  جهيت افيزايش
شماره برنامه به كار م رود و در نهايت عبارت  Saveزمان اسيتفاده مي شيود كيه شيماره و نيام
برنامة مورد تاييد ،جهت ذخيره در حافظه مشخص شده باشد.
ابتدا جراح ،نام و سپس شمارة برنامة مورد نظرخود را تعريف نموده (طبيق دسيتورالعمل آميده در
بند بعدي) ،مودهاي مورد نياز وهمچنين توانهياي ميوردنظر خيود را انتخياب كيرده ودر نهاييت
عبارت  Saveرا جهت ذخيره موارد تعيين شده ،انتخاب م نمايد.كيه بيراي لحظيات پيغيام ذخييره
شدن اطالعات بروي صفحة نمايش ظاهر م شود (شكل .)32
System Settings
are being Save
into Program No.1
MATIN
شكل شمارة 23

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

پس از آنكه وارد فضاي ذخيره شديم) (Save Pageبيا انتخياب عبيارت  Nameوارد فضياي برنامية
((نام)) م شويم (شكل  .) 30هر كاركتري كيه درحيال چشيمك زدن مي باشيد ،توسيط انتخياب
عالمت قابل تغيير است.
Name

Program
Program

NO: 1
Name: AAAAA

Set

CHR



Back

شكل شمارة 24

 : CHRاين عبارت جهت انتخاب كاراكترهاي مربوط به نام گذاري برنامه مورد نظر جراح
بهكار م رود.
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 : هر كاراكتري كه توسط عبارت  CHRانتخاب م شود ،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 كاف است مجددا عبارت  CHRرا انتخاب نماييم .اين

روال تا انتخاب تمام كاراكترهاي نام ،تكرار م شود و در انتها عبارت  Setانتخاب م شود.
 )4-3نحوة مشاهدة كـد خطاهايي كه در صورت خرابي سیستم صادر ميشوند :

برای مشاهدة کتتد خطتاها بایستي مراحل ذیل را ب ترتیب انجام دهیم :
 )1عبارت  Menuرا انتخاب نموده و به منوي اصل م رويم.
 )3از منوي اصل ( با كمك فلشهاي  و  )عبارت  Errorsرا انتخاب كرده و سپس
عبارت  Ent.را انتخاب نموده و وارد محيط  ERRORSم شويم.
 )2با وارد شدن به اين محيط ،خطاهاي ايجاد شده در حين كار مشاهده م گردد (.شكل
شمارة.)30
الزم ب ذکر است ک کد خطاهای ظاهر شده شامل خطاهای مربوط ب حالت
 Self-Checkingنميباشند و تنها شامل خطاهایي ميشود ک در حین کار با دستگاه رخ داده
است.
ERRORS
62, A2

شكل شمارة25

Back
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 )4-3-1جدول مفهوم هشدارهايي كه به صورت كــد ذخیره ميگردند :

کد

مفهوم کتد

کد

مفهوم کتد

01

افزايش ولتا منبع تغذية Auto-bi-coag

71

افزايش ولتا منبع تغذية Blend3-cut

02
11
12
21

كاهش توان خروج

افزايش ولتا منبع تغذية bi-manual

افزايش ولتا منبع تغذية Vessel Sealing2

42

كاهش توان خروج

نراتور pure-cut

43

افزايش جريان نشت غير مجاز در pure-cut

51

افزايش ولتا منبع تغذية Blend1-cut

52

81
82

91

نراتور 92 Vessel Sealing1

افزايش ولتا منبع تغذية pure-cut

كاهش توان خروج

 73افزايش جريان نشت غير مجاز در Blend3-cut

نراتور Blend1-cut

62

افزايش ولتا منبع تغذية Blend2-cut

كاهش توان خروج

كاهش توان خروج

نراتور swift-coag

نراتور Blend2-cut

افزايش ولتا منبع تغذية forced-coag

كاهش توان خروج

نراتور forced-coag

 93افزايش جريان نشت غير مجاز در forced-coag
A1
A2

افزايش ولتا منبع تغذية spray-coag

كاهش توان خروج

نراتور spray-coag

 A3افزايش جريان نشت غير مجاز در spray-coag
B1

 53افزايش جريان نشت غير مجاز در B2 Blend1-cut
61

افزايش ولتا منبع تغذية swift-coag

نراتور  83 Vessel Sealing2افزايش جريان نشت غير مجاز در swift-coag

افزايش ولتا منبع تغذيةVessel Sealing1

 32كاهش توان خروج
41

نراتور bi-manual

كاهش توان خروج

 22كاهش توان خروج
31

نراتور Auto-bi-coag

72

كاهش توان خروج

نراتور Blend3-cut

افزايش ولتا منبع تغذية soft-coag

كاهش توان خروج

نراتور soft-coag

B3

افزايش جريان نشت غير مجاز در soft-coag

F4

خراب مدار مونيتورينگ پليت بيمار

 63افزايش جريان نشت غير مجاز در F5 Blend2-cut
F7

خراب حافظة سيستم
قطع ارتباط ميان بردهاي داخل سيستم
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 )5سیستم آالرم دستگاه:

وضعيتهاي در سيستم كه توجه را از جانب كاربر نياز دارند به دو دستة اصل آالرم و اطالعات
تقسيم م شوند .با كشف چنين وضعيتهاي  ،سيهنالهاي ديداري و صوت (بوسيلة ،LED ،LCD
 ،7segmentبازر و بلندگو) توسط سيستم توليد م شود .با روشن شدن دستهاه تمام وسايل توليد
اين سيهنالها فعال م گردد .به اين ترتيب ،كاربر م تواند از صحت سيستم توليد آالرم آگاه پيدا
نمايد .براي درك سيهنالهاي ديداري و صوت (به جز  )LCDحداك ر فاصلة  3 mاز دستهاه براي
كاربر پيشنهاد م شود .حداك ر فاصلة مناسب براي رؤيت  2 m ،LCDم باشد.
 )5-1وضعیتهاي آالرم:

در جدول ( )1-0وضعيتهاي آالرم دستهاه به همراه توضيحات مربوطه آورده شده است.
 )5-1-1گروه وضعیتهاي آالرم:

وضعيت آالرم بر اساس اينكه اتفاق بيرون ايجاد كننده آن در كدام قسمت رخ م دهد ،به دو گروه
تقسيمبندي شده است.
 )1فن (:)Technical
اتفاق موردنظر در دستهاه و لوازم جانب رخ م دهد.
 )3عملكردي (:)Functional
اتفاق موردنظر در تقابل دستهاه و اپراتور يا بيمار ،در هنهام بكارگيري دستهاه رخ م دهد.
ممكن است يك وضعيت آالرم بدالئل متفاوت فن يا عملكردي ايجاد گردد .در جدول  1در مقابل
چنين وضعيتهاي آالرم در قسمت گروه ،عبارت فن -عملكردي قيد شده است.
 )5-1-2اولويت وضعیتهاي آالرم:

به وضعيتهاي آالرم ،بنابه ميزان آسيب كه م توانند براي بيمار ،اپراتور و يا دستهاه داشته باشند،
دو اولويت اختصاص 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
دستهاه قطع شده و دستهاه نم تواند انتظار كاربر را برآورده سازد .اين موضوع خود م تواند
خطرات بالقوهاي در پ داشته باشد .بنابراين نياز به واكنش سريع كاربر براي رفع مشكل وجود
دارد.
با رخداد يك آالرم با اولويت متوسط ،عبارت مرتبط با وضعيت آالرم ،كه با كلمة " "Fail:آغاز
م شود ،بر روي  LCDنمايش داده م شود .همچنين ERROR LED ،يا  LEDپليت (بر اساس نوع
آالرم) شروع به چشمك زدن م نمايد و سيهنال صوت طبق الهوي مشخص توسط يك بازر با
سطح صوت ( 79dBAاز فصلة  1متري) و فركانس  ،2300 Hzتوليد م گردد.
 الهوي چشمك زدن LEDها:متوالياً  600 msروشن و  250 msخاموش م شوند.
 الهوي توليد سيهنال صوت :سه صوت متوال  ،كه مجموعاً يك  burstناميده م شود ،و با فاصلة  4 sتكرار م گردد .در هر
 burstنيز بازر با فواصل  250 msروشن و خاموش م شود.
با برطرف شدن وضعيت آالرم با اولويت متوسط ،تمام سيهنالهاي آالرم مربوطه قطع م شوند.
فقط در صورتيكه  burstسيهنال صوت

تكميل نشده باشد ،اين سيهنال تا تكميل  burstادامه

م يابد.
 )2اولويت پايین
در زمان وجود وضعيتهاي آالرم با اين اولويت ،آسيبهاي احتمال آنقدر خفيف هستند كه نياز
فوري به تغيير در شرايط كار دستهاه (مانند قطع نراتور) نم باشد .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 دستهاه در حال ادامه فعاليت م باشد نويز شنيداري كمتري (بعلت
فوريت كمتر اولويت پايين) بوجود م آيد.
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با رخداد يك آالرم با اولويت پايين ،عبارت

مرتبط با وضعيت آالرم ،كه با كلمة " "Er:آغاز

م شود ،بر روي  LCDنمايش داده م شود .همچنين ERROR LED ،يا  LEDپليت (بر اساس نوع
آالرم) روشن م گردد و سيهنال صوت طبق الهوي مشخص توسط بازر با سطح صوت

79dBA

(از فصلة  1متري) و فركانس  ،2300 Hzتوليد م گردد.
 الهوي چشمك زدن LEDها:بصورت پيوسته روشن م شوند.
 الهوي توليد سيهنال صوت :بازر دو بار متوال با فواصل  150 msروشن و خاموش م شود.
با برطرف شدن وضعيت آالرم با اولويت پايين تمام سيهنالهاي آالرم مربوطه قطع م شوند.
 )5-1-3رتبهبندي تولید سیگنالهاي آالرم:

در صورت رخداد وضعيتهاي آالرم با اولويت متوسط و پايين بطور همزمان ،سيهنال آالرم تنها
براي آالرم با اولويت متوسط توليد م گردد .در ضمن ،در صورت رخداد آالرمهاي با اولويت
يكسان ،تمام عبارتهاي مرتبط بر روي  LCDبه نمايش در م آيد.
 )5-1-4سیستم ثبت آالرم در حافظه:

از ميان آالرمها ،آنها كه نشان دهندة خراب دستهاه م باشند ،بصورت كد در يك حافظه ذخيره
م شوند تا در صورت نياز بتوان از اشكاالت دستهاه مطلع شد .اين حافظه ظرفيت ذخيرهسازي 10
آالرم را دارد ،به اين معنا كه همواره اطالعات  10خراب آخر در حافظه ثبت م باشد .محتويات
اين حافظه با خاموش و روشن شدن دستهاه و يا قطع برق از بين نم رود.
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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  200Wزمان كه هنوز  1دقيقه از كار قبل سيستم با
توان بيش از  200Wبه مدت  1دقيقه نهذشته است
افزايش ولتا منبع تغذيه داخل بيش از حد تعيين شده
نراتور

كاهش بيش از حد مجاز توان خروج

HF

Fail: P>200
Fail: OV
Er: FE

6

افزايش جريان نشت دستهاه 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  20ثانيه

Er: TO

9

Regrasp

Fail: Regrasp

وجود تقاضا در لحظة ورود به حالت كار عادي سيستم زمانيكه كه دستهاه در
11

حالت  Standbyيا

Self-Checking

بوده است يا

Er: IR

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

خراب حافظه سيستم

Er: ME

12

قطع ارتباط ميان بردهاي داخل سيستم در حالت تقاضاي فعاليت سيستم

Fail: Connector

13

قطع ارتباط ميان بردهاي داخل سيستم در حالت عدم تقاضاي فعاليت سيستم

Er: CN
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گروه

اولويت

اثر هشدار بر فعالیت دستگاه

ثبت در حافظه

فن  -عملكردي

متوسط

قطع يا عدم اجازه فعاليت مونوپالر



فن  -عملكردي

پايين

--



عملكردي

متوسط

عدم اجازه فعاليت



--

فن

متوسط

قطع فعاليت



--

فن

پايين

--



--

فن

متوسط

قطع فعاليت



--

عملكردي

متوسط

قطع فعاليت



--

عملكردي

پايين

--



--

عملكردي

متوسط

قطع فعاليت



فن  -عملكردي

توضیحات

 ثبت در حافظ فقت در حالتت خرابتيمدار مونیتورینگ پلیت بیمار انجام ميشود
 لطفاً ب توضیح شمارة  1اصفحۀ )52مراجع شود
 ثبت در حافظ فقت در حالتت خرابتيمدار مونیتورینگ پلیت بیمار انجام ميشود
 در حالت برقراری این وضتعیت هشتدارب تقاضای مونوپالر پاسخ داده نميشود
 لطفاً ب توضیح شمارة  1اصفحۀ )52مراجع شود

 لطفاً ب جدول  7-2و توضیح شتمارة  2اصتفحۀ )52مراجع شود.

