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 قراردادهایی كه در این راهنما استفاده شده است

 هشدار
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 1فصل 1

  كلی و مشخصات ها ویژگی

 مقدمه 

 جلوپنلیاجزا 

 پشتپنلیاجزا 

 دستگاهیروبررفتهبکارعالئم 
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 مقدمه
هاینودرالکترونیکاستفادهازروشگیریازتکنولوژیپیشرفته،وبابهرهMeg1-Rجراحیالکتریکیهایدستگاه

فراهمآوردنقابلیتقدرتورعایتآخریناستانداردهایایمنیبین با و درجراحیالمللی، هایمتنوعوگسترده

پدیده الکتریکی، در کاملوقابلاستفاده گوشحلقوزیبایی،پالستیکتخصصیجراحیهایایمدرن، پوست،

ژن یبینی، پزشکیکولوژی، چشم دندانپزشکی الکتریکیدستگاهد.نباشمیو تکنیکMeg1-Rجراحی هایدارای

Monopolar Cut،Monopolar CoagوBipolar Coag  .میباشد

 قابلیتدرهمچنین، دستگاه )این مکشدود دستگاه به طول(Ivacاتصال در شده تولید آوریدود جهتجمع

استجراحی شده ) فراهم صورتالبته (optionalبه . ازبرایتوضیحاتتکمیلی قابلیتاستفاده به کنید رجوع

 (.Ivacمکشدوددستگاهوراهنمایاستفادهاز33درصفحةدستگاهمکشدود

 



 یزرو ل یبا الکتروكوتر معمول یسهدر مقا RFالکتروكوتر  یایاز مزا برخی
 آسیببادرجهحرارتوسوختگیکمترونسبتبهالکتروسرجریمعمولی،برشبدلیلفرکانسباالتر

انجاممیشود.حداقلبهبافتهایمجاور

 تروحداقلجایزخمازالتیامسریعتر،تورمکمتر،تخریبوضایعاتبافتیکمتر،برشظریفودقیق

باشد.میMHzمزایایجراحیدرفرکانس
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  پنل جلو اجزای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای اتصال ابزارها های دستگاه نکتورسمت كاق       

 Cuttingتنظیم مد و توان مربوط به نمایش و قسمت       

   Coagulationتنظیم مد و توان مربوط به نمایش و قسمت       

 LCDنمایشگر       

      LED های پلیت ها، بجر آالرم دهندۀ وجود آالرم نشان  

 كلید چهارتایی صفحه      

 Standbyدكمۀ       

      LEDپلیت و آالرم مربوطهدهندۀ اتصال  نشان های 

 تکه و دوتکه كانکتور پلیت )صفحۀ بیمار( یک      

رفتنبرایطراحیشدهاست.،خاموشکردنموقتدستگاهوقراردادندستگاهدرحالتانتظاربرایStandbyدکمة

،دستگاههیچStandbyپسازرفتنبهحالتشود.فشاردادهثانیهیکبهمدتایندکمهبایستی،Standbyبهحالت

دریافت پاتواندبهفرمانمی،شودکهازاینحالتخارجمیوتنهازمانیکندنمیفرمانیرا برایخارج.دهدسخها

،قرارداردStandbyکهدستگاهدرحالتدرزمانی.شودثانیهفشردهیکاًکافیستایندکمهمجدد،ینحالتشدنازا

اینتااطالعاتقبلیحفظمی و قطعنشودزمانیشود برقدستگاه ایناطالعاتدرحافظةمعتبرخواهدبود.،که

گردد.ظاهرمیرویصفحاتنمایشر،بStandbyشدهوبهمحضخارجشدنازحالتدارینگهدستگاه
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 اجزای پنل پشت

 
 

 پدال پایی دوتایی كانکتور       

 مشخصات دستگاه پالك     

 كلید برق اصلی دستگاه      

 كانکتور كابل برق و محل نصب فیوز ورودی      

 IVACدستگاه  كانکتور      
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 دستگاهعالئم بکار رفته بر روی 

  

استوBF Defibrillation Protectionدرجةحفاظتدستگاهدرمقابلشوکالکتریکیازنوع

نین،دستگاهدرمقابلولتاژهایزیادیکهچهاینشتیفرکانسپایینبسیارناچیزند.همجریان

  شدهاست.کند،حفاظتدستگاهالکتروشوکقلبیبهبدنبیمارواردمی

 
.شودفعالسوئیچانگشتیباتواندمیکانکتورمجاورخروجی

 
.شودباپدالپاییفعالتواندمیکانکتورمجاورخروجی

 
وجوددارد.مجاوروجودولتاژهایباالدرکانکتورخطر

 

یدرفرکانسهاپلیتخروجیاستبهاینمعنیکهEarth Referencedپلیتدستگاهازنوع

دارد.اتصالزمینبهکمیامپدانسباازداخلدستگاهاززمینایزولهنیستوباال

 
 دفترچةراهنمارامطالعهنمایید.

 

دارای WEEEعالمتایندستگاه استاندارداروپایی مربوطبهلوازمEC/2002/96منطبقبا

برایدورریختندستگاهازسطلنبایستیمشخصمیکندکهووالکترونیکیاستالکتریکی

 و نمود استفاده معمولی زباله های دستگاه هایمدربایستی حل زبالهمخصوص بازیافت

الکتریکیهای الکترونیکی و فصل به برایاطالعاتبیشتر شود. ریخته قسمتانهدام8دور

مراجعهشود.
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هشدار

 راهنمایسرویسههایمربوطبخشمطالعة یا و راهنمایاستفاده راهدر پیشاز اندازیو،

.الزامیاستازدستگاهویابازنمودنآنجهتتعمیراستفاده

 

 تداخل الکتریکیاحتمال جراحی دستگاه دستگاهبرالکترومغناطیسی الکترونیکیروی های

اینرهایمجاودردستگاهعادیصورتمشاهدۀوضعیتغیر نابرایندربمجاوروجوددارد. ،

ممکناستاینوضعیت که بگیرید نظر در هم را جراحیاحتمال تداخلدستگاه ناشیاز

باشد.الکتریکی

 

وجودولتاژهایباالهشدار

 

هشدارتخلیهالکترواستاتیک
بایدهاحساسهستندودرهنگامکارباآننسبتبهتخلیةالکترواستاتیکبرایکانکتورهاییکه

احتیاطاتالزمرارعایتنمود.

 

ترمینالهمپتانسیل

جهتسهولت استو )زمینحفاظتی( فلزیدستگاه پتانسیلبدنه خروجیاینترمینالهم

اتصالبهبدنهفلزیدستگاهدرتستهاییکهنیازبهایناتصالدارندفراهمشدهاست.

 
شمارهسریالدستگاه

 

سازنده


 نمایندگیقانونیدراتحادیةاروپا
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 2فصل 2

 دستگاه ازایمن  استفادۀموارد مربوط به 

 دستگاهازاستفادهویاندازراه 

 اشتعالخطر 

 یسیالکترومغناطتداخل 

 یجانبلوازم 

 Monopolar 

 Bipolar 

 Pulsed Cut 

 یجراحازپس 

 دستگاهسیسرو 



:مواردمربوطبهاستفادۀایمنازدستگاه2فصل

 V1.206/1  9318،دی 

و استفاده از دستگاه اندازی راه  

 هشدار

.نماییدورعایتمطالعهراخصوصنکاتایمنی،ب،مطالبایندفترچهکلیة

هایایمنیچککنید.عملکرددستگاهراازلحاظظاهریوآالرم

ازپریزهایارتداراستفادهنمایید.اصلیخطرشوکالکتریکی:حتماًبرایاتصالبهبرق

درهمیشهازکمترینتوانممکن،کهاثرموردنظررامسألةایمنیواجتنابازعوارضناخواسته،بهمنظوررعایت

 .کند،استفادهنماییدجراحیایجادمی

تخلیةنسبتبه،اندمشخصشده(IEC60417-5134) کانکتورهاییکهباعالمتهشدارتخلیهالکترواستاتیک

آنالکترواستاتیک بایدحساسهستندودرهنگامکاربا بدینسبببایستیدرها رعایتنمود. احتیاطاتالزمرا

بهاینکانکتورهایخاصهنگاممتصلکردنکابل به.دالکترواستاتیکاطمینانحاصلنماییارازعدمتجمعب،ها

رویبدنةدستگاهتخلیهنمود.ازتوانباراستاتیکیتجمعیافتهراطورنمونهمی

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

دارتماسپیداکند،زیراهایمرطوبونمهایفلزیتختعمل،پایةفلزیلوازمتزریقو...(ویاباپارچهقسمت

ریانفرکانسباال،چگالیزیادجریاندرسطوحتماسکوچک،باعثسوختگیشودممکناستدراثرنشتج

.(شودمیتوصیهاستاتیکآنتیصفحةازه)استفاد

ساکنخاطرجلوگیریازتجمعباربهعملییکهسطوحارتجاعیرویتختازآنجا مقدارکمیهدایت، معموالً

بنابراینبرایجداسازی ازقسمتالکتریکیدارند، برایجداسازیکاملبیمار چندانمناسبنیستند. هایفلزی،

صفح از فلزی، اشیای و عمل تخت از خشکبیمار ،ات استفاده ضخیم و ازکنیدضدآب جلوگیری برای و

.نماییدکنندۀرطوبتاستفادههایجذبولهحشدنمایعاتدرزیربیمار،ازعجم





رویتختعمل،نحوۀقرارگیریبیمار
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پروب و الکترودها تجهیزات مونیتورینگهای میتحریک، تصویربرداری و نشتکننده برای مسیری توانند

همجریان که وقتی بنابراین، شوند. ناخواسته سوختگی نتیجه، در و باال، فرکانس جراحیهای دستگاه از زمان

درصورت،مونیتورینگتهرالکترودیاپروبشود،الزماساستفادهمیگونهتجهیزاتالکتریکیفرکانسباالواین

امکان ، حداقل فاصلة و گیرد، قرار بیمار صفحة و جراحی الکترودهای از تاcm96دور فعال الکترود بین

رعایتشود.ECGالکترودهای

ستفادهازایننوعالکترودهاهستید،مجازنیستواگرناگزیربهامونیتورینگاستفادهازالکترودهایسوزنیبرای

نیتورجداکنید.اهایمربوطبهالکترودهایسوزنیراازمدرهنگامفعالشدندستگاهجراحیالکتریکی،کابل

.باوسایلمحدودکنندۀجریانفرکانسباالاستفادهشودمونیتورینگهایشود،ازسیستمدرهرصورتتوصیهمی

خطراتناشیازنشتجریانفرکانسباالازمسیرهایناخواسته،تدابیرزیررابکارببندید.منظورکاهشبه

 مدمانند.هاییکهولتاژکمتریدارند،استفادهنماییدمداالمکانازحتیPureمدنسبتبهکهBlendولتاژکمتری

د.نولتاژکمتریدار Fulgurationمدنسبتبهکه Forcedمدداردونیز

 گونهتماسالکتریکیندارد،اجتنابهاهیچداشتندستگاهدرحالتمدارباز،کهالکترودفعالبابافتازفعالنگه

نمایید.

