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ب

قراردادهایی كه در این راهنما استفاده شده است
هشدار
کهازآناجتنابنشود،میتواندمنجربهمرگیاصدمةجدی

ریرابیانمینمایدکهدرصورتی

وجودموقعیتخط

بهافرادگردد .
احتیاط
ریرابیانمینمایدکه در صورتیکهازآن اجتناب نشود،میتواندمنجر به صدمة متوسط یا

وجودموقعیتخط

جزئیبهافرادگردد .


توجه
وجودیکخطرکهممکناستدردستگاهبوجودآید،یایکنکتهیاتوصیةمربوطبهکاربادستگاهیانگهداریاز
آنرابیانمینماید .



گارانتی
 این دستگاه به مدت  23ماه از تاریخ تحویل به استفاده کننده ،تضمین شده است و در این مدت هرگونه خرابی
دستگاه،ناشیازخرابیقطعاتویاخطایتولیدکننده،بهرایگان،درمحلشرکتبرطرفخواهدشد .


 جهتدریافتکارتضمانت ،برگةزردرنگمربوطبهدرخواستکارتضمانترابهطورکاملپرنموده و در

اولینفرصتبرایشرکتارسالفرمایید(قبلازارسالدقتفرماییدکهصحیحوکاملپرشدهباشد) .


هایناشیازسهلانگاریدرحملونقلیااستفادهغیر صحیحازدستگاه،مشمولضمانتنخواهدشد .


خرابی



یهایمجازاین
 درطولمدتضمانت،هرگونهتعمیرات،بایدتوسطشرکتمهندسیکاوندیشسیستمویانمایندگ 
شرکتصورتپذیرد.درغیراینصورتضمانتدستگاهلغوخواهدشد .


 لوازمجانبیدستگاهمشمولضمانتنیستندودر صورتخرابیبایدتعویضشوند .


 شرکتمهندسیکاوندیشسیستمبهمدت 90سالازتاریختحویلدستگاه،تعمیراتوتأمینقطعاتیدکیدستگاه

راتعهدمینماید .
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فصل 1

1

ویژگیها و مشخصات كلی
 مقدمه
 اجزایپنلجلو
 اجزایپنلپشت
 عالئمبکاررفتهبررویدستگاه
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ویژگیهاومشخصاتکلی 

فصل:9

مقدمه
استفادهازروشهاینودرالکترونیک

بابهرهگیریازتکنولوژیپیشرفته،و 

دستگاههای جراحیالکتریکی  Meg1-R

قدرت ورعایتآخرین استانداردهایایمنیبینالمللی ،وبافراهمآوردنقابلیتهایمتنوعوگسترده درجراحی
الکتریکی،پدیدهایمدرن ،کامل وقابلاستفادهدرجراحیهای تخصصیپالستیک وزیبایی ،پوست،گوشحلق

میباشند .دستگاه جراحی الکتریکی  Meg1-Rدارای تکنیکهای
بینی ،ژنیکولوژی ،چشم پزشکی و دندانپزشکی  
Monopolar Coag،Monopolar Cutو Bipolar Coagمیباشد .
همچنین ،دراین دستگاه قابلیت اتصال به دستگاه مکش دود ( )Ivacجهت جمع آوری دود تولید شده در طول
جراحی فراهم شده است (البته به صورت  .)optionalبرای توضیحات تکمیلی رجوع کنید به قابلیت استفاده از
دستگاهمکشدوددرصفحة33وراهنمایاستفادهازدستگاهمکشدود.)Ivac



برخی از مزایای الکتروكوتر  RFدر مقایسه با الکتروكوتر معمولی و لیزر


بدلیلفرکانسباالترنسبتبهالکتروسرجریمعمولی،برشبادرجهحرارتوسوختگیکمتروآسیب
حداقلبهبافتهایمجاورانجاممیشود .



التیامسریعتر،تورمکمتر،تخریبوضایعاتبافتیکمتر،برشظریفودقیقتروحداقلجایزخماز

میباشد .
مزایایجراحیدرفرکانس MHz

2/06
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ویژگیهاومشخصاتکلی

فصل:9

اجزای پنل جلو
4

3

2

6
8
5

7

1

قسمت كانکتورهای دستگاه برای اتصال ابزارها

1

9

 2قسمت نمایش و تنظیم مد و توان مربوط به Cutting
 3قسمت نمایش و تنظیم مد و توان مربوط به Coagulation
 4نمایشگر LCD

 LED 5نشاندهندۀ وجود آالرمها ،بجر آالرمهای پلیت
 6صفحهكلید چهارتایی
 7دكمۀ Standby

LED 8های نشاندهندۀ اتصال پلیت و آالرم مربوطه
 9كانکتور پلیت (صفحۀ بیمار) یکتکه و دوتکه
دکمةStandbyبرایخاموشکردنموقتدستگاهوقراردادندستگاهدرحالتانتظار،طراحیشدهاست.برایرفتن
بهحالت،Standbyبایستیایندکمهبهمدتیکثانیهفشاردادهشود.پسازرفتنبهحالت،Standbyدستگاههیچ
تواندبهفرمانهاپاسخ دهد.برایخارج

کهازاینحالتخارجمیشود  ،
می


وتنهازمانی
نمیکند 
فرمانیرادریافت  
درزمانیکهدستگاهدرحالتStandbyقراردارد،

شدنازاینحالت،کافیستایندکمهمجدداًیکثانیهفشردهشود.
زمانیکه برق دستگاه قطع نشود ،معتبر خواهد بود .این اطالعات در حافظة
اطالعات قبلی حفظ میشود و این تا  
ظاهرمیگردد .

دستگاهنگهداریشدهوبهمحضخارجشدنازحالت،Standbyبررویصفحاتنمایش

،V1.2دی9318



3/06

ویژگیهاومشخصاتکلی 

فصل:9
اجزای پنل پشت
2

5

3

4

 1كانکتور پدال پایی دوتایی

1

 2پالك مشخصات دستگاه
 3كلید برق اصلی دستگاه
 4كانکتور كابل برق و محل نصب فیوز ورودی
 5كانکتور دستگاه IVAC

3/06
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ویژگیهاومشخصاتکلی

فصل:9

عالئم بکار رفته بر روی دستگاه

درجةحفاظتدستگاهدرمقابلشوکالکتریکیازنوعBF Defibrillation Protectionاستو
جریانهاینشتیفرکانسپایینبسیارناچیزند.همچنین،دستگاهدرمقابلولتاژهایزیادیکه

دستگاهالکتروشوکقلبیبهبدنبیمارواردمیکند،حفاظتشدهاست  .


میتواندباسوئیچانگشتیفعالشود .
خروجیکانکتورمجاور 

میتواندباپدالپاییفعالشود .
خروجیکانکتورمجاور 

خطروجودولتاژهایباالدرکانکتورمجاوروجوددارد .

پلیتدستگاهازنوع Earth Referencedاستبهاینمعنیکهخروجیپلیت درفرکانسهای
باالاززمینایزولهنیستوازداخلدستگاهباامپدانسکمیبهزمیناتصالدارد .

دفترچةراهنمارامطالعهنمایید.

ایندستگاهدارایعالمت WEEEمنطبقبااستاندارداروپایی 2002/96/ECمربوطبهلوازم
الکتریکیوالکترونیکیاست ومشخصمیکندکهنبایستی برایدورریختندستگاهازسطل
های زباله معمولی استفاده نمود و دستگاه بایستی در محل های مخصوص بازیافت زباله
هایالکتریکی و الکترونیکی دور ریخته شود .برای اطالعات بیشتر به فصل  8قسمت انهدام
مراجعهشود .

،V1.2دی9318
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ویژگیهاومشخصاتکلی 

فصل:9
هشدار 
بخشهای مربوطه در راهنمای استفاده و یا راهنمای سرویس ،پیش از راه اندازی و
مطالعة  

استفادهازدستگاهویابازنمودنآنجهتتعمیرالزامیاست .

احتمال تداخل الکترومغناطیسی دستگاه جراحی الکتریکی بر روی دستگاههای الکترونیکی
دردستگاههایمجاور،این

مجاوروجوددارد .بنابرایندر صورتمشاهدۀوضعیتغیرعادی 
احتمال را هم در نظر بگیرید که ممکن است این وضعیت ناشی از تداخل دستگاه جراحی

الکتریکیباشد .

هشداروجودولتاژهایباال 

هشدارتخلیهالکترواستاتیک 
برایکانکتورهاییکهنسبتبهتخلیةالکترواستاتیکحساسهستندودرهنگامکارباآنهاباید

احتیاطاتالزمرارعایتنمود .

ترمینالهمپتانسیل 
خروجی این ترمینال هم پتانسیل بدنه فلزی دستگاه (زمین حفاظتی) است و جهت سهولت
اتصالبهبدنهفلزیدستگاهدرتستهاییکهنیازبهایناتصالدارندفراهمشدهاست .

شمارهسریالدستگاه 

سازنده 
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نمایندگیقانونیدراتحادیةاروپا
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فصل:9
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فصل 2

2

موارد مربوط به استفادۀ ایمن از دستگاه
راهاندازیواستفادهازدستگاه
 
 خطراشتعال
 تداخلالکترومغناطیسی
 لوازمجانبی
Monopolar 
Bipolar 
Pulsed Cut 
 پسازجراحی

 سرویسدستگاه
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فصل:2مواردمربوطبهاستفادۀایمنازدستگاه 
راهاندازی و استفاده از دستگاه
هشدار
کلیةمطالبایندفترچه،بخصوصنکاتایمنی،رامطالعهورعایتنمایید .
عملکرددستگاهراازلحاظظاهریوآالرمهایایمنیچککنید .

خطرشوکالکتریکی:حتماًبرایاتصالبهبرقاصلیازپریزهایارتداراستفادهنمایید .
بهمنظوررعایتمسألةایمنیواجتنابازعوارضناخواسته،همیشهازکمترینتوانممکن،کهاثرموردنظررادر
جراحیایجادمیکند،استفادهنمایید.

کانکتورهاییکهباعالمتهشدارتخلیهالکترواستاتیک 

مشخصشدهاند ،نسبتبهتخلیة

) (IEC60417-5134

الکترواستاتیکحساسهستندودرهنگامکارباآنهاباید احتیاطاتالزمرارعایتنمود.بدینسبببایستیدر
هنگاممتصلکردنکابلهابهاینکانکتورهایخاص ،ازعدمتجمعبار الکترواستاتیکاطمینانحاصلنمایید .به

طورنمونهمیتوانباراستاتیکیتجمعیافتهراازرویبدنةدستگاهتخلیهنمود .

بدن بیمار نباید با اجزای فلزی متصل به زمین ،یا دارای ظرفیت خازنی قابل توجه با زمین (به عنوان مثال،
هایمرطوبونمدارتماسپیداکند،زیرا


هایفلزیتختعمل،پایةفلزیلوازمتزریقو)...ویاباپارچه

قسمت
ممکناستدراثرنشتجریانفرکانسباال،چگالیزیادجریاندرسطوحتماسکوچک،باعثسوختگیشود
میشود) .
(استفادهازصفحةآنتیاستاتیکتوصیه 
ساکن،معموالًمقدارکمیهدایت
بهخاطرجلوگیریازتجمعبار  
ییکهسطوحارتجاعیرویتختعمل  

ازآنجا
کاملبیمارازقسمتهایفلزی،چندانمناسبنیستند.برایجداسازی

الکتریکیدارند،بنابراینبرایجداسازی
بیمار از تخت عمل و اشیای فلزی ،از صفحات خشک ،ضدآب و ضخیم استفاده کنید و برای جلوگیری از
هایجذبکنندۀرطوبتاستفادهنمایید .

عشدنمایعاتدرزیربیمار،ازح 
وله
جم 



نحوۀقرارگیریبیمار،رویتختعمل 
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هشدار
تحریککننده و تصویربرداری میتوانند مسیری برای نشت

الکترودها و پروبهای تجهیزات مونیتورینگ ،
جریانهای فرکانس باال ،و در نتیجه ،سوختگی ناخواسته شوند .بنابراین ،وقتی که همزمان از دستگاه جراحی

استفادهمیشود،الزماستهرالکترودیاپروبمونیتورینگ،درصورت

الکتریکیفرکانسباالواینگونهتجهیزات

امکان ،دور از الکترودهای جراحی و صفحة بیمار قرار گیرد ،و فاصلة حداقل  96cmبین الکترود فعال تا
الکترودهایECGرعایتشود .
استفادهازالکترودهایسوزنیبرایمونیتورینگ مجازنیستواگرناگزیربهاستفادهازایننوعالکترودهاهستید،
درهنگامفعالشدندستگاهجراحیالکتریکی،کابلهایمربوطبهالکترودهایسوزنیراازمانیتورجداکنید .

شود،ازسیستمهایمونیتورینگباوسایلمحدودکنندۀجریانفرکانسباالاستفادهشود .


درهرصورتتوصیهمی
بهمنظورکاهشخطراتناشیازنشتجریانفرکانسباالازمسیرهایناخواسته،تدابیرزیررابکارببندید .
حتیاالمکانازمدهاییکهولتاژکمتریدارند،استفادهنمایید.مانندمدPureکهنسبتبهمدBlendولتاژکمتری
 
داردونیزمد Forcedکهنسبتبهمد Fulgurationولتاژکمتریدارند .
هاهیچگونهتماسالکتریکیندارد،اجتناب


داشتندستگاهدرحالتمدارباز،کهالکترودفعالبابافت

ازفعالنگه

نمایید .
در صورتیکه احساس میکنید توان خروجی دستگاه ،کمتر از حالت عادی است ،پیش از افزایش توان دستگاه،
مواردزیررابررسیکنید .
یچهایانگشتیاطمینانحاصل
 از انتخابصحیحوضعیتموردنظرخودرویپنلدستگاه،پدالپایی،ویا سوئ 
نمایید .
 درحالت،Monopolarازاتصالصحیحوکاملپلیتمطمئنشوید .
کانکتورهارابهدستگاهبررسیکنید .

محکمبودناتصالکابلهاو


 نوکالکترودهاراازموادچسبنده،کامالًتمیزنمایید .
چنانچهدردستگاهخرابیایجادشود،اینامکانوجودداردکهتوانخروجیدستگاه(درمقایسهباتوانانتخاب
شده)افزایشیابد .
اگرازابزارهاموقتاًاستفادهنمیشود ،آنهاراازموضعجراحیوازتماسبابیماریااشیاءهادیجریانکهبابیمار
درتماسهستند،مجزانگهداریدتافعالشدنناخواستهدستگاه(ناشیازفشارتصادفیپدال)باعثسوختگیبیمار
نشود.
هایابزارهاوپلیترابهدوراشیاءفلزیحلقهنکنید.اینکارمیتواندباعثنشتجریانازطریقاشیاءفلزی


کابل
گرددوهمچنینالقاءجریانفرکانسباالدرایناشیاءمیتواندباعثداغشدنآنهاوایجادسوختگیشود .

قرارمیشوداجتنابکنید.

حتیاالمکانازانعقاد،بهروشیکهبینالکترودفعالوابزارهموستاتقوسالکتریکیبر

کارشوکهایناخواستهبه

دراینمواردابتداتماسبینفلزبافلزرابرقرارکرده،سپسژنراتوررافعالکنیداین 
جراحانراکاهشمیدهد .
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هشدار
اگرآالرمازدستگاهشنیدهشد،وضعیتدستگاهراچککنیدوقبلازاستفادۀمجدد،ازعملکردصحیحآنمطمئن
شوید .
حتیاالمکانقبلازتماس
چسبندگیالکترودهایفعالبهبافتهادرحینانعقاد  ،

برایبهحداقلرساندناثرات
الکترودبابافت،ژنراتوررافعالنکنیدوجریانرابهمحضاینکهانعقادکافیانجامشدقطعکنیدوالکترودهارا
هموارهتمیزنگهدارید .
ویاتماسبابافتها،درحینبرشوانعقاد،داغشوندو

الکترودهایفعالممکناستدراثرجرقههایالکتریکی

تماسآنهاباسایربافتهاباعثسوختگیناخواستهشود .