عدم اجازة فعاليت نراتوري كه
--

پايين

موجب رخداد اين هشدار شده است



فن

پايين

--



فن

متوسط

قطع يا عدم اجازه فعاليت



--

فن

پايين

--



--

 لطفاً ب توضتیح شتمارة  3اصتفحۀ )52مراجع شود
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توضیحات مربوط به جدول (:)5-1

 )1آالرم "اشكال در وضعیت پلیت"
اين آالرم در دو حالت ايجاد م شود:
الف) اشكال در اتصال پليت :اين اشكال در استفاده از پليت يكتكه بعلت قطع شدن كانكتور يا كابل پليت و
براي پليت دوتكه بعلت قطع 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 م باشد .البته تغييرات مقاومت بدليل
تأثير احتمال نويز نراتور بر مدارات پليت ،در حالت فعاليت مونوپالر چك نم شود.
ب) خراب مدار مونيتورينگ پليت بيمار :اين خطا به معناي اشكال در مدار مخابرة وضعيت اتصال پليت
دوتكه به سيستم كنترل م باشد .با كشف اين اشكال كد خطاي

F4

در حافظه ثبت م شود .متعاقب اين

آالرم ،درصورت وجود تقاضاي كار با مونوپالر دستهاه فعال نشده و آالرم  )Fail: Plate( 1ايجاد خواهد شد.
 )2آالرم ""Regrasp
وضعيتهاي منجر به اين آالرم در جدول ( )1-3داده شده است .با رخ دادن اين آالرم ،عالوه بر سيهنالهاي
معمول ( ،ERROR LEDبازر ،پيام برروي 7segment ،)LCDهاي بايپالر نيز با فركانس تقريب  0.83 HZو
دورة كار  )600ms(on), 600ms(off)( 50%چشمك م زنند .با رفع تقاضا آخرين  burstبازر تكميل و صداي
آن قطع م گردد ،ول بقية سيهنالها ادامه م يابد .درصورتيكه آالرم  Regraspبا رفع تقاضا بوجود آمده باشد
نيز بازر تنها براي يك  burstبصدا در م آيد.
آالرم

Regrasp

تا درخواست مجدد

vessel sealing

ادامه م يابد البته ،با هر تقاضاي فعاليت ،يا كشف هر

وضعيت آالرم يا اطالعات  ،توليد كلية سيهنالهاي آالرم ،بجز چشمك زدن 7segmentها قطع م شود .اين
كار به معناي خروج از حالت آالرم م باشد ،يعن
7segmentها به معناي پايان آالرم

Regrasp

قطع كلية سيهنالهاي ديداري و شنيداري بجز

است .همچنين ،با انتخاب هريك از وضعيتهاي بايپالر،

چشمك زدن 7segmentها قطع شده و با انتخاب دوبارة يك از وضعيتهاي

vessel sealing

مجدداً آنها

شروع به چشمك زدن م كنند.
)3آالرم "خرابي حافظ سیستم"
در هر بار نوشتن تنظيمات سيستم در حافظه ،يكسان بودن مقادير ذخيره شده در حافظه با اين تنظيمات چك
م شود .يكسان نبودن اين دو منجر به آالرم "خراب حافظه سيستم" م شود .با هر نوع تقاضا براي فعاليت
سيستم ،وضعيت آالرم "خراب حافظه سيستم" پايان م يابد.
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)5-2وضعیتهاي اطالعاتي:

عالوه بر وضعيتهاي آالرم ،وضعيتهاي ديهري نيز رخ م دهند كه گرچه در آنها خطري متوجه
بيمار يا اپراتور نيست ،اما نياز به جلب توجه كاربر دارند .اين وضعيتها ،وضعيت اطالعات ناميده
شده و شامل خطاي استفاده از دستهاه (زمان كه خطري متوجه بيمار يا اپراتور نيست) و اتفاق
جديدي (مانند فعال شدن نراتور) كه در حالت استفاده عادي از دستهاه روي م دهد ،م باشند.
در جدول  3وضعيتهاي اطالعات دستهاه به همراه توضيحات مربوطه آورده شده است.
 )5-2-1مشخصات سیگنالهاي اطالعاتي:

سيهنالهاي اطالعات در هنهام فعاليت نراتور ،با ساير وضعيتهاي اطالعات متفاوت م باشد.
نراتور داراي صفحهاي اختصاص برروي  LCDاست كه با فعال شدن آن به نمايش در م آيد.
اين صفحه شامل اطالعات تكنيك است كه فعال شده است .در هنهام فعاليت نراتورLED ،هاي
مربوط به تكنيك

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

بلندگو با سطح صوت قابل تنظيم ( 50 dBA-70 dBAاز  1متري) توليد م گردد.
 فركانسهاي صوت توليدي در هنهام فعاليت هر تكنيك:680 Hz :Monopolar Cut
520 Hz :Monopolar Coag

فعال شدن  Mono Coag1,Mono Coag2بصورت همزمان:

470 HZ

 Bipolar Coagو 470 Hz : Vessel Sealing

با رخداد ساير وضعيتهاي اطالعات  ،عبارت مرتبط با آن بر روي  LCDنمايش داده م شود .در
برخ از اين وضعيتها (رديفهاي  3و  2در جدول ( ))0-3نيز 7segmentهاي مرتبط با آن
شروع به چشمك زدن م كنند .همچنين ،سيهنال صوت طبق الهوي مشخص توسط بلندگو با
سطح صوت قابل تنظيم ( 50 dBA-70 dBAاز  1متري) ،توليد م گردد.
 الهوي چشمك زدن 7segmentها:7segmentها با زمانبندي  350 msروشن و خاموش م شوند.
 الهوي توليد سيهنال صوت :بلندگو دو بار متوال با فواصل  350 msروشن و خاموش م شود.
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 )5-2-2رتبة سیگنالهاي اطالعاتي در مقايسه با سیگنالهاي آالرم:

در صورت وجود وضعيتهاي اطالعات

و آالرم بطور همزمان ،معموالً تنها پيغام مربوط به

وضعيت(هاي) آالرم بر روي  LCDنمايش داده م شود (اما ،بقية سيهنالهاي اطالعات و آالرم
مربوطه توليد م گردند).اما ،پيغام  LCDمربوط به وضعيتهاي اطالعات مرتبط با تقاضاي كاربر
(رديفهاي  ،0 ،2 ،3و  6در جدول ( ))0-3مادام كه تقاضا مرتفع نشده ،به پيغام مربوط به
وضعيتهاي آالرم اولويت

دارد.

جدول ( :)5-2وضعیتهاي اطالعاتي دستگاه
رديف

اتفاق

1

فعاليت نراتور

3

شروع كار با توان  0يا صفر شدن توان در حين كار

2

تقاضاي فعاليت همزمان  mono cutو

0

عبارت ظاهر شده روي LCD

صفحة اختصاص

mono coag.

تنظيم بايپالر برروي  Auto Coagزمانيكه قلم بر
روي بافت نباشد

0

كشف لحظة انعقاد بافت در حالت

6

كشف لحظة  sealدر

Auto Stop

Vessel Sealing

P=0

تأثیر بر فعالیت
--

عدم اجازة فعاليت يا
قطع فعاليت

Unacceptable
Request

عدم اجازة فعاليت

Auto Bip.

--

Coag Complete

قطع فعاليت

Seal Complete

قطع فعاليت
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 )6انتخاب توانهاي خروجي
هشدار !
ب خاطر داشت باشید:
همواره انتخاب توان بیش از حد نیاز باعث افزایش خطرات و عوارض احتمالي ميشود.
 )6-1انتخاب توان خروجي در برش تكقطبي

انتخاب مناسب مقدار توان خروجي در برش تك قطبي ،یكتي از مهتمتترین عوامتل مت ثر در
کیفیت برش است.
مقدار بهينة توان ،بسته به عوامل مختلف از قبيل ،شكل هندس الكترود فعال مورد استفاده بيراي
برش ،سرعت حركت دست جراح ،نحوة حركت الكترود روي بافت ،خصوصييات بافيت و شيكل
موج جريان انتخاب شده براي برش دارد.
اگرچه انتخاب توان كامالً بسته 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 الكترودهياي سييوزن و ييا  Lancetكيه
قطير بسييار كم دارند و براي برش نرم و هموار با حداقل انعقاد سطوح مجياور مناسيب هسيتند.
انتخاب قدرت بين  100تا 100وات معموالً مناسب است.
 در صورت استفاده از الكترودهاي با قطر بيزرگتير م يل ،الكترودهياي چياقوي ييا حلقيوي،
انتخاب قدرت بين  100تا  300وات در حالت اول يا  ، Pure Cutمعموالً مناسب است.
 در صورت نياز به انعقاد بيشتر بافتهاي مجاور ،از حالتهاي  Blendاستفاده م شيود كيه بيه
صورت تقريب  ،در  Blend 1مقيدار  130تا  110وات و در  Blend 2مقدار 100تا  100وات و در
 Blend 3مقدار  00تا  100وات در اغلب اعمال جراح مناسب م باشند.
 به طور كل در برش بافت هاي چرب ،به خاطر افزايش مقاومت الكتريك اين بافتها ،قدرت
انتخاب شده بايد حدود  30تا 00وات ،بيشتر انتخاب شود.
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 در هر حال ،تميز بودن سطح الكترود برش ،براي بهبود كيفيت برش و جليوگيري از انتخياب
بيش از حد توان ،ضروري است.
 چينانچه نياز به اسيتفاده از قابليت  TURم باشيد ،از تمام مودها Pure ،و  ، Blendم توانيد
اسيتفاده نمائيد كه معموالً توان مناسيب بين 100تا  300وات در مود  Pureو بين  130تا  110وات
در مييود  Blend1و  100تييا  100وات در مييود  Blend2و بييين  10تييا  130وات در مييود

Blend3

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

در انعقاد تكقطب نيز ،انتخاب توان مناسب بسته به نوع بافت و شكل هندس الكتيرود و شيكل
موج جريان انتخاب شده دارد.
توجه به نكات زير در انتخاب بهينة توان خروجي ضروري است:

 الكتترودهای فعال همواره تمیز نگهداشتت شتتوند ،زييرا روي سيطح الكترودهياي ك ييف،
اليهاي از بافتها و خون خشك شده وجود دارد ،كه مانع عبور جريان كاف م شيود و عيالوه بير
نياز به توان بيش از حد ،باعث جرقههاي ناخواسته و كربنيزه شدن بافتها م شود.
 در هنهام استفاده از الكترودهاي كروي ،يا صفحهاي ،و يا استفاده از پنست(كه جراح موضيع را
با پنست گرفتيه و الكتيرود فعيال را بيه پنسيت تمياس مي دهيد) ،توصييه مي شيود از وضيعيت
 Swiftاستفاده شود و قدرت خروج بين  00تا  100وات انتخاب شود.
 در صيورت كه از الكتييرودهيياي فعييال با سطييح مؤثييير نسبييتاً كيوچييك بييراي انعقياد
استفاده م شود توصييه ايين اسيت كيه از وضيعيت  Forced Coagulationاسيتفاده شيده ،و تيوان
خروج بين  20تا  10وات انتخاب شود.
 در صورت كه از وضعيت  Spray Coagulationبراي انعقاد توسيط الكترودهياي بيا قطير كيم
استفاده م شود ،توصيه اين است كه قدرت خروج بين  30تا  00وات انتخاب شود.
 در موارديكه از وضعيت  Soft Coagulationبراي انعقاد ماليم بافيت و حيداقل كربنيزاسييون
استفاده م شود ،توان خروج بين  00تا  00وات در اغلب جراح ها مناسب است.

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2

57

 )6-3انتخاب توان خروجي در انعقاد دوقطبي :

در اغلب كاربردها توان خروج  30ال  00وات در اين روش كاف م باشد.
انتخاب بيش از حد توان خروج  ،باعث چسيبيدن الكترود به بافت و كربنيزه شدن سطح الكتيرود
و عدم عبور جريان م شود.معموالً اگر نوك پنست تميز باشد و توان بيه صيورت بهينيه انتخيياب
شود ،انعقاد كامل در ط زمان حدود  1تا  0ثانيه صورت م پذيرد.
 اگير تيوان ،كميتر از حيد نياز انتخياب شيود ،انعقياد بسييار كيند انجيام م شيود.
 اگير تيوان زياد انتيخياب شييود ،دميياي بافييت سييريعاً باالرفييته ،ممكيين اسييت باعييث
باالرفيتن فشيار بخيار داخيل بافيتها ،و در نتييجيه ،تركييدن و پاره شيدن بافيتهيا شيود.
 )6-4انتخاب توان خروجي در مودهاي : Vessel Sealing1,2

لطفا جهت كسب اطالعات در اين خصوص به فصل هفتم ،بند  1-3-3مراجعه فرماييد.
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 )7استفاده از قابلیت : vessel sealing system