احساسمیکهدرصورتی افزایشتوانکنید پیشاز ازحالتعادیاست، کمتر دستگاه،توانخروجیدستگاه،

.مواردزیررابررسیکنید

 هایانگشتیاطمینانحاصلیچئوسانتخابصحیحوضعیتموردنظرخودرویپنلدستگاه،پدالپایی،ویااز

نمایید.

 درحالتMonopolarمطمئنشوید.پلیت،ازاتصالصحیحوکامل

 کنیدبهدستگاهبررسیراهاکانکتورهاومحکمبودناتصالکابل.

 ،کامالًتمیزنمایید.نوکالکترودهاراازموادچسبنده

چنانچهدردستگاهخرابیایجادشود،اینامکانوجودداردکهتوانخروجیدستگاه)درمقایسهباتوانانتخاب

شده(افزایشیابد.

آنهاراازموضعجراحیوازتماسبابیماریااشیاءهادیجریانکهبابیمار،شوداگرازابزارهاموقتاًاستفادهنمی

درتماسهستند،مجزانگهداریدتافعالشدنناخواستهدستگاه)ناشیازفشارتصادفیپدال(باعثسوختگیبیمار

 نشود.

باعثنشتجریانازطریقاشیاءفلزیتواندهایابزارهاوپلیترابهدوراشیاءفلزیحلقهنکنید.اینکارمیکابل

.تواندباعثداغشدنآنهاوایجادسوختگیشودگرددوهمچنینالقاءجریانفرکانسباالدرایناشیاءمی

.شوداجتنابکنیدقرارمیوابزارهموستاتقوسالکتریکیبراالمکانازانعقاد،بهروشیکهبینالکترودفعالحتی

هایناخواستهبهکارشوکتداتماسبینفلزبافلزرابرقرارکرده،سپسژنراتوررافعالکنیدایندراینموارداب

دهد.جراحانراکاهشمی
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اگرآالرمازدستگاهشنیدهشد،وضعیتدستگاهراچککنیدوقبلازاستفادۀمجدد،ازعملکردصحیحآنمطمئن

شوید.

درحینانعقادچسبندگیالکترودهایفعالبهبافتبرایبهحداقلرساندناثرات االمکانقبلازتماسحتی،ها

محضاینکهانعقادکافیانجامشدقطعکنیدوالکترودهاراهالکترودبابافت،ژنراتوررافعالنکنیدوجریانراب

هموارهتمیزنگهدارید.

ها،درحینبرشوانعقاد،داغشوندوویاتماسبابافتهایالکتریکیالکترودهایفعالممکناستدراثرجرقه

هاباعثسوختگیناخواستهشود.تماسآنهاباسایربافت

)بهعنوانمثالدردرمواردیکهالکترودفعالبابافت،حتیدرحالتغیرفعالبودنژنراتورها،تماسدایمیدارد

توجهبیشتریبهعالیم ودرمواقعیکهنیازیبهفعال.وصوتیفعالشدنژنراتورهاشوددیداریآندوسکپی(،

نمایشگرهایتوانخروجیرابرایمثالشدنژنراتورهانیست، دربیرونآوردنالکترودازداخلبدنبیمار،حتماً

درحالتعدمتواندرخروجیقراردهیدویادستگاهراخاموشکنید.

غیرمستقیمازطریقپارچةدرصورتیفعالشدنناخواستةژنراتورها، کهالکترودهایفعالبهصورتمستقیمیا

ب با جریان، هادی اشیای سایر یا باشندمرطوب داشته تماس شدنتواندمی،یمار فعال شود. سوختگی باعث

هایلوازمجانبیکابلهایانگشتی،یاخرابیدریچئتواندناشیازفشارتصادفیپدال،یاسوناخواستةژنراتورها،می

ناخواستة باعثفعالشدن دستگاه، به قلم یا پدال وصلکردن اگر باشد. دستگاه خود خرابیدر یا و دستگاه،

می فعالدستگاه ژنراتورها دستگاه، به آنها کردن وصل بدون اگر و است؛ جانبی لوازم از ناشی خرابی، شود،

بههایناخواسته،هیچبرایاجتنابازسوختگیشوند،خرابیمربوطبهدستگاهاست.می گاهالکترودهایفعالرا

پارچهگونه ازطریقاشیایهادیالکتریسیتهیا ویا بیمارتماسداشتهایقرارندهیدکهمستقیماً هایمرطوببا

باشند.

اگرازوباشدمیکمقطرباظریفالکترودهایازاستفادهدربرشبافتها،RFژنراتورهایشرطاستفادهازمزایای

 الکترودضخیمباقطرزیادبرایبرشاستفادهشود،آسیببهبافتهایمجاوربیشترخواهدشد.


 احتیاط

اینذراتحاویموادشوند.ودوبخاردرمحیطرهامیبراثرجراحیبادستگاهجراحیالکتریکی،ذراتیحاوید

 ذراتخون، بافتکربنیزهشده، بنابراینتوصیهباکتریودیاکسیدکربنبهمقدارکممیشیمیاییسمی، باشند.

هایالزمنیزدرتوصیههاییدرنظرگرفتهشودوفیلترهاییتعبیهگردد.همچنینشودبرایتخلیةدودحاصلهراهمی

هایآزادبرایتخلیةدوداستفادهنشودودرحینهایامحلادهشودوازکانالاینخصوصبهپرسنلاتاقعملد

هاییبااثرفیلترینگباالباکمتریناثراستنشاقذراتکربنیاستفادهشود.عملبایستیازماسک

براIvacدستگاهمکشدودی،شدهدرطولجراحیجاددودافیلتراسیونقابلیتازاستفادهبرای ازیبانیپشتیرا

 براییدنمایهتهMeg1-Rدستگاه و مزای. مکشدود، دستگاه کار اصول از کاربردهایااطالع نصبویو آن،

.ییدمراجعهنماIvacاستفادهازدستگاهیبهراهنماMeg1-Rواتصالآنبهیاندازراه


 توجه

بیمارثبتنمایید.هایبعدی،شمارهسریالدستگاهرادرمدارکبرایسهولتپیگیری



:مواردمربوطبهاستفادۀایمنازدستگاه2فصل

06/92  V1.29318،دی

 

 خطر اشتعال

 هشدار

خطراحتراقگازهایاموادقابلاشتعالدرهنگاماستفادهازدستگاهجراحیالکتریکیوجوددارد.بنابراین،ازتماس

 .جلوگیرینماییدهجراحیالکتریکیموادقابلاشتعالباالکترودهایدستگا

 انجام سینه و سر ناحیة بیهوشمیاگرعملجراحیدر مواد استاز بهتر گازهایشود، یا قابلاشتعالو کنندۀ

کهاینموادبهخارجمکیدهشوند.ن،مگراینماییدواکسیژناستفادهن(N2O)اکسیدنیتروژنمانند،اکسیدکننده

مانندمهبل،،هایبدنمانندنافوحفره،هایبدناشتعالدرزیربیماریادرگودیهایقابلخطرجمعشدنمحلول

.نماییدخشکلازاستفادهازدستگاهقب،راهاهرمایعجمعشدهدراینمحلبهتراستوجوددارد.

گردند،اجتنابهاانباشتهمیهایبدنمانندرودهشوند،ودرحفرهزاکهبصورتطبیعیایجادمیازگازهایاشتعال

کنید.

هایتولیدپنبهوگاز،هنگامیکهبااکسیژن،اشباعشدهباشند،ممکناستدرتماسباجرقه،مانندنخ،بعضیمواد

شدهدراستفادۀعادیازدستگاه،مشتعلشوند.

اشتعالکهازموادضدعفونیدرصورتی میکنندۀ استفاده الکلیدارند( )موادیکهزمینة دهیدقبلاززا اجازه کنید،

تبخیرشوندوازتماسموادقابل لکتریکیدرحینعملجراحیاشتعالباقوساپوشاندنبیمار،اینموادکامالً

جلوگیریکنید.

 مغناطیسیالکترو تداخل

 هشدار

 جراحی دستگاه الکترومغناطیسی تداخل دستگاهاحتمال روی بر دارد.الکتریکی وجود مجاور الکترونیکی های

هایمجاور،ایناحتمالراهمدرنظربگیریدکهممکنبنابرایندرصورتمشاهدۀوضعیتغیرعادیدردستگاه

استاینوضعیتناشیازتداخلدستگاهجراحیالکتریکیباشد.واقداماتخاصسازگاریالکترومغناطیسیرا

 رید.بکاربب

درحالتفعالبودنژنراتوراتفاقمیتشخیصدادهشودکهکهصورتیدر اقداماتزیرمیتداخلتنها تواندافتد،

باعثکاهشتداخلشود:

 کاهشتوانخروجیدستگاه 

 استفادهازمدهایباولتاژکمتر،برایمثالمدPureبجایمدBlendومدForcedبجایFulguration. 

 استفادهازروشBipolarبجایروشMonopolar 

 نیتور(.افتد)برایمثالموداخلاتفاقمیهایخروجیآنازدستگاهیکهدرآنتدورکردندستگاهوکابل



:مواردمربوطبهاستفادۀایمنازدستگاه2فصل

 V1.206/93  9318،دی 

 هشدار

باشد،هایالکترونیکیکارگذاشتهشدهدرداخلبدنمیویادیگردستگاهPace makerکهبیماردارایدرصورتی

وحتیآسیبرسیدنبهایندستگاهخطرتداخلدر دراینگونهموارداگرمجبوربهعملکردآنها وجوددارد. ها

استفادهازدستگاهجراحیالکتریکیهستید،بهمنظورکاهشریسکاقداماتزیرراانجامدهید:

 حتیاالمکانازتکنیکBipolar.استفادهکنید 

 یماررابصورتدقیقچککنید،تاازایجادجرقهبراثرضعیفبودنهاواتصاالتآنهاواتصالپلیتبابکابل

 اتصاالتجلوگیریشود.