درمواردیکهالکترودفعالبابافت،حتیدرحالتغیرفعالبودنژنراتورها،تماسدایمیدارد (بهعنوانمثالدر
آندوسکپی)،توجهبیشتریبهعالیمدیداری وصوتیفعالشدنژنراتورهاشود .ودرمواقعیکهنیازیبهفعال
شدنژنراتورهانیست،برایمثال دربیرونآوردنالکترودازداخلبدنبیمار،حتماًنمایشگرهایتوانخروجیرا
درحالتعدمتواندرخروجیقراردهیدویادستگاهراخاموشکنید .
درصورتیکهالکترودهایفعالبهصورتمستقیمیاغیرمستقیمازطریقپارچة

فعالشدنناخواستةژنراتورها ،
میتواند باعث سوختگی شود .فعال شدن
مرطوب یا سایر اشیای هادی جریان ،با بیمار تماس داشته باشند  ،
کابلهایلوازمجانبی
یچهایانگشتی،یاخرابیدر 
ناخواستةژنراتورها،میتواندناشیازفشارتصادفیپدال،یاسوئ 

دستگاه ،و یا خرابی در خود دستگاه باشد .اگر وصل کردن پدال یا قلم به دستگاه ،باعث فعال شدن ناخواستة
دستگاه می شود ،خرابی ،ناشی از لوازم جانبی است؛ و اگر بدون وصل کردن آنها به دستگاه ،ژنراتورها فعال
هایناخواسته،هیچگاهالکترودهایفعالرابه


برایاجتنابازسوختگی
میشوند،خرابیمربوطبهدستگاهاست .

گونهایقرارندهیدکهمستقیماًویاازطریقاشیایهادیالکتریسیتهیاپارچههایمرطوببابیمارتماسداشته

باشند .
میباشد و اگراز
شرطاستفادهازمزایایژنراتورهای RFدربرشبافتها،استفاده از الکترودهای ظریف با قطر کم  
الکترودضخیمباقطرزیادبرایبرشاستفادهشود،آسیببهبافتهایمجاوربیشترخواهدشد.


احتیاط
ودوبخاردرمحیطرهامیشوند.اینذراتحاویمواد

براثرجراحیبادستگاهجراحیالکتریکی،ذراتیحاوید
باکتریودیاکسیدکربنبهمقدارکممیباشند.بنابراینتوصیه

شیمیاییسمی،بافتکربنیزهشده،ذراتخون،
توصیههایالزمنیزدر

شودبرایتخلیةدودحاصلهراههاییدرنظرگرفتهشودوفیلترهاییتعبیهگردد.همچنین


می
هایامحلهایآزادبرایتخلیةدوداستفادهنشودودرحین


ادهشودوازکانال
اینخصوصبهپرسنلاتاقعملد
عملبایستیازماسکهاییبااثرفیلترینگباالباکمتریناثراستنشاقذراتکربنیاستفادهشود .


برای استفاده از قابلیت فیلتراسیون دودایجاد شدهدرطولجراحی ،دستگاهمکشدود Ivacرابرای پشتیبانی از
دستگاه  Meg1-Rتهیه نمایید .و برای اطالع از اصول کار دستگاه مکش دود ،مزایا و کاربردهای آن ،نصب و
راهاندازیواتصالآنبهMeg1-RبهراهنمایاستفادهازدستگاهIvacمراجعهنمایید .



توجه
برایسهولتپیگیریهایبعدی،شمارهسریالدستگاهرادرمدارکبیمارثبتنمایید .
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خطر اشتعال
هشدار
خطراحتراقگازهایاموادقابلاشتعالدرهنگاماستفادهازدستگاهجراحیالکتریکیوجوددارد.بنابراین،ازتماس
موادقابلاشتعالباالکترودهایدستگاهجراحیالکتریکیجلوگیرینمایید.
میشود ،بهتر است از مواد بیهوشکنندۀ قابل اشتعال و یا گازهای
اگر عمل جراحی در ناحیة سر و سینه انجام  
نکهاینموادبهخارجمکیدهشوند .
اکسیدکننده،ماننداکسیدنیتروژن)(N2Oواکسیژناستفادهننمایید،مگرای 
مانندنافوحفرههایبدن،مانندمهبل،

اشتعالدرزیربیماریادرگودیهایبدن،

خطرجمعشدنمحلولهایقابل

هرمایعجمعشدهدراینمحلهارا،قبلازاستفادهازدستگاهخشکنمایید .

وجوددارد.بهتراست
هاانباشتهمیگردند،اجتناب


هایبدنمانندروده

شوند،ودرحفره

زاکهبصورتطبیعیایجادمی

ازگازهایاشتعال
کنید .
پنبهوگاز،هنگامیکهبااکسیژن،اشباعشدهباشند،ممکناستدرتماسباجرقههایتولید

بعضیمواد،مانندنخ،
شدهدراستفادۀعادیازدستگاه،مشتعلشوند .
زا(موادیکهزمینةالکلیدارند)استفادهمیکنید،اجازهدهیدقبلاز


کنندۀاشتعال

کهازموادضدعفونی

درصورتی
پوشاندنبیمار،اینموادکامالًتبخیرشوندوازتماسموادقابلاشتعالباقوسالکتریکیدرحینعملجراحی
جلوگیریکنید .

تداخل الکترومغناطیسی
هشدار
احتمال تداخل الکترومغناطیسی دستگاه جراحی الکتریکی بر روی دستگاههای الکترونیکی مجاور وجود دارد.
بنابرایندرصورتمشاهدۀوضعیتغیرعادیدردستگاههایمجاور،ایناحتمالراهمدرنظربگیریدکهممکن

استاینوضعیتناشیازتداخلدستگاهجراحیالکتریکیباشد.واقداماتخاصسازگاریالکترومغناطیسیرا
بکارببرید.
افتد،اقداماتزیرمیتواند


تداخلتنهادرحالتفعالبودنژنراتوراتفاقمی
صورتیکه تشخیصدادهشودکه 

در
باعثکاهشتداخلشود :
 کاهشتوانخروجیدستگاه
 استفادهازمدهایباولتاژکمتر،برایمثالمدPureبجایمدBlendومدForcedبجای.Fulguration
 استفادهازروشBipolarبجایروشMonopolar
داخلاتفاقمیافتد(برایمثالمونیتور) .

دورکردندستگاهوکابلهایخروجیآنازدستگاهیکهدرآنت



92/06

،V1.2دی  9318

فصل:2مواردمربوطبهاستفادۀایمنازدستگاه 
هشدار
هایالکترونیکیکارگذاشتهشدهدرداخلبدنمیباشد،


ویادیگردستگاه
درصورتیکهبیماردارای Pace maker

عملکردآنهاوحتیآسیبرسیدنبهایندستگاههاوجوددارد.دراینگونهموارداگرمجبوربه

خطرتداخلدر
استفادهازدستگاهجراحیالکتریکیهستید،بهمنظورکاهشریسکاقداماتزیرراانجامدهید :
 حتیاالمکانازتکنیکBipolarاستفادهکنید.
کابلهاواتصاالتآنهاواتصالپلیتبابیماررابصورتدقیقچککنید،تاازایجادجرقهبراثرضعیفبودن
 
اتصاالتجلوگیریشود.
 محلپلیترابگونهایانتخابکنیدکهحتیاالمکانبهموضععملنزدیکباشدوقلبویا Pace makerبین
موضعجراحیوپلیتقرارنگیرند .
 قبلازعملحتماًبامتخصصقلبمشورتنمایید .
استفادهنمائیدوپیوستهبهسیگنالهایECGتوجهداشتهباشید .

 ازتجهیزاتمونیتورینگمطمئن،
 دستگاهالکتروشوکهموارهدردسترسباشد .


توجه
دستگاه Meg1-Rنیازبه رعایتمالحظاتخاصیدرموردسازگاریالکترومغناطیسی()EMCدارد؛ بطوریکه الزم
استنصبوسرویسدستگاهباتوجهبهاطالعاتEMCارائهشدهدرراهنمایسرویسانجامگردد .
میتواننددستگاهجراحیالکتریکیراتحتتأثیرقراردهند .
فرستندههایپرتابلوتجهیزاتمخابراتی RF


لوازم جانبی
هشدار
آسیبدیدهومعیوب،استفادهننمودهوهموارهازسالمبودنعایقاین

هرگزازلوازمجانبیغیراستاندارد،نامرغوب،
لوازماطمینانحاصلفرمائید.
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هشدار
استفادهازلوازمجانبیغیراستانداردومعیوبیااستفادهازلوازمهایجانبیغیرمجاز،پیامدهایذکرشدهدرزیر
رابهدنبالخواهدداشت :
 فعالشدنناخواستةژنراتور
 خرابشدنژنراتور 
 واردآمدنآسیبیاشوکالکتریکیبهبیماریاتیمجراحی 
 غیرفعالشدنسیستممونیتورینگکیفیتتماسپلیتبابیمار 
 انتخابناخواستهواشتباهمدهایجراحی 
 کمشدنیاقطعووصلشدنتوانخروجی 
 شوکالکتریکیویاتحریکاعصابعضالنیدراثرقوسالکتریکیبیندوفلز 
کهژنراتورفعالمیشود) 


(زمانی
 تداخلالکترومغناطیسیدرتجهیزاتمونیتورینگ
 افزایشبیشاز حدجریاننشتیفرکانسباال 
هرگزازلوازمجانبیکهکابلآنهاپوسیدگی،پارگیویالهشدگیدارندویادراثرفشارویاحلقهشدنتغییر
،فیشهایآنهاشکستگینداشتهباشد .

شکلدادهانداستفادهنکنیدودقتکنید

تنهاازابزاریکهتحملماکزیممولتاژخروجی()Vpدرهرمدرادارند،استفادهنمایید.برایاطالعازماکزیمم
ولتاژ خروجی به فصل مشخصات فنی صفحة  74مراجعه نمایید .در جدول مربوطه ماکزیمم ولتاژ بصورت
( Vp-p(=2×Vpدادهشدهاست.استفادهازابزار،باولتاژنامیکمترازماکزیممولتاژخروجی،ممکناستموجب
آسیببهبیمار،اپراتوریاابزارگردد.الزماستولتاژنامیهرابزارازکارخانةسازندهآنتهیهگردد .
توجهداشتهباشیدکهلوازمجانبییکبارمصرف،چندینبارمورداستفادهقرارنگیرند .
درصورتیکهنسبتبهسازگاربودنلوازمجانبیخوداطمیناننداریدباشرکتکاوندیش سیستم یانمایندههای

موردتاییدکاوندیشسیستمتماسحاصلنمودهتاازسازگاربودنآناطمینانحاصلنمایید .
ابزارMonopolarتنهابایدبهکانکتورهای،MonopolarابزارBipolarتنهابهکانکتورBipolarمتصلشوندوهرگز
نبایدجابجامتصلشوند .

تمامیلوازمجانبیبایدبهصورتمطمئنوبدوننیازبهفشارزیاد،درمحلخودقراربگیرند .
هرگزبرایمتصلنمودنلوازمجانبیبهژنراتور،ازمبدلاستفادهنفرمایید .
هرگزدوابزارجراحیرابهیککانکتورخروجیبهصورتهمزمانمتصلننمایید.زیرااینکارباعثخواهدشد،
هردوابزار،همزمانباهمفعالوغیرفعالشوند .
همواره الکترودهای جراحی را تمیز نگهدارید ،باقیماندۀ بافتهای نکروز شده روی الکترودها ،باعث افزایش
عملکردمطلوبمیشود.همچنینتوجهداشتهباشیدکهامکانداغشدنالکترودهادرزمان

مقاومتمسیروکاهش
فعالشدندستگاهوجوددارد .بنابراین ،پسازغیر فعالکردندستگاهنیز،اینالکترودهانبایدبابدنبیمارتماس
داشتهباشند .
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هشدار
باید وضعیت لوازم جانبی دستگاه جراحی الکتریکی ،به گونهای باشد ،که از تماس ناخواسته آنها با بیمار یا
مجزانگهداشته

تماسشانبایکدیگراجتنابشودوالکترودهایفعالیکهموقتاًاستفادهنمیشوند،الزماستازبیمار
چنین،کابلهایمتصلبهابزار جراحی،بهتراستدرمسیریقراردادهشوند،کهازتماسبابیمار یاهر

شوند  .
هم
جسمهادیدیگراجتنابشودتابدینترتیب،خطرسوختگیهایناخواستهکاهشیابد .



احتیاط
الزماستجازدنکانکتورهایلوازمجانبیودر آوردنآنهاازدستگاه،بهآرامیومالیمت انجامشده وازفشار

کانکتورهااجتنابشود .

زیادبهکابلهاو

ازپیچیدنکابلابزاربهصورتمحکموبافشار وپیچیدنآنبهدورابزاراجتنابکنید.زیرااینکار باعثتغییر
مدتمیشود .

شکلکابلدردراز

پدالپایی
هشدار
پدالپایی،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنید.
برایتمیزوضدعفونیکردن 
ازمحلهاییکهاحتمالنشتموادبیهوشیقابلاشتعالوجوددارد،

کهپدالپاییدرمنطقة26cm

بایدتوجهداشت
مورداستفادهقرارنگیرد.اینناحیهمشهوربهMedical Zoneاستکه درشکلزیرنشاندادهشدهاست .


هایمحافظتشدهدربرابرخطراتاشتعالمیتواناستفادهکرد .


ایکهتنهاازپدال

ناحیه


توجه
ونقلپدالپاییازکابلآناستفادهنکنید .


گاهبرایحمل

هیچ
ازاعمالفشاربهمحلاتصالکابلبهپدالپاییاجتنابکنید .

ازپیچیدنکابلبهدورپدالپاییبهصورتمحکموبافشار،خودداریکنید .


Monopolar
هشدار
ویابینرانها)جلوگیریکنید؛برایاینمنظور،از

ازتماسپوستباپوست(براینمونهبینبازوهاوبدنبیمار 
خشکمی تواناستفادهکرد.همچنین،مناطقیازبدنبیمارکهتعرقزیاددارندوامکانتماسباسایر

حولهیاگاز 
قسمتهایبدنوجوددارد،بایدباحوله،خشکنگهداشتهشود.
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پلیت
هشدار
تریننکاتبهکارگیریمؤثروایمنجراحیالکتریکیMonopolar


ازمهم
استفادۀصحیحوقرارگیریمناسبپلیت

میباشد .

ازاتصالپلیتبهبیمارمطمئنشویدتاازنشتجریانازمسیرهایناخواستهنظیرنقاطیازبدنبیمارکهبااشیاء
فلزیدرتماساستجلوگیریشود .
شرکتمهندسیکاوندیشسیستماکیداًتوصیهمی نماید کهازپلیتهایدوتکّه) (Dual Padاستفادهشودتاسیستم
هاییکتکه،کیفیتتماسپلیتبابیمار

کنترلکیفیتاتصالپلیتبهبیمارفعالشود .درصورتاستفادهازپلی 
ت
توسطدستگاهکنترلنخواهدشدوایمنیبیماربراثرعدمتماسپلیتبابدنبیمارمیتواندبهمخاطرهبیافتد .
درصورتاستفادهازپلیتهایپلیمری،حتماًازنوعسیلیکونیواستاندارداستفادهشود.زیراپلیتهایالستیکی

پلیتهایپلیمری
توانند،سوختگیایجادنمایند.نمونههایفرسودهوقدیمی 


هایناشناختهمی

غیراستانداردبامارک
دراثرمرورزمانکیفیتخودراازدستخواهندداد .
جنسوابعادپلیتراباتوجهبهشکل مربوطبهحداقلسطحموردنیازبرایپلیتدرصفحة 32ومقدارتوان
خروجی انتخاب نمایید و به گونهای قرار دهید ،که سطح تماس خوبی بین آن و پوست بیمار برقرار باشد .در
صورتیکهسطحتماسمؤثر،بهعلتتماسضعیفوناقصکمباشد،ممکناستدراثرافزایشچگالیجریاندر

محلتماس،سوختگیبوجودآید .