 ،Vessel sealing systemتكنيك جديدي است كه همراه با جراح الكتريك  ،به جامعة جراح
معرف شده و مورد استفاده گسترده جراحان در سراسر دنيا قرار م گيرد .در اين تكنيك با استفاده
از يك سيستم ميكروپروسسوري هوشمند ،انر ي  RFبصورت كنترل شده ،به بافتها و عروق
اعمال م شود .اعمال انر ي دقيق همراه با فشار مكانيك مناسب كه بوسيلة ابزار جراح اعمال
م شود ،موجب م شود االستين و كال ن موجود در ديوارة عروق ذوب شده و دو ديوارة رگ در
هم ادغام شود .بدين ترتيب بدون نياز به ابزارهاي جراح متداول مانند بخيه يا كليپس ،يك انسداد
طبيع در عروق بوجود خواهد آمد.
مزایای این سیستم عبارتند از:
 با اعمال الهوريتمهاي هوشمند كنترل توان و ولتا و برقراري فيدبك از تغييرات امپدانس
بافت ،نقطة انعقاد اپتيمم بوسيله دستهاه تشخيص داده شده و خروج قطع م گردد .بنابراين ميزان
كربنيزه شدن ،چسبندگ به بافت و آسيب حرارت حداقل خواهد بود.
 شريان هاي مسدود شده ،تا  2برابر فشار سيستول  ،در برابر افزايش فشار خون ،از خود
مقاومت نشان م دهند .اين مقاومت در برابر فشار ،معادل روشهاي متداول جراح عروق مانند
بخيه بوده و از روشهاي اولتراسوند و بايپالر معمول بسيار بيشتر است.
 بوسيلة اين سيستم م توان كليه عروق با قطر كمتر از  7mmرا  sealنمود.
 استفاده از  vessel sealing systemبطور قابل توجه ميزان خونريزي عموم بيمار و
زمان عمل جراح را كاهش م دهد.
 با استفاده از ابزارهاي مخصوص طراح شده م توان از اين سيستم در جراح باز يا جراح
الپاروسكوپ استفاده كرد.
 استفاده از  vessel sealing systemموجب كاهش صدمات ناش از سوزن بخيه م
شود بنابراين احتمال انتقال هپاتيت و ايدز را كاهش م دهد.
هشدار:
استفاده از  vessel sealing systemبراي  tubal sterilizationيا tubal coagulation

براي پروسههاي استريل كردن ،مناسب نم باشد.
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هشدار:
براي بيماران

كه داراي مشكالت عروق

ويژه مانند  atherosclerosisيا aneurismal

 vesselsهستند ،بايد مواضع  sealبر روي عروق سالم انتخاب شود.
 )7-1ابزارهاي جراحي قابل استفاده در مود vessel sealing

قابليت  vessel sealingدر دستهاه  Meg2به گونهاي طراح و پيادهسازي شده كه تنها با
انواع خاص از ابزارهاي جراح  vessel sealingقابل استفاده است .مشخصات ابزارهاي قابل
استفاده در دستهاه  Meg2در جدول ( )1-1ذكر شده است.
جدول ( :)7-1ابزارهاي جراحي قابل استفاده در مود vessel sealing system

نوع ابزار

مد
قابل استفاده

استفاده در
جراحی باز/

برخی کاربردهای جراحی

الپاراسکوپی

Adhesiolysis- Appendectomy

LS1037

Colectomy- Gastric Bypass
Nissen fundoplication
Lap- Assisted vaginal
Seal1

الپاروسكوپي

hysterectomy
Adrenalectomy- gastrectomy
Splenectomy- slapingo
Oophorectomy- Nephrectomy
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استفاده در
برخی کاربردهای جراحی

/جراحی باز
الپاراسکوپی

مد
قابل استفاده

نوع ابزار

Seal1

باز

LS1020

LS2110 , LS2111

Gastric Bypass

باز

Abdominal hysterectomy

Seal1

Adhesiolysis

Colon Resection
Colectomy

LS3090 , LS 3092

Radical prostatectomy

Slapingo - Oophorectomy

Seal1

Nephrectomy

باز

Gastrectomy splenectomy

Seal1

باز

LS3110 , LS 3112

LF4318 , LF4418
Urology

Gynecology

Seal1

General surgery

باز

Colorectal
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استفاده در

برخی کاربردهای جراحی

/جراحی باز
الپاراسکوپی

مد
قابل استفاده

نوع ابزار
LF1623 , LF1723 , LF1823,

Abdominal hysterectomy

LF1923

Gastric bypass

Radical prostatectomy

باز

Cystectomy

Seal2

Colon resection

Gastrectomy
Salpingo-oophorectomy
LF1637 , LF 1737 , LF1837 ,
Adhesiolysis , Adrenalectomy

LF1937

Laparoscopic hysterectomy
Nephrectomy
Nissen fundoplication

Seal2

Gastric bypass

الپاروسكوپي

Colectomy , Gastrectomy

OophorectomySplenectomy

Adhesiolysis , Colectomy

LF1644 , LF1744 , LF1844 ,

Laparoscopic hysterectomy

LF1944

Roux-en-Y gastric bypass
Sleeve gastrectomy
Splenectomy

Seal2

Oophorectomy

الپاروسكوپي

Nephrectomy
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استفاده در
برخی کاربردهای جراحی

/جراحی باز
الپاراسکوپی

مد
قابل استفاده

Tonsillectomy

نوع ابزار
LS1200

Parotidectomy

باز

Neck Dissection

Seal2

Throidectomy

Other general surgery
procedures
BZ4212 , BZ4212A

Neck Dissection

باز

Throidectomy

Seal2

Tonsillectomy

Parotidectomy

Adhesiolysis- colectomy
LS1500

Splenectomy
Slapingo- Oophorectomy

Seal2

Adrenalectomy- gastrectomy

الپارسكوپي

Nissen fundoplication

Nephrectomy
LS1520, LF1520

Cystectomy
Nephrectomy

Axillary dissection
Hemorrhoidectomy
Gynecological procedures

Seal2

Open colectomy

باز

Prostatectomy
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نوع ابزار

مد
قابل استفاده

استفاده در
جراحی باز/

برخی کاربردهای جراحی

الپاراسکوپی

LF1212, 1212A, LF2019
)Ear,Nose and Throat (ENT
General
Seal2

باز

Plastic/Reconstructive
Urologic
Thoracic

هشدار :اگر از ابزارآالت

استفاده شود كه نام آنها در جدول ( )1-1ذكر نشده است ،قابليت

اطمينان كاف براي كيفيت  sealوجود نخواهد داشت.
هشدار :همانهونه كه در جدول( )1-1مشاهده م شود،انتخاب  seal1يا  seal2در مود vessel

 sealingبايد با توجه به ابزار جراح انتخاب شده ،صورت بهيرد .در غير اينصورت قابليت
اطمينان كاف

براي كيفيت  sealوجود نداشته و احتمال آسيب حرارت

به بافت وجود دارد.

هشدار :ژنراتور  Vessel Sealingتنها با پدال قابل استفاده مي باشد .بنابراین اير از
ابزارآالتي استفاده مي نمایید ک مجهز ب سوئیچ دستي هستند (LS1037, LS1520, LS1020,

) LS1500توج داشت باشید ک امكان فعال کردن ژنراتور با سوئیچ دستي وجود ندارد.
 )7-2روش استفاده از دستگاه در مود vessel sealing
 )7-2-1انتخاب مود مناسب براي vessel sealing

 Vessel sealing systemدر دو مود مختلف  seal1و  seal2قابل استفاده است.
مود  Seal1براي انواع از ابزارهاي جراح طراح شده كه سطح تماس بيشتري با بافت داشته
و نياز به اعمال انر ي بيشتري وجود دارد.
مود  seal2براي انواع از ابزارهاي جراح طراح شده كه سطح تماس كمتري با بافت داشته و
انر ي كمتري احتياج است تا عروق بطور كامل  sealشود.
براي استفاده از دستهاه در مود  ،vessel sealingابتدا با فشار دكمة  16پدال دستهاه را در مود
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 bipolar/ vessel sealingقرار دهيد .در اين حالت چراغ سمت راست دكمة  16روشن خواهد
شد .سپس براي انتخاب مود مناسب ،با توجه به جدول ( )1-1و نوع ابزاري كه الزم است استفاده
كنيد ،با فشار دكمههاي  seal1يا  ،seal2مود  vessel sealingمناسب را انتخاب كنيد.
هشدار:
استفاده از مود اشتباه هنهام كار با يك ابزار جراح  ،موجب م شود يا قابليت اطمينان كاف براي
كيفيت  ، sealوجود نداشته ويا اينكه بافت در اثر حرارت بيش از اندازه آسيب ببيند.
هشدار:
استفاده از مود باپالر معمول براي  vessel sealingمجاز نبوده و قابليت اطمينان كاف براي
كيفيت  sealوجود نخواهد داشت.
 )7-2-2انتخاب توان مناسب براي vessel sealing

در مود  seal1توان از  100ال  160قابل تنظيم است .در اين مود با افزايش سطح توان ،زمان
اعمال انر ي به بافت نيز افزايش م يابد .بنابراين توصيه م شود جراح در ابتدا با سطح توان 130

جراح را شروع كند .در صورت كه بافت ضخيم است يا جراح احساس م كند نياز به انر ي
بيشتري براي تكميل پروسة  sealingوجود دارد و يا دستهاه از نظر جراح ،زود اعالم seal

م كند ،م توان سطح توان را افزايش داد.
در مود  seal2توان از  50الي  80قابل تنظیم است .و توان حدود  50الي 70معموال مناسب
است.
توج  :توصی ميشود درصورت استفاده از ابزار مدل  Bowa-Ligatorازمود  seal2با
توان 80Wاستفاده شود.
 )7-2-3گرفتن بافت با ابزار جراحي

بافت را با ابزار جراح گرفته و دستهيره ابزار را تاجاي فشار دهيد كه از قفل شدن ابزار ،مطمئن
باشيد .همزمان با فشار دستهيره ،صداي قفل شدن ابزار جراح شنيده م شود.
احتياط :با قفل شدن ابزار جراح

فشار مكانيك

مناسب براي ايجاد  sealفراهم م شود.

درصورتيكه ابزار جراح هنهام اعمال انر ي ،قفل نباشد ،قابليت اطمينان كاف براي كيفيت seal
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وجود نخواهد داشت.
 )7-2-4اعمال انرژي به بافت

دستهاه  Meg2در مود  ، vessel sealingتنها با فشار پدال فعال خواهد شد .بنابراين با فشردن
پدال آب  ،دستهاه را فعال كرده و تا شنيدن دو بوق كوتاه و اعالم پيغام  ، seal completeپدال
را فشرده نهه داريد .درصورت اعالم آالرم  ، Regraspپروسة  sealتكميل نشده و نياز به اعمال
انر ي مجدد به بافت خواهد بود  .درصورت تكرار شرايط  Regraspبه جدول ( )1-3مراجعه
كرده و پس از بررس علت  ،راهحل مناسب را پيهيري نماييد.

احتياط :درصورت كه قبل از شنيدن دو بوق كوتاه و اعالم  ، seal completeپا را از روي پدال
برداريد ،پروسة  sealناقص بوده و دستهاه اعالم  Regraspخواهد كرد .دراينصورت قابليت
اطمينان كاف براي كيفيت  sealوجود نداشته و نياز به تكرار پروسة  sealخواهد بود.
 )7-3هشدارها و پیغامهاي دستگاه در مود vessel sealing system

در مود  ،vessel sealingدو نوع پيغام برروي صفحة  LCDنمايش داده م شود.
 : Seal completeزمان كه دستهاه موفق به تكميل پروسة  sealگردد ،اين پيغام نمايش داده
خواهد شد.
 : Regraspدر صورتيكه به هر دليل دستهاه موفق به انجام پروسة  sealنهردد ،اين پيغام
نمايش داده خواهد شد .براي بررس علت اعالم  Regraspو رفع مشكل ،به جدول ()1-3
مراجعه كنيد.
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جدول ( :)7-2عوامل ايجاد  Regraspدر مود vessel sealing

نوع اعالم Regrasp

اعالم سریع و فوری Regrasp

بالفاصل پس از فشردن پدال

اعالم  Regraspپس از يذشت 5
ثانی  ،از شروع پروسۀ seal

عامل احتمالي ايجاد
Regrasp
فیش ابزار جراحي از دستگاه
خارج شده  ،یا در اتصال آن
مشكلي ایجاد شده است.

چگونگي رفع مشكل
بررسي اتصال فیش ابزار جراحي ب
ژنراتور

خروجي امپدانس باز

يرفتن بافت بوسیل ابزار جراحي

ضخامت بافت زیاد

باز کردن و بستن مجدد ابزار جراحي

خروجي اتصال کوتاه

تعویض ابزار جراحي

تجمع زیاد خون و مایعات در

خشك کردن موضع  sealو فعال کردن

موضع seal

مجدد ژنراتور

قرار يرفتن اشیاء فلزی در
دهان ابزار جراحي

از قراريیری اشیاء فلزی مانند يیره یا
کلیپس در دهان ابزار جراحي جلويیری
کنید

نازك بودن بیش از اندازه
بافت
قبل از اعالم

باز کردن و بستن مجدد ابزار جراحي
Seal complete

اعالم  Regraspدر صورت توقف

توس دستگاه پا از روی پدال

بدون جابجایي یا بازکردن ابزار ،مجدداً

پروسۀ seal

برداشت شده و پروس متوقف

ژنراتور را فعال کنید

شده است
اعالم  Regraspپس از يذشت 13

دستگاه مهلت زماني بیشتری

ثانی از شروع پروسۀ seal

برای اعمال انرژی و تكمیل
پروسۀ  sealنیاز دارد.