 بگون بینPace makerاالمکانبهموضععملنزدیکباشدوقلبویاایانتخابکنیدکهحتیهمحلپلیترا

موضعجراحیوپلیتقرارنگیرند.

 .قبلازعملحتماًبامتخصصقلبمشورتنمایید

 هایاستفادهنمائیدوپیوستهبهسیگنال،مطمئنمونیتورینگازتجهیزاتECG.توجهداشتهباشید

 .دستگاهالکتروشوکهموارهدردسترسباشد



 توجه

الزمبطوریکه؛دارد(EMCمالحظاتخاصیدرموردسازگاریالکترومغناطیسی)رعایتنیازبهMeg1-Rدستگاه

انجامگردد.رائهشدهدرراهنمایسرویساEMCباتوجهبهاطالعاتاستنصبوسرویسدستگاه

تواننددستگاهجراحیالکتریکیراتحتتأثیرقراردهند.میRFهایپرتابلوتجهیزاتمخابراتیفرستنده

 لوازم جانبی

 هشدار

ایندهوهموارهازسالمبودنعایقننمودیدهومعیوب،استفادهآسیبنامرغوب،،لوازمجانبیغیراستانداردهرگزاز

 لوازماطمینانحاصلفرمائید.
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استفادهازلوازمجانبیغیراستانداردومعیوبیااستفادهازلوازمهایجانبیغیرمجاز،پیامدهایذکرشدهدرزیر

رابهدنبالخواهدداشت:

 فعالشدنناخواستةژنراتور 

 خرابشدنژنراتور

 الکتریکیبهبیماریاتیمجراحییاشوکواردآمدنآسیب

 بابیمارکیفیتتماسپلیتمونیتورینگغیرفعالشدنسیستم

 بناخواستهواشتباهمدهایجراحیانتخا

 کمشدنیاقطعووصلشدنتوانخروجی

 دراثرقوسالکتریکیبیندوفلزشوکالکتریکیویاتحریکاعصابعضالنی

 شود(کهژنراتورفعالمی)زمانیمونیتورینگتداخلالکترومغناطیسیدرتجهیزات

 حدجریاننشتیفرکانسباال افزایشبیشاز

پارگیویالهشدگیدارندویادراثرفشارویاحلقهشدنتغییر هرگزازلوازمجانبیکهکابلآنهاپوسیدگی،

هایآنهاشکستگینداشتهباشد.،فیشانداستفادهنکنیدودقتکنیدشکلداده

ازابزاریکهتحملماکزیممولتاژخروجی) برایاطالعازماکزیممVpتنها استفادهنمایید. دارند، (درهرمدرا

صفحة فنی مشخصات فصل به خروجی بصورت74ولتاژ ولتاژ ماکزیمم مربوطه جدول در نمایید. مراجعه

(Vp×2=(Vp-pدادهشدهاست.استفادهازابزار،باولتاژنامیکمترازماکزیممولتاژخروجی،ممکناستموجب

آسیببهبیمار،اپراتوریاابزارگردد.الزماستولتاژنامیهرابزارازکارخانةسازندهآنتهیهگردد.

هقرارنگیرند.توجهداشتهباشیدکهلوازمجانبییکبارمصرف،چندینبارمورداستفاد

نمایندهسیستمکهنسبتبهسازگاربودنلوازمجانبیخوداطمیناننداریدباشرکتکاوندیشدرصورتی های یا

تماسحاصلنمودهتاازسازگاربودنآناطمینانحاصلنمایید.سیستمموردتاییدکاوندیش

متصلشوندوهرگزBipolarتنهابهکانکتورBipolar،ابزارMonopolarتنهابایدبهکانکتورهایMonopolarابزار

نبایدجابجامتصلشوند.

دقراربگیرند.خودوننیازبهفشارزیاد،درمحلتمامیلوازمجانبیبایدبهصورتمطمئنوب
ازمبدلاستفادهنفرمایید.،بهژنراتورلوازمجانبیهرگزبرایمتصلنمودن

جراحیرابهیککانکتورخروجیبهصورتهمزمانمتصلننمایید.زیرااینکارباعثخواهدشد،ابزارهرگزدو

همزمانباهمفعالوغیرفعالشوند.ابزار،دوهر

 تمیز را جراحی الکترودهای بافتنگهداریهمواره باقیماندۀ شدهد، نکروز الکترودهاهای افزایش،روی باعث

زمانامکانداغشدنالکترودهادرکههمچنینتوجهداشتهباشیدشود.عملکردمطلوبمییروکاهشمقاومتمس

فعالکردندستگاهنیز،اینالکترودهانبایدبابدنبیمارتماسپسازغیر،بنابراینفعالشدندستگاهوجوددارد.

داشتهباشند.
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 هشدار

جانبی لوازم وضعیت الکتریکیباید جراحی گونه،دستگاه ناخواستهبه تماس از که باشد، یاآنهاای بیمار با

داشتهمجزانگهبیمارشوند،الزماستازبایکدیگراجتنابشودوالکترودهایفعالیکهموقتاًاستفادهنمیشانتماس

یاهرجراحی،بهتراستدرمسیریقراردادهشوند،کهازتماسبابیمارابزارهایمتصلبهچنین،کابلهمشوند.

هایناخواستهکاهشیابد.جسمهادیدیگراجتنابشودتابدینترتیب،خطرسوختگی


 احتیاط

وازفشارهانجامشدبهآرامیومالیمتآوردنآنهاازدستگاه،جازدنکانکتورهایلوازمجانبیودرالزماست

هااجتنابشود.کانکتورهاوزیادبهکابل

باعثتغییررااینکاریزوپیچیدنآنبهدورابزاراجتنابکنید.بهصورتمحکموبافشارازپیچیدنکابلابزار

.شودمدتمیشکلکابلدردراز

 پایی پدال

 هشدار

 .،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنیدپاییپدالبرایتمیزوضدعفونیکردن

،وجودداردهاییکهاحتمالنشتموادبیهوشیقابلاشتعالازمحلcm26درمنطقةپاییکهپدالبایدتوجهداشت

درشکلزیرنشاندادهشدهاست. کهاستMedical Zoneاینناحیهمشهوربهقرارنگیرد.استفادهمورد


.تواناستفادهکردهایمحافظتشدهدربرابرخطراتاشتعالمیایکهتنهاازپدالناحیه



 توجه

کنید.استفادهنآنپاییازکابلونقلپدالگاهبرایحملهیچ

کنید.پاییاجتنابازاعمالفشاربهمحلاتصالکابلبهپدال

کنید.بهصورتمحکموبافشار،خودداریپاییازپیچیدنکابلبهدورپدال

Monopolar 
 هشدار

؛برایاینمنظور،ازکنیدها(جلوگیریویابینرانبازوهاوبدنبیمارراینمونهبینبازتماسپوستباپوست)

تواناستفادهکرد.همچنین،مناطقیازبدنبیمارکهتعرقزیاددارندوامکانتماسباسایرخشکمیولهیاگازح

 وله،خشکنگهداشتهشود.حهایبدنوجوددارد،بایدباقسمت
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 پلیت

 هشدار

Monopolarکارگیریمؤثروایمنجراحیالکتریکیتریننکاتبهازمهمپلیتاستفادۀصحیحوقرارگیریمناسب

.باشدمی

ازاتصالپلیتبهبیمارمطمئنشویدتاازنشتجریانازمسیرهایناخواستهنظیرنقاطیازبدنبیمارکهبااشیاء

فلزیدرتماساستجلوگیریشود.

توصیهمیشرکتمهندسیکاوندیشسیستم استفادهشودتاسیستم(Dual Pad)ازپلیتهایدوتکّهکهنمایداکیداً

تکه،کیفیتتماسپلیتبابیمارهاییکتدرصورتاستفادهازپلیکنترلکیفیتاتصالپلیتبهبیمارفعالشود.

.تماسپلیتبابدنبیمارمیتواندبهمخاطرهبیافتدوایمنیبیماربراثرعدمتوسطدستگاهکنترلنخواهدشد

ازنوعسیلیکونیواستاندارداستفادهشود.زیراپلیتدرصورتاستفادهازپلیت هایالستیکیهایپلیمری،حتماً

هایپلیمریپلیتهایفرسودهوقدیمیتوانند،سوختگیایجادنمایند.نمونههایناشناختهمیغیراستانداردبامارک

دراثرمرورزمانکیفیتخودراازدستخواهندداد.

ومقدارتوان 32زبرایپلیتدرصفحةحداقلسطحموردنیامربوطبهباتوجهبهشکلراجنسوابعادپلیت

گونهنماییدخروجیانتخاب به و دهیدایقرار برقرار پوستبیمار سطحتماسخوبیبینآنو که درباشد.،

کهسطحتماسمؤثر،بهعلتتماسضعیفوناقصکمباشد،ممکناستدراثرافزایشچگالیجریاندرصورتی

د.بوجودآیمحلتماس،سوختگی

 
کاهشناحیةمؤثرپلیت

کهالکترودخنثیرویآنقرارمیهدایتالکتریکیپوستناحیه گیرد،بهوسیلةتمیزکردنوایازبدنبیماررا

موهایناحیةتماس،افزایشدهید.ماساژدادنبرایافزایشجریانخوندرسطحپوستوتراشیدن

رویعروقخونیبزرگزیرپلیتقراردادناز استخوانویاقسمت ، هاییکهگردشخونمعموالًپوستیویا

ضعیفاست،اجتنابکنید.