کاهشناحیةمؤثرپلیت 

ناحیةهدایتکنندۀجریانالکتریکی
ناحیهای که جریان الکتریکی را هدایت نمیکند ،چرا

کهتماسباپوستنداردویابهدلیلاکسیدشدنویا
آلودهشدنباذراتچربی،هدایتبسیارضعیفیدارد.

ایازبدنبیمارراکهالکترودخنثیرویآنقرارمیگیرد،بهوسیلةتمیزکردنو


هدایتالکتریکیپوستناحیه
ماساژدادنبرایافزایشجریانخوندرسطحپوستوتراشیدنموهایناحیةتماس،افزایشدهید .
پوستیویااستخوانویاقسمتهاییکهگردشخونمعموالً

ازقراردادنپلیت،رویعروقخونیبزرگزیر
ضعیفاست،اجتنابکنید .
درپلیتهایدائمیازژلمناسبوبهصورتیکنواختدر تمامیسطحپلیتاستفادهنمایید .موقعیتپلیترابا

تاسطحداخلیآنبهخوبیباپوستبیمار

استفادهازنوارهایالستیکی،وپیچیدنباندبهدورآن،کامالًثابتکنید 
درصورتجابهجاکردنبیمار،اتصالصحیحپلیترامجدداًبررسینمایید .

تماسیابدو
95/06
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هشدار
کهازژلاستفادهنمیکنید،دقتکنیددر حینعمل ،هیچگونهمایعاتورطوبتیناشیازخونریزییا


درصورتی
مایعاتشستشودهندهیاضدعفونیکنندهیاعرقبدنبیماربهمحلتماسپلیتنرسد.زیرانفوذاینمایعاتامکان
سوختگیرادرمحل،افزایشخواهدداد .
سراسرناحیةمسطحهادیجریانازپلیت،بایدبهصورتثابت،در محلمناسبی که امکانگردشخوندرآن
درنزدیکترینناحیه نسبت بهموضع عمل

ناحیه بصورتعادیفراهمباشد(مانند باالیبازو و یا باالیران)،
بهگونهایکهمسیرعبورجریانبینالکترودفعالMonopolarتاپلیت،تاحدامکان،کوتاهباشد

جراحیقرارگیرد.
لبوششهاعبورنکند .

وازمسیرق


بههیچعنوانازآب،محلولآبنمکیاپارچهخیسبرایتقویتتماسپلیتبابیماراستفادهنکنید .
رابگونهایانتخابکنیدکهاین

صورتیکه قطعاتفلزیداخلبدنبیمارکارگذاشتهشدهاست،محلپلیت 

در
قطعاتدرمسیرجریانقرارنگیرند .
هرگزپلیتبیماررابرخالفدستورالعملسازندهتغییرشکلندهیدودقتکنیدپارگییاقطعشدگینداشتهباشد .
هموارهازسالمبودنعایقکابلمربوطبهالکترودخنثیاطمینانحاصلفرمایید .
ایندستگاهبرایعملهاییکهدرآنهاتماسمستقیمابزارجراحیباقلبصورتمیگیردمناسبنمیباشد .


توجه
توصیهمیشودمحلقرارگیریپلیت،ووضعیتپوستبیمارراقبلازاتصالپلیت،درمدارکبیمارثبتنمایید .
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Bipolar
هشدار
شوددرمواردیکهازنظرکاربردیامکانپذیر


شده،توصیهمی
باتوجهبهمزایایتکنیک ،Bipolarکهدرزیر بیان 
یتواندکوچکباشد،ازتکنیکBipolarاستفادهشود .
استوناحیةعبورجریانازبدن،م 
 درتکنیک ،Bipolarاز آنجاکهبدلیل محدودبودنمنطقةتأثیرجریانبهناحیةکوچکبیندوسرپنست ،توان
خروجی کمتر و عدم نیاز به پلیت و نیز ایزوله بودن خروجی بایپالر از زمین در فرکانس های باال ،خطرات
یشود.
سوختگیبسیارکمترازتکنیکMonopolarاستوازانعقادهایناخواستهنیزجلوگیریم 

 در تکنیک  Bipolarبدلیل ناحیة کوچکتر عبور جریان از بافتها و توان خروجی کمتر ،امکان ایجاد تداخل

الکترومغناطیسیدردستگاههایالکترونیکی،بسیارکمترازتکنیکMonopolarاست .

هاولختههایخونبهدوسرپنستاست.اینمسألهگاهی


،چسبندگیبافت
یکیازمشکالتتکنیکBipolar
ونریزیمجدد،بههنگامبرداشتنپنستازرویبافتمیشود .برایبهحداقلرساندناثراتچسبندگی،

باعثخ
الزماستبهمواردزیرتوجهشود:


حتیاالمکانبعدازتماسالکترودبابافت،ژنراتورBipolarرافعالوق  بلاز

درزماناستفادهازمودBipolar
ج داکردنالکترودازبافت،ژنراتورراغیرفعالکنیدتااثراتچسبندگیبافتبهالکترودکاهشیابد.


 اگر قبل از تماس الکترودها با بافت ،سیستم فعال باشد ،همان جرقة اولیه بین الکترود و بافت ،میتواند باعث
کربنیزهشدنبافت،وچسبیدنبافتبهالکترودشود .بنابراینتاجاییکهممکناست،قبل ازتماسالکترودبابافت،

ژنراتورBipolarرافعالنکنید.
نگهداشتن پنست روی بافت به مدت طوالنی ،میتواند باعث کربنیزه شدن بافتها شود ،که خود باعث چسبیدن
 
هابهپنستمیگردد.بنابراینبهمحضاینکهانعقادکافیانجامشد،ژنراتورراغیرفعالکنید.وازادامةپروسة


بافت
انعقاد،بدوناینکهاثرمفیدیداشتهباشد،اجتنابکنید.
اثراتچسبندگیبافتها،ناشیازانعقادقبلی را،کامالًپاک

 الکترودهاراهموارهتمیزکنید وپسازهربار استفاده ،
نمایید.

بافتهای خشک ،مورد جراحی  Bipolarواقع میشوند ،قبالً آنها را با آب استریلیزه شده یا با
 در صورتیکه  
محلولنمکفیزیولوژیکی،مرطوبنمایید .
هرگاهدرحینجراحی،Bipolarالکترودبهبافتبچسبد،قبلازجداکردنالکترودازبافت،جریانراقطعکنیدو
هاوبافتهایمجاور ،اثراتچسبندگیراکاهشدهند.درمواردشدیدتر


چندثانیهتأملکنید،تاترشحاتمویرگ
میتوانید،ازآباستریلیزهشدهیامحلولنمکفیزیولوژیکی استفادهکنید .
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احتیاط
شودوخشکشدناینمایعاتمیتواندمانععبور


هاپوشیدهمی

درهنگامانعقاد،سطحالکترودهابامایعاتبافت
الکتریکیازسطحالکترودهاشودوجراحاحساسمیکندتوانخروجیکماست،کهاینمسألهبا

کاملجریان
تمیزکردنالکترودهاپسازهربارانعقاد،حلخواهدشد .
Pulsed Cut
هشدار
هرچهقطرسیمالکترودنازکترباشدبرشبیشتروانعقادکمترخواهدبود.
اگر پولیپروی بافت باضخامت دیوارۀکمتری باشد،خطر perforationبیشتربوده و بایدازسطحتوان کمتر
استفادهشود .
اگرپدالمرتباًبالفاصلهرهاشودوزمانکافینگهداشتهنشود،دستگاهواردفازانعقاد نشدهواحتمالخونریزی
افزایشمیابد .
از کشیدن  snareخودداری کنید .کشیدن  snareبا هدف دستیابی به برش سریعتر ،احتمال خونریزی را افزایش
میدهد .

بستنsnareبانیرویبیشازاندازه،باعثمیشودsnareداخلبافتفرورفته،سطحتماسsnareافزایشوچگالی
جریانکاهشیابد.دراینشرایطممکناستشروعبرشبافتباتأخیرهمراهشدهوانعقادبیشازاندازهبوجود
آید.انعقادبیشازاندازهبهترتیبیکهبیانشد،احتمالسوراخشدگیراافزایشمیدهد.سعیکنیدsnareرابایک

نیرویمتعادلببندید .
قبلازفعالکردندستگاه،ازعدموجودگازهایداخلی بدنبهخصوصدرمواردیکهاحتمالانسدادرودهوجود
دارد،اطمینانحاصلکنید .

پس از جراحی
هشدار
کابلهایارتباطیرابهآرامیازمحلکانکتورهابازکنید .

پلیت را به آرامی از بیمار جدا کنید و محل تماس پلیت با بیمار را مالحظه نمایید .تا هرگونه جراحت و آثار
سوختگیاحتمالیبررسیشود .

درصورتامکان،برایتمیزوضدعفونیکردندستگاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنید .
صورتیکه ناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایتمیز وضدعفونیکردندستگاههستید،پیشازاینکه

در
دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکامالًتبخیرشوند .
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هشدار
نالکتریکی،باعثنکروزمیشوند.بایدتوجهداشتکه

گاهیاوقاتعواملدیگریبهغیرازافزایش چگالیجریا
اینگونهعواملنبایدباسوختگیهایناشیازافزایشچگالیجریانالکتریکیکهتنهادرمحلاتصالبیماربااشیاء

بهسوختگیها،

فلزیویادرمحلتماسناقصپلیتبابیماراتفاقمیافتد ،اشتباهگرفتهشود.یکنوعازاینش

هایشیمیاییاستکهدراثرتماسطوالنیبافتباموادضدعفونیکنندهبوجودمیآید.نوعدیگرازاین


سوختگی
هایتحتفشاردرحینعملجراحیمیباشد.احتمالایجادنکروزبافتدراثر


ها،مربوطبهبافت

شبهسوختگی
فشار،دربیمارانیکهبهمدتطوالنیتحتعملجراحی(ازقبیلعملقلببازویااعمالمغزواعصاب)قرار
درحالتبیهوشیویابیحرکتقراردارند،وجوددارد.برایجلوگیریازاین

میگیرندویاپسازآندر ICU

نوع نکروز باید مراقبتهای کافی بعمل آید و از قرار گرفتن بافتهای بیمار در معرض فشار طوالنی که مانع
هامیشوداجتنابشود.ضمناًبرخالفسوختگیهایناشیازدستگاهجراحیالکتریکی


رسانیمناسببهبافت

خون
کهبالفاصلهیاحداکثرتایکساعتپسازعملجراحیخودراکامالًنشانمیدهند،ممکناستآثاراینگونهشبه
هاساعتهاوحتیروزهاپسازعملجراحیکامالًمشخصشود .


سوختگی


توجه 
نشت مایعات به داخل دستگاه ممکن است باعث ایجاد خرابی در دستگاه گردد؛ از آنجا که از قسمت زیرین
دستگاه،امکاننفوذمایعاتبهداخلآنوجوددارد ،درهنگامتمیزوضدعفونیکردندستگاه احتیاطاتالزمرا
رعایتنمایید .
میباشند،مابقیقسمتها

پسازپایانعمردستگاهبهغیرازقسمتهای CaseدستگاهکهفلزییاازجنسPVC

قابلبازیافتنبودهوبایستیمنهدمگردند .

هشدار
خطر شوک الکتریکی :هرگز دستگاه را باز ننمایید .هر نوع تغییر و تعمیر در دستگاه ،الزم است توسط پرسنل
سرویسمجازازطرفشرکتکاوندیشسیستمانجامپذیرد .
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3

نصب و راهاندازی دستگاه
راهاندازی
 پیشاز 
 روشنکردندستگاه
 تنظیمشدتصوتدستگاه 
 بررسیدستگاهقبلازاستفادهدراتاقعمل
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فصل3

پیش از راهاندازی
مشخصاتظاهریولوازمجانبیآنرابررسیکنید.درصورتیکهدراثر

بازکردنبستهبندیدستگاه،

 -9پساز
حمل و نقلویابههردلیلدیگر،آسیبیبهدستگاهواردشدهاست،لطفاًباشرکتمهندسیکاوندیشسیستم
تماسبگیریدونوعخرابیوشمارۀسریالدستگاهرابههمراهنشانیخوداطالعدهید.
 -2دستگاهرابرروییکسطحصافثابتوبدونلرزشقراردهید .
 -3دستگاهراباکابلبرقآنبهشبکةبرق(200Vتا)230Vمتصلنمایید.

هشدار
ازپریزهایارتداربرایاتصالبهبرقاصلی

برایاطمینانازرعایتمسائلایمنیوزمینشدنمناسبدستگاه ،
استفادهنمایید .


توجه
نتخابمحلمناسببرایاستقراردستگاه،میتواندازآسیبرسیدنوصدمهدیدندستگاهجلوگیریکند .

ا

روشن كردن دستگاه
 -9بااستفادهازکلیدبرقاصلی(بررویپنلپشت)دستگاهراروشنکنید.
توجه
برای جلوگیری از دریافت هرگونه خطای غیر واقعی ،نباید در هنگام روشن کردن دستگاه و طی مرحلة Self

Checkingهیچکدامازلوازمجانبیبهسیستممتصلباشند.
(تستقسمتهایمختلفدستگاه)مشاهدهو

 -2مواردزیرراهنگامروشنشدندستگاهوفرآیند Self Checking
بررسینمایید.
روشنمیگردند.

7-Segmentهابهترتیب

خانههاینمایشگرLCDو
 ابتداکلیة 
میگردند.
تکنیکهای Coagulation.،CuttingوتمامیمدهایآنهاچکشدهوLEDهای مربوطهروشن 

 سپس
ظاهرمیشود.

همزمانشمارۀنسخةنرمافزاریدستگاه،بههمراهتاریخویرایشآننیزبرروینمایشگرLCD
مربوطهصادرمیگردد ،کهبر

 پسازبررسی،چنانچهمشکلفنیدرقسمتیازدستگاهمشاهدهگردد،کد خطای 
روینمایشگرLCDمانندشکلزیرقابلرؤیتاست.
SELF CHECK REPORT
Error Codes are:
02, 12, 22

در این حالت برای اطالع از نوع خطا به جداول کد آالرمها در صفحة  60مراجعه کنید .در صورتیکه رفع
کافیستدکمهایفشاردادهشودتاسیستمآمادۀکارشود.بدیهیاستکه

خرابیهایگزارششدهمدنظرنباشد،
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فصل3
دراینحالتمدهاییکهدرموردآنهاگزارشخرابیاعالمشدهاست،بهصورتصحیحعملنخواهندکرد .
تمامقسمتهای دستگاهمشکلفنیمشاهدهنگردد،پیغام"دربررسیانجامشده

امااگرپسازبررسی،در
ظاهرمیگردد.

خطاییدیدهنشد"برایلحظاتیبروینمایشگرLCDمانندشکلزیر
SELF CHECK REPORT
No errors reported


ظاهرمیشود.

 وسپسپیغام"بهسیستمMEG1-Rخوشآمدید…"مانندشکلزیر،برروینمایشگرLCD
WELCOME TO
MEG1-R
Please press a key
to start



،بهصورتچشمکزندرپنلظاهرمیگردد.در

دراینهنگاماطالعاتازقبلذخیرهشدهدرحافظةشمارۀ30
اینحافظه،برنامهایکهازقبلتوسطشرکتبهعنوان Defultذخیرهشدهاست .