بدون جابجایي یا بازکردن ابزار ،مجدداً
ژنراتور را فعال کنید
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 )7-4نكات مهم ويژه كاربرد vessel sealing system

 -1تا زمان كه طرز استفاده از دستهاه در مود  vessel sealingو روش كار با ابزارهاي جراح
 vessel sealingرا نياموختهايد ،از  vessel sealing systemاستفاده نكنيد .استفاده از
دستهاه بدون آموزش ،م تواند نتايج نامطلوب داشته باشد.
 -3مود  vessel sealingمورد استفاده در دستهاه  Meg2بايد با توجه به ابزار جراح مورد
استفاده و با مراجعه به جدول ( )1-1انتخاب شود .در غير اينصورت قابليت اطمينان كاف براي
كيفيت  sealوجود نخواهد داشت.
 -2ابزارهاي جراح هنهام استفاده بايد كامالً خشك بوده و بطور كامل به نراتور متصل شده
باشند.
 -0هنهام استفاده بايد ابزار جراح كامالً قفل شده باشد تا فشار مكانيك الزم را به بافت اعمال
كند .در غيراينصورت  sealايجاد شده ،قابليت اطمينان كاف نخواهد داشت.
 -0بافت نزديك به لوالي فك ابزار جراح و بافتهاي خارج از فضاي بين دو فك seal ،نخواهد
شد .حت درصورت كه با اعمال انر ي به رنگ سفيد درآيد.
 -6سطح خارج ابزار جراح  ،بعد از پايان پروسه ،ممكن است خيل داغ شود .بايد مراقب
برخورد و آسيب به بافتهاي ديهر باشيد.
 -1زمان

كه دهانه ابزار جراح

در مجاورت با ابزار فلزي قراردارد ،نراتور را فعال نكنيد.

دراينصورت امكان دارد انر ي به بافت منتقل نشود و يا به پزشك يا بيمار آسيب وارد شود.
 -0قرارگيري مايعات رسانا مانند خون يا  normal salineدر مجاورت و تماس مستقيم با ابزار
جراح م تواند موجب انتقال حرارت و انر ي الكتريك به بافتهاي مجاور شود .بنابراين قبل از
شروع پروسه ،موضع  sealرا خشك كنيد.
 -2توجه كنيد كه در طول پروسة  sealنم توان سطح توان را تغيير داد .بنابراين قبل از شروع
پروسه ،از تنظيم سطح توان دلخواه ،و مود انتخاب شده ،اطمينان داشته باشيد.
 -10ابزار جراح را داخل مايعات تميزكنندة آنزيم مانند  klenzymeيا  Enzolقرارداده و تمام
سطوح آن را با مسواك نرم تميز كنيد .كلية سطوح و سوراخهاي ابزارهاي جراح بايد از خون و
بافتها تميزشده باشد .سپس آن را شسته و بوسيله پارچه نرم خشك كنيد .تميز بودن سطوح ابزار
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جراح  ،نقش مهم در انتقال صحيح و مناسب انر ي به بافت و تكميل پروسة  sealخواهد
داشت.
 -11درصورت مشاهدة هرگونه جرقه ،جراح را فوراً متوقف كرده و كلية اتصاالت نراتور و
الكترود را بررس كنيد .جرقة فلز به فلز م تواند موجب تحريك عصب عضالن بيمار شود.
 -13براي ايجاد يك  sealبا كيفيت مناسب ،بهتر است عروق همراه با بافت اطراف خود داخل
دهانة ابزار جراح قراربهيرد .بدين ترتيب  sealايجاد شده مقاومت بيشتري از خود نشان م دهد.
 -12در طول پروسة  ،sealingنبايد عروق تحت كشش يا فشار مكانيك قرارداشته باشند ،زيرا در
حالت كه ديوارة عروق شروع به ذوب شدن كرده و تغيير حالت م دهند ،با كوچكترين كشش از
هم جدا شده و شروع به خونريزي م كند.
 -10اگرهمزمان با ابزار جراح  ،vessel sealingابزار جراح  monopolarنيز به دستهاه
وصل شده باشد .در صورتيكه هنهام پروسة  Sealتقاضاي مونوپوالر ارسال شود ،پروسة  Sealتا
پايان ادامه يافته و سپس به تقاضاي مونوپوالر رسيدگ م شود
 -10استفاده مكرر از ابزارهاي جراح يكبار مصرف ،باعث چسبندگ بافت به الكترود ،ايجاد
قوس الكتريك و پايين آمدن كيفيت  sealايجاد شده خواهد شد.
 -16دستهاه  Meg2به گونهاي طراح شده كه محل اتصال ابزار بايپالر معمول و ابزار vessel

 sealingيكسان است .با اين وجود ،اين دو مود از لحاظ نرمافزاري و الهوريتم اعمال انر ي،
كامالً متفاوت هستند.
 -11نبايد بصورت همزمان دو ابزار جراح به خروج  bipolar/ vessel sealingمتصل شود.
زيرا در اينصورت هر دو با هم فعال و غيرفعال خواهند شد.
 -10دستهاه  Meg2در حالت  ،bipolarتنها با فشار پدال آب فعال م شود و با فشار پدال زرد،
دستهاه فعال نخواهد شد.
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 )8نكـات مهــم در استفادة صحــیح و ايمـن از دستگاه جراحي الكتريكي مـدل MEG2
1ـ )8لوازم جانبي دستگاه و روش تمیزكردن و ضدعفوني كردن آنها :

لوازم جانب دستهاه الكتروكوتر مدل  MEG2عبارتند از:
الف) قلم تكقطب
ب) الكترودهاي قلم تكقطب براي برش و انعقاد
ج) صفحة بيمار با كابل اتصال به دستهاه
د) پدال پاي
ه) پنست دوقطب و كابل اتصال آن به دستهاه(در صورتيكه مورد درخواست بوده باشد).
و) ابزار vessel sealing

هشدار  :هريز از لوازم جانبي غیر استاندارد و نتامرغوب و آستیبدیتده و معیتوب ،استتفاده
ننموده و همواره از سالم بودن عایق این لوازم اطمینان حاصل فرمائید .و توج داشت باشید ک
قلم های یك بار مصرف و همچنین پلیت های یك بار مصرف چندین بار مورد استتفاده قترار
نگیرند.
 در صورت كه نسبت به سازگار بودن لوازم جانب خود اطمينان نداريد با شركت كاونيديش ييا
نماينده هاي مورد تاييد كاونديش تماس حاصل نموده تا از سازگار بودن آن اطمينان حاصل نماييد.
هشدار :

تنها از لوازم جانبي ک حداکثر ولتاژ قابل تحمل آن ها از ،حداکثر ولتتاژ

خروجي دستگاه ا )Vpدر مدهایي ک مورد استفاده قرار خواهند يرفت ،بیشتتر
باشد استفاده نمایید .برای اطالع از ماکزیمم ولتاژ خروجي ب فصل ویژييها و مشخصتات
دستگاه جراحي الكتریكي مدل  MEG2صفحۀ  11مراجع نمایید .در جدول مربوط متاکزیمم

ولتاژ بصورت ( Vp-p (=2×Vpداده شده است .استتفاده از ابتزار ،بتا ولتتاژ نتامي کمتتر از
ماکزیمم ولتاژ خروجي ،ممكن است موجب آسیب ب بیمار ،اپراتور یا ابزار يتردد .الزم استت
ولتاژ نامي هر ابزار از کارخانۀ سازنده آن تهی يردد.
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 استفاده از لوازم جانب غير استاندارد و معيوب يا اسيتفاده از ليوازم هياي جيانب غيير مجياز ،
پيامدهاي ذكر شده در ذيل را به دنبال خواهد داشت :
 -1فعال شدن ناخواستة نراتور.
 -3وارد آمدن آسيب يا شوك الكتريك به بيمار يا تيم جراح .
 -2غير فعال شدن سيستم مانيتورينگ كيفيت تماس Plateبا بيمار).(REM
 -0انتخاب ناخواسته و اشتباه مودهاي جراح .
 -0كم شدن يا قطع و وصل شدن توان خروج الكتروكوتر.
 -6شوك الكتريك و يا تحريك اعصاب عضالن در اثر قوس الكتريك بين دو فلز.
 -1تداخل الكترومغناطيس در تجهيزات مانيتورينگ(زمان كه الكتروكوتر فعال م شود).
 -0افزايش بيش ازحد جريان نشت فركانس باال.
 -2خراب شدن نراتور.
هشدار!
 لوازم جانبي Monopolarتنها باید ب فتیش خروجتي  Monopolarمتصتل شتوند و لتوازم
جانبي  Bipolarنیز تنها باید ب فیش های خروجي  Bipolarمتصل شوند و هريز نباید جابجتا
متصل شوند.
 تمامي لوازم جانبي باید ب صورت مطمئن و بدون نیاز ب فشار زیاد ،در محتل ختود قترار
بگیرند.
 از لوازم جانبي ک ب طور صحیح قادر ب متصل شدن ب دستگاه نمي با شند و یتا متواردی
همچون :قطعي ،شكاف یا عالئم فرسوديي دیگر ،در آنها دیده مي شود ،استفاده ننمایید.
 هنگام جازدن کانكتورها و فیش های لوازم جانبي و درآوردن آنها از دستگاه ،الزم است ب
آرامي و مالیمت این کار انجام شده و از فشار زیاد ب کابلها و فیشها اجتناب شود.
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هشدار !

هرگز براي متصل نمودن لوازم جانبي به ژنراتور از مبدل استفاده نفرماييد.
الف) قلم تك قطبي

لوازم جانب سازگار با سوكت هاي مادگ  Monopolarبه قرار ذيل م باشند:
 -1قلم جراح سه پين با سوئيچ هاي انهشت

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

 -3قلم جراح دو پين (با سوئيچ هاي انهشت ) با كانكتور مخصوص نوع

Martin

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

 -2قلم جراح تك فيشه (كنترل شوندة پاي ) با فيش اتصال به قطر

.{Mono1(44)} 8mm

 -0قلم جراح تك فيشه (كنترل شوندة پاي ) با فيش اتصال به قطر

.{Mono1(45)} 4mm

دسييتهاه  MEG2تنها بيا انواع قليمهياي تكقطيب زير سيازگار اسيت :
 Bowa, Martin, Berchtold, Tecno, Fiab, Metkoو ول لب و الكيترودهياي متنيوعي كييه بيه
عينوان الكترود فعال در جراح تكقطب استفاده م شوند ،روي اين قلمها نصب م شوند.
نصب و تعويض اين الكترودها به آسان صورت م پيذيرد و جيراح مي توانيد بيا چرخانيدن هير
الكترود ،جهت مناسب و مورد نظر خود را انتخاب نمايد.

اهمیت این موضوع در مودهایي با ولتاژ زیاد مانند مود  Sprayبیشتر است و در این مودها ،خرابي یا
ضعف در عایق بندی کابل و قلم ميتواند باعث عوارض ناخواست و سوختگي شود.
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شكل  : 26نمون هایي از قلمهای تكقطبي سازيار با دستگاه MEG2

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

براي تميز كيردن قليم تيكقطبي  ،نباييد از وانهياي شسييتشوي اولتراسييونيك اسييتفاده شييود.
همچنين ،براي استريليزه كردن آن نبايد از دستهاههاي هواي داغ استفاده شود.
پس از هر بار استفاده از قلم تك قطب  ،با استفاده از الكل يا مواد ضدعفون كننده ،سطح قلم و كابل
را كامالً تميز كنيد .همچنين ،م توانييد كابيل و قليم را در محليولهياي ضيدعفون بيا توجيه بيه
دستورالعمل استفاده از موادضدعفون كننده ،كامالً غوطهور كنيد .البته اين كار ممكن اسيت از عمير
مفيد قلم ،به خاطر اكيسيد شدن اتصاالت و فيشها بكاهد .پس از اين كار ،قلم و كابل را كيامالً بيا
آب استريليزه شيده شستشييو دهييد .سيپس در صييورت نيياز ،بيا اسييتفاده از دستييهاه اتيوكالو
) ، (Autoclaveتا دماي حيداك ر ( 134Cمعادل  ،)273Fكابيل و قليم تيكقطبي را اسييتريليزه
كينيد .توجه داشته باشيد كه كابل و قلم تك قطب قابل تعمير نيست و در صيورت خرابي باييد از
قلم نو استفاده شود .هيچگاه كابل را به دور قلم تكقطب نپيچيد ،زيرا اين كار باعث تغييير شييكل

كابل در درازمدت م شيود«.
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ب) الكترودهاي قلم تكقطبي

انواع گوناگون از الكترودهاي فعال با شكلها و ابعاد متنوع وجود دارد ،كه جراح م تواند با
انتخاب مناسبترين نوع آنها ،عمل جراح را انجام دهد.