موقعیتپلیترابا.تمامیسطحپلیتاستفادهنماییدهایدائمیازژلمناسبوبهصورتیکنواختدردرپلیت

خوبیباپوستبیمارتاسطحداخلیآنبهاستفادهازنوارهایالستیکی،وپیچیدنباندبهدورآن،کامالًثابتکنید

جاکردنبیمار،اتصالصحیحپلیترامجدداًبررسینمایید.درصورتجابهتماسیابدو

هدایتنمیناحیه الکتریکیرا جریان چرا،کندایکه

یاوشدنکهتماسباپوستنداردویابهدلیلاکسید

 یدارد.هدایتبسیارضعیفچربی،آلودهشدنباذرات

 احیةهدایتکنندۀجریانالکتریکین
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 هشدار

هیچگونهمایعاتورطوبتیناشیازخونریزییا،حینعملکنید،دقتکنیددرکهازژلاستفادهنمیدرصورتی

رسد.زیرانفوذاینمایعاتامکاننتماسپلیتبهمحلنیکنندهیاعرقبدنبیمارمایعاتشستشودهندهیاضدعفو

افزایشخواهدداد.،سوختگیرادرمحل

پلیتسراسرناحیةمسطحهادیجریاناز بایدبهصورتثابت، امکانگردشخوندرآنکهمحلمناسبیدر،

باالیرانومانندباالیبازوناحیهبصورتعادیفراهمباشد) یا نزدیک(، نسبتبهموضععملهترینناحیدر

کوتاهباشد،تاحدامکانپلیت،تاMonopolarایکهمسیرعبورجریانبینالکترودفعالبهگونه.جراحیقرارگیرد

.هاعبورنکندلبوششوازمسیرق



بابیماراستفادهنکنید.اسپلیتنمکیاپارچهخیسبرایتقویتتمبههیچعنوانازآب،محلولآب

محلکهصورتیدر بگونهپلیتقطعاتفلزیداخلبدنبیمارکارگذاشتهشدهاست، ایانتخابکنیدکهاینرا

قطعاتدرمسیرجریانقرارنگیرند.

.پلیتبیماررابرخالفدستورالعملسازندهتغییرشکلندهیدودقتکنیدپارگییاقطعشدگینداشتهباشدهرگز

هموارهازسالمبودنعایقکابلمربوطبهالکترودخنثیاطمینانحاصلفرمایید.

.سبنمیباشدمناصورتمیگیردبعملهاییکهدرآنهاتماسمستقیمابزارجراحیباقلایندستگاهبرای


 توجه

،درمدارکبیمارثبتنمایید.پلیت،ووضعیتپوستبیمارراقبلازاتصالپلیتشودمحلقرارگیریتوصیهمی
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Bipolar 
 

 هشدار

پذیرشوددرمواردیکهازنظرکاربردیامکانشده،توصیهمییانبیر،کهدرزBipolarتکنیکباتوجهبهمزایای

استفادهشود.Bipolarیک،ازتکنباشدکوچکتواندیازبدن،میانجرعبوراستوناحیة

 تکنیکدرBipolar،توانت،محدودبودنمنطقةتأثیرجریانبهناحیةکوچکبیندوسرپنسیلآنجاکهبدلاز

 به نیاز عدم و فرکانسهایباالپلیتخروجیکمتر زمیندر از بودنخروجیبایپالر ایزوله نیز خطرات،و

 .شودیاستوازانعقادهایناخواستهنیزجلوگیریمMonopolarتکنیکسوختگیبسیارکمتراز

  کوچکدلیلبBipolarتکنیکدر بافتناحیة از جریان عبور توانخروجیکمترتر و تداخل،ها ایجاد امکان

است.Monopolarیکبسیارکمترازتکن،هایالکترونیکیالکترومغناطیسیدردستگاه

چسبندگیبافتBipolarیکیازمشکالتتکنیک ولخته، اینمسألهگاهیها هایخونبهدوسرپنستاست.

برایبهحداقلرساندناثراتچسبندگی،.شودونریزیمجدد،بههنگامبرداشتنپنستازرویبافتمیباعثخ

 الزماستبهمواردزیرتوجهشود:

 زماناستفادهازموددر Bipolarازتماسالکترودبابافت،ژنراتوربعداالمکانحتیBipolarبلاز ق ورافعال

 .یابدبافتبهالکترودکاهشیژنراتورراغیرفعالکنیدتااثراتچسبندگداکردنالکترودازبافت، ج



 می بافت، و الکترود بین اولیه جرقة همان باشد، فعال سیستم بافت، با الکترودها تماس از قبل باعثاگر تواند

ازتماسالکترودبابافت،قبلبنابراینتاجاییکهممکناست،شدنبافت،وچسبیدنبافتبهالکترودشود.کربنیزه

 رافعالنکنید.Bipolarژنراتور

 مینگه مدتطوالنی، پنسترویبافتبه بافتداشتن شدن باعثکربنیزه باعثچسبیدنتواند خود که شود، ها

پروسةوازادامةژنراتورراغیرفعالکنید.بهمحضاینکهانعقادکافیانجامشد،بنابراین.گرددهابهپنستمیبافت

 .کنیدانعقاد،بدوناینکهاثرمفیدیداشتهباشد،اجتناب

 پاکراها،ناشیازانعقادقبلیاثراتچسبندگیبافتاستفاده،هربارپسازوکنیدهموارهتمیزراالکترودها ،کامالً

 .نمایید

 صورتی جراحیبافتکهدر مورد واقعمیBipolarهایخشک، قبالً شوند، را باآنها یا شده آباستریلیزه با

.نماییدمحلولنمکفیزیولوژیکی،مرطوب

،الکترودبهبافتبچسبد،قبلازجداکردنالکترودازبافت،جریانراقطعکنیدوBipolarجراحیحینهرگاهدر

اثراتچسبندگیراکاهشدهند.درمواردشدیدتر،هایمجاورهاوبافتچندثانیهتأملکنید،تاترشحاتمویرگ

استفادهکنید. توانید،ازآباستریلیزهشدهیامحلولنمکفیزیولوژیکیمی
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 احتیاط

تواندمانععبورشودوخشکشدناینمایعاتمیهاپوشیدهمیدرهنگامانعقاد،سطحالکترودهابامایعاتبافت

کندتوانخروجیکماست،کهاینمسألهباالکتریکیازسطحالکترودهاشودوجراحاحساسمیکاملجریان

تمیزکردنالکترودهاپسازهربارانعقاد،حلخواهدشد.

 Pulsed Cut 

 هشدار

 .بودخواهدکمترانعقادوبیشتربرشباشدنازکترالکترودسیمقطرهرچه

ضخامترویبافتپولیپاگر کمتریبا خطردیوارۀ بایدperforationباشد، و کمترازسطحتوانبیشتربوده

استفادهشود.

بالفاصلهرهاشودوزمانکافی نشدهواحتمالخونریزیانعقاد،دستگاهواردفازنگهداشتهنشوداگرپدالمرتباً

.افزایشمیابد

 کشیدن snareاز کشیدن snareخودداریکنید. هدفدستیابیبه افزایشتر،برشسریعبا احتمالخونریزیرا

دهد.می

افزایشوچگالیsnareرفته،سطحتماسداخلبافتفروsnareبانیرویبیشازاندازه،باعثمیشودsnareبستن

بوجوداندازهانعقادبیشازدراینشرایطممکناستشروعبرشبافتباتأخیرهمراهشدهوجریانکاهشیابد.

رابایکsnareدهد.سعیکنیدآید.انعقادبیشازاندازهبهترتیبیکهبیانشد،احتمالسوراخشدگیراافزایشمی

نیرویمتعادلببندید.

بهخصوصدرمواردیکهاحتمالانسدادرودهوجودبدنیگازهایداخلقبلازفعالکردندستگاه،ازعدموجود

حاصلکنید.دارد،اطمینان

 پس از جراحی

 هشدار

.هایارتباطیرابهآرامیازمحلکانکتورهابازکنیدکابل

آثار جراحتو هرگونه تا نمایید. مالحظه را بیمار محلتماسپلیتبا و کنید جدا بیمار آرامیاز به پلیترا

سوختگیاحتمالیبررسیشود.

.دستگاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنیدبرایتمیزوضدعفونیکردندرصورتامکان،

وضدعفونیکردندستگاههستید،پیشازاینکهتمیزناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایکهصورتیدر

دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکامالًتبخیرشوند.
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 هشدار

بایدتوجهداشتکهشوند.نالکتریکی،باعثنکروزمیچگالیجریاگاهیاوقاتعواملدیگریبهغیرازافزایش

هایناشیازافزایشچگالیجریانالکتریکیکهتنهادرمحلاتصالبیماربااشیاءاینگونهعواملنبایدباسوختگی

ها،بهسوختگیاشتباهگرفتهشود.یکنوعازاینش،افتدفلزیویادرمحلتماسناقصپلیتبابیماراتفاقمی

آید.نوعدیگرازاینهایشیمیاییاستکهدراثرتماسطوالنیبافتباموادضدعفونیکنندهبوجودمیسوختگی

باشد.احتمالایجادنکروزبافتدراثرهایتحتفشاردرحینعملجراحیمیها،مربوطبهبافتشبهسوختگی

لجراحی)ازقبیلعملقلببازویااعمالمغزواعصاب(قرارمدتطوالنیتحتعمهفشار،دربیمارانیکهب

حرکتقراردارند،وجوددارد.برایجلوگیریازایندرحالتبیهوشیویابیICUگیرندویاپسازآندرمی

مراقبت باید نکروز بافتنوع گرفتن قرار از و آید مانهایکافیبعمل طوالنیکه معرضفشار در عهایبیمار

هایناشیازدستگاهجراحیالکتریکیشوداجتنابشود.ضمناًبرخالفسوختگیهامیرسانیمناسببهبافتخون

دهند،ممکناستآثاراینگونهشبهساعتپسازعملجراحیخودراکامالًنشانمیکهبالفاصلهیاحداکثرتایک

مشخصشود.هاوحتیروزهاپسازعملجراحیکامالًهاساعتسوختگی


توجه

استباعثایجاد ممکن دستگاه داخل دستگاهخرابینشتمایعاتبه قسمتزیرین؛رددگدر از که آنجا از

امکاننفوذمایعاتبهداخل احتیاطاتالزمرادستگاهکردندرهنگامتمیزوضدعفونیوجوددارد،آندستگاه،

ایید.رعایتنم

هامیباشند،مابقیقسمتPVCدستگاهکهفلزییاازجنسCaseهایپسازپایانعمردستگاهبهغیرازقسمت

قابلبازیافتنبودهوبایستیمنهدمگردند.
 

 

 

 

 هشدار

استتوسطپرس الزم دستگاه، در تعمیر و تغییر نوع هر ننمایید. باز را دستگاه هرگز شوکالکتریکی: نلخطر

کاوندیشسیستمانجامپذیرد.مجازازطرفشرکتسرویس
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 اندازی پیش از راه
9-  بازکردنبستهپساز درصورتیبندیدستگاه، بررسیکنید. اثرمشخصاتظاهریولوازمجانبیآنرا کهدر

باشرکتوحمل لطفاً بههردلیلدیگر،آسیبیبهدستگاهواردشدهاست، کاوندیشسیستممهندسینقلویا

 تماسبگیریدونوعخرابیوشمارۀسریالدستگاهرابههمراهنشانیخوداطالعدهید.