دراینلحظهکافیستدکمهایفشاردادهشودتاسیستمبهحالتکارعادیرفتهوآمادۀکارگردد.پسازورود

ایجادمیگردد(رجوعکنیدبه

بهحالتکارعادیدستگاه ،چنانچهپلیتبهدستگاهمتصلنباشد،آالرم Er: PT
قسمتوضعیتهایآالرمدرصفحة.)65


تنظیم شدت صوت دستگاه
برایتنظیمشدتصوت،پسازفعالکردندستگاه،میتوانیدتوسطدکمههایباالوپاییندرزیرنمایشگر
LCDشدتصوتدستگاهراتغییردهید .

بررسی دستگاه قبل از استفاده در اتاق عمل
در صورتیکه برای اولین بار دستگاه را روشن میکنید ،قبل از استفادۀ دستگاه در اتاق عمل ،طبق دستورات زیر
عملکردآنراآزمایشکنید :
 -9ابتدادستگاهراروشنکنیدومطابقبخشقبلیمراحل Self Checkingرامشاهدهنمایید.پسازورودبهحالت
هاوتوانهایمربوطه مطابق( Defaultحافظة )30باشد.دراینمرحله،


تنظیماتمد
کارعادیدستگاهبایستی
میدهد.
صفحةنمایشگرمدهایانتخابشدهرانمایش 



توجه
میباشد .
حالت---درنمایشگرهایتوان،نشانةعدمانتخابتواندرخروجی 
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فصل3
،پدالهایپاییرادقیقاًبررسیکنیدودرصورتسالم

ابزارهایهرتکنیک،پلیت
 -2کلیةلوازمجانبیدستگاه،شامل 
بودن،بهدستگاهمتصلنمایید.
یکتکه روشنشود .اگر
نشاندهندۀ اتصالپلیت  
 -3اگرپلیت یکتکةسالم بهدستگاهمتصلباشد بایستی  LED
پلیت دو تکه سالم به دستگاه متصل باشد ،چنانچه به طور کامل با بافت تماس داشته باشد ،بایستی LED
درغیراین صورت LEDهشدار دهندۀمربوطبهعدماتصالپلیت

نشاندهندۀ اتصالپلیتدوتکهروشنشود .

شودوآالرممربوطبهپلیتایجادمیگردد .


روشنمی
 -3برای فعالنمودن،Monopolarیکتکهگوشتخام( ،یامیوۀخام،یایکقالبصابونویایکتکهپارچهکه
پدالپایی
سوئیچهای انگشتیرویابزار  Monopolarویا 

مرطوبباشد) رارویپلیت گذاشتهوبافشاردادن
تکنیکهای  Cuttingو  Coagulation.را در حالت مونوپالر فعال کرده و خروجی را توسط ابزار

مربوطه ،
،Monopolarبهگوشتخاماعمالنمایید .باهربارفعالکردنژنراتورLED ،هایمربوطبهتکنیکفعالشده
ایپیوستةبلندگوشنیدهمیشود .بهطورهمزمان نیز اطالعاتمربوطبهتکنیکو مدانتخاب

روشنشدهوصد
ظاهرمیگردد.اینتسترا

شده،نوعفعالشدنژنراتورو آالرم(درصورتوجود)،بر روی نمایشگر  LCD
برایهردوخروجیMonopolarانجامدهید .
تغییردادهوبافعالکردنخروجی،تغییراتقدرتخروجیراروی

 -6سطوحتوانرادر Cuttingو Coagulation
گوشتخاممشاهدهنمایید .
اینکاررا
 -5درتکنیک  ،Bipolarبافشارپدالپایی مربوطه،خروجیراتوسطابزار ،بهگوشتخاماعمالنمایید .
سطوحتوانمتفاوتتکرارنمایید.

در
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4

تکنیک Monopolar
 مشخصاتمربوطبهMonopolarدرقسمتکانکتورها
 کانکتورهایMonopolarولوازمجانبیآنها
 پلیتبیمار
پدالپایی
 
 قابلیتاستفادهازمزایایفیلتراسیوندودحاصلازجراحی 
 مشخصاتمربوطبهMonopolar Cutدرقسمتنمایشوتنظیممدوتوان
 مدهایMonopolarCut

 مشخصاتمربوطبهMonopolar Coag.درقسمتنمایشوتنظیممدوتوان
مدهایMonopolar Coag.
 
 تغییراتسطوحتواندرMonopolar
 انتخابتوانخروجیدرMonopolar
 نحوۀتنظیمMonopolarCut
 نحوۀتنظیمMonopolarCoag.
 نحوۀاستفادهازMonopolar
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مشخصات مربوط به  Monopolarدر قسمت كانکتورها
2

1
 1كانکتور ابزارهای Monopolar
 LED 2نشاندهندۀ فعال شدن ژنراتور  Monopolarو دریافت خروجی از كانکتور Monopolar

كانکتور  Monopolarو لوازم جانبی آن
3

2

1


 1فیش 8mm
 2فیش Coaxial 4mm

 3فیشهای  4mmمعمولی
فیشهای
میباشد .
یش  8mmومغزیفیش  Coaxial 3mm
ازنظرالکتریکی،مسیراصلیجریانفرکانسباالاز ف 
اتصاالتسوئیچانگشتیمیباشند .

3mmمعمولیودورفیشCoaxial3mmبرای


ابزارهای Monopolar

هشدار
بستهبندی دستگاه ،کهموردتأیید واحد
ابزارهای Monopolarداخل  
یکند تنها از  
شرکت کاوندیش سیستم توصیه م 
شرکتهای  Tecno ،Martin ،Fiab ،Bowaوولی لب استفاده

کنترلکیفیت شرکتقرارگرفتهاست و یا ابزارهای 
نمایید .


دارایانواعکانکتورهاوجوددارد.مشخصاتاین

دردستگاه،Meg1-Rامکاناستفادهازابزارهایمتنوع،Monopolar
کانکتورهادرجدولزیرآوردهشدهاست.
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كانکتور ابزار

نحوۀ فعال

فیش(های)

شدن

اتصال به دستگاه
این

كانکتور تک پین با فیش 8mm
پدالپایی

فیش 8mm


كانکتور با فیش

توضیحات
عالوه

كانکتور

بر

قلم

 Monopolarبر روی تجهیزاتی
مانند اندوسکوپی و الپاروسکوپی
نیز یافت میشود.

Coaxial 4mm

(نوع  )Martin

پدالپایی و
سوئیچهای
انگشتی

فیش 4mm

-

Coaxial


این

كانکتور تک پین با فیش  4mmمعمولی
پدالپایی

عالوه

كانکتور

بر

قلم

مغزی فیش

 Monopolarبر روی تجهیزاتی

Coaxial 4mm

مانند اندوسکوپی و الپاروسکوپی
نیز یافت میشود.

كانکتور سه پین
پدالپایی و
سوئیچهای
انگشتی

مغزی فیش
Coaxial 4mm

و فیشهای

-

 4mmمعمولی
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هشدار
قلمهایمتصلبهاین
شود،تمامیفیشهایخروجیکانکتورMonopolarمربوطهو 


فعالمی
زمانیکهMonopolar

U

باشدکهبایستیاحتیاطهایالزمدراینموردصورتگیرد.وهرگزهمزماندوقلمبه


دارایولتاژمی
فیشها 

کانکتورهایMonpolarمتصلنشود .


توجه
هایکمکیتنهابرایاستفادهازقلمهایسهپیناستفادهکنید.نبایستیکانکتورابزارهاییباکانکتورتکپین


ازفیش
رابهاینفیشهامتصلکرد .چونممکناستباعثآسیبدیدنخروجیMonopolarشود.


هایانگشتیمیباشند


دارایسوئیچ
ازلحاظفعالشدنبهدوصورتمیباشند.برخیازابزارها

ابزارهایMonopolar

پدالپایی فعالنمود.برخیدیگرازابزارها سوئیچ
توانآنهاراتوسطاینسوئیچهاوهم 


کهدراینحالتهممی
فعالمیشوند .

پدالپایی
انگشتیندارندوفقطتوسط 

دارایسوئیچانگشتیمیباشند ،دودکمةفشاریوجودداردکهجراحبا

معموالًبر رویابزارهای  Monopolarکه 
فشاردکمةزردرنگ،کهبهسرقلمنزدیکتراست،حالتبرش،وبافشاردکمة آبیرنگ،حالت انعقاد راانتخاب

مینماید.



هشدار
بایدعایقبندیکافیبرایتحملولتاژخروجیدستگاه 

هاوقلمهایMonopolar


توجهداشتهباشیدکابل
راداشتهباشند.برایاطمینانازاینمسئلهالزماست،بهمدارکهمراهقلمMonopolarمراجعهنمایید.اهمیتاین
موضوعدرمدهاییباولتاژزیاد ،مانندمد Fulgurationبیشتراستودراینمدها ،خرابییاضعفدرعایقبندی

کابلوقلممیتواندباعثعوارضناخواستهوسوختگیشود .

کابلوقلمMonopolarقابلتعمیرنیستودرصورتخرابیبایدازقلمنواستفادهشود .
الکترودهای Monopolar

میباشند،بهعنوانالکترودفعالدرجراحی Monopolar
شکلوابعادمتنوع 
انواعگوناگونیازالکترودهاکهدارای 
نصبمیشوند .نصبوتعویضاینالکترودهابهآسانی

رویقلمهای Monopolar

استفادهمیشوند.اینالکترودها 
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پذیردوجراحمیتواندباچرخاندنهرالکترود،جهتمناسبوموردنظرخودراانتخابنماید.


صورتمی

هایمعمولجراحیراپوششمیدهد.البته،جراح


،کهاستفاده
میشود
انواعمختلفیازالکترودهاهمراهبادستگاهارائه 
یتواندبستهبهتکنیکخاصموردنظر خود،انواعدیگریازالکترودفعالراکهقابلنصبرویقلمMonopolar
م
باشد،مورداستفادهقراردهد.


توجه
رودها،هموارهازجعبههایمناسببراینگهداریوحمل و نقلآنهااستفاده

برایجلوگیریازآسیبدیدنالکت

نمایید .

پلیت بیمار
در تکنیک  Monopolarجریانی که از طریق الکترود قلم  Monopolarبه بدن بیمار وارد میشود ،از طریق پلیت
یکتکه و دوتکه میباشند .انواع پلیتهای
(الکترود خنثی) به دستگاه باز میگردد .پلیتها ،دارای انواع متفاوت  
میباشند.
یکتکهودوتکهباکانکتورباقطر،5/3mmقابلاتصالبهکانکتورپلیت Meg1-R





هشدار
داخلبستهبندیدستگاه،کهموردتأییدواحدکنترلکیفیت

پلیتهای
شرکتکاوندیشسیستمتوصیهمیکندتنهااز 

شرکتهای Shuyou،Comepa،Martin،Fiab ،Erbe،Bowaوولیلب

شرکتقرارگرفتهاستویاازپلیتهای

استفادهنمایید .
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LEDهای مربوط به پلیت بر روی پنل

3

2

1



 LED 1نشاندهندۀ اتصال پلیت دوتکه
 LED 2نشاندهندۀ وجود آالرم مربوط به عدم اتصال مناسب پلیت
 LED 3نشاندهندۀ اتصال پلیت یکتکه
یکتکهودرصورتاتصالپلیتدوتکهبه
نشاندهندۀاتصالپلیت 
یکتکهبهدستگاه LED،
درصورت اتصالپلیت 
گردد.درصورتیکههرنوعآالرمیمربوطبهپلیتتشخیص


روشنمی
نشاندهندۀاتصالپلیتدوتکه
دستگاه  LED،
نشاندهندۀ وجود آالرم مربوط به عدم
داده شود (رجوع کنید به قسمت وضعیتهای آالرم در صفحة   LED ،)65
پلیتخاموشمیگردند .

نشاندهندۀاتصال
اتصالمناسبپلیتروشنشدهودو LED

سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار
بدنبیمارمیتواندموجبافزایشچگالیجریان،ودرنتیجه

کاهشسطحتماسالکترودخنثییااتصالضعیفآنبا
سوختگیهایناشیازعدماتصالمناسب

ایجادسوختگیدرمحلتماسشود.ایندستگاهبرایایمنیبیماروکاهش
مجهزبهسیستمکنترلوضعیتپلیتبیمارمیباشد .

پلیتبهبدنبیمار،
سیستمکنترلوضعیتپلیتبیماربطوردائم(درحالتفعالیتیاعدمفعالیتژنراتور)بافرکانس،900kHz ±90kHz
گیریمینماید.براساسهمینمقاومت ،نوعپلیتوکیفیتاتصالآنبهبدنتشخیصداده


مقاومتپلیترااندازه
میشود.بدینترتیبسهحالتزیرممکناستاتفاقبیفتد :

تشخیصدادهمیشود.دراینحالتبدلیلاینکهازپلیت

یکتکه
یکهمقاومتکمتراز26اهمباشد،پلیت 
 درصورت 
کیفیتاتصالپلیتبهبیمارقابلبررسینمیباشد .

یکتکهاستفادهشدهاست،

تشخیصدادهمیشودوسیستمکنترلقادربهبررسیکیفیت

 اگرمقاومتبین26اهمتا 960اهمباشدپلیتدوتکه
اتصالپلیتبهبیمارمیباشد .دراینحالتعالوهبرمیزانمقاومت،برایبررسیتغییردرکیفیتاتصالپلیتبه

اندازهگیریشدهدرهرزمانبیشاز
یکهمقاومت  
نیزمحاسبهمیگردد .ودر صورت 

بیمار،میزانتغییرات مقاومت 
 %60نسبت به مقاومت مینیمم اندازهگیری شده افزایش یابد ،کیفیت اتصال نامناسب تشخیص داده شده و آالرم
مربوط به اشکال در وضعیت پلیت ،توسط سیستم آالرم ایجاد میشود .البته میزان تغییرات مقاومت بدلیل تأثیر
بررسیمیشود .زمانفعال بودن

احتمالینویزژنراتوربرمداراتپلیت،تنهادرحالتعدمفعالیت Monopolar
کوتاهاستواحتمالایجادتغییراتدروضعیتاتصالپلیت،درزمانهایکوتاهبسیارناچیزاست .

ژنراتور
 اگرمقاومتبیشتراز960اهمباشد ،یااتصالپلیتبهبدن یادستگاه برقرارنیستیاکیفیتاتصالپاییناست.در
مربوطبهاشکالدروضعیتپلیتراتولیدمینماید .

اینحالتسیستمآالرم،آالرم
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بدینترتیبسیستمکنترلوضعیت پلیتدرسهحالتزیر قادربهتشخیصنامناسب بودن وضعیتپلیتوانجام
اقداماتالزمبطورخودکارمیباشد :

یکهپلیت بهدستگاهمتصلنباشد،ویاهرگونهآسیبدیدگیدرمسیراتصالکابلوکانکتورپلیت تا
 در صورت 
دستگاهاتفاقبیفتدکهباعثقطعشدنمسیراتصالگردد،آالرم مناسبتولیدشدهوازفعالشدن یاادامةفعالیت
میکند .
ژنراتورMonopolarجلوگیری 
یکهسطح
رابررسیمیکندودرصورت 

پلیتهایدوتکه استفادهشدهباشد،اتصالمناسبپلیتبهبیمار
 چنانچهاز 
موثر تماس به اندازه کافی نباشد ،آالرم مناسب تولید شده و از فعال شدن یا ادامة فعالیت ژنراتور Monopolar
میکند .
جلوگیری 
پلیتهایدوتکه استفاده شدهباشد وژنراتور Monopolarغیرفعالباشد،تغییراتدر اتصالپلیت به
 چنانچهاز 
صورتیکهاینتغییراتبیشترازمیزانمناسبباشد،آالرممناسبتولیدشدهوازفعال

رابررسیمیکندودر

بیمار
میکند.
شدنژنراتورMonopolarجلوگیری 
هشدار
از اتصال پلیت به بیمار مطمئنشوید تا از نشت جریان از مسیرهای ناخواسته جلوگیری شود  .این مسیر های
ناخواستهشاملنقاطیازبدنبیمارکهبااشیاءفلزی درتماساست(مانندتجهیزاتالپاروسکوپی،دستگاههای
دیگرمثلتجهیزاتمانیتورینگو )...ونیزهرمسیریازبدنبیمارتازمینمانندنقاطتماساپراتوربا بدنبیمار
میباشد .
،میزانتماسموثرآنبابدنبیماربسیارحائزاهمیتمیباشدوچنانچهدرکیفیتتماسپلیت

درپلیتهایدوتکه

پلیتهای
مینماید .استفاده از  
با بدن بیمار مشکلی وجود داشته باشد ،دستگاه آن را حس نموده و اعالم آالرم  
رابهشدتکاهشمیدهد .