شكل  : 31چند نمونه از الكترودهاي فعال تكقطب

» انواع مختلف الكترود چاقوي و كروي همراه با دستهاه به شما ارائه شده است ،كه اسيتفادههياي
معمول جراح را پوشش م دهد .البته جراح م تواند بسته به تكنيك خاص مورد نظر خود ،انيواع
ديهري از الكيترود فعال را كه قابل نصيب روي قلم تكقطب باشد ،مورد اسيتفاده قرار دهد.
براي تميزكيردن ،ضيدعفون كيردن و اسيتريليزه كيردن ايين الكترودهيا ،ابتيدا بايسيت بافيت هياي
باقيمييييانده بروي الكتييرود را با برس هاي زبري كه از جنس مس يا فييوالد م باشد ،به آراميي
جدا نمود .توجه داشته باشيم كه ،براي تميزكردن اين الكترودها نباييد از ابيزار تييز م يل ،چياقو ييا
قيچ استفاده نمود؛ زيرا خراب شدن سطح اين الكترودها باعث چسبيدن بافت هيا بيه الكتيرود در
هنهام استفادههاي بعدي م شود.
توصی مي شود براي تميز كردن اين الكترودهيا در حيين عميل جراحي  ،از كاغيذ سيمباده هياي
استريل و يكبار مصرف كه براي اين كار در نظر گرفته شده است ،استفاده نماييد.
پس از تميز كردن الكترودها ،مشابه روش كه در مورد قلم تكقطب گفته شيد ،آنهيا را ضيدعفون
كرده و استريليزه نماييد .البته عالوه بر روشهاي مذكور ،براي تميزكردن الكترودها م تيوان از وان
شستشوي اولتراسوند استفاده كرد و براي استريليزهكيردن نييز ،مي تيوان از هيواي داغ تيا 181C
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استفاده نمود.
براي جلوگيري از آسيب ديدن الكترودها ،همواره از جعبههاي مناسب براي نههداري و حملونقيل

آنها استفاده نماييد«.
ج) صفحة بیمار

 دستهاه مجهز به سيستم نشاندهندة ايمن صفحة بيمار ومدار ايمن نوع

REM

( ) Returne Electrode Monitoringاست؛
 در صورت كه  plateبه دستهاه متصل نباشد ،و يا هر گونه آسيبديدگ در مسير اتصال كابيل و
كانكتور  plateتا دستهاه اتفاق بيفتد كه باعث قطع شدن مسير اتصال گردد ،به طور خودكار از فعال
شدن وضعيت هاي  Monopolarجلوگيري م شود و يك پيام صوت منقطع و يك پيام نوري قرمز
رنگ ،به نشانة قطع بودن مسير  plateمشاهده م شود.
 چنانچه از  plateهاي مخصيوص نوع  REMاستفاده شيده باشيد ،اتصييال مناسييب  Plateبيه
بيميار را بررس م كند و درصورتيكه سطح موثر تماس به اندازه كاف نباشد ،هشدار مناسب توليد
و از فعال شدن نراتور  monopolarجلوگيري م كند.
 مقاومت كمتر از  100اهم و بيشتر از  30اهم براي پليت هاي ( Dual Padبين دو ترمينيال فييش
پليت) قابل قبول است و فركانس اندازهگيري  110KHZ + 12KHZم باشد .همچنين درصيورتيكه
امپدانس اندازهگيري شده در هر زمان بيش از  %00نسبت بيه امپيدانس مينييمم انيدازهگييري شيده
افزايش يابد و يا از  100اهم بيشتر شود ،خطاي Plateاعالم م شود.
 مقاومت كمتر از  30اهم براي پليت هاي تك صفحه اي  Signal Padقابل قبول است.

سوکت ماديي مربوط ب صفحۀ بیمار

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2
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الزم به ذكر است ،براي اتصال هر دو نيوع صيفحة بيميار(دوتكيه و معميول ) بيه سيوكت ميادگ
دستهاه) ،(42تنها كابل هاي با قطر فيش  6.3mmقابل قبول است.
شركت كاونديش سيستم توصيه م كند تنها از انواع صفحه بيمارهاي نامبرده شيده در ذييل بيراي
 Meg2استفاده نماييد ,Bowa, Martin, Erbe, Fiab, Berchtold, Bowa, Shuyou( :ول لب)
انتخاب جنس و ابعاد صفحة بيمار ،بسته به توان خروج مورد استفاده دارد .در شيكل شيماره
 30حداقل سطح مورد نياز براي انواع الكترودهاي خن  ،بيان شده است.

شكل  : 28حداقل سطح تماس  AVبرای انواع الكترودهای خنثي ب صورت تابعي از توان خروجي
 : Aصفحۀ بیمار از جنس پلیمر هادی )(Silicon Rubber

 : Bصفحۀ بیمار از جنس  stainless steelبدون استفاده از ژلهای هادی جریان الكتریكي
 : Cصفحۀ بیمار از جنس صفحات فلزی قابل انعطاف با استفاده از ژلهای هادی ویا
پلیتهای یكبار مصرفي ک دارای ژلهای هادی جریان) (Conductiveوژلهای چسبنده مي باشند.

به منظور ايمن بيمار ،الزم است با توجه به حداك ر توان خروج ميورد اسيتفاده روي هير بيميار،
حداقل سطح تماس الزم براي صفحة بيمار ،رعايت شود.
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برای تمیزکردن و ضدعفونيکردن صتفحۀ بیمتار ،دقیقتاً طتتبق دستتتورالعمل موجتود در
بست بندی صفحۀ بیمار عمل نمائید.
نكت در مورد صفح بیمارهای دو تك :
به دليل دو تكه بودن اين نوع از صفحه بيمار ،ميزان تماس موثر آن با بدن بيمار بسيار حائز اهمييت
م باشد و چنانچه در كيفيت تماس پليت با بدن بيمار مشكل وجود داشته باشد ،دستهاه آنرا حس
نموده و اعالم خطا م نمايد (سيستم .)REM

Dual Pad

شكل  : 32صفحة بيمار دو تكه

استفاده از پليتهاي ،Dual Padاحتمال سوختهيهاي ناخواسته در محل  Plateرا به شدت كاهش م دهد.

احتیاط :همواره از سالم بودن عايق كابل مربوط به الكترود خن

اطمينان حاصل فرماييد.

شكل  : 20صفحة بيمار از جنس سيليكون هادي

در صورت استفاده از پليت هاي پليمري ،حتما از نوع سيليكون و استاندارد استفاده شود زيرا پليت هاي
الستيك غير استاندارد بامارك هاي ناشناخته م توانند ،سوخته ايجاد نمايند.
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د) پدال پايي

Footswitch

سوكت مادگ مربوط به پدال پاي  ،كه روي دستهاه  MEG2نصب شيده اسيت ،از نيوع آلميان و
سازگار با پدال هاي استاندارد  ERBEو Kavandishم باشد و قابليت پيچشدن فيش نري پدال پاي
به صورت ثابت و مستحكم را دارا است.
براي فعال كردن نراتورهاي  Monopolarو  Bipolarم توان از پدال پاي دوتاي استفاده كرد.
در حالت  Monopolarبا فشار پدال زردرنگ ،وضعيت  Cuttingانتخاب م شيود و بيا فشيار پيدال
آب رنگ ،وضعيت  Coagulationانتخاب م شود.

شكل  : 31پدال پایي دوکانال

»پدال پاي كه همراه با دسيتهاه در اخ تييار شيما قيرار گرفتيه اسيت ،محصيول شيركت مهندسي
كاونديش سيستم بوده ومطابق با استانداردهاي بينالملل « IEC60601-1و »IEC60601-2-2طراح
و ساخته شده است.
ساختار اين پدال در مقابل ريزش آب و نفوذ مايعات محافظت شده است.
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 براي حمل ونقل پدال از كابل استفاده نشود و -حت االمكان -از اعمال فشيار بيه محيل اتصيال
كابل به پدال اجتناب شود .ضمناً ،از پيچيدن كابيل بيه دور پيدال بيه صيورت محكيم و بيا فشيار،
خودداري شود ،بايد توجه داشت كه اوالً ،در تميزكردن و ضيدعفون كيردن پيدال از مواداشيتعالزا
استفاده نشود .ثانياً ،در منطقة  25سانتيمتری از محل هاي كه احتميال نشيت ميواد بيهوشي قابيل
اشتعال وجود دارد ،مورد اسيتفاده واقع نشود .اين ناحييه مشيهور به  Medical Zoneاسيت.
ناحييه  Medical Zoneدر شكل زير نشان داده شده است.

شكل  : 32ناحی ای ک تنها از پدالهای محافظت شده در برابر خطرات اشتعال ميتوان استفاده کرد.

ه) انعقاد دوقطبي

انواع گوناگون از پنستهاي  Bipolarبا شكلها و ابعاد مختلف وجود دارد كه براي انعقاد بافتها
قابل استفاده م باشند.
Seal

28.5mm

44mm
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فیش خروجي دوقطبي تنها با کابل ها و کانكتورهای زیر سازيار است:
 -1كابل  Bipolarبا كانكتور مخصوص نوع .(50) Martin
 -3كابل  Bipolarبا كانكتور عموم دو فيشه با قطر

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

 -2كابل  Bipolarبا كانكتور نوع ول لب {دو فيشه با قطير 4mmبيا فاصيلة  28.5mmاز يكيديهر
).}(49,51

 -0كابل  Bipolarبا كانكتور نوع ول لب {دو فيشه بيا قطير 4mmبيا فاصيلة  44mmاز يكيديهر
).}(49,52
شركت كاونديش سيستم توصيه م كند تنها از انواع لوازم جانب نامبرده شده در ذيل بيراي

Meg2

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

شكل  : 33چند نوع پنست مورد استفاده در انعقاد دوقطبي

در پنستهاي  Bipolarبه غير از انتهاي دوسر پنست ،بقية نواح از مواد عايق پوشيده شده است كه
هنهام تماس با بافت ،به غير از نوك پنست ،در نواح ديهر انعقاد رخ نم دهد و همچنين ،باعيث
سيوزش دسيت جيراح هنهام كه خيروج دوقطب فعيال م شييود ،نخواهيد شييد .در انتهياي
پنسيت (محيل اتصييال با كييابل) رابيييط خيروج دوقطب قيرار دارد.
»در صورت نياز به كابل و پنست دوقطب  ،اين لوازم همراه با دستهاه در اختيار شما قرار م گييرد.
نحوة ضدعفون و استريليزه كردن كابل و پنست دوقطب  ،مشابه قلم تكقطبي اسيت .و تيا دمياي
 120°Cقابل استريليزه كردن م باشند.
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براي تمييز كيردن و ضيدعفون كيردن و نههيداري پنسيت دوقطبي  ،نكيات كيه در تمييز كيردن
الكترودهاي تك قطب ذكر شد ،بايست رعايت شود ،خصوصاً ،براي تمييز كيردن نيوك پنسيت ،از
اشياي سخت و زبري كه باعث از بينرفتن پوشش آبكياري وعيايق روي پنسيت مي شيود ،هرگيز
استفاده نشود«.
از اعمال فشار زياد به پنست ،و يا بازكردن دوشاخة پنست از يكديهر اجتنياب كنييد ،زييرا باعيث
خراب پوششهاي عايق روي پنست م شود .ازپيچيدن كابل دوقطب به صورت محكم و با فشيار
اجتناب كنيد ،زيرا اين كار باعث تغيير شكل كابل در درازمدت م شود.

 قابليت  vessel sealingدر دستهاه  Meg2به گونهاي طراح و پيادهسازي شده كه تنها
با انواع خاص از ابزارهاي جراح  vessel sealingقابل استفاده است .مشخصات ابزارهاي
قابل استفاده در دستهاه  Meg2در جدول ( )1-1ذكر شده است.

هشدار:
اگر از ابزارآالت استفاده شود كه نام آنها در جدول ( )1-1ذكر نشده است ،قابليت اطمينان كاف
براي كيفيت  sealوجود نخواهد داشت.
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2ـ )8نـكـات ايمنـي و كاربــردي مهــم در اســتفاده از دستــگاه جــراحي الكتــريكي

جراح ايمن و مطلوب با استفاده از دستهاههاي جراح الكتريكي  ،عيالوه بير كيفييت و كيارآي
دستهاه ،تا حدود زيادي به آشناي و تسلط كاربر(اپراتور) و جيراح بيه ايين تكنييك بسيته دارد.
بنابيراين :الزم است كلية مطالب اين دفترچه بهخصوص نكات ايمن  ،دقيقاً مطالعه و رعايت شود.
هشدار :1

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

بنابراين ،از تماس مواد قابل اشتعال با الكترودهای دستگاه جراحي الكتریكي باید اجتناب شود.
اگر عمل جراح در ناحية سر و سينه انجام م شود ،بهتر است از مواد بيهوشكنندة قابل اشتعال و
يا گازهاي اكسيدكننده مانند ،اكسيد نيترو ن) (N2Oو اكسيژن استفاده نشود ،مهر اينكه ايين ميواد
به خارج مكيده شوند.
هم چنين ،براي تميز كردن و ضيدعفون كردن ،تا جاي كيه امكيان دارد از ميواد غيرقابيل اشيتعال
استفاده شود؛ در غير اين صورت ،قبل از به كارگيري دستهاه جراح  ، HFاجازه دهيد ميواد قابيل
اشتعال به كاررفته ،تبخير شوند .ضمناً ،خطر جمع شدن محلولهاي قابلاشتعال در زير بيميار ييا در
گوديهاي بدن مانند ناف و حفره هاي بدن مانند مهبل ،وجود دارد .هير ميايع جميع شيده در ايين
محلها ،بهتر است قبل از استفاده از دستهاه ،خشك شوند.
بعض مواد مانند نخ پنبه و گاز ،هنهام كه با اكسيژن ،اشباع شده باشند ،ممكن است در تماس بيا
جرقههاي توليد شده در استفادة عادي از دستهاه ،مشتعل شوند.
هشدار :2

به منظيور رعايت مسألة ايمن و اجتناب از عوارض ناخواسته ،توصيه م شيود قتدرت خروجتي
انتختاب شده برای هر جراحي الكتریكي -در صتورت امكان-کم باشد.
در صورتي ک احساس ميکنید قدرت ختروجي دستگاه ،کمتر از حالت عادی است ،پتیش از
افزایش قدرت دستگاه ،موارد زیر را بررسي کنید:



از انتخاب صيحيح وضعيت مورد نظر خود روي پانل دستهاه ،و يا پدال پاي  ،و يا
سوييچهاي انهشت اطمينان حاصل نماييد.
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در حيالت تكقطب  ،از اتصيال صحيح و كامل صفحة بيمار مطمئن شيويد.
شود.