دستگاهرابرروییکسطحصافثابتوبدونلرزشقراردهید. -2

 .متصلنمایید(V230تاV200)ةبرقبهشبکباکابلبرقآنرادستگاه -3
 

 هشدار

اصلیداربرایاتصالبهبرقازپریزهایارتبرایاطمینانازرعایتمسائلایمنیوزمینشدنمناسبدستگاه،

استفادهنمایید.


 توجه

.کنددیدندستگاهجلوگیریتواندازآسیبرسیدنوصدمهنتخابمحلمناسببرایاستقراردستگاه،میا

 روشن كردن دستگاه

 راروشنکنید.دستگاه)بررویپنلپشت(بااستفادهازکلیدبرقاصلی -9
 

 توجه

برای واقعی، خطایغیر دریافتهرگونه طیمرحلةنبایدجلوگیریاز و دستگاه روشنکردن هنگام  Self در

Checkingیستممتصلباشند.کدامازلوازمجانبیبهس هیچ  

 

هایمختلفدستگاه(مشاهدهو)تستقسمتSelf Checkingمواردزیرراهنگامروشنشدندستگاهوفرآیند -2

 بررسینمایید.

 هاینمایشگرخانهابتداکلیةLCD7و-Segmentگردند.روشنمیبهترتیبها 

 هایتکنیکسپسCutting ،Coagulation. گردند.میمربوطهروشنهایLEDچکشدهووتمامیمدهایآنها

 .شودظاهرمیLCDبههمراهتاریخویرایشآننیزبرروینمایشگر،زمانشمارۀنسخةنرمافزاریدستگاههم

  کهبر،گرددمربوطهصادرمیخطایکدپسازبررسی،چنانچهمشکلفنیدرقسمتیازدستگاهمشاهدهگردد،

 تاست.قابلرؤیمانندشکلزیرLCDشگرنمایویر

 

 
 

 نوع از اینحالتبرایاطالع خطادر لکدآالرمواجدبه صفحة در درصورتی60ها کنید. رفعکهمراجعه

کهایفشاردادهشودتاسیستمآمادۀکارشود.بدیهیاستکافیستدکمه،هایگزارششدهمدنظرنباشدخرابی

  SELF CHECK REPORT   

Error Codes are: 

02, 12, 22 
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.موردآنهاگزارشخرابیاعالمشدهاست،بهصورتصحیحعملنخواهندکرددراینحالتمدهاییکهدر

اگر دراما پیغامندستگاهمشکلفنیمشاهدههایتمامقسمتپسازبررسی، دربررسیانجامشده"گردد،

 .گرددظاهرمیمانندشکلزیرLCDبرایلحظاتیبروینمایشگر"خطاییدیدهنشد

 

 


 بهسیستم"سپسپیغاموMEG1-Rوینمایشگرربرمانندشکلزیر،"…خوشآمدیدLCDشودظاهرمی. 


 

در.گردد،بهصورتچشمکزندرپنلظاهرمی30دراینهنگاماطالعاتازقبلذخیرهشدهدرحافظةشمارۀ

.ذخیرهشدهاست Defultقبلتوسطشرکتبهعنوانکهازایاینحافظه،برنامه

پسازورود.دگردرفتهوآمادۀکارکارعادیبهحالتتاسیستمشودایفشاردادهدراینلحظهکافیستدکمه

)رجوعکنیدبهگرددایجادمیEr: PTچنانچهپلیتبهدستگاهمتصلنباشد،آالرمبهحالتکارعادیدستگاه،

 (.65هایآالرمدرصفحةقسمتوضعیت

 

 دستگاه صوت شدت تنظیم

برایتنظیمشدتصوت،پسازفعالکردندستگاه،میتوانیدتوسطدکمههایباالوپاییندرزیرنمایشگر

LCD.شدتصوتدستگاهراتغییردهید

 در اتاق عمل استفادهقبل از دستگاه  بررسی
صورتی در را دستگاه بار برایاولین ،کنیدروشنمیکه از اتاقاستفادۀقبل در طبقدستوراتزیردستگاه عمل،

:کنیدآزمایشراعملکردآن

رامشاهدهنمایید.پسازورودبهحالتSelf Checkingمراحلابتدادستگاهراروشنکنیدومطابقبخشقبلی -9

 وتوانتنظیماتمدبایستیکارعادیدستگاه دراینمرحله(30)حافظةDefaultمطابقیمربوطههاها ،باشد.

 .دهدمیهایانتخابشدهرانمایشمدگرصفحةنمایش





 توجه

باشد.می،نشانةعدمانتخابتواندرخروجییتواندرنمایشگرها---حالت


         WELCOME TO         
MEG1-R 

      Please  press  a  key       
                 to  start 

  SELF CHECK REPORT   

 

       No  errors  reported 
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کنیدودرصورتسالمرادقیقاًبررسیپاییهای،پدالپلیت،هایهرتکنیکابزارشاملکلیةلوازمجانبیدستگاه، -2

 بودن،بهدستگاهمتصلنمایید.

متصلباشدیکتکةسالمپلیتاگر -3 اگر.روشنشودتکهیکاتصالپلیتدهندۀنشانLEDبایستیبهدستگاه

تکهپلیت دو سالم باشد، متصل دستگاه بابه کامل طور به باشدچنانچه داشته تماس ،بافت LEDبایستی

دهندۀمربوطبهعدماتصالپلیت هشدارLEDصورتدرغیراین.اتصالپلیتدوتکهروشنشوددهندۀنشان

گردد.شودوآالرممربوطبهپلیتایجادمیروشنمی

ویایکتکهپارچهکهیامیوۀخام،یایکقالبصابون)،یکتکهگوشتخام،Monopolarفعالنمودنبرای -3

روی(مرطوبباشد فشاردادنپلیترا Monopolarابزارانگشتیرویهایسوئیچگذاشتهوبا پاییپدالویا

تکنیکمربوطه، Cuttingهای مونوپالر را.Coagulationو حالت در خروجی و کرده فعال ابزاررا توسط

Monopolar.بهگوشتخاماعمالنمایید هایمربوطبهتکنیکفعالشدهLED،اهربارفعالکردنژنراتورب،

دانتخابممربوطبهتکنیکواطالعاتنیزبهطورهمزمانشود.ایپیوستةبلندگوشنیدهمیصدروشنشدهو

نوعفعالشدنژنراتورو برآالرم)درصورتوجود(شده، اینتستظاهرمیLCDگرنمایشروی، راگردد.

دهید.انجامMonopolarدوخروجیبرایهر

تغییراتقدرتخروجیراروی،تغییردادهوبافعالکردنخروجیCoagulationوCutting سطوحتوانرادر -6

.گوشتخاممشاهدهنمایید

کاررااینبهگوشتخاماعمالنمایید.ابزار،،خروجیراتوسطمربوطهپدالپاییفشاربا،Bipolarتکنیکرد -5

 ارنمایید.متفاوتتکرسطوحتواندر
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 4فصل 4

 Monopolarتکنیک 

 بهمربوطمشخصاتMonopolarکانکتورهاقسمتدر 

 یکانکتورهاMonopolarآنهایجانبلوازمو 

 ماریبتیپل 

 ییپاپدال 

 جراحیازحاصلدودفیلتراسیونمزایایاستفادهازقابلیت

 بهمربوطمشخصاتMonopolar Cutتوانومدمیتنظوشینماقسمتدر 

 یمدهاCutMonopolar 

 بهمربوطمشخصاتMonopolar Coag.توانومدمیتنظوشینماقسمتدر 

 یهامدMonopolar Coag.  

 درتوانسطوحراتییتغMonopolar 

 دریخروجتوانانتخابMonopolar 

 میتنظۀنحوCutMonopolar 

 میتنظۀنحوCoag.Monopolar 

 ازاستفادهۀنحوMonopolar 
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 در قسمت كانکتورها Monopolarمشخصات مربوط به 

 



 
 

 Monopolarهای  ابزار كانکتور      

      LED شدن ژنراتور   دهندۀ فعال نشانMonopolar كانکتور و دریافت خروجی از Monopolar 

       

 لوازم جانبی آنو  Monopolarكانکتور      



 mm8فیش       

 mm4 Coaxialفیش       

 معمولی mm4  های فیش      

مسیراصلیجریانفرکانسباالاز الکتریکی، نظر باشمیmm3Coaxialومغزیفیشmm8یشفاز هایفیشد.

mm3فیشمعمولیودورmm3Coaxialباشند.اتصاالتسوئیچانگشتیمیبرای


 Monopolar ابزارهای

 هشدار

واحدییدکهموردتأ،دستگاهبندیبستهداخلMonopolarهایابزارازتنهاکندیمیهتوصیستمسیشکاوندشرکت

استفادهلبولیوBowa،Fiab،Martin،Tecnoهایشرکتیابزارهایاواستشرکتقرارگرفتهیفیتکنترلک

.نمایید


 

مشخصاتاینهاوجوددارد.دارایانواعکانکتور،Monopolarامکاناستفادهازابزارهایمتنوع،Meg1-Rدستگاهدر

 کانکتورهادرجدولزیرآوردهشدهاست.



1 
 

2 
 

3 
 

2 
 

1 
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2 
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 كانکتور ابزار
نحوۀ فعال 

 شدن

فیش)های( 

 اتصال به دستگاه
 توضیحات

 mm8با فیش  تک پینكانکتور 

 


 mm8 فیش پایی پدال

این كانکتور عالوه بر قلم 

Monopolar  بر روی تجهیزاتی

 الپاروسکوپی و اندوسکوپیمانند 

 شود. نیز یافت می

 mm4 Coaxialبا فیش  كانکتور

(Martin)نوع 

 


و  پایی پدال

های  سوئیچ

 انگشتی

 mm4 فیش
Coaxial 

- 

 معمولی mm4كانکتور تک پین با فیش 

 

 پایی پدال
 فیش مغزی

mm4 Coaxial 

این كانکتور عالوه بر قلم 

Monopolar  بر روی تجهیزاتی

 الپاروسکوپی و اندوسکوپیمانند 

 شود. نیز یافت می

 پین  كانکتور سه

 


و  پایی پدال

های  سوئیچ

 انگشتی

  فیش مغزی

mm4  Coaxial 

های  فیش و

mm4 معمولی 

- 
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 هشدار

هایمتصلبهاینقلممربوطهوMonopolarUUهایخروجیکانکتورشود،تمامیفیشفعالمیMonopolarکهزمانی

وهرگزهمزماندوقلمبهباشدکهبایستیاحتیاطدارایولتاژمیهافیش هایالزمدراینموردصورتگیرد.

