بسمه تعالی
فرم کنترل تعمیر و نگهداری دستگاه الکترو سرجری ساخت شرکت مهندسی کاوندیش سیستم
مدل دستگاه:

محل نصب:

شماره سریال:

تاریخ بازدید:

ردیف

تایید

فرآیند قابل ارزیابی

است

 1بررسي فيش ها از نظر استحكام و کيفيت تماس:
فيش.................................................................................................................. Monopolar1,2
فيش پدال .......................................................................................................................................
فيش پليت ......................................................................................................................................
فيش............................................................................................... .............. Bipolar/Sealing







 2بررسي سالمت ظاهري طلق جلوي دستگاه و عملكرد کليدها( با انتخاب هرکليد چراغ مربوط به آن



 3اطمينان از اتصال پایهها








مود روشن شده و نام مود روي  LCDنمایش داده شود)

 4بررسي عملكرد  Self checkاوليه که بدون خطا انجام شود
 5بررسي سالم بودن نمایشگرهاي پانل شامل 7-Seg -LCD - LED
 6بررسي عملكرد مدار ایمني پليت ( متصل نمودن پليت و کابل مربوطه به دستگاه و اتصال به بافت)
 7بررسي عملكرد پدال دستگاه (متصل نمودن پدال به دستگاه و بررسي فعال شدن ژنراتور توسط آن)
 8بررسي عملكرد سوئيچهاي انگشتي مونوپالر 1و (2اتصال قلم به دستگاه و فعال نمودن آن)
 9بررسي عملكرد Startاتوماتيك  (Bipolarاتصال پنست به خروجي دستگاه و انتخاب حالت
اتوماتيك

 ،قرار دادن یك الیه دستمال مرطوب بين دو سر پنست و در نهایت فعال شدن اتوماتيك)

 11بررسي عملكرد مدار مولد صوت

( ولوم و بلندگو در زمان فعال شدن دستگاه وآالرم  Buzzerدر مواقع قطع پليت )

 11بررسي کيفيت ارت پریزي که دستگاه به آن متصل مي شود





 12بررسي خروجي دستگاه روي دستمال مرطوب در مودهاي مونوپالر در توان  111وات( دستمال



 13بررسي خروجي دستگاه روي دستمال مرطوب در مودهاي بایپالر در توان  51وات( دستمال مرطوب



 14بررسي مناسب بودن محل قرار گيري دستگاه در راستاي کاهش احتمال آسيب دیدن دستگاه




مرطوب را روي پليت قرار داده و قلم مونوپالر را روي دستمال در مودهاي مختلف فعال مي نمایيم)
را بين دو سر پنست قرار داده و دکمه انتخاب پدال را روي بایپالر قرار داده و دستگاه را فعال مي نمایيم)

 15بررسي اعتبار کاليبراسيون دستگاه

( زمان اعتبار تا تاریخ:

نام و امضاء کارشناس ارزیابي:

)

اقدام اصالحی مورد نیاز

زمان بازدید بعدي:

توصيه ميشود هر سال یك بار ،دستگاه را براي کاليبراسيون و بررسيهاي فني ،در اختيار شرکت مهندسي کاوندیش سيستم و یا یكي از نمایندگيهاي مجاز این شرکت قرار دهيد و نتایج
کنترل کيفي و آزمونهاي استاندارد ایمني دستگاه را مجدداً همراه با دستگاه از شرکت دریافت کنيد.


مواردي که در کنترل کيفي و آزمونهاي استاندارد ایمني دستگاه بررسي مي شوند بر اساس استانداردهاي تعریف شده مي باشد که شامل:



بازبيني ظاهري و آزمون اهمي



آزمونهاي عملكردي و آزمون اتصال کوتاه



آزمون جریان نشتي فرکانس باال (مطابق با استاندارد  )IEC60601-2-2و آزمون جریانهاي نشتي فرکانس پایين (مطابق با استاندارد )IEC60601-1



آزمون جریانهاي کمكي پليت و حس بافت (مطابق با استاندارد )IEC60601-1



آزمون جریان مصرفي از برق اصلي
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