هشدار :3

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

توجه داشته باشيد در مود  Sprayدرصورت كه دو جراح همزميان خروجي هياي  Monopolar1و
 Monopolar2را فعال نمايند .توان خروج بين دو قلم جراح تقسيم مي شيود .بنيابراين قطيع و
وصل جريان در يك قلم  Monopolarم تواند روي توان خروج قلم ديهر تاثير داشته باشد.
هشدار :5

بر اثر جراح با الكتروكوترها .ذرات حاوي دود و بخار در محيط رهيا مي شيوند كيه ايين ذرات
حاوي مواد شيمياي سم  .بافت كربنيزه شده .ذرات خون .باكتري و دي اكسيد كربن به مقدار كيم
م باشند كه بايست اين ذرات را توسط مكنده ها وكانال هاي مخصوص هدايت و فيلتر نمود.
توصيه م شود جهت تخلية دود حاصله .راههاي در نظر گرفته شيود و فيلترهياي تعبييه گيردد و
همچنين توصيه هاي الزم نيز در اين خصوص به پرسنل اتاق عمل داده شود.و از كانال ها يا محيل
هاي آزاد براي تخلية دود استفاده نشود و در حين عمل بايست از ماسك هاي با اثر فيلترينگ بياال
با كمترين اثر استنشاق ذرات كربن استفاده شود.
هشدار :6

چنانچه در دستهاه خراب ايجاد شود ،اين امكان وجود دارد كه توان خروج دستهاه(در مقايسه بيا
 Levelانتخاب شده) افزايش يابد.
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هشدار :7

كانكتورهاي كه با عالمت هشدار تخليه الكترواستاتيك

) (IEC60417-5134مشخص شده اند

نسبت به تخلية الكترواستاتيك حساس هستند و در هنهام كيار بيا آن هيا باييد احتياطيات الزم را
رعايت نمود.بدين سبب بايست درهنهام متصل كردن كابل ها به اين كانكتورهياي خياص از عيدم
تجمع بارالكترواستاتيك اطمينان حاصل نمود به طور نمونه ميتوان بار استاتيك تجمع يافته را روي
بدنة دستهاه تخليه نمود.
احتیاط :1

درحين عمل جراح  ،بدن بيمار نبايد با اجزاي فلزي متصل به زمين ،يا داراي ظرفيت خازن قابيل
توجه با زمين(به عنوان م ال ،قسمتهاي فلزي تخت عمل ،پاية فليزي ليوازم تزرييق و )...و ييا بيا
پارچههاي مرطوب و نم دار تماس پيدا كند ،زيرا ممكن است در اثير نشيت جرييان فركيانس بياال،
چهال زياد جريان در سطوح تماس كوچك ،باعيث سيوخته شيود.ااستتفاده از صتفحۀ آنتتي
استاتیك توصی مي شود)
از آنجاي كه سطوح ارتجاع روي تختعمل ي بهخاطر جلوگيري از تجميع بيار سياكني معميوالً
مقدار كم هدايت الكتريك دارند ،بنابراين براي جداسيازي كاميل بيميار از قسيمتهياي فليزي،
چندان مناسب نيستند .برای جداسازی بیمار از تخت عمل و اشتیای فلزی ،از صفحات خشتك
و ضدآب و ضخیم استفاده شود و براي جلوگيري از جمعشدن مايعات در زير بيمار ،از هولههاي
جذبكنندة رطوبت استفاده شود.

شكل  : 35نحوة قراريیری بیمار روی تخت عمل
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احتیاط :2

خروج هاي دستهاه جراح الكتريك شامل ،صفحة بيمار ،قلم تكقطب و پنسيت دوقطبي باييد
وضعيتشان به گونه اي باشد ،كه از تماس ناخواسته با بيمار يا تماس خروج ها با يكديهر اجتنياب
شود و الكترودهای فعالي ک موقتاً استفاده نميشوند ،الزم است از بیمار مجزا نگهداشت شوند.
همچنين ،كابلهاي متصل به الكترود جراح  ،بهتر است در مسيري قرار داده شيوند ،كيه از تمياس
با بيمار يا هر جسم هادي ديهر اجتناب شود تا بدين ترتيب ،خطر سوخته هاي ناخواسته كياهش
يابد.
احتیاط :3

الكترودها و پروب هاي تجهيزات مونيتورينگ يا تحريك كننده و يا تصويربرداري م توانند مسيري
براي نشت جريانهاي فركانس باال ،و در نتيجه ،سيوخته ناخواسيته شيوند .بنيابراين ،وقتي كيه
هم زمان از دستهاه جراح الكتريك فركانس باال و اين گونه تجهيزات استفاده م شود ،الزم اسيت
هر الكترود يا پروب مونيتورينگ -در صورت امكان -دور از الكترودهاي جراح و صيفحة بيميار
قرار گيرد ،و فاصلة حداقل  15سانتيمتر بين الكترود فعال تا الكترودهاي  ECGرعايت شود.
استفاده از الكترودهاي سوزن براي مونيتورينگ مجاز نيست و اگر ناگزير به اسيتفاده از ايين نيوع
الكترودها هستيد ،در هنهام فعال شدن دستهاه جراح الكتريك  ،كابل هاي مربوط به الكترودهياي
سوزن را از مونيتور جدا كنيد.
در هر صورت توصيه م شود ،از سيستم هاي مونيتورينگ با وسايل محدودكننيدة جرييان فركيانس
باال استفاده شود
احتیاط :4

دستهاه الكتروكوتر  Meg2بايد با رعايت احتياطات خاص سازگاري الكترومغناطيسي و همچنيين
احتياطات كه در مستندات همراه آمده است به كار برده شود.
احتیاط :5

حت االمكان ،كابل هياي قليم  Monopolarو  Patient Plateرا روي پانيل جليوي دسيتهاه قيرار
ندهيد .اين كار احتمال دارد باعث بروز تداخل الكترومغناطيس ))Electromagnetic Interference
در مدارات الكترونيك دستهاه شود.
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احتیاط :6

فرستندههاي پرتابل و تجهيزات مخابرات  RFم توانند دستهاه الكتروكوتر  Meg2را تحت تأثير قرار دهند.
احتیاط :7

گاه اوقات عوامل ديهيري بيه غيير از افيزايش چهيال جرييان الكتريكي  ،باعيث Necrosis

م شوند و بايد توجه داشت كه اينهونه عوامل نبايد با سوختهيهاي ناش از افزايش چهال جرييان
الك تريك كه تنها در محل اتصال بيمار با اشياء فلزي و يا در محل تماس ناقص پليت با بيمار اتفاق
م افتد اشتباه گرفته شود.
يك نوع از اين شبه سوخته ها ،سوختهيهاي شيمياي است كه در اثر تماس طوالن بافت با ميواد
ضدعفون كننده بوجود م آيد.
نوع ديهر از اين شبه سوخته ها ،مربوط به بافتهاي تحت فشار در حين عمل جراحي مي باشيد.
احتمال ايجاد نكروز بافت در اثر فشار ،در بيماران كه بمدت طوالن تحت عمل جراح (از قبييل
عمل قلب باز و يا اعمال مغز و اعصاب) قرار م گيرند و يا پس از آن در  ICUدر حالت بيهوشي
و يا ب حركت قرار دارند وجود دارد .براي جلوگيري از اين نوع نكروز بايد مراقبتهاي كاف بعميل
آيد و از قرار گرفتن بافتهاي بيمار در معرض فشار طوالن كه مانع خونرسيان مناسيب بيه بافتهيا
ميشود اجتناب شود.
ضمناً برخالف سوختهيهاي ناش از الكتروكوتر كه بالفاصله يا حداك ر تا يكسياعت پيس از عميل
جراح خود را كامالً نشان ميدهند ،ممكن است آثار اينهونه شبه سوختهيها ساعتها و حت روزهيا
پس از عمل جراح كامالً مشخص شود.
تذكر : 1

در عملهاي مانند  TURواندوسكوپ و الپاروسكوپ

حتما از فيش خروج اصل

( Monopolar 1شمارة  00يا  00شكل( 1صفحة ))10استفاده نمايييد .زييرا اسيتفاده از فييشهياي
كمك خروج (شماره 06در شكل( 1صفحة  ))10براي اين منظور ،ممكن است باعث آسيب ديدن
خروج

 Monopolar1شود.
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1ـ2ـ )8نكات مهم در كاهش تداخل الكترومغناطیسي دستگاه روي عملكرد دستگاه هاي الكترونیكي مجاور:

 احتمال تداخل الكترومغناطيس دستهاه كوتر برروي دستهاههاي الكترونيك مجاور وجود
دارد ،بنابراين درصورت مشاهدة وضعيت غيرعادي در دستهاههاي مجاور ،اين احتمال را هم در
نظر بهيريد كه ممكن است اين وضعيت ناش از تداخل دستهاه كوتر باشد.
 درصورتیك تشخیص داده شود تداخل تنها در حالت فعال بودن ژنراتور اتفاق میافتد،
اقدامات زیر مي تواند باعث کاهش تداخل شود:
 -1كاهش توان خروج دستهاه.
 -3استفاده از مودهاي با ولتا كمتر فرضاً مود  Pure cutبجاي مود  Blendو مودهاي  Softيا
 Swiftبجاي .Spray
 -2استفاده از روش  Bipolarبجاي روش . Monopolar
 -0دور كردن دستهاه و كابلهاي خروج آن از دستهاه كه در آن تداخل اتفاق م افتد
(فرضاً مونيتور).

 درصورتیك بیمار دارای  Pace makerو یا دیگر دستگاههای الكترونیكي کار يذاشت شده
در داخل بدن مي باشد خطر تداخل در عملكرد آنها و حتي آسیب رسیدن ب این دستگاهها
وجود دارد .در اینگون موارد اير مجبور ب استفاده از دستگاه کوتر هستید ب منظور کاهش
ریسك اقدامات زیر را انجام دهید:
 -1حت االمكان از روش  Bipolarاستفاده شود.
 -3كابلها و اتصاالت آنها و اتصال پليت با بيمار بصورت دقيق چك شود تا از ايجاد جرقه بر
اثر ضعيف بودن اتصاالت جلوگيري شود.
 -2محل  Plateبهونه اي انتخاب شود كه حت االمكان به موضع عمل نزديك باشد و قلب و يا
 Pace makerبين موضع جراح و  Plateقرار نهيرند.
 -0قبل از عمل حتما با متخصص قلب مشورت نماييد
 -0از تجهیزات مونیتورینگ مطمئن استفاده نمائید و پیوست ب سیگنالهای  ECGتوج داشت باشید.

 -6دستهاه 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 باشيد،افزايش بيش از
حد توان ،احتمال سوخته را افزايش م دهد.
 استفادة صحيح و قرارگيري مناسب الكترود خن (صفحة بيمار) از مهمترين نكات بهكارگيري مؤثر
و ايمن جراح الكتريك تك قطب م باشد .رعايت نكات و توصيههاي زيير در آميادهسييازي و قيرار
دادن صيفحة بيمار ،باعث كاهش خطيرات سيوخته هاي ناخواسيته م شود :
هشدار  :شركت مهندسي كاونديش سیستم به منظور افزايش ايمني بیمار توصیه مي نمايد از پلیـت هـاي دو
تكه استفاده شود .در صورت استفاده از پلیت هاي يك تكه ،كیفیت تماس پلیت با بیمار توسط دستگاه كنترل
نخواهد شد.

الف) جنس و ابعاد صفحة بيمار با توجه به شكل  28و مقدار تيوان خروجي انتخياب شيود و بيه
گونهاي قرار گيرد ،كه سطح تماس خوب بين آن و پوست بييمار برقرار باشد.
در صورتي ک سطح تماس م ثر ،ب علت تماس ضعیف و ناقص کم باشد ،ممكن است در اثر
افزایش چگالي جریان در محل تماس ،سوختگي بوجود آید.

شكل  : 37کاهش ناحیۀ م ثر صفحۀ بیمار
ناحیۀ هدایت کنندة جریان الكتریكي
ناحی ای ک جریان الكتریكي را هدایت نميکند چرا ک تماس با
پوست ندارد و یا ب دلیل اکسیدشدن یا آلوده شدن با ذرات چربي،
هدایت بسیار ضعیفي دارد.
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ب) هيدايت الكتيريك پوسيت ناحييه اي از بيدن بيمييار را كيه الكييترود خيين

روي آن قيرار

م گيرد ،به وسيلة تميز كردن و ماسا دادن براي افزايش جريان خون در سطح پوسيت و تراشييدن
موهاي ناحية تماس ،افزايش دهيد.
ج) سراسر ناحية مسطح هادي جريان از صفحة بيمار ،بايد به صورت ثابت ،به محل مناسيب مانند
باالی بازو يا باالی ران ،در نزديكترين ناحية نسي بت بيه موضيع عميل جراحي قيرار گييرد ،بيه
گونهاي كه مسیر عبور جریان بین الكترود فعال تكقطبي تا صفحۀ بیمار -تا حد امكان -کوتتاه
باشد و از مسیر قلب و ششها عبور نكند.

شكل  : 38ب کاريیری مناسب صفحۀ بیمار با توج ب موضع عمل جراحي

د) از قرار دادن صفحة بيمار ،روي عروق خون بزرگ زيرپوست و يا استخوان و يا قسيمتهياي
كه گردش خون معموال ضعيف است ،اجتناب كنيد .و ترجيحا در صيفحة بيمارهياي دائمي از ل
مناسب و به صورت يكنواخت در تمام سطح صفحة بيمار استفاده نماييد و موقعیت صفحۀ بیمار
را با استفاده از نوارهای الستیكي ،و پیچیدن باند ب دور آن ،کامالً ثابت کنید تيا سيطح داخلي
آن بهخوب با پوست بيمار تماس يابيد و درصورت جاب جا کردن بیمار ،اتصال صتحیح صتفحۀ
بیمار را مجدداً بررسي نمایید.