متصلنشود.Monpolarکانکتورهای


 توجه

تکپینکانکتوراستفادهکنید.نبایستیکانکتورابزارهاییباپینهایسههایکمکیتنهابرایاستفادهازقلمازفیش

 شود.Monopolarچونممکناستباعثآسیبدیدنخروجی هامتصلکرد.رابهاینفیش



باشندهایانگشتیمیدارایسوئیچابزارها.برخیازباشندازلحاظفعالشدنبهدوصورتمیMonopolarهایابزار

توسطاینسوئیچکهدراینحالتهممی را وهمتوانآنها پاییپدالها برخیدیگراز سوئیچابزارهافعالنمود.

شوند.فعالمیپاییپدالانگشتیندارندوفقطتوسط

 

بر دودکمةفشاریوجودداردکهجراحباباشند،دارایسوئیچانگشتیمیکهMonopolarابزارهایرویمعموالً

انعقادآبیرنگ،حالتة،وبافشاردکمبرشتراست،حالتفشاردکمةزردرنگ،کهبهسرقلمنزدیک انتخابرا

 نماید.می



 هشدار

بندیکافیبرایتحملولتاژخروجیدستگاهبایدعایقMonopolarهایهاوقلمتوجهداشتهباشیدکابل

مراجعهنمایید.اهمیتاینMonopolarراداشتهباشند.برایاطمینانازاینمسئلهالزماست،بهمدارکهمراهقلم

بندیخرابییاضعفدرعایقبیشتراستودراینمدها،Fulgurationمانندمد،موضوعدرمدهاییباولتاژزیاد

.تواندباعثعوارضناخواستهوسوختگیشودکابلوقلممی

صورتخرابیبایدازقلمنواستفادهشود.قابلتعمیرنیستودرMonopolarکابلوقلم

  Monopolarهای الکترود

Monopolarبهعنوانالکترودفعالدرجراحیباشند،میوابعادمتنوعشکلکهدارایانواعگوناگونیازالکترودها

نصبوتعویضاینالکترودهابهآسانی.شوندنصبمیMonopolarیهارویقلمالکترودها.اینشونداستفادهمی
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 تواندباچرخاندنهرالکترود،جهتمناسبوموردنظرخودراانتخابنماید.پذیردوجراحمیصورتمی

 

جراح،دهد.البتههایمعمولجراحیراپوششمی،کهاستفادهشودمیهمراهبادستگاهارائههاالکترودیازانواعمختلف

Monopolarخود،انواعدیگریازالکترودفعالراکهقابلنصبرویقلمموردنظرتواندبستهبهتکنیکخاصیم

 ،مورداستفادهقراردهد.باشد



 توجه

نقلآنهااستفادهوهایمناسببراینگهداریوحملرودها،هموارهازجعبهتبرایجلوگیریازآسیبدیدنالک

نمایید.

 بیمارپلیت 
تکنیک Monopolarدر قلم الکترود طریق از میMonopolarجریانیکه وارد بیمار بدن پلیتبه طریق از شود،

دستگاه به خنثی( می)الکترود پلیتباز متفاوتها،گردد. انواع دوتکهیکدارای میو پلیتباشند.تکه هایانواع

 .باشندمیMeg1-Rتاتصالبهکانکتورپلی،قابلmm3/5باقطرکانکتورتکهودوتکهبایک




 هشدار

بندیدستگاه،کهموردتأییدواحدکنترلکیفیتداخلبستههایپلیتکندتنهاازشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

ولیلبوBowa،Erbe،Fiab،Martin،Comepa،Shuyouهایشرکتهایشرکتقرارگرفتهاستویاازپلیت

.استفادهنمایید
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LEDهای مربوط به پلیت بر روی پنل 



      LED پلیت دوتکه دهندۀ اتصال نشان 

      LED پلیتمناسب مربوط به عدم اتصال دهندۀ وجود آالرم  نشان 

      LED تکه پلیت یکدهندۀ اتصال  نشان 

بهدوتکهودرصورتاتصالپلیتتکهیکپلیتاتصالدهندۀنشانLEDبهدستگاه،تکهیکاتصالپلیت درصورت

کههرنوعآالرمیمربوطبهپلیتتشخیصگردد.درصورتیروشنمیدوتکهپلیتاتصالدهندۀنشانLEDدستگاه،

)رجوعکنیدبه شود درصفحةقسمتوضعیتداده 65هایآالرم ،)LEDنشان دهندۀ آالرم عدموجود مربوطبه

گردند.پلیتخاموشمیاتصالدهندۀنشانLEDروشنشدهودوپلیتمناسباتصال

  سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار

تواندموجبافزایشچگالیجریان،ودرنتیجهبدنبیمارمیکاهشسطحتماسالکترودخنثییااتصالضعیفآنبا

هایناشیازعدماتصالمناسبسوختگیبرایایمنیبیماروکاهش.ایندستگاهایجادسوختگیدرمحلتماسشود

باشد.مجهزبهسیستمکنترلوضعیتپلیتبیمارمی،پلیتبهبدنبیمار

،kHz90±kHz 900فرکانساژنراتور(بائم)درحالتفعالیتیاعدمفعالیتسیستمکنترلوضعیتپلیتبیماربطورد

اندازه گیریمیمقاومتپلیترا نوعپلیتوکیفیتاتصالآنبهبدنتشخیصداده،براساسهمینمقاومتنماید.

بدینترتیبسهحالتزیرممکناستاتفاقبیفتد:شود.می

 دراینحالتبدلیلاینکهازپلیتشودتشخیصدادهمیتکهیکباشد،پلیتاهم26کهمقاومتکمترازیدرصورت.

باشد.کیفیتاتصالپلیتبهبیمارقابلبررسینمی،استفادهشدهاستتکهیک

 سیستمکنترلقادربهبررسیکیفیتوشودتشخیصدادهمیدوتکهباشدپلیتاهم 960تااهم26اگرمقاومتبین

کیفیتاتصالپلیتبهتغییردربرایبررسیعالوهبرمیزانمقاومت،دراینحالتباشد.اتصالپلیتبهبیمارمی

میزانتغییرات گیریشدهدرهرزمانبیشازاندازهکهمقاومتیصورتدرو.گرددنیزمحاسبهمیتممقاوبیمار،

60% اندازهمقاومتنسبتبه افزایشیابدمینیمم نامناسبتشخیص،گیریشده کیفیتاتصال و شده آالرمداده

وضعیتپلیتمربوط در اشکال ،به میآالرمتوسطسیستم تأثیرشودایجاد تغییراتمقاومتبدلیل میزان البته .

درحالتعدمفعالیت تنها بودنزمانفعالشود.بررسیمیMonopolarاحتمالینویزژنراتوربرمداراتپلیت،

هایکوتاهبسیارناچیزاست.کوتاهاستواحتمالایجادتغییراتدروضعیتاتصالپلیت،درزمان ژنراتور

 دربرقرارنیستیاکیفیتاتصالپاییناست.یادستگاهیااتصالپلیتبهبدنباشد،اهم960اگرمقاومتبیشتراز

نماید.مربوطبهاشکالدروضعیتپلیتراتولیدمیآالرم،آالرماینحالتسیستم
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2 
 

3 
 

1 
 2  
 3 
 



 Monopolar:تکنیک3فصل

 V1.206/39 9318،دی 

 

وضعیتپلیتوانجامبودنمناسبقادربهتشخیصناتزیرلحاسهدرپلیتوضعیتبدینترتیبسیستمکنترل

باشد:اقداماتالزمبطورخودکارمی

 هرگونهآسیبپلیتکهیصورتدر ویا متصلنباشد، تاپلیتدیدگیدرمسیراتصالکابلوکانکتوربهدستگاه

یاادامةفعالیتازفعالشدنمناسبتولیدشدهوآالرمگردد،دستگاهاتفاقبیفتدکهباعثقطعشدنمسیراتصال

کند.میجلوگیریMonopolarژنراتور

 کهسطحیصورتدرکندورابررسیمیبهبیمارپلیتشدهباشد،اتصالمناسباستفادهدوتکههایپلیتچنانچهاز

 کافینباشد، اندازه تماسبه فعالشدنومناسبتولیدشدهآالرمموثر فعالیتاز ادامة یا Monopolarژنراتور

کند.میجلوگیری

  از باشددوتکههایپلیتچنانچه شده استفاده تغییراتدرغیرMonopolarوژنراتور بهپلیتاتصالفعالباشد،

ازفعالومناسبتولیدشدهآالرم،باشداینتغییراتبیشترازمیزانمناسبکهصورتیکندودررابررسیمیبیمار

 کند.میجلوگیریMonopolarژنراتورشدن

 

 هشدار

از مطمئنشویدتا بیمار اتصالپلیتبه اینمسیرهایاز  مسیرهایناخواستهجلوگیریشود. نشتجریاناز

درتماساست)مانندتجهیزاتالپاروسکوپی،دستگاههاینقاطیازبدنبیمارکهبااشیاءفلزیناخواستهشامل

بدنبیمارونیزهرمسیریازبدنبیمارتازمینمانندنقاطتماساپراتوربادیگرمثلتجهیزاتمانیتورینگو...(

میباشد.

باشدوچنانچهدرکیفیتتماسپلیت،میزانتماسموثرآنبابدنبیماربسیارحائزاهمیتمیدوتکههایدرپلیت

آن دستگاه باشد، داشته مشکلیوجود بیمار بدن  با اعالم و حسنموده نماید.میآالرمرا از هایپلیتاستفاده

دهد.رابهشدتکاهشمیونیزمسیرهایناخواستههایناخواستهدرمحلپلیتسوختگیدوتکه،احتمال

توصیهمیشرکتمهندسیکاوندیشسیستم استفادهشودتاسیستم(Dual Pad)ازپلیتهایدوتکّهکهنمایداکیداً

ه،کیفیتتماسپلیتبابیمارتکهاییکتدرصورتاستفادهازپلیکنترلکیفیتاتصالپلیتبهبیمارفعالشود.