سوختگیهایناخواستهدرمحلپلیتونیزمسیرهایناخواسته

دوتکه،احتمال
شرکتمهندسیکاوندیشسیستماکیداًتوصیهمی نماید کهازپلیتهایدوتکّه) (Dual Padاستفادهشودتاسیستم
هاییکتکه،کیفیتتماسپلیتبابیمار

کنترلکیفیتاتصالپلیتبهبیمارفعالشود .درصورتاستفادهازپلی 
ت

توسطدستگاهکنترلنخواهدشدوایمنیبیماربراثرعدمتماسپلیتبابدنبیمارمیتواندبهمخاطرهبیافتد .
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انتخاب جنس و ابعاد پلیت بیمار
انتخابجنسوابعادپلیت بیمار،بستگیبهتوانخروجیمورداستفادهدارد.درشکلزیرحداقلسطحموردنیاز

پلیتها،بیانشدهاست .
برایانواع 

 :Aپلیت بیمار از جنس  Silicon Rubberمیباشد.
 :Bپلیت بیمار از جنس  ،Stainless Steelبدون استفاده از ژلهای هادی جریان الکتریکی میباشد.
 :Cپلیت بیمار از جنس صفحات فلزی قابل انعطاف با استفاده از ژلهای هادی جریان الکتریکی و یا پلیتهای یکبار مصرفی كه دارای
ژلهای هادی جریان و ژلهای چسبنده میباشند.


هشدار
بهمنظورایمنیبیمار،الزماستباتوجهبهحداکثرتوانخروجیمورداستفادهرویهربیمار،حداقلسطحتماس
U

U

الزمبرایصفحةبیمار،رعایتشود .

پدالپایی
پدالپایی ،Monopolar
پدالپایی دوتاییبهکانکتور 
پدالپایی درتکنیک،Monopolarالزماستیک 
برایاستفادهاز 
فشارپدالآبیMonopolar  ،

بررویپنلپشتمتصلگردد.دراینحالتبافشارپدالزرد Monopolar Cut،وبا

فعالمیگردد .

Coag.
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بصورتزیرمیباشد :

پدالپاییدوتاییکههمراهبادستگاهدراختیارشماقرارگرفتهاست،

هشدار
داخلبستهبندیدستگاهقرارگرفتهوموردتأیید

تنهاازپدالپاییدوتاییکه

شرکتکاوندیشسیستمتوصیهمیکند

میباشد،استفادهنمایید .
واحدکنترلکیفیتشرکت 

قابلیت استفاده از مزایای فیلتراسیون دود حاصل از جراحی
قابلیت استفادهازدستگاه مکشدود Ivacبه همراهدستگاه Meg1-Rفراهم شده است.بمنظورجمعآوریدودتولید
شدهدرطولجراحیهایباز کهدرآنهابافتیتوسطالکتروکوتربرداشتهمیشود،بکارمیرود .ازاینوسیلهبرای
حداقلرساندنتماستیمجراحیبادودناشیازعملجراحیوفیلتراسیوندودهاودرنتیجهکاهش خطربرای
سالمتیآنهاوهمچنینفراهمآوردنمحیطکارمناسباستفادهمیشود.

احتیاط
برای استفاده از قابلیت فیلتراسیون دودایجاد شدهدرطولجراحی ،دستگاهمکشدود Ivacرابرای پشتیبانی از
دستگاه  Meg1-Rتهیه نمایید .و برای اطالع از اصول کار دستگاه مکش دود ،مزایا و کاربردهای آن ،نصب و

راهاندازیواتصالآنبهMeg1-RبهراهنمایاستفادهازدستگاهIvacمراجعهنمایید .
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مشخصات مربوط به  Cuttingدر قسمت نمایش و تنظیم مد و توان
2

3



1




6

5

4

 1نمایشگر نشاندهندۀ مقدار توان خروجی CUTTING
 LED 2نشاندهندۀ فعالشدن CUTTING
 3دكمههای تنظیم توان خروجی CUTTING
 4دكمه و  LEDنشاندهندۀ انتخاب مد PURE
 5دكمه و  LEDنشاندهندۀ انتخاب مد BLEND
 6دكمه و  LEDنشاندهندۀ انتخاب مد PULSED CUT

ابانگهداشتنانگشتبررویآنها،توانخروجیباسطوحمعینی

فشاردکمههایتنظیمتوانخروجی وی

باهربار 
تغییرمییابد.
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مدهای Cutting

) Pureبرش خالص(:
جراحیهایزیباییاست .

برشخالصباحداقلاثراتمخربرویبافتهایکناریومناسببرایبرشپوستو
اینمودبراینمونهبرداریمناسباستزیراماهیتبافتتغییرزیادینمیکند .

 :Blend

برشهمراهباانعقادسطحیبافتهایمجاور،اینمودبرایبرداشتنخال،زگیلوضایعاتپوستیمناسباست .
 :Pulsed Cut
برشهوشمندپالسیکهجریانالکتریکیرابهصورتاتوماتیکومتناسبباامپدانسبافتبهصورتپالسهای

د.دریکفازبرشودرفازبعدیانعقادمیباشدوباجلوگیریازبرشهایناگهانیو عمیق،

منقطعاعمالمیکن
کنترلبیشتریرابرایجراحتأمینمیکند.


اینموددرزمانیکهیکسرقلمحلقویجهتبرداشتپلیپیاخالبزرگاستفادهمیشودوسطحتماسالکترود
بابافتزیاداست،کاربرددارد .اینمودباتوجهبهتوانقابلتوجهآنمناسببرایجراحیپلیپهایباقطرکم
نمیباشد .

بااستفادهازاینمود،جراحمیتواندبادقتباالتربهصورتمیلیمتریجلورفتهوعملجراحیبهخوبیمدیریت

شود.در، Level=50برشخالصباحداقلانعقاداتفاقمیافتدولیاز Level=80وباالتر،شدتانعقادوبرش
همزمانافزایشمییابدتاحداکثر150wکهماکزیممتوانباحداکثرانعقادحاصلمیشود .
درتکنیک،Pulsed Cutدستگاهبصورتهوشمند،برشبافتراتشخیصدادهوبطورهمزمان،بابهصدادرآمدن
یکبوقاضافیبرشبافت،بهاطالعجراحخواهدرسید.بدینترتیبجراحاطالعاتبیشتریازسرعتومیزان
برشبافتبدستآوردهوایمنیدرطولعملجراحی،ارتقاءخواهدیافت .
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مشخصات مربوط به  Coagulation.در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان

2

3

1

7

6

5

4

 1نمایشگر نشاندهندۀ مقدار توان خروجی COAGULATION
 LED 2نشاندهندۀ فعالشدن COAGULATION
 3دكمههای تنظیم توان خروجی COAGULATION
 4دكمه و  LEDنشاندهندۀ انتخاب مد FORCED
 5دكمه و  LEDنشاندهندۀ انتخاب مد FULGURATION
 6دكمه و  LEDنشاندهندۀ انتخاب مد PULSED SPRAY
 7دكمه و  LEDنشاندهندۀ انتخاب مد BIPOLAR

نگهداشتن انگشتبررویآنها،توانخروجیباسطوحمعینی
فشاردکمههایتنظیمتوانخروجی ویابا 

باهربار 
تغییرمییابد.


35/06

،V1.2دی  9318

فصل:3تکنیکMonopolar

مدهای Coagulation.

:Forced
برایانعقادبافتهاوعروقکوچکمناسباستومعموالًدراینمودازالکترودهایکرویویاالکترودهایضخیمبا
میشود .
سطحتماسزیادبابافتاستفاده 

درصورتاستفادهازسرقلمتیزوظریف،میتواندجهتبرشباتوقفخونریزینیزاستفادهشود،کهدرمقایسهبا

مودBlendتوقفخونریزیوتأثیررویبافتهایمجاوربیشتراست .

:Fulguration
حداکثرتوقفخونریزینسبتبهسایرمودهاومناسببرایخشکسازیبافتها)(Desiccation


قابلیتایجادقوسالکتریکیوجرقهومناسببرایتخریبتعمدیبافتها(فرضاًازبینبردنتومور)

:Pulsed Spray
مناسببرایانعقادهایسطحیاستودرجاهاییکهمیخواهیمالکترودبهبافتنچسبدوحدوداًیکمیلیمتراز
بافتفاصلهداشتهباشد،استفادهمیشود .

تغییرات سطوح توان در Monopolar
بهرنجهایمختلفتقسیمشدهاست.پلهتغییراتسطوحتوان

درMeg1-RسطوحتوانقابلتنظیمبرایMonopolar
متفاوتمیباشد وبرایمدهایمونوپوالربهغیرازpulsed cutبهصورتزیراست :

دررنجهایمختلف

 رنج:9از0تا60باپله 9
 رنج:2از60تا902باپله 2
 رنج:3از906تا920باپله 6

تکنیک  Pulsed Cutدارای چهارسطحتوان بامقدار توان خروجی به صورتزیر استکههر چهسطحتوانبیشتر
شود،شدتبرشوانعقادبیشترخواهدبود .
 درسطح 60:9
 درسطح80:2
 درسطح990:3
 درسطح960:3

انتخاب توان خروجی در Monopolar
،یکیازمهمترینعواملمؤثردرکیفیتبرش وانعقاد

انتخابمناسبمقدارتوانخروجیدر تکنیک Monopolar
است .
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مقداربهینةتوان،بستگیبهعواملمختلفیازقبیل شکلهندسیالکترودفعالمورداستفاده،سرعتحرکتدست

جراح،نحوۀحرکتالکترودرویبافت،خصوصیاتبافتوشکلموججریانانتخابشدهدارد .
اگرچهانتخابتوانکامالًبستگیبهتجربیاتونظرشخصجراحدارد،اماتوجهبهمواردزیر،درانتخاب مناسب

توصیهمیشود :

توان
هایپایینترو


ازتوان
 درمد،Pureدرصورتاستفادهازالکترودهایسوزنیویا،Lancetکهقطربسیارکمیدارند،

ازتوانهایباالتراستفادهشود .

زرگترمثلالکترودهایچاقویی
درصورتاستفادهازالکترودهاییباقطرب 
هایچرب،بهخاطرافزایشمقاومتالکتریکیاینبافتها،توان انتخابشدهبایستی بیشتر ازتوان،


دربرشبافت

بافتهایدیگرانتخابشود.
برایبرش 
ایازبافتهاوخونخشک شدهوجوددارد کهمانععبورجریان


رویسطحالکترودهایکثیف،الیه
 ازآنجاکه 
،تمیزنگهداشتن

میباشد.برایجلوگیریازانتخاببیشازحدتوان
کافیمیشود،نیازبهانتخابتوانبیشازحد 


سطحالکترودهایفعالضروریاست .
نحوۀ تنظیم Cutting
 -9برایتنظیمتکنیک CuttingبررویهرکدامازمدهایBlend ،Pureو  Pulsed Cutدکمةمربوطهرافشاردهید
تاLEDآنروشنگردد.
شود.برایتغییرآن،دکمههای


،مقدارتوانمربوطبهمدجاری،نمایشدادهمی
 -2درقسمتنمایشگرتوانCutting
تنظیمتوانرافشاردهید.باهربارفشارایندکمهها درمدهایغیراز،Pulsed cutیکواحدمقدارتوانتغییر

توان،دسترابررویدکمههایمذکورنگهدارید.درمدpulsed cutباهربار

میکند.برایافزایشسرعتتغییر

فشاردکمههایتوان،توانبینسطوحصفر990،80،60،و960تغییرمینماید.
نحوۀ تنظیم Coagulation
 -9برایتنظیمتکنیکCoagulationبررویهرکدامازمدهایPulsed Spray،Fulguration،ForcedویاBipolar
دکمةمربوطهرافشاردهیدتاLEDآنروشنگردد.
 -2در قسمت نمایشگر توان  ،Coagulationمقدار توان مربوط به مد جاری ،نمایش داده میشود .برای تغییر آن،
ها،یکواحدمقدارتوانتغییرمیکند.برایافزایش


هایتنظیمتوانرافشاردهید.باهربارفشارایندکمه

دکمه
سرعتتغییرتوان،دسترابررویدکمههایمذکورنگهدارید


نحوۀ استفاده از Monopolar
 -9پلیتموردنظررابهکانکتورپلیت(بررویپنل)دستگاهوصلکنید.
 -2ابزارجراحیموردنظررابهکانکتور(Monopolarبررویپنل)دستگاهوصلکنید.
پدالپاییمخصوص(بررویپنلپشت)متصلنمایید.
پدالپایی،آنرابهکانکتور 
 -3درصورتاستفادهاز 
 -3تنظیماتMonopolarرادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید(رجوعکنیدبهدوقسمتقبلی).
 -6ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید.
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پدالپاییزردوبرایفعالنمودن
 -5برایفعالنمودنمودهایمربوطبه،CUTTINGسوئیچانگشتیزردویاپدال 
LEDهای
پدالپاییآبیرافشاردهید،بافعالشدن ،Monopolar
 COAGULATIONسوئیچانگشتیآبیویا 
نشاندهندۀ فعالشدنژنراتور( Monopolarمربوطبه  Monopolar Cutیا،)Monopolar Coag.روشنشدهو

میشود.برایادامةپروسةبرشویاانعقاد،دستگاهرافعالنگهدارید.
صدایپیوستةبلندگوشنیده 
پدالپایی،فعالیتدستگاهرا
 -0پسازانجامبرشویاانعقادموردنظر،باتوقففشاربررویسوئیچانگشتییا 
متوقفکنید.
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Monopolarتکنیک:3فصل

  9318دی،V1.2

30/06

فصل 2

2

تکنیک Bipolar
 مشخصاتمربوطبهBipolarدرقسمتکانکتورها
 کانکتورBipolarولوازمجانبیآن
پدالپایی
 
 مشخصاتمربوطبهBipolarدرقسمتنمایشوتنظیممدوتوان
 تغییراتسطوحتواندرBipolar
 انتخابتوانخروجیدرBipolar
 نحوۀتنظیمBipolar
 نحوۀاستفادهازBipolar
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مشخصات مربوط به  Bipolarدر قسمت كانکتورها
2


5

1
 1كانکتور ابزارهای Bipolar
 LED 2نشاندهندۀ فعال شدن ژنراتور  Bipolarو دریافت خروجی از كانکتور Bipolar

مشخصات مربوط به كانکتور  Bipolarو لوازم جانبی آن





الف-کانکتورشماره2جهتکابلBipolarباکانکتورمخصوصنوع( .Berchtold , Martinفیش  )Coaxial 2mm
ب-کانکتورشماره9و3یا9و3جهتکابلBipolarباکانکتورعمومیدوفیشهباقطر .4mm
پ-کانکتورشماره9و3جهتکابلBipolarباکانکتورنوعولیل ب{دوفیش هب اقط ر4mmب افاص لة28.5mmاز

یکدیگر}.
ت-کانکتورشماره9و3جهتکابلBipolarباک انکتورن وعول یل ب{دوفیش هب اقط ر4mmب افاص لة44mmاز
یکدیگر} .
ث-چراغشماره6حالتفعالشدنمدBipolar
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Bipolar


ابزارهای Bipolar

هشدار
بستهبندی دستگاه ،که مورد تأیید واحد
ابزارهای  Bipolarداخل  
میکند تنها از  
شرکت کاوندیش سیستم توصیه  
شرکتهای  Tecno ،Martin ،Fiab ،Bowaوولی لب استفاده

کنترلکیفیت شرکتقرارگرفتهاستویا ابزارهای 
نمایید .