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2

89

ه) در صورتيكه از ل استفاده نم كنيد ،دقت كنيد در حين عمل هيچهونه مايعات و رطوبت ناش
از خونريزي يا مايعات شستشو دهنده يا ضدعفون كننده يا عرق بدن بيمار نبايد بيه محيل تمياس
صفحة بيمار برسد .زيرا نفوذ اين مايعات امكان سوخته را در محل افزايش خواهد داد.
و) در صورتيكه قطعات فلزي داخل بدن بيمار كيار گذاشيته شيده اسيت ،محيل صيفحه بيميار را
بهونهاي انتخاب كنيد كه اين قطعات در مسير جريان قرار نهيرند.
ن) به هيچ عنوان از آب يا محلول آب نمك يا قرار دادن پارچة خيس براي تقويت اتصيال اسيتفاده

نكنيد.
احتیاط :

از تماس پوسيت با پوسيت (براي نميونه بين بازوهيا و بدن بيميار و ييا بيين رانهيا) الزم اسيت
جلوگيري شود؛ براي اين منظور ،از هوله يا گازخشك م توان استفاده كرد .هيم چنيين ،منياطق از
بدن بيمار كه تعرق زياد دارند و امكان تماس با ساير قسمت هاي بدن وجيود دارد ،باييد بيا هوليه،
خشك نههداشته شود.
هشدار :

توجه داشته باشيد كه فعال شدن ناخواستة نراتورهاي  ، HFدر صورت كه الكترودهاي فعيال بيه
صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق پارچة مرطوب يا ساير اشياي هادي جريان ،با بيمار تمياس
داشته باشند م تواند ،باعث سوخته شود .فعال شدن ناخواستة نراتورها ،م تواند ناش از فشيار
تصادف پدال ،يا سويچهاي انهشت  ،يا خراب در كابلهاي لوازم جيانب دسيتهاه ،و ييا خرابي در
خود دستهاه باشد .اگر وصل كردن پدال يا قلم به دسيتهاه ،باعيث فعيال شيدن ناخواسيتة دسيتهاه
م شود ،خراب  ،ناش از لوازم جانب است؛ و اگر بدون وصل كردن آنها به دستهاه ،نراتورها فعال
م شوند ،خراب مربوط به دستهاه است .برای اجتناب از ستوختگي هتای ناخواستت  ،هتیچ يتاه
الكترودهای فعال را ب يون ای قرار ندهید ک مستقیماً و یا از طریق اشیای هادی الكتریسیت یتا
پارچ های مرطوب با بیمار تماس داشت باشند.
در مواردي كه الكترود فعال با بافت ،حت در حالت غيرفعال بودن نراتورها ،تماس دايم دارد(به
عنوان م ال در آندوسكپ ويا  ،)TURتوجه بيشتري به عاليم نوري و صوت فعال شدن نراتورهيا
شود؛ و در مواقع كه نيازي به فعال شدن نراتور ها نيسيت ،فرضياً ،در بييرون آوردن الكتيرود از
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داخل بدن بيمار ،حتماً نمايشهرهاي توان خروج را در حالت عدم توان در خروج قرار دهييد و
يا دستهاه را خاموش كنيد.
احتیاط :

توجه داشته باشيد ،كه الكترودهاي فعال ممكن است در اثر جرقيههياي الكتريكي و ييا تمياس بيا
بافت ها ،در حين برش و انعقاد ،داغ شوند و تماس آنها با ساير بافتها باعث سيوخته ناخواسيته
شود.

هشدار:

در بافتهاي حساس ،تحريك عصب عضالن م تواند موجب ايجاد خطرات جانب مانند آسييبهاي
ناش از انقباض عضالن گردد .احتمال وقوع چنين شرايط بيه خصيوص در ميدهاي كيه قيوس
الكتريك ميان الكترود و بافت ايجاد م شود (مانند  ،)Sprayافزايش خواهد يافت.
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3ـ2ـ )8نكات مهم ويژه كاربردهاي دوقطبي :

 در روش انعقاد دوقطبي  ،منطقة تيأثير جيريان  HFتنيها محدودبه ناحيية كيييوچك بيين دو
سر پنست است و به دليل توان خروج كمتر و عدم نياز به صفحة بيمار خطرات سوخته بسييار
كمتر از روش انعقاد تكقطب است و از انعقادهاي ناخواسته نيز جلوگيري م شود.
هم چنين ،به خاطر توان كمتر و ناحية كوچكتر عبيور جرييان از بافيتهيا ،امكيان ايجياد تيداخل
الكترومغناطيس در دستهاههاي الكترونيك بسيار كمتر است.
با توج ب مزایای روش دوقطبي ،توصی ميشود در مواردی ک از نظر کتاربردی امكتانپتذیر
است و ناحیۀ موردنظر برای انعقاد نسبتاً کوچك است ،از روش دوقطبي استفاده شود.
 يك از مشكالت روش دوقطب  ،چسبندگ بافتها و لختههاي خون به دو سر پنست اسيت.
اين مسأله گاه باعث خونريزي مجدد ،به هنهام برداشتن پنسيت از روي بافيت مي شيود و الزم
است نوك قلم دايماً تميز شود.
هم چنين ،انتخاب توان خروج بيش از مقدار مورد نياز ،و يا نههداشتن پنست روي بافت به مدت
طوالن  ،م تواند باعث كربنيزه شدن بافتها شود ،كه خيود باعيث چسيبيدن بافيتهيا بيه پنسيت
م شود .از سوي ديهر ،اگر قبل از تماس الكترودها با بافت ،سيستم فعال باشد ،همان جرقية اولييه
بين الكترود و بافت ،م تواند باعث كربنيزهشدن بافت ،و چسبيدن بافت به الكترود شود.

 براي به حداقل رساندن اثرات چسبنديي ،الزم است به موارد زير توجه شود:
الف) حتي االمكان قبل از تماس الكترود با بافت ،ژنراتور  Bipolarرا فعال نكنید .و براي
اين منظور م توانيد ،از سيستم خودكار بدون تأخير يا با تأخير استفاده كنيد( .به بند 3-1-0
مراجعه كنيد).
ب) جریان  HFباید ب محض این ک انعقاد کافي انجام شد ،قطع شود و از ادامة انعقياد،
بدون اين كه اثر مفيدي داشته باشد ،اجتناب شود(.پيشنهاد م شود از مود  Auto Stopاستفاده
شود).
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ج) الكترودها همواره تمیز باشند و هر بار از اثرات چسبنديي بافتها ،ناشتي از انعقتاد
قبلي ،کامالً پاك شوند.
د) وقت كه بافتهاي خشك ،مورد جراح دوقطب واقع م شيوند ،قيبالً بيا آب اسيتريليزه
شده يا با محلول نمك فيزيولو يك  ،مرطوب شوند.
 هر ياه در حین جتراحي  ، Bipolarالكتترود بت بافتت بچستتبد ،قتتبل از جتتداکردن
الكترود از بافت ،جریان  HFرا قطع کنید و چند ثانی تأمل کنید ،تتا ترشتحات متویر هتا و

بافتهای مجاور اثرات چسبنديي را کاهش دهند.
در موارد شيديدتر م توانيد ،از آب اسيتريليزه شيده يا محليول نمك فيزيوليو يك استفاده كنيد.
 در هنهام انعقاد ،سطح الكترودها با مايعات بافتهيا پوشييده مي شيود و خشيك شيدن ايين
مايعات م تواند مانع عبور كامل جريان الكتريك از سطح الكترودها شود و جراح احساس م كنيد
توان خروج كم است ،كه اين مسأله با تميز كردن الكترودها پس از هر بيار انعقياد ،حيل خواهيد
شد.
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 )8-2-4خالصة مراقبتهاي الزم پیش از عمل جراحي ،درحین عمل جراحي و پس از عمل جراحي

جراح ايمن و مطلوب با اسيتفاده از هر دسيتهاه الكيتروكوتر ،عالوه بر كيفيت و كارآي دسيتهاه،
تا حدود زيادي به آشيناي اسيتفاده كنندگان با نكات ايمن بسيته دارد ،لذا خالصيهاي از نكات
مهم در قالب مراقيبتهاي پيش از عمل جيراح  ،مراقيبتهاي در حين عمل جراح  ،مراقبتهياي پيس
از عمل جيراح ذكير شده است.
الزم به ذكر است مطالب اين قسمت اختصاص به مدل خاصي نيدارد و شيامل همية دسيتهاههاي
جراح الكتريك (الكترو كوتر) م شود.
 )8-2-4-1مراقبتهاي پیش از عمل جراحي

 با دستهاه جراح الكتريك فركانس باال و دستورالعملهاي خاص آن دستهاه ،از طريق مطالعيه
دفترچه راهنما آشنا شويد .م توانيد براي سهولت پيهيريهاي بعدي ،شماره سيريال دسيتهاه را در
مدارك بيمار ثبت نمائيد.
 از سازگاري لوازم جانب با دستهاه اطمينان حاصل كنيد .و هرگز از لوازم جانب غيراسيتاندارد و
نامرغوب و يا مستعمل استفاده ننمائيد.
 هرگز از لوازم جانب كه كابل آنها پوسيدگ يا پارگ يا له شدگ دارند و يا در اثير فشيار و ييا
حلقه شدن تغيير شكل دادهاند استفاده نكنيد و دقت كنيد فيشهاي آنها شكسته نداشته باشد.
 توجه داشته باشيد كه درصورت استفاده از  plateهاي پليمري ،نمونههاي فرسوده و قيديم در
اثر مرور زمان كيفيت خود را از دست خواهند داد.
 عملكرد دستهاه را از لحاظ ظاهري و آالرمهاي ايمن چك كنيد.
 هرگز پليت بيمار را برخالف دستورالعمل سازنده تغيير شكل ندهيد و دقت كنيد پارگ يا قطيع
شدگ نداشته باشد
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 جنس و ابعاد صفحه بيمار ،بايد متناسب با حداك ر توان خروجي ميورد نيياز ،انتخياب شيود و
 plateبايد با بيمار سطح تماس كاف داشته باشد ،در غير اينصيورت ممكين اسيت در اثير افيزايش
چهال جريان در محل تماس ،سوخته ايجاد شود.
 محل را براي اتصال  plateانتخاب نماييد كه اوالً امكيان گيردش خيون در آن ناحييه بصيورت
عادي فراهم باشد (مانند بافتهاي عضالن ) و ثانياً حت االمكان به موضع جراحي نزدييك باشيد تيا
مسير عبور جريان كوتاه باشد و خطر نشت جريانهاي فركانس باال از مسييرهاي ناخواسيته كياهش
يابد و ثال اً قلب و ششها در مسير عبور جريان قرار نهيرند.
 هيچهاه  plateرا روي قسمتهاي از پوست كه در زير آنها عروق خون بزرگ و يا استخوان قرار
دارد و يا قسمتهاي كه گردش خون معموالً ضعيف است قرار ندهيد.
 تماس الكيتريك پوسيت با  plateرا بوسييله تراشييدن موهاي آن ناحييه و تميز كيردن پوسيت
و ماسيا دادن آن افيزايش دهيد.
 توصيه م شود محل قرارگيري  ،Plateو وضعيت پوست بيمار را قبل از اتصال  ،Plateدر مدارك
بيمار ثبت نماييد.
 درصورتيكه از پليتهاي دائم اسيتفاده مي نمايييد ،توصييه مي شيود از ل مناسيب و بصيورت
يكنواخت در تمام سطح  plateاستفاده نماييد .اسيتفاده از ل بصيورت غيريكنواخيت ،مي توانيد
باعث افزايش چهال جريان در محل ماليدن ل شود .همچنين مي توانييد بيا اسيتفاده از بانيدهاي
مناسب محل  plateرا ثابت كنيد.
 به هيچ عنوان از آب ،محلول آب نمك يا پارچه خيس براي تقويت تماس plateبا بيمار اسيتفاده
نكنيد.
 درصورتيكه از ل استفاده نم كنيد دقت كنيد در حين عمل هيچهونه مايعات و رطيوبت ناشي
از خونريزي يا مايعات شستشو دهنده يا ضدعفون كننده يا عرق بدن بيمار نبايد بيه محيل تمياس
 plateبا بيمار برسد ،زيرا در محل نفوذ اين مايعات چهال جريان باال خواهد رفت.
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 درصورتيكه قطعات فلزي داخل بدن بيميار كيار گذاشيته شيده اسيت محيل  plateرا بهونيهاي
انتخاب كنيد كه اين قطعات در مسير جريان قرار نهيرند.
 نحوة قرارگيري بيمار بروي تخت عمل بهونهاي باشد كيه بيدن بيميار بيا اجيزاي فليزي (ماننيد
قسمتهاي فلزي تخت عمل يا پايه فلزي تجهيزات  )infusionدر تماس نباشد.
 از تماس بيمار با پارچههاي خيس و نم دار كيه مي توانيد مسييري بيراي نشيت جرييان باشيد
جلوگيري كنيد.
 از تماس پوست با پوست (براي نمونه بين بازوها و بدن بيمار يا بيين رانهيا) بوسييلة قيرار دادن
پارچههاي خشك جلوگيري كنيد.
 الكترودهاي مونيتورينگ حت االمكان دور از محل جراح قرار گيرد (با فاصلة حداقل .)10 cm
از نزديك شدن و بخصوص موازي و در كنار هيم قيرار گيرفتن كابلهياي مونيتورينيگ و كابلهياي
خروج دستهاه جلوگيري كنيد .درصورت امكان از سيستمهاي مونيتورينگ با محدودكنندة جريان
فركانس باال استفاده نماييد.
 توجه داشته باشيد كه هنهام فعال كيردن دسيتهاه جراحي امكيان تيداخل الكترومغناطيسي بيا
دستهاههاي مجاور وجود دارد .خصوصاً دستهاههاي داخل بدن بيمار مانند . pacemaker
 در اينهيونه ميوارد باييد بيا متخصييص قييلب مشييورت نميوده و تجهييزات مييونيتورينگ و
الكيتروشيييوك قليييب حيييتماً در دسيييترس باشييد و محيييل  plateبهونييهاي انتخييياب شيودك ييه
 pacemakerدر مسيير عبور جيريان قيرار نداشييته باشييد .و حييت االمكيان در اينهونيه ميوارد از
روش  Bipolarاسيتفاده نمياييد و درصورتيكه ناگيزير به اسييتفاده از روش  monopolarهسيتيد از
مودهاي با حيداقل وليتا و حداقل توان ممكن استفاده كنيد (مانند .)soft/contact coagulation
 از مواد بيهوش اشتعالزا حت االمكان استفاده نشود و درصيورت اسيتفاده ،ايين ميواد بيه خيارج
مكيده شوند.
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 )8-2-4-2مراقبتهاي در حین عمل جراحي