.وایمنیبیماربراثرعدمتماسپلیتبابدنبیمارمیتواندبهمخاطرهبیافتدتوسطدستگاهکنترلنخواهدشد
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 بیمار پلیتانتخاب جنس و ابعاد 

حداقلسطحموردنیاززیربیمار،بستگیبهتوانخروجیمورداستفادهدارد.درشکلپلیتانتخابجنسوابعاد

،بیانشدهاست.هاپلیتبرایانواع

 

A :بیمار از جنس  پلیتSilicon Rubber باشد. می 

B:  جنس بیمار از پلیتStainless Steel، باشد. می های هادی جریان الکتریکی  بدون استفاده از ژل 

C: یکبار مصرفی كه دارای  های پلیت یا و جریان الکتریکی های هادی  ژلی قابل انعطاف با استفاده از لزبیمار از جنس صفحات ف پلیت

 .باشند میهای چسبنده  ژل های هادی جریان و ژل


 هشدار

،الزماستباتوجهبهحداکثرتوانخروجیمورداستفادهرویهربیمار،حداقلسطحتماسUUایمنیبیمارUUبهمنظور

.الزمبرایصفحةبیمار،رعایتشود

 پایی پدال
،Monopolarپاییپدالدوتاییبهکانکتورپاییپدال،الزماستیکMonopolarدرتکنیکپاییپدالبرایاستفادهاز

 Monopolar،فشارپدالآبیوباMonopolar Cut،فشارپدالزردبررویپنلپشتمتصلگردد.دراینحالتبا

Coag.گردد.فعالمی
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باشد:بصورتزیرمیکههمراهبادستگاهدراختیارشماقرارگرفتهاست،دوتاییپدالپایی

 

 هشدار

موردتأییدقرارگرفتهوبندیدستگاهداخلبستهکهدوتاییپاییتنهاازپدالکندشرکتکاوندیشسیستمتوصیهمی

استفادهنمایید.باشد،میواحدکنترلکیفیتشرکت

 جراحیاز  حاصل دود فیلتراسیون مزایایاستفاده از  قابلیت
بمنظورجمعآوریدودتولید.استشدهفراهمMeg1-RهمراهدستگاهبهIvacمکشدوددستگاهاستفادهازقابلیت

ازاینوسیلهبرای.کهدرآنهابافتیتوسطالکتروکوتربرداشتهمیشود،بکارمیرودشدهدرطولجراحیهایباز

خطربرایتماستیمجراحیبادودناشیازعملجراحیوفیلتراسیوندودهاودرنتیجهکاهشحداقلرساندن

 .سالمتیآنهاوهمچنینفراهمآوردنمحیطکارمناسباستفادهمیشود



 

 احتیاط

براIvacدستگاهمکشدودی،شدهدرطولجراحیجاددودافیلتراسیونقابلیتازاستفادهبرای ازیبانیپشتیرا

 براییدنمایهتهMeg1-Rدستگاه و مزای. مکشدود، دستگاه کار اصول از کاربردهایااطالع نصبویو آن،

.ییدمراجعهنماIvacاستفادهازدستگاهیبهراهنماMeg1-Rواتصالآنبهیاندازراه
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 تنظیم مد و تواننمایش و در قسمت  Cuttingبه مشخصات مربوط 

 













 CUTTINGدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

       LEDشدن  دهندۀ فعال نشانCUTTING 

 CUTTING های تنظیم توان خروجی دكمه      

 PUREدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 BLENDدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 PULSED CUTدهندۀ انتخاب مد  نشان LEDدكمه و       

 

داشتنانگشتبررویآنها،توانخروجیباسطوحمعینیابانگهویهایتنظیمتوانخروجیفشاردکمهرباهربا

یابد.تغییرمی

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
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  Cutting هایمد

Pure )برش خالص(: 

.استزیباییهایجراحیوپوستبرشبرایمناسبوکناریهایبافترویمخرباثراتحداقلباخالصبرش

.کندینمیادیزییربافتتغیتماهیرامناسباستزینمونهبرداریمودبراینا



Blend:

.استمناسبپوستیضایعاتوزگیلخال،برداشتنبرایموداین،مجاوربافتهایسطحیانعقادباهمراهبرش

 

Pulsed Cut:

امپدانسبافتبهصورتپالس بهصورتاتوماتیکومتناسببا هایبرشهوشمندپالسیکهجریانالکتریکیرا

دریکفازبرشودرفازبعدیانعقادمیباشدوباجلوگیریازبرشکنمنقطعاعمالمی عمیق،هایناگهانیود.

 کند.کنترلبیشتریرابرایجراحتأمینمی



اینموددرزمانیکهیکسرقلمحلقویجهتبرداشتپلیپیاخالبزرگاستفادهمیشودوسطحتماسالکترود

اینمودباتوجهبهتوانقابلتوجهآنمناسببرایجراحیپلیپهایباقطرکمبابافتزیاداست،کاربرددارد.

د.باشنمی

متریجلورفتهوعملجراحیبهخوبیمدیریتبااستفادهازاینمود،جراحمیتواندبادقتباالتربهصورتمیلی

در وباالتر،شدتانعقادوبرشLevel=80،برشخالصباحداقلانعقاداتفاقمیافتدولیازLevel=50شود.

.کهماکزیممتوانباحداکثرانعقادحاصلمیشود150wهمزمانافزایشمییابدتاحداکثر

،دستگاهبصورتهوشمند،برشبافتراتشخیصدادهوبطورهمزمان،بابهصدادرآمدنPulsed Cutدرتکنیک

بدینترتیبجراحاطالعاتبیشتریازسرعتومیزان بهاطالعجراحخواهدرسید. یکبوقاضافیبرشبافت،

ءخواهدیافت.وردهوایمنیدرطولعملجراحی،ارتقابرشبافتبدستآ
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 در قسمت نمایش و تنظیم مد و توان .Coagulationبه مشخصات مربوط 

 

 
 

 

 COAGULATIONدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

      LED شدن  دهندۀ فعال نشانCOAGULATION 

 COAGULATION های تنظیم توان خروجی دكمه      

 FORCED مدانتخاب  دهندۀ نشان LEDدكمه و       

 FULGURATION مدانتخاب  دهندۀ نشان LEDدكمه و       

 PULSED SPRAY مدانتخاب  دهندۀ نشان LEDو  دكمه      

 BIPOLAR مدانتخاب  دهندۀ نشان LEDدكمه و       

انگشتبررویآنها،توانخروجیباسطوحمعینیداشتننگهویاباهایتنظیمتوانخروجیفشاردکمهرباهربا

یابد.تغییرمی
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 .Coagulationهای  مد

Forced: 

مناسباستومعموالًدراینمودازالکترودهایکرویویاالکترودهایضخیمبابرایانعقادبافتهاوعروقکوچک

شود.میسطحتماسزیادبابافتاستفاده

تواندجهتبرشباتوقفخونریزینیزاستفادهشود،کهدرمقایسهبادرصورتاستفادهازسرقلمتیزوظریف،می

تهایمجاوربیشتراست.توقفخونریزیوتأثیررویبافBlendمود

Fulguration:  

 (Desiccation)سازیبافتهاحداکثرتوقفخونریزینسبتبهسایرمودهاومناسببرایخشک

 قابلیتایجادقوسالکتریکیوجرقهومناسببرایتخریبتعمدیبافتها)فرضاًازبینبردنتومور(

Pulsed Spray: 

یکمیلیمترازمناسببرایانعقادهایسطحیاستو  درجاهاییکهمیخواهیمالکترودبهبافتنچسبدوحدوداً

شود.بافتفاصلهداشتهباشد،استفادهمی

  Monopolarتغییرات سطوح توان در

پلهتغییراتسطوحتوانهایمختلفتقسیمشدهاست.بهرنجMonopolarسطوحتوانقابلتنظیمبرایMeg1-Rدر

بهصورتزیراست:pulsed cutوبرایمدهایمونوپوالربهغیراز باشدمتفاوتمیهایمختلفدررنج

 9پلهبا60تا0از:9رنج

 2باپله902تا60:از2رنج

 6باپله920تا906:از3رنج



یشترچهسطحتوانبهراستکهیرصورتزبهیخروجتوانمقدارباچهارسطحتوانیداراPulsed Cutتکنیک

.بودخواهدبیشتروانعقادبرششود،شدت

 9:60سطحدر

 2:80سطحدر 

 3:990درسطح 

 3:960درسطح 

 

 Monopolarانتخاب توان خروجی در 

وانعقادترینعواملمؤثردرکیفیتبرش،یکیازمهمMonopolarتکنیکانتخابمناسبمقدارتوانخروجیدر

است.
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مقداربهینةتوان سرعتحرکتدست،هندسیالکترودفعالمورداستفادهشکلبستگیبهعواملمختلفیازقبیل،

جراح،نحوۀحرکتالکترودرویبافت،خصوصیاتبافتوشکلموججریانانتخابشدهدارد.

اماتوجهبهمواردزیر بستگیبهتجربیاتونظرشخصجراحدارد، مناسب،درانتخاباگرچهانتخابتوانکامالً

:شودتوصیهمیتوان

 درمدPure،ترودهایسوزنیویاکاستفادهازالدرصورتLancet،وترهایپایینازتوان،کهقطربسیارکمیدارند

.هایباالتراستفادهشودازتوانترمثلالکترودهایچاقوییزرگالکترودهاییباقطرباستفادهازصورتدر
 توانازبیشترستیانتخابشدهبایتوانها،هایچرب،بهخاطرافزایشمقاومتالکتریکیاینبافتدربرشبافت،

 انتخابشود.هایدیگربافتبرایبرش

 همانععبورجریانکشدهوجوددارد هاوخونخشکایازبافترویسطحالکترودهایکثیف،الیهازآنجاکه

داشتن،تمیزنگهحدتوانزجلوگیریازانتخاببیشابرایباشد.میتوانبیشازحدانتخابازبهنی،شودکافیمی

ضروریاست.الکترودهایفعالسطح

  Cutting تنظیم نحوۀ
دکمةمربوطهرافشاردهید Pulsed Cut و Pure،BlendبررویهرکدامازمدهایCutting برایتنظیمتکنیک -9

 آنروشنگردد.LEDتا

هایشود.برایتغییرآن،دکمه،مقدارتوانمربوطبهمدجاری،نمایشدادهمیCutting درقسمتنمایشگرتوان -2

،یکواحدمقدارتوانتغییرPulsed cutدرمدهایغیرازهاتنظیمتوانرافشاردهید.باهربارفشارایندکمه

باهربارpulsed cutدرمدهایمذکورنگهدارید.توان،دسترابررویدکمهکند.برایافزایشسرعتتغییرمی

 تغییرمینماید.960و60،80،990،توان،توانبینسطوحصفرهایفشاردکمه

  Coagulationتنظیم  نحوۀ
BipolarویاForced،Fulguration،Pulsed SprayبررویهرکدامازمدهایCoagulationبرایتنظیمتکنیک -9

 آنروشنگردد.LEDدکمةمربوطهرافشاردهیدتا

2-  توان قسمتنمایشگر میCoagulationدر نمایشداده جاری، مد مربوطبه توان مقدار آن،، برایتغییر شود.