در دستگاه  ،Meg1-Rامکان استفاده از ابزارهای متنوع  Bipolarدارای انواع کانکتورها وجود دارد .مشخصات این
کانکتورهادرجدولزیرآوردهشدهاست.
نحوۀ فعال شدن

كانکتور ابزار

فیش(های) اتصال به دستگاه

كانکتور دو پین
پدالپایی

كانکتور دوقلو

فیشهای  4mmمعمولی


پدالپایی

فیشهای  4mmمعمولی



كانکتور با فیش ( Coaxial 2mmنوع )Martin
پدالپایی

فیش

Coaxial 2mm



پنستهای Bipolar Coag.

کلها و ابعاد مختلفی وجود دارد که برای انعقاد بافتها قابل استفاده
ستهای  Bipolarبا ش 
انواع گوناگونی از پن 
یباشند .
م

پنستهای ،Bipolarبهغیرازانتهایدو سرپنست،بقیةنواحیازموادعایقپوشیدهشدهاست .بدینترتیبدر

در
هنگامتماسبابافت،بهغیرازنوکپنست،درنواحیدیگرانعقادرخنمیدهد.همچنین،باعثسوزشدستجراح
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فعالمیشود،نخواهدشد .

هنگامیکهخروجیBipolar
توجه
اعمالفشارزیادبهپنست،ویابازکردندوشاخةپنستازیکدیگراجتنابکنید،زیراباعثخرابیپوششهای

از
عایقرویپنستمیشود .



پدالپایی
پدال دوکاناله به
برایاستفادهازپدالپاییدرتکنیک،Bipolarالزماستمد  Bipolarانتخابگردد،وازاتصال  

کانکتور پدالپایی(بر روی پنل پشت) اطمینان حاصل شود .در این حالت با فشار پدال آبی رنگ ،این مد فعال
میگردد .
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Bipolar

مشخصات مربوط به  Bipolarدر قسمت نمایش و تنظیم مد و توان

1

2







3


 1نمایشگر نشاندهندۀ مقدار توان خروجی COAGULATION
 LED 2نشاندهندۀ فعالشدن COAGULATION
 3دكمه و  LEDنشاندهندۀ انتخاب مد BIPOLAR

ویابانگهداشتنانگشتبررویآنها،توانخروجیباسطوحمعینی

فشاردکمههایتنظیمتوانخروجی 

باهربار 
تغییرمییابد.


مد Bipolar Coagulation

بااستفادهازاینمودانعقادخیلیظریفباحداقلکربنیزاسیونوسوختنبافتهاراخواهیمداشت .
مناسببرایعملجراحیرویبیمارانیکهpacemakerدارند
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تغییرات سطوح توان در Bipolar
در Meg1-Rباتوجهبهاینکهمود Bipolarدرستون COAGULATIONقراردارد .لذانمایشگرتوانودکمههای
مربوطبهتغییرتواندراینمودباسایرمدهای COAGULATIONمشترکخواهدبود .ولیکنباتوجهبهپایین
بهرنجهایمختلفکوچکتریتقسیمشدهاست.پله

بودنتواندراینمد ،سطوحتوانقابلتنظیمبرای Bipolar
هایمختلفمتفاوتمیباشد .


تغییراتسطوحتواندررنج
 رنج:9از0تا9باپله 0/9
 رنج:2از9تا6باپله 0/2
 رنج:3از6تا90باپله 0/6
 رنج:3از90تا20باپله9
 رنج:6از20تا60باپله2
انتخاب توان خروجی در Bipolar

توصیهمیشود :

توجهبهمواردزیر،درانتخابمناسبتوان
 در،Bipolar Coagulationانتخاببیشازحدتوانخروجی،باعثچسبیدنالکترودبهبافتوکربنیزهشدنسطح
الکترودوعدمعبورجریانمیشود.اگرنوکپنستتمیزباشدوتوانبهصورتبهینهانتخابشود،انعقادکاملدر


صورتمیپذیرد .

طیزمانحدود9تا6ثانیه
U

U

توانکمترازحدنیازانتخابشود،انعقادبسیارکندانجاممیشود.

 اگردر،Bipolar Coagulation

 اگردر،Bipolar Coagulationتوانزیادانتخابشود،دمایبافتسریعاًباالرفته،ممکناستباعثباالرفتنفشار
درنتیجه،ترکیدنوپارهشدنبافتهاشود.

بافتها،و
بخارداخل 
نحوۀ تنظیم Bipolar
 -9برایانتخابمد BipolarدکمةمربوطهرافشاردهیدتاLEDآنروشنگردد.
نمایشدادهمیشود.برایتغییر

 -2درقسمتنمایشگرتوان،COAGULATIONمقدارتوانمربوطبهمد جاری ،
دکمههای تنظیم توان را فشار دهید .با هر بار فشار این دکمهها ،یک واحد مقدار توان تغییر میکند .برای
آن  ،
افزایشسرعتتغییرتوان،دسترابررویدکمههایمذکورنگهدارید.

نحوۀ استفاده از Bipolar
 -9ابزارجراحیموردنظررابهکانکتورBipolarدستگاهوصلکنید.
پدالپایی(بررویپنلپشت)متصلنمایید.
پدالپاییرابهکانکتور 
پدالپایی ،
 -2درصورتاستفادهاز 
 -3تنظیماتBipolarرادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید(رجوعکنیدبهقسمتقبلی).
 -3ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید.
نشاندهندۀ فعال شدن
پدالپایی آبی را فشار دهید .با فعال شدن   LED ،Bipolar
 -6برای فعال نمودن   Bipolar
35/06
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Bipolar

،روشنشدهوصدایپیوستةبلندگوشنیدهمیشود.برایادامةپروسةانعقاد،دستگاهرافعالنگه

ژنراتورBipolar
دارید.
پسازانجامانعقادموردنظر،باتوقففشاربررویپدالپایی،فعالیتدستگاهرامتوقفکنید.

-5
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صفحات نمایش  LCDو نحوۀ بهكارگیری
آنها
 کاربردهایصفحاتنمایشگرLCD

 صفحاتتنظیم()Settings
برنامهریزی )(Programming
 صفحاتمربوطبه 

شدهاند
آالرمهاییکهدرهنگامکاردستگاهایجاد 
 صفحةنمایشکد 
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كاربردهای صفحات نمایشگر LCD
برایدومنظوراستفادهمیشود :

دردستگاهMeg1-Rاز نمایشگرLCD
 برخیازصفحات LCDتنها نمایشیبودهوفقطاطالعاتی رادرمورد وضعیتدستگاه وعملکرد آندراختیار
میدهند.برایمثال :
کاربرقرار 
درحالتیکهژنراتورفعالنیست LCD،درسطراول،برنامةاصلیسیستمراکهیکیازسهبرنامةاصلی General


،نشانمیدهد.درسطردوم،مدانتخابشدهبرای CUTTINGکهیکیاز

میباشد
Surgeryویا Micro Surgery
میباشد ،نشان داده میشود .در سطر سوم نیز مد انتخاب شده برای
مدهای  lend ،Pureیا   Pulsed Cut
نمایشدادهمیشود.درسطر

COAGULATIONازمیانمدهایPulsed Spray،Fulguration،ForcedوBipolar
نمونهای از صفحة  LCDدر حالت غیر فعال بودن
آالرمها ،در صورت وجود ،نمایش داده میشوند  .
چهارم نیز  
ژنراتور،درشکلزیرنشاندادهشدهاست .


GENERAL SURGERY
CUT: Pulsed Cut
COAG: Bipolar
Er: PT
Menu





درحالتیکهژنراتورفعالاست،درسطراول،نوعخروجیکهفعالشدهاست،ازمیانسه حالت Monopolar

اما

مدنشاندادهمیشودودرسطرسوم،

نشاندادهمیشود.درسطردوم،

،Bipolar Coag،Monopolar Coag،،Cut
نمونهای

مشاهدهمیشود.

نوعلوازمجانبیکهبرایفعالشدناستفادهشدهاست( Foot Switchیا )Hand Switch
ازاینصفحاتدرشکل زیرنشاندادهشدهاست .


MONOPOLAR COAG
Effect: Fulguration
Activation: Foot sw



ریزیهایدستگاه،تنهاازطریقصفحةنمایش
برنامه 
عالوهبرامکاناتنمایشیمذکور،بخشیازتنظیماتتکمیلیو 


LCDوصفحهکلیدچهارتاییکهزیرLCDقراردارد،قابلانجاماست.
،ابزارهاییبرایانجامتنظیمات(ورودبهصفحاتبعدی،برگشتبهصفحاتقبلیو

درهرصفحةنمایشگرLCD
نمایشدادهمیشوندودرهرصفحهتا

ها)قراردادهشدهاست.اینابزارهادرپایینترینخط LCD


انتخابگزینه
توسطدکمههایمتناظرصفحهکلید

تواندوجودداشتهباشد.استفادهازعملکردهریکازاینابزارها،


چهارابزارمی
چهارتاییقابلانجاماست .
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تنظیماتبصورتزیرمیباشد :

ابزارهایدراختیارقراردادهشدهبرای
Menu

ورودبهصفحةMain Page

 Ent.

تاییدگزینهوانتخابادامةمسیریاادامةعملیاتدرصفحةنمایش 



فلشحرکتبهسمتباالیاافزایششمارهویاتغییرحروف 



فلشحرکتبهسمتپایینویاکاهششماره 

 Back

انتخابحالتبرگشتبهصفحةقبلدرصفحةنمایش 

Set

تاییدانتخابویاتنظیمانجامشده 

Inc

افزایشمقدارگزینةانتخابشده 

Dec

کاهشمقدارگزینةانتخابشده 

Load

فراخوانیبرنامه 

Save

ذخیرهسازیبرنامه 


Name

ورودبهصفحةنامبرنامه 

CHR

انتخابحرفچشمکزنبرنامهبرایتغییرآن 


صفحات تنظیم ()Settings
درصفحاتتنظیم،امکانتنظیممدهایکلیوجوددارد .


نحوۀ ورود به صفحات تنظیم
 -9ابتداکلیدMenuرافشاردهیدتاواردمنویاصلی(صفحة)Main Pageشوید.

Ent.

MAIN PAGE
Settings
Programming
Back



ابزارهایوعبارتSettingsراانتخابنمایید .
 -2درمنویاصلیباکمک 
 -3سپسبافشارکلیدEnt.واردصفحةمربوطهشوید.
SETTINGS
Mode: General
Ent.

Back

نحوۀ انتخاب مدهای Micro Surgery ،General Surgery

درقسمتتنظیمات،امکانانتخابدومدعمومیMicro Surgery،General Surgeryقراردادهشدهاست .
تمامتکنیکها،مدهابهصورتنرمالموردنظرباشند.در

زمانیانتخابمیشودکهدر

:General surgeryاینمد
حالتعادیهمیشهبایستیاینمدانتخابشود .
زمانیکهاعمالجراحیظریفباتوانهایپایینودقتباالمدنظر باشد،ازاینمداستفاده

:Micro surgery
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میشود .


هرکدامازاینمدها،بصورتزیرعملنمایید :

برایانتخاب
 -9ابتداواردصفحةتنظیم()Settingsشوید.
ابزارهایوگزینةModeراانتخابنمایید .
 -2درصفحةتنظیمباکمک 
 -3دکمةEnt.رافشاردهیدتافضایانتخابمدهایعمومیظاهرشود.


 General Surgery
Micro Surgery
Back

Set




ابزارهایومدکلیموردنظرراانتخابنمایید.
 -3باکمک 
 -6سپسکلید Setرابرایتاییدانتخاب ،فشاردهید.دراینحالتصفحة LCDبهمدتچندلحظه ،بصورتشکل
،ظاهرمیگردد.

زیر،بهمعنیتاییدانتخابانجامشده


Operating mode
is set on
GENERAL SURGERY




صفحات مربوط به برنامهریزی )(Programming
برایجراحیهایمتفاوت،

شاملتنظیماتمختلفمدوتوان ،

،امکانذخیرهسازی  30برنامه ،

دردستگاهMeg1-R
تفاوتراایجادمینماید.جراح

فراهمشدهاست.اینتنظیماتازپیشتعیینشده،امکانتغییراتسریعدرعملهایم

ییبرنامةموردنظرخودراذخیرهسازینمودهودرمواقعلزومآنرا

میتواندتوسط LCDوصفحهکلیدچهارتا

فراخوانینماید.

نحوۀ ورود به صفحات برنامهریزی ()Programming
 -9ابتداکلیدMenuرافشاردهیدتاواردمنویاصلی(صفحة)Main Pageشوید.
ابزارهایوعبارتProgrammingراانتخابنمایید .
 -2درمنویاصلیباکمک 
 -3سپسبافشارکلیدEnt.واردصفحةمربوطهشوید.

 PROGRAMMING
Load
Save
Back
Ent.
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نحوۀ فراخوانی برنامۀ از پیش تعیین شده در حافظه

برنامهریزی()Programmingشوید.
 -9ابتداواردصفحة 
ابزارهایوعبارتLoadراانتخابنمایید.
 -2باکمک 
 -3دکمةEnt.رافشاردهیدتاواردصفحةفراخوانی()Load Pageشوید.
LOAD PAGE
Program No: 1
Name: AAAAA
Back
Load
ابزارهایوشمارۀبرنامةموردنظرراانتخابنمایید.
 -3باکمک 
حافظةانتخابشدهفراخوانیشود.دراینحالتصفحة LCDبهمدت

 -6دکمة  Loadرافشاردهید تااطالعات 
ظاهرمیگردد.

چندلحظه،بصورتشکلبعدی
Program No: 1
AAAAA
is being loaded


نحوۀ ذخیره كردن برنامه
برنامهریزی()Programmingشوید.
 -9ابتداواردصفحة 
ابزارهایوعبارتSaveراانتخابنمایید.
 -2باکمک 
 -3دکمةEnt.رافشاردهیدتاواردصفحةذخیرهسازی()Save Pageشوید.
SAVE PAGE
Program No: 1
Name :AAAAA
Back
Name Save
باکمکابزارشمارۀموردنظر(شمارۀحافظه،بین9تا(30رابرایبرنامهانتخابنمایید.
براینامگذاریبرنامه،دکمة Nameرافشاردهیدتاواردصفحةنامبرنامهشوید.دراینحالتاولینکاراکتر نام

-3
برنامهبصورتچشمکزنمیباشد.

PROGRAM NAME
Program No: 1
Name: AAAAA
Back
CHR
Set
رامیتوانازبین
رابرایقسمتچشمکزننامبرنامهانتخابنمایید.هرکاراکتر 

 -6باکمکابزار کاراکترموردنظر
حروفانگلیسییااعداد0تا9انتخابنمود.
بعدیبصورتچشمکزندرآید.باهر

نامبرنامهدکمةCHRرافشاردهیدتاکاراکتر

 -5برایتغییربقیةکاراکترهای
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باشد،تغییرمیکند.سپس،مانندبندقبلکاراکترموردنظر


زننام،کهقابلتغییرمی

چشمک
بارفشارCHRکاراکتر
راانتخابنمایید.اینکارراتاانتخابکاملنامبرنامهادامهدهید .
 -0کلید  Setرابرایتاییدنامبرنامه ،فشاردهید.دراینحالتصفحة LCDبهمدتچندلحظه ،بصورتشکلزیر
میشود.
ظاهرمیگردد.ودوبارهواردصفحةذخیرهسازی 

The Name
AAAAA
is associated to
program No 1



راتوسطکنترلهایموجودبررویپنلجلوانجامدهید.

 -8تنظیماتمدوتوانموردنظر
 -1دکمة Saveرافشاردهیدتاتنظیماتانجامشدهدرحافظهذخیرهشود.دراینحالتصفحةLCDبهمدتچند
ظاهرمیگردد.

لحظه،بصورتشکلبعدی
System settings
are being saved
into program No. 1
AAAAA

صفحۀ نمایش كد آالرمهایی كه در هنگام كار دستگاه ایجاد شدهاند
ممربوطهدرحافظهذخیرهمیگردد(رجوعکنیدبه

ازآالرمهادرهنگامکاربادستگاه،کدآالر

درصورتایجادبرخی

آالرمهادرصفحة)60
جداولکد 

نحوۀ مشاهدۀ كد آالرمهای ذخیره شده
 -9ابتداکلیدMenuرافشاردهیدتاواردمنویاصلی(صفحة)Main Pageشوید.
ابزارهایوعبارتErrorsراانتخابنمایید .
 -2درمنویاصلیباکمک 
کدآالرمهاییایجادشددر

 -3کلید Ent.رافشاردهیدتاواردصفحة ERRORSشوید .باواردشدنبهاینصفحه،
هنگامکاردستگاهنمایشدادهمیشود.

ERRORS
22,12
Back
توجه
میشود .وخطاهایمربوطبه
،تنهاکدآالرمهای کهدرحینکاربادستگاهرخدادهاستظاهر 

درقسمتErrors
نمایشدادهنمیشود .

حالت،Self-Checkingدراینقسمت
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7

سیستم آالرم
تهایآالرم
 وضعی 
گنالهایآالرم
 سی 
 سیستمثبتآالرمدرحافظه
تهایاطالعاتی
 وضعی 
گنالهایاطالعاتی
 مشخصاتسی 

، V1.1تیر9310
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وضعیتهای آالرم
وضعیتهایآالرمدستگاهبههمراهمشخصاتمربوطهآوردهشدهاست.

درجدولزیر


اتفاق

اشکال در وضعیت پلیت در حالت تقاضای
کاربا Monopolar
اشکال در وضعیت پلیت در حالت عدم
تقاضایکاربا Monopolar
افزایش ولتاژ منبع تغذیه داخلی بیش از حد
تعیینشده



کاهش بیش از حد مجاز توان خروجی
ژنراتورHF



کارپیوستةسیستمبهمدت9دقیقه 
کارپیوستةسیستمبیشاز30ثانیه 

آالرم ظاهر شده
روی

LCD

Fail: Plate

بردهایداخلیسیستمدر
قطعیارتباطمیان  
حالتتقاضایفعالیتسیستم 
قطعیارتباطمیانبردهایداخلیسیستمدر

حالتعدمتقاضایفعالیتسیستم 
توان بیش از حد مجاز در خروجی ژنراتور
درحالتفعالیت 

عملکردی 
فنی-

فعالیت Monopolar

*

 

*

پایین 

 --

Fail: OV

فنی 

متوسط 

قطعفعالیت 



Er: FE

فنی 

پایین 

 --



Er: PT

عملکردی 

 Fail: Time Outعملکردی  متوسط 
 Er: TOعملکردی  پایین 

قطعفعالیت 



 --



عدماجازۀفعالیت
Er: IR

Standbyیا Self-Checkingبودهاست
خرابیحافظهسیستم 

فنی-

متوسط 

قطعیاعدماجازه

حافظه



وجود تقاضا در لحظة ورود به حالت کار
عادی سیستم زمانیکه که دستگاه در حالت

گروه

اولویت

تأثیر بر فعالیت

ثبت در

فنی-
عملکردی

پایین 

ژنراتوریکهموجب
رخداداینآالرمشده



است
Er: ME

فنی 

پایین 

Fail: Connector

فنی 

متوسط 



 -قطعیاعدماجازه
فعالیت 



Er: CN

فنی 

پایین 

 --



Fail: Extra Power

فنی 

متوسط 

قطعفعالیت 



درحافظهثبتمیشود.

*تنهادرحالتخرابیمدارمونیتورینگپلیتبیمار،اینآالرم

65/06

،V1.2دی 9318
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آالرم اشکال در وضعیت پلیت
اینآالرمدردوحالتایجادمیشود :

ایناشکالدراستفادهازپلیتیکتکهبعلتقطعشدنکانکتوریاکابلپلیتوبرای

 اشکال در اتصال پلیت :
پلیتدوتکهبعلتقطعیکانکتوریاکابلپلیت،کیفیتنامناسباتصالپلیتبهبدنبیمار،قطعکاملاتصالپلیتبه
بدنبیمار،یاتغییراتزیاددرمقاومتبیندوتکةپلیتمیباشد.البتهتغییراتمقاومتبدلیلتأثیراحتمالینویز

چکنمیشود .

ژنراتوربرمداراتپلیت،درحالتفعالیتMonopolar
 خرابی مدار مونیتورینگ پلیت بیمار :اینخطابهمعنایاشکالدرمدارمخابرۀوضعیتاتصالپلیتدوتکهبه
درحافظهثبتمیشود.اینخرابیتنهادرحالتیکه

سیستمکنترلمیباشد.باکشفایناشکال،کدخطایمربوطه

ژنراتور ،غیر فعال میباشد بررسی میگردد .اما متعاقب این آالرم ،درصورت وجود تقاضای کار با Monopolar
دستگاهفعالنشدهوآالرم()Fail: Plateایجادخواهدشد .

آالرم خرابی حافظه سیستم
حافظهبااینتنظیماتچکمیشود.

درهربارنوشتنتنظیماتسیستمدرحافظه،یکسانبودنمقادیرذخیرهشدهدر
یکساننبودنایندومنجربهآالرم"خرابیحافظهسیستم" میشود.باهرنوعتقاضابرایفعالیتسیستم،وضعیت
پایانمییابد.

آالرم"خرابیحافظهسیستم"

گروه وضعیتهای آالرم
دهد،بهدوگروهتقسیمبندیشده


کدامقسمترخمی
وضعیتآالرمبراساساینکهاتفاقبیرونیایجادکنندهآندر
است .
 فنی()Technical
دردستگاهولوازمجانبیرخمیدهد.

اتفاقموردنظر
 عملکردی()Functional
درتقابلدستگاهواپراتوریابیمار،درهنگامبکارگیریدستگاهرخمیدهد .

اتفاقموردنظر
وضعیتهایآالرم (رجوع

ممکناستیکوضعیتآالرمبدالئل متفاوتفنییاعملکردیایجادگردد.درجدول
کنید به قسمت وضعیت آالرم ،در صفحة  )65در مقابل چنین وضعیتهای آالرم در قسمت گروه ،عبارت فنی-
عملکردیقیدشدهاست.

اولویت وضعیتهای آالرم
به وضعیتهای آالرم ،بنا به میزان آسیبی که میتوانند برای بیمار ،اپراتور و یا دستگاه داشته باشند ،دو اولویت
اختصاصدادهشدهاست.ایندواولویتبراساساستاندارد"IEC 60601-1-8متوسط"و"پایین"نامیدهشدهاست .
 اولویتمتوسط
هایآالرمبااولویتمتوسط،بعلتامکانآسیبهایجدی،فعالیتژنراتوردستگاهقطعشده


وضعیت
درزمانوجود
تواندخطراتبالقوهایدرپیداشتهباشد.


تواندانتظارکاربررابرآوردهسازد.اینموضوعخودمی

ودستگاهنمی
بنابرایننیازبهواکنشسریعکاربربرایرفعمشکلوجوددارد .
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 اولویتپایین
هایآالرمباایناولویت،آسیبهایاحتمالیآنقدرخفیفهستندکهنیازفوریبهتغییردر


درزمانوجودوضعیت
شرایطکاردستگاه(مانندقطعژنراتور)نمیباشد.اما،بایدکاربرازاینوضعیتآگاهشودتادرزمانمناسب،واکنش

موردنیازرابرایپاسخبهوضعیتآالرممربوطهنشاندهد.همچنین،دراینحالتکهدستگاهدرحالادامةفعالیت
باشد،نویزشنیداریکمتری(بعلتفوریتکمتراولویتپایین)بوجودمیآید .


می

سیگنالهای آالرم
هایآالرم،سیگنالهایدیداریوصوتی(بوسیلة 7-Segment،LED،LCDوبازر)توسطسیستم


باکشفوضعیت
گردد.بهاینترتیب،کاربرمیتوانداز


هافعالمی

شود.باروشنشدندستگاهتماموسایلتولیداینسیگنال

تولیدمی
صحتسیستمتولیدآالرمآگاهیپیدانماید.برایدرکسیگنالهایدیداریوصوتی (بهجز)LCDحداکثرفاصلة
میباشد .
ازدستگاهبرایکاربرپیشنهادمیشود.حداکثرفاصلةمناسببرایرؤیت 9/6m،LCD

3m

مشخصات سیگنالهای آالرم با اولویت متوسط
آغازمیشود،بررویLCD

بارخدادیکآالرمبااولویتمتوسط،عبارتیمرتبطباوضعیتآالرم،کهباکلمة""Fail:
پلیت(براساسنوعآالرم)شروعبهچشمکزدنمینمایدو

نمایشدادهمیشود.همچنین ERROR LED،یاLED

سیگنالصوتیطبقالگویمشخصیتوسطیکبازرباسطحصوت(01dBAازفاصلة9متری)وفرکانس،2300Hz
تولیدمیگردد .


 الگوی چشمک زدن LEDها
خاموشمیشوند.

متوالیاً500msروشنو260ms

 الگوی تولید سیگنال صوتی
تکرارمیگردد .درهر burstنیز بازربا

نامیدهمیشود ،وبافاصلة 3s

سه صوتمتوالی،کهمجموعاًیک  burst
روشنوخاموشمیشود .

فواصل260ms
شوند.فقطدرصورتیکه


هایآالرممربوطهقطعمی
بابرطرفشدنوضعیت آالرمبااولویتمتوسط،تمامسیگن 
ال
ادامهمییابد .

burstسیگنالصوتیتکمیلنشدهباشد،اینسیگنالتاتکمیلburst

مشخصات سیگنالهای آالرم با اولویت پایین
آغازمیشود،بررویLCD

بارخدادیکآالرمبااولویتپایین،عبارتیمرتبطباوضعیتآالرم،کهباکلمة" "Er:
پلیت(براساسنوعآالرم)روشنمیگرددوسیگنالصوتی

نمایشدادهمیشود.همچنین ERROR LED،یا LED

،تولیدمیگردد .

طبقالگویمشخصیتوسطبازرباسطحصوت(01dBAازفاصلة9متری)وفرکانس2300Hz

 الگوی چشمک زدن LEDها
یشوند .
بصورتپیوستهروشنم 

 الگوی تولید سیگنال صوتی
روشنوخاموشمیشود .

بازردوبارمتوالیبافواصل960ms
هایآالرممربوطهقطعمیشوند .


بابرطرفشدنوضعیتآالرمبااولویتپایینتمامسیگنال
68/06
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فصل:0سیستمآالرم 
رتبهبندی تولید سیگنالهای آالرم
درصورترخدادوضعیتهایآالرمبااولویتمتوسطوپایینبطورهمزمان،سیگنالآالرم،تنهابرایآالرمبااولویت

متوسط تولید میگردد .در ضمن ،در صورت رخداد آالرمهای با اولویت یکسان ،تمام عبارتهای مرتبط بر روی
بهنمایشدرمیآید .

LCD

،V1.2دی9318
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سیستم ثبت آالرم در حافظه
حافظهذخیرهمیشوند ،تا

میباشند،بصورتکددر
نشاندهندۀ خرابیدستگاه  
آالرمهایفنیکه 
آالرمها،تنها  
ازمیان  
درصورتنیازبتوانازاشکاالتدستگاهمطلعشد.اینحافظهظرفیتذخیرهسازی 90آالرمرادارد،بهاینمعناکه

آخردرحافظهثبتمیباشد.محتویاتاینحافظهباخاموشوروشنشدندستگاهویا

هموارهاطالعات 90آالرم 
قطعبرقازبیننمیرود .

کدمربوطبههرآالرمازدوکاراکترتشکیلشدهاست.کاراکترسمتراستمربوطبهنوعوضعیت آالرم و کاراکتر
سمتچپمربوطبهمدی است که درحالتفعالیت آن،آالرمرخدادهاست .درجداولزیرکاراکترهایمربوطبه
هاومدهاییکهآالرم،درحینفعالیتآناتفاقافتاده،آوردهشدهاست.


نوعوضعیتآالرم


كاراكتر سمت راست كد

نوع وضعیت آالرم
افزایشولتاژمنبعتغذیهداخلیبیشازحدتعیینشده

1

کاهشبیشازحدمجازتوانخروجیژنراتور

2

اشکالدروضعیتپلیت در حالت خرابی مدار مونیتورینگ پلیت

4

توانبیشازحدمجازدرخروجیژنراتوردرحالتفعالیت

5

قطعیارتباطمیانبردهایداخلیسیستم


7

خرابیحافظهسیستم

1



تکنیک
Not active

Monopolar Cut/Coag

 Bipolar Coag.

50/06

مد

كاراكتر سمت چپ كد

--Pure
Blend
Forced
Fulguration
Pulsed Cut

0
1
3
6
7
A

Manual

D
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وضعیتهای اطالعاتی
هایدیگرینیزرخمیدهندکهگرچهدرآنهاخطریمتوجهبیماریااپراتور


هایآالرم،وضعیت

عالوهبروضعیت
نیست،امانیازبهجلبتوجهکاربردارند.اینوضعیتها،وضعیتاطالعاتینامیدهشدهوشاملخطایاستفادهاز

دستگاه(زمانیکهخطریمتوجه بیماریا اپراتورنیست) و اتفاقجدیدی(مانند فعالشدن ژنراتور)که درحالت
وضعیتهایاطالعاتیدستگاهبههمراهتوضیحات

دهد،میباشند.درجدولزیر 


استفادهعادیازدستگاهرویمی
مربوطهآوردهشدهاست .


عبارت ظاهر شده

اتفاق

روی

فعالیتژنراتور 

LCD

صفحةاختصاصی

شروعکارباتوان0یاصفرشدنتواندرحینکار 

P=0

تأثیر بر فعالیت
 -عدماجازۀفعالیتیا
قطعفعالیت 

تقاضایفعالیتهمزمانMonopolar CutوMonopolar Coagیا 
تقاضایفعالیتPulsed Cutدرحالیکهمد Bipolarانتخابشدهباشدویا 

Unacceptable
Request

عدماجازۀفعالیت 

تقاضایفعالیتBipolarدرحالیکهPulsed Cutانتخابشدهباشد 

مشخصات سیگنالهای اطالعاتی
هایاطالعاتی،سیگنالهایدیداریوصوتی(بوسیلة،7-Segment،LED،LCDوبلندگو)توسط


باکشفوضعیت
سیستمتولیدمیشود .
سیگنالهای اطالعاتی مربوط به فعالیت ژنراتور ،با سایر وضعیتهای اطالعاتی متفاوت میباشد .ژنراتور دارای

استکهبافعالشدنآنبهنمایشدرمیآید.اینصفحهشاملاطالعاتتکنیکی

صفحهایاختصاصیبررویLCD

استکه فعال شدهاست .درهنگامفعالیت ژنراتورLED،هایمربوط به تکنیکیکه فعالمیباشد،روشن شده و
سیگنالصوتی،بطورپیوسته،توسطیکبلندگوباسطحصوتقابلتنظیم( 60dBAتا 00dBAاز  9متری)تولید
میگردد .


 فركانسهای صوت تولیدی در هنگام فعالیت هر تکنیک
 580Hz:Monopolar Cut
 620Hz:Monopolar Coag.
 300Hz:Bipolar Coag.
580 Hz:Pulsed Cut


با رخداد سایر وضعیتهای اطالعاتی ،عبارتی مرتبط با آن بر روی  LCDنمایش داده میشود .در برخی از این
7-Segmentهایمرتبطباآنشروعبهچشمک

شاملوضعیتهای P=0و )Unacceptable Requestنیز

وضعیتها(

زدنمیکنند.همچنین،سیگنالصوتی ،طبقالگویمشخصیتوسطبلندگوباسطحصوتقابلتنظیم( 60dBAتا

،تولیدمیگردد .

00dBAاز 9متری)

،V1.2دی9318



59/06

فصل:0سیستمآالرم 
 الگوی چشمک زدن 7-Segmentها
روشنوخاموشمیشوند.

بازمانبندی360ms

7-Segmentها


 الگوی تولید سیگنال صوتی
میشود.
بلندگودوبارمتوالیبافواصل360msروشنوخاموش 

رتبۀ سیگنالهای اطالعاتی در مقایسه با سیگنالهای آالرم
درصورتوجودوضعیتهایاطالعاتیوآالرمبطورهمزمان،معموالًتنهاپیغاممربوطبهوضعیت(های)آالرمبر

روی  LCDنمایش داده میشود (اما ،بقیة سیگنالهای اطالعاتی و آالرم مربوطه تولید میگردند) .اما ،پیغام LCD
(شاملوضعیتهای)Unacceptable Request،P=0مادامکه

مربوطبهوضعیتهایاطالعاتیمرتبطباتقاضایکاربر

تقاضامرتفعنشده،بهپیغاممربوطبهوضعیتهایآالرماولویتدارد .


52/06
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8

نگهداری ،تعمیر و انهدام دستگاه
 مسئولیتسازنده
دورهای
 نگهداری 
 تمیزوضدعفونیکردندستگاه
 تمیزوضدعفونیکردنلوازمجانبی
 خدماتپسازفروش
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مسئولیت سازنده
سیستمتنهادرصورترعایتمواردزیرمسئولیتایمنیوعملکرددستگاهرابرعهدهمیگیرد .

شرکتکاوندیش
اندازیدستگاهطبقدستورالعملهایاینراهنماانجامگردد.


نصبوراه

استفادهازدستگاهطبقدستورالعملهایاینراهنماانجامگردد.


پرسنلسرویسمجازشرکتکاوندیشسیستمویانمایندگیهای

 هرنوعتغییردردستگاهوتعمیرآن،تنهاتوسط 
مجازانجامگردد.

نگهداری دورهای
نگهداری دورهای
توصیه میشود هر سال یک بار ،دستگاه را برای کالیبراسیون و کنترل ایمنی ،در اختیار شرکت مهندسی کاوندیش
سیستم و یا یکی از نمایندگیهای مجاز این شرکت قرار دهید و نتایج کنترل کیفی و آزمونهای استاندارد ایمنی
دستگاهرامجدداًهمراهبادستگاهازشرکتدریافتکنید .

كنترل ایمنی
کنترلایمنیبراساسشاخصهایتعریفشدهوجهتاطمینانازاینکهدستگاهدروضعیتمطلوبازنظرایمنیو
عملکردقرارداردانجاممیشودوشاملمواردزیراست:

 بازبینیظاهری
 آزموناهمی 
 آزمونجریاننشتیفرکانسباال(مطابقبااستاندارد) IEC 60601-2-2
 آزمونجریاننشتیفرکانسپایین(مطابقبااستاندارد) IEC 60601-1
 آزمونجریانهایکمکیپلیتوحسگربافت(مطابقبااستاندارد) IEC 60601-1
 آزموناندازهگیریامپدانسزمین(مطابقبااستاندارد ) IEC 60601-1
 آزمونجریانمصرفیازبرقاصلی
اینبررسیهامیتوانندبدونبازکردندربدستگاهانجامشوند.درصورتیکهنتایجتستحاکیازهرگونهایرادیا
خرابیدرعملکرددستگاهاستدستگاهبایدفورابهشرکتیانمایندههایمجازجهتبررسیورفععیبدادهشود.
لطفابههیجعنواناقدامبهبازنمودندستگاهیااعمالتغییراتدردستگاهننمایید.
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فصل:8نگهداریوتعمیر 
تمیز و ضدعفونی كردن دستگاه
برایتمیزکردندستگاهابتداآن راخاموشکنیدوکابلبرقراازپریزبرقخارجنمایید.سپستوسطیک پارچة

نمناکومحلولتمیزکنندهویاضدعفونیکنندۀمالیم،تمامسطوحدستگاهراپاککنید .



هشدار

برایتمیزوضدعفونیکردندستگاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنید .
صورتیکه ناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایتمیز وضدعفونیکردندستگاههستید،پیشازاینکه

در
دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکامالًتبخیرشوند .


توجه 
نشت مایعات به داخل دستگاه ممکن است باعث ایجاد خرابی در دستگاه گردد؛ از آنجا که از قسمت زیرین
دستگاه،امکاننفوذمایعاتبهداخلآنوجوددارد،درهنگامتمیزوضدعفونیکردندستگاهاحتیاطاتالزمرا
رعایتنمایید .

تمیز و ضدعفونی كردن لوازم جانبی
طبقدستورالعملموجوددربستهبندیآنهاعملنمایید .

برایتمیزکردنوضدعفونیکردنلوازمجانبی،


خدمات پس از فروش
هایمهمومزایایاساسیایندستگاه،درمقایسهبادستگاههایمشابهخارجی،سهولتوسرعتعمل


یکیازویژگی

درخدماتپسازفروشاست .
این دستگاه به مدت  23ماه از تاریخ تحویل به استفاده کننده ،تضمین شده است و در این مدت هرگونه خرابی
دستگاه،ناشیازخرابیقطعاتویاخطایتولیدکننده،بهرایگان،درمحلشرکتبرطرفخواهدشد .همچنین
عهدمینماید .

شرکت،بهمدت90سالازتاریختحویلدستگاه،تعمیراتوتأمینقطعاتیدکیدستگاهرات
توجه
مشتریگرامیدرصورتبروزهرگونهمشکلیانارضایتیدرموردعملکردمحصول ،بستهبندیوحملونقل
محصولویابازیافتمحصول(پسازپایاندورۀعمرآن)ونیزدر صورتداشتنهرگونهپیشنهاد برایبهبود
کیفیت،باشرکتمهندسیکاوندیشسیستم،بخشخدماتپسازفروشتماسحاصلفرمائید .

انهدام دستگاه
برایجلوگیریازتاثیراتمحیطینامطلوبوحفظسالمتیانسانهاایندستگاهبایستیبصورتصحیحودرمحل
هایمناسببازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیدورریختهشودونبایستیبرایدورریختندستگاهازسطلهای
زبالهمعمولیاستفادهنمود.برایاطالعاز مراکزبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیبهشهرداریرجوعشودویا
دستگاهرادرپایانعمربهشرکتکاوندیشسیستمتحویلدهید.
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فصل 9

9

مشخصات فنی
 ابعادووزن
 برقورودی
 پارامترهایمجازبرایعملکرددستگاه
 پارامترهایمجازبرایحملونقلوانبارکردن
 حافظةداخلی
 نمایشگرها
 صدایفعالیتژنراتور
 صدایآالرم
 جریانمصرفی
 جریاننشتیفرکانسباال
 جریاننشتیبیمار(فرکانسپایین)
 سیستمکنترلوضعیتپلیتبیمار
 دورۀکاری
 مشخصاتخروجی
 استانداردها
 نشتمایعات
یهایIEC
طبقهبند 
 

نمودارهایماکزیممتوانخروجیبرحسبمقداربارمقاومتی


نمودارهایتوانخروجیبرحسبسطحتوانتنظیمشده
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فصل:1مشخصاتفنی 

ابعاد و وزن
پهنا 

30cm

عمق 

 33cm

ارتفاع 

90cm

وزن 

 8kg



برق ورودی
تغذیةدستگاه 
حداکثرتوانمصرفی 

200Vتا 230V
 60Hz
 500V-A
استاندارد 

فیوز 

 2.6A
 260V AC
 6*20mm



پارامترهای مجاز برای عملکرد دستگاه
دما 

90Cتا +30C

رطوبت 

%26تا%86بدونشبنم 

فشارجو 

000mbarتا9050mbar



پارامترهای مجاز برای حمل و نقل و انبار كردن
دما 

-20Cتا +56C

رطوبت 

%90تا%10بدونشبنم 

فشارجو 

600mbarتا9050mbar



حافظۀ داخلی
ظرفیتذخیره 
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فصل:1مشخصاتفنی 
نمایشگرها
صفحةنمایش LCD

آالرمها
حافظههاونمایش 

دارای3خط20کاراکتریبرایتنظیممدها،
پیغامها
و 

 7-Segment

نمایشتوانهایخروجی 

6عددبرای
عددبراینمایشفعالشدنژنراتوردرتکنیکهایمختلف 

3

LED

2عددبراینمایشنوعپلیتمتصلبهدستگاه 
9عددبراینمایشوجودآالرمپلیت 
آالرمهایدیگربجزآالرمپلیت 
9عددبراینمایشوجود 



صدای فعالیت ژنراتور
شدتصوت(قابلتنظیم) 

60dBAتا(00dBAازفاصلة9متری) 
 580Hz:Monopolar Cut

فرکانس 

 620Hz:Monopolar Coag.



300Hz:Bipolar Coag.
* 580Hz:Pulsed Cut

دوره 

فعالدرطولمدتفعالیتژنراتور 

*درشرایطیدرفازبرش،یکبوقاضافیعالوهبربوقفعالیتژنراتورزدهمیشود .

صدای آالرم
شدتصوت(غیرقابلتنظیم) 

(01dBAازفاصلة9متری) 

فرکانس 

 2300Hz
آالرمبااولویتمتوسط:یک burstشاملسهصوتمتوالیبا

مدت 

تکرارمیگردد .

فواصل،260msکههر3sیکبار
آالرمبااولویتپایین:دوصوتمتوالیبافاصلة 960ms



جریان مصرفی
 بدونتوانخروجی 

920mA

 درماکزیممتوانخروجی 

) 2A (rms
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فصل:1مشخصاتفنی 
جریان نشتی فركانس باال
Monopolar

کمتراز960mA

 Bipolar

کمتراز 60mA

جریان نشتی بیمار (فركانس پایین)
کمتراز90µA

وضعیتعادی 

 کمتراز 600µA

وضعیتتکاشکالی 

سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار
فرکانساندازهگیری


 900kHz ±90kHz

رنجمقاومتقابلقبول 



یکتکه
پلیت 

کمتراز26Ohms

پلیتدوتکه 

بین 26Ohmsتا 960Ohms
ت،خارجازرنجهایقابلقبولباشد .

درصورتیکهمقاوم

-

ایجادآالرم 


اندازهگیریشدهدرهر 
درصورتیکهدرزماناتصالپلیتدوتکه،مقاومت 

مینیمماندازهگیریشدهافزایشیابد.

زمانبیشاز%60نسبتبهمقاومت

دورۀ كاری
دورۀ  کار عادیدستگاه در حالیکه حداکثر توان خروجی در بار نامی (یا بار بامقاومت کمتر از بار نامی) استفاده
میشود ،بدین گونه است که به ازای هر  90ثانیه فعال بودن ژنراتور دستگاه ،بهتر است  30ثانیه خاموش باشد و

U

U

U

U

،میتواندورۀ
چنانچهتوانخروجیکمترازمقدارحداکثرباشد(ویاباربامقاومت بیشترازبارنامیاستفادهشود) 
کاردستگاهراافزایشداد.
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فصل:1مشخصاتفنی 

مشخصات خروجی

*

Monopolar Cut
ماكزیمم ولتاژ خروجی

Crest Factor

**

ماكزیمم توان خروجی

بار نامی

 920

 500
 500
 500

مد

VP-P

Pure

 9500

9.0

Blend

 9500

9.0

 900

 9000

9.0

 960

Pulsed Cut 

در بار نامی

Watts

Ohms

Monopolar Coag.
ماكزیمم ولتاژ خروجی

Crest Factor

**

ماكزیمم توان خروجی

بار نامی

 60

 500
 500
 500

مد

VP-P

Forced

 3000

3.8

Fulguration

 3000

6.6

 26

Pulsed Spray

 3000

6.6

 26

در بار نامی

Watts

Ohms

Bipolar
ماكزیمم ولتاژ خروجی

مد

VP-P

 Bipolar Coag.

 000

Crest Factor

**

در بار نامی
9.06

ماكزیمم توان خروجی

بار نامی

 60

 260

Watts

Ohms

* فركانس نامی  2MHz ±21kHzمیباشد.
هایانعقادیشکلموجافزایشمییابدوازرابطهزیر

**Crest Factorیکویژگیشکلموجاستوباافزایشآنقابلی 
ت
بدستمیآیدC.F = Vpeak / Vrms.

استانداردها
میباشد .
مطابقبندهایمرتبطاستانداردهای IEC 60601-1-2،IEC 60601-1و  IEC 60601-2-2

دستگاهMeg1-R

نشت مایعات
،بگونهایطراحیشدهاستکهدرصورتنشتمایعاتدر

دستگاهMeg1-RطبقالزاماتاستانداردIEC 60601-2-2
ایمنیوعملکردآنایجادنمیگردد .

حالتاستفادۀعادی،مشکلیبرای
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فصل:1مشخصاتفنی 
طبقهبندیهای IEC
طبقهبندیحفاظتی


کالسI

نوعخروجیها 


)Floating

نوعمداربیمار 

(Body

BF

 defibrillation proof

 Earth referenced

نمودارهای ماكزیمم توان خروجی بر حسب مقدار بار مقاومتی
بارتغییرمیکند .نمودارها،در دوحالتتوان ماکزیممونصفتوان

درایننمودارها سطحتوان ثابتاستومقدار
ماکزیممرسمشدهاست.
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فصل:1مشخصاتفنی 
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فصل:1مشخصاتفنی 
نمودارهای توان خروجی بر حسب سطح توان تنظیم شده
توانازحداقلتاحداکثرمقدارخودتغییرمیکند.

درایننمودارهابارثابتاستوسطح
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فصل 11

11

سازگاری الکترومغناطیسی ()EMC
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 )EMC( سازگاریالکترومغناطیسی:90فصل

Electrical Emission
The device fulfills:
CISPR 11 Class B (2009): Radiated and conducted emission
IEC 61000-3-2 (2005+ A1+A2): Harmonic current emission
IEC 61000-3-3 (2013): Voltage fluctuations and flicker

Electrical Immunity
The device fulfills:
IEC 61000-4-2 (2008): Immunity to electrostatic discharge
Test level ±8 kV contact discharge ±2, ±4, ±8 and ±15 kV air discharge.
IEC 61000-4-3 (2006 + A1 + A2): Immunity to radiated electromagnetic fields in the frequency range 80
MHz – 2.7 GHz
Test levels: 3V/m with 80 % AM @ 1kHz
IEC 60601-1-2:2014: Table 9 (up to 28 V/m pulse modulation at frequencies in ISM bands)
IEC 61000-4-4 (2012): Immunity to fast transients/burst
Test levels on AC Power input port: AC input/output power input port ± 2,0 kV, Signal lines: 1Kv
IEC 61000-4-5 (2006): Surge immunity test
Test levels on AC Power input port: AC Power input port, ±0,5 kV and ±1,0 kV differential mode, 2,0 kV
line to ground.
IEC 61000-4-6 (2014): Immunity to conducted disturbances in the frequency range 0,15 – 80 MHz
Test levels on AC Power input port: 6 Vrms with 80 % AM @ 1KHz.
IEC 61000-4-8 (2009): Immunity to power frequency magnetic fields
Test level: 30 A/m, 50 Hz and 60 Hz
IEC 61000-4-11 (2004): Voltage Dips and Interruptions
Test levels on AC Power input port:
According to 60601-1-2, table 4-13:
95 % for ½ cycle positive and negative half period.
95% for one period.
30 % for 25 cycles.
95 % for 5 sec.
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