 درصورتيكه از مواد ضدعفون كنندة اشتعالزا (موادي كه زمينة الكل دارند) استفاده م كنيد،
اجازه دهيد قبل از پوشاندن بيمار ،اين مواد كامالً تبخير شوند و از تماس مواد قابل اشتعال با قوس
الكتريك در حين عمل جراح جلوگيري كنيد.
 در حين عمل جراح به خطر جمع شدن محلولهاي قابل اشتعال در زير بيمار يا در گوديهاي
بدن بيمار توجه داشته باشيد و قبل از استفاده از دستهاه ،اينهونه مايعات را كامالً خشك نماييد.
 همواره حداقل توان مورد نياز را استفاده نماييد و بخاطر داشته باشيد افزايش بيش از حد توان،
احتمال سوخته را افزايش م دهد.
 درصورتيكه احساس م شود قدرت خروج دستهاه كمتر از حالت عادي است ،پيش از
افزايش توان ،صحت اتصاالت و لوازم جانب و تميز بودن الكترودهاي جراح و اتصال صحيح
 plateبه بيمار را بررس نماييد.
 همواره الكترودهاي جراح را تميز نههداريد ،وجود اسكار روي الكترودها باعث افزايش
مقاومت مسير و كاهش عملكرد مطلوب م شود ،همچنين توجه داشته باشيد امكان داغ شدن
الكترودها در زمان فعال شدن دستهاه وجود دارد ،بنابراين پس از غيرفعال كردن دستهاه نيز ،اين
الكترودها نبايد با بدن بيمار تماس داشته باشند.
 كابلهاي خروج  plate ، momopolarو  Bipolarرا به دور اشياء فلزي حلقه نكنيد اين كار
م تواند باعث نشت جريان از طريق اشياء فلزي گردد و همچنين القاء جريان فركانس باال در اين
اشياء م تواند باعث داغ شدن آنها و ايجاد سوخته شود.
 درصورت جابجا كردن بيمار ،اتصال صحيح و مطمئن  plateرا مجدداً بررس نمائيد.
 اگر از قلم  monopolarيا  Bipolarموقتاً استفاده نم شود آنها را از موضع جراح و از تماس
با بيمار يا اشياء هادي جريان كه با بيمار در تماس هستند ،مجزا نههداريد تا فعال شدن ناخواسته
دستهاه (ناش از فشار تصادف پدال) باعث سوخته بيمار نشود.
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 قلم  monopolarو  Bipolarرا داخل مايعات غوطهور نسازيد.
 روي دستهاه ،ظروف مايعات قرار ندهيد (نفوذ مايعات داخل دستهاه م تواند باعث خراب
شود).
 در مواردي مانند اندوسكوپ و  TURاز قطعات چشم ايزوله شده استفاده نماييد و توجه
داشته باشيد چون الكترود فعال با بافتها تماس دائم دارد ،هرگونه فعال شدن ناخواستة نراتور،
م تواند باعث سوخته در محل تماس الكترود فعال با بافت شود .در مواقع كه بمدت طوالن
نياز به فعال شدن نراتور وجود ندارد ،حتماً توان خروج را روي حداقل قرار دهيد و يا دستهاه
را خاموش كنيد.
 حت االمكان از انعقاد به روش كه بين الكترود فعال و ابزار هموستات قوس الكتريك بر قرار
م شود 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 م دهد.
 اگر آالرم از دستهاه شنيده شد ،وضعيت دستهاه را چك كنيد و قبل از استفادة مجدد ،از عملكرد
صحيح آن مطمئن شويد و نوع آالرم را در مدارك بيمار ثبت نماييد.
 براي به حداقل رساندن اثرات چسبندگ الكترودهاي فعال به بافتها در حين انعقاد (خصوصاً در
روش )Bipolarحت االمكان قبل از تماس الكترود با بافت ،نراتور را فعال نكنيد و جريان  HFرا به
محض اينكه انعقاد كاف انجام شد قطع كنيد و الكترودها را همواره تميز نههداريد.
 بمنظور كاهش خطرات ناش از نشت جريان فركانس باال از مسيرهاي ناخواسته ،تدابير زير را
بكار ببنديد.
 حت االمكان از دستهاههاي ايزوله شده با عالمت F

در محل فيش  plateاستفاده كنيد ،زيرا

احتمال نشت اين دستهاهها ،نسبت به دستهاههاي زمين شده كه با عالمت

در محل فيش

 plateمشخص شدهاند ،بسيار كمتر است.
 حت االمكان از مودهاي كه ولتا كمتري دارند اسيتفاده شيود مانند مود  Pureكه نسيبت به مود
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 Blendولتا كيمتري دارد و نييز ميود  Soft or Swift Coagulationكه نسيبت به ميود

Spray

 Coagulationيا  Fulgurationولتا كمتري دارد.
 از فعال نههداشيتن دسيتهاه در حيالت مدار باز ،كه الكيترود فعال با بافتها هيچهيونه
تماس الكيتريك ندارد ،اجيتناب نماييد.
 به منظور كاهش خطرات روشهاي ( Minimally Invasive Surgeryمانند الپاروسكوپ ) كه
گاه سوخته خارج از ناحيه قابل رؤيت توسط جراح اتفاق م افتد ،اقدامات زير را انجام دهيد.
 كيفيت عايقها را به دقت بررس كنيد و توجه داشته باشيد هرگونه ترك و شكاف و
ناهمواري م تواند نشانه ضعف عايقبندي و مسيري براي نشت جريان باشد.
 از حداقل توان و مودهاي با حداقل ولتا استفاده نماييد.
 تنها هنهام

نراتور  HFرا فعال كنيد كه الكترود فعال با بافت تماس دارد.

 اگر الكيترود فعيال در مجياورت قطعيات فليزي باشيد و يا با قطعيات فليزي در تمياس
باشيد نبايد نراتور را فعيال نميود.
 در موارديكه امكانپذير است از روش  Bipolarاستفاده نماييد.
 درصورت امكان از  All metal cannulaكه غالف فلزي بيرون  ،تمام سيستم  Cannulaرا
م پوشاند ،استفاده نماييد تا احتمال نشت به دليل كوپال خازن كاهش يابد.

راهنماي استفاده از دستگاه الكتروكوتر متين مدل MEG2
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 )8-2-4-3مراقبتهاي پس از عمل جراحي

 با پايان عمل جراح بالفاصله دستهاه را خاموش نماييد و درصورت وجود ولومهاي مكانيك
روي دستهاه ،آنها را صفر كنيد.
 كابلهاي ارتباط را به آرام از محل فيشها باز كنيد و هرگز سيمها را براي جدا كردن از دستهاه
نكشيد.
 Plate را به آرام از بيمار جدا كنيد و محل تماس  Plateبا بيمار را مالحظه نماييد .تا هرگونه
جراحت و آثار سوخته احتمال بررس شود.
 تذکر:
گاه اوقات عوامل ديهري به غير از افزايش چهال جريان ،باعث  Necrosisم شوند .بعنوان م ال
در عملهاي جراح طوالن از قبيل عمل قلب باز و يا اعمال مغز و اعصاب ،بافتهاي كه تحت
فشار قرار دارند (مانند باسن يا پشت سر بيمار) نكروز م شوند و يا پوست بيمار گاه در اثر
فشار ناش از قطعات الستيك و باندهاي كه براي  Fixكردن پليت ،محكم بسته شدهاند ،نكروز
م شود و يا گاه تماس طوالن بافت با مواد شيمياي و مواد حساسيت زا (مانند برخ مواد
ضدعفون كننده) م تواند باعث نكروز شود ،درصورت مشاهده عالئم اوليه اين موارد مانند تغيير
رنگ غيرعادي پوست ،پيهيريهاي الزم براي درمان آنها را بعمل آوريد.
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 )9مراقـبت و تمیزكـردن و ضدعفوني كردن دستگاه :

 انتخاب محل مناسب براي استقرار دستهاه ،م تواند از آسيب رسيدن و صيدمه دييدن دسيتهاه
جلوگيري كند .دستهاه بايد به صورت ثابت و بدون لرزش نصب شود و به گونهاي قرار گيرد ،كيه
در معرض مواد قابل اشتعال و يا مايعات آلودهكننده قرار نهيرد.
 براي تميز كردن و ضدعفون كردن دسيتهاه ،از مواد غيرقابل اشتعال اسيتفاده كنييد و تيا حيد
امكان از ريختن مايعات بر روي دستهاه ،و وارد شدن رطوبيت و مايعيات پياك كننيده بيه داخيل
دستهاه ،اجتناب كنيد.
در صتورتي ک نايزیر ب استفاده از مواد قابل اشتعال ،برای پاك کردن و ضدعفوني کردن
دستگاه هستید ،پیش از این ک دستگاه را روشن کنید ،مدتي صبر کنید تا این مواد کامالً تبخیر
شوند.
 بيرون آوردن و جازدن فيش هاي مربوط به لوازم جانب را ،به آرام و ماليمت انجام دهيد ،تيا
از عمر اين فيشها كاسته نشود.
 توصييه م شود هر سيال يك بار ،دسيتهاه را بيراي كاليبراسييون و كنتيرل ايمني  ،در اختييار
شرکت مهندسي کاوندیش سیستم و يا يك از نمايندگ هاي مجاز اين شركت قرار دهيد و نتيايج
كنترل كيف و آزمون هاي استاندارد ايمن دستهاه را مجدداً هميراه بيا دسيتهاه از شيركت دريافيت
كنيد.

توج

نشت مايعات به داخل دستهاه ممكن است باعث ايجاد خراب در دستهاه گردد؛ از آنجا كه از قسمت زيرين
دستهاه ،امكان نفوذ مايعات به داخل آن وجود دارد ،در هنهام تميز و ضدعفون كردن دستهاه احتياطات
الزم را رعايت نماييد.
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 )11خـدمات پـس از فـروش

يك از ويژگ هاي مهم و مزاياي اساس اين دستهاه ،در مقايسه با دسيتهاههياي مشيابه خيارج ،
سهولت و سرعت عمل در خدمات پس از فروش است .ايين دسيتهاه بيه ميدت  24مياه از تياريخ
تحويل به استفاده كننده ،تضمين شده است و در اين مدت هرگونه خراب دستهاه ،ناش از خرابي
قطعات و يا خطاي توليد كننده ،به رايهان ،در محل شركت برطرف خواهد شد.



در این خصتوص توجت ب نكتات زیر ضتروری استت:

جهت دريافت کارت ضمانت بايست برگة زرد رنگ مربوط به درخواست كيارت ضيمانت را بيه
طور كامل پر نموده ودر اولین فرصت براي شركت ارسال فرماييد( .قبل از ارسال دقييت
U

U

فرماييد كه صحيح و كامل پر شده باشد).


خراب هاي ناش از سهلانگاری در حمل و نقل يا اسيتفاده غيرصيحيح از دسيتهاه ،مشيمول
ضمانت نخواهد شد.



در طول مدت ضمانت ،هرگونه تعميرات ،بايد توسط شرکت مهندسي کاوندیش سیستتم و
U

U

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

لغو خواهد شد.
U



لوازم جانب دستهاه مشمول ضمانت نيسيتند و درصورت خراب بايد تعويض شوند.



اين شركت به مدت  11سال از تاريخ تحوييل دسيتهاه ،تعمييرات و تيأمين قطعيات ييدك

U

U

U

U

دستهاه را تعهد م نمايد.
تذكر :

برای جلويیری از تاثیرات محیطي نامطلوب و حفظ سالمتي انسان ها این دستگاه بایستي
بصورت صحیح و در محل های مناسب بازیافت زبال های برقي و الكترونیكي دور ریخت
شود و نبایستي برای دور ریختن دستگاه از سطل های زبال معمولي استفاده نمود .برای اطالع
از مراکز بازیافت زبال های برقي و الكترونیكي ب شهرداری رجوع شود و یا دستگاه را در
پایان عمر ب شرکت کاوندیش سیستم تحویل دهید.