برایافزایشکند.ها،یکواحدمقدارتوانتغییرمیهایتنظیمتوانرافشاردهید.باهربارفشارایندکمهدکمه

 هایمذکورنگهداریدسرعتتغییرتوان،دسترابررویدکمه

 

 Monopolarنحوۀ استفاده از 

 بهکانکتورپلیت)بررویپنل(دستگاهوصلکنید.راپلیتموردنظر -9

 )بررویپنل(دستگاهوصلکنید.Monopolarابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -2

 مخصوص)بررویپنلپشت(متصلنمایید.پاییپدالرابهکانکتورآن،پاییپدالاستفادهازصورتدر -3
 

 (.دوقسمتقبلیرادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید)رجوعکنیدبهMonopolarتنظیمات -3

 ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید. -6
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وبرایفعالنمودنزردپاییپدالپدالیا،سوئیچانگشتیزردوCUTTINGمودهایمربوطبهبرایفعالنمودن -5

COAGULATIONبافعالشدن،آبیرافشاردهیدپاییپدالسوئیچانگشتیآبیویاMonopolar،LEDهای

Monopolar Cut)مربوطبهMonopolarفعالشدنژنراتوردهندۀنشان ،روشنشدهو(.Monopolar Coagیا

 شود.برایادامةپروسةبرشویاانعقاد،دستگاهرافعالنگهدارید.میصدایپیوستةبلندگوشنیده

0-  باتوقففشاربررویسوئیچانگشتییا انعقادموردنظر، فعالیتدستگاهراپاییپدالپسازانجامبرشویا ،

 .متوقفکنید
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 2فصل 2

 Bipolarتکنیک 

 بهمربوطمشخصاتBipolarکانکتورهاقسمتدر 

 کانکتورBipolarآنیجانبلوازمو 

 ییپاپدال 

 بهمربوطمشخصاتBipolarتوانومدمیتنظوشینماقسمتدر 

 درتوانسطوحراتییتغBipolar 

 درخروجیتوانانتخابBipolar 

 میتنظۀنحوBipolar 

 ازاستفادهۀنحوBipolar 
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 در قسمت كانکتورها Bipolarمشخصات مربوط به 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bipolarهای  كانکتور ابزار      

      LED شدن ژنراتور  دهندۀ فعال  نشانBipolar كانکتور و دریافت خروجی از Bipolar 

       

 و لوازم جانبی آن Bipolarمشخصات مربوط به كانکتور 

 


(mm2 Coaxialفیش ) .Berchtold , MartinباکانکتورمخصوصنوعBipolarکابلجهت2کانکتورشماره-الف

.4mmباکانکتورعمومیدوفیشهباقطرBipolarکابلجهت3و9یا3و9کانکتورشماره-ب

از28.5mmب افاص لة4mmب اقط رفیش ه}دوولیل بباکانکتورنوعBipolarکابلجهت3و9کانکتورشماره-پ

 .{یکدیگر

از44mmب افاص لة4mmب اقط رفیش ه}دوول یل بباک انکتورن وعBipolarکابلجهت3و9کانکتورشماره-ت

یکدیگر{.

 Bipolarحالتفعالشدنمد6چراغشماره-ث

5 

2 
 

1 
 

1 
 

2 
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 Bipolarابزارهای 

 هشدار

تأیبندبستهداخلBipolarهایابزارازتنهاکندمیتوصیهسیستمکاوندیششرکت مورد که واحدییددستگاه،

استفادهلبولیوBowa،Fiab،Martin،Tecnoهایشرکتیابزارهایاشرکتقرارگرفتهاستویفیتکنترلک

.ییدنما


 در Meg1-Rدستگاه ، ابزارهایمتنوع از استفاده کانکتورBipolarامکان مشخصاتایندارایانواع دارد. وجود ها

 کانکتورهادرجدولزیرآوردهشدهاست.
 

 فیش)های( اتصال به دستگاه نحوۀ فعال شدن كانکتور ابزار

 كانکتور دو پین



 معمولی mm4های  فیش پایی پدال

 كانکتور دوقلو



 معمولی mm4های  فیش پایی پدال

 (Martin)نوع  mm2 Coaxialبا فیش  كانکتور



 mm2 Coaxialفیش  پایی پدال

 

 .Bipolar Coag های پنست

پن گوناگونیاز شBipolarهایستانواع مختلفکلبا ابعاد و کهها دارد بافتیوجود قابلاستفادهبرایانعقاد ها

اشند.بیم

 

بدینترتیبدر.سرپنست،بقیةنواحیازموادعایقپوشیدهشدهاستبهغیرازانتهایدو، Bipolarهایپنستدر

باعثسوزشدستجراحچنین،مهد.دههنگامتماسبابافت،بهغیرازنوکپنست،درنواحیدیگرانعقادرخنمی
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شود،نخواهدشد.فعالمیBipolarهنگامیکهخروجی
 

 توجه

هایاعمالفشارزیادبهپنست،ویابازکردندوشاخةپنستازیکدیگراجتنابکنید،زیراباعثخرابیپوششاز

شود.عایقرویپنستمی



 پایی پدال
ازپدال تکنیکبرایاستفاده استمدBipolarپاییدر الزم ،Bipolarانتخابگردد اتصال، از بهدوکانالهپدالو

پدال پشت)پاییکانکتور پنل روی شود(بر حاصل اطمینان حالتبا این در پدال. رنگفشار مد،آبی فعالاین

گردد.می
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 تنظیم مد و تواننمایش و در قسمت  Bipolarمشخصات مربوط به 

 

 










 COAGULATIONدهندۀ مقدار توان خروجی  نمایشگر نشان      

      LED شدن  دهندۀ فعال نشانCOAGULATION 

 BIPOLAR مددهندۀ انتخاب  نشان LEDدكمه و       

 
معینیداشتنانگشتبررویآنها،توانخروجیباسطوحویابانگههایتنظیمتوانخروجیفشاردکمهرباهربا

 یابد.تغییرمی

 

 

 Coagulation  Bipolar  مد

 

 
.بااستفادهازاینمودانعقادخیلیظریفباحداقلکربنیزاسیونوسوختنبافتهاراخواهیمداشت

 دارندpacemakerمناسببرایعملجراحیرویبیمارانیکه

 

 

 

 

 

3 
 

1 
 2 
 

1 
 

2 
 

3 
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 Bipolarتغییرات سطوح توان در 
نمایشگرتوانودکمههای.قرارداردCOAGULATIONدرستونBipolarباتوجهبهاینکهمودMeg1-Rدر لذا

توجهبه.مشترکخواهدبودCOAGULATIONمربوطبهتغییرتواندراینمودباسایرمدهای پایینولیکنبا

پلهتقسیمشدهاست.کوچکتریفهایمختلبهرنجBipolarسطوحتوانقابلتنظیمبرای،بودنتواندراینمد

باشد.هایمختلفمتفاوتمیتغییراتسطوحتواندررنج

 9/0پلهبا9تا0:از9رنج

 2/0باپله6تا9:از2رنج

 6/0باپله90تا6:از3رنج

 9باپله20تا90:از3رنج 

 2باپله60تا20:از6رنج 

 Bipolarدر انتخاب توان خروجی 

:شودتوصیهمیتوجهبهمواردزیر،درانتخابمناسبتوان

 درBipolar Coagulation،انتخاببیشازحدتوانخروجی،باعثچسبیدنالکترودبهبافتوکربنیزهشدنسطح

رشود.اگرنوکپنستتمیزباشدوتوانبهصورتبهینهانتخابشود،انعقادکاملدالکترودوعدمعبورجریانمی

پذیرد.صورتمیUUثانیه6تاUU9طیزمانحدود
 دراگرBipolar Coagulation،شودتوانکمترازحدنیازانتخابشود،انعقادبسیارکندانجاممی. 

 دراگرBipolar Coagulation،رفته،ممکناستباعثباالرفتنفشارتوانزیادانتخابشود،دمایبافتسریعاًباال

 هاشود.درنتیجه،ترکیدنوپارهشدنبافتها،وبافتبخارداخل

 Bipolarنحوۀ تنظیم 
 آنروشنگردد.LEDتارافشاردهیددکمةمربوطه Bipolarمدبرایانتخاب -9

COAGULATIONدرقسمتنمایشگرتوان -2 برایتغییرنمایشدادهمیجاری،مدمقدارتوانمربوطبه، شود.

هایدکمهآن، ایندکمهتنظیمتوانرا فشار بار هر با دهید. توانتغییرمیفشار یکواحدمقدار برایها، کند.

 هایمذکورنگهدارید.افزایشسرعتتغییرتوان،دسترابررویدکمه

  Bipolarاستفاده از نحوۀ
 دستگاهوصلکنید.Bipolarابزارجراحیموردنظررابهکانکتور -9

 نمایید.متصل)بررویپنلپشت(پاییپدالرابهکانکتورپاییپدال،پاییپدالزاستفادهادرصورت -2

 (.قسمتقبلیبهرجوعکنیدرادرقسمتتنظیممربوطهانجامدهید)Bipolarتنظیمات -3

 ابزارجراحیرابررویبافتقراردهید. -3

6-  نمودن فعال دهیدراآبیپاییپدالBipolarبرای .فشار شدن فعال Bipolarبا ،LEDشدندهندۀنشان فعال
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دستگاهرافعالنگهانعقاد،شود.برایادامةپروسة،روشنشدهوصدایپیوستةبلندگوشنیدهمیBipolarژنراتور

 دارید.

 .پایی،فعالیتدستگاهرامتوقفکنیدپسازانجامانعقادموردنظر،باتوقففشاربررویپدال -5
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كارگیری  و نحوۀ به LCD نمایشصفحات 

 آنها

 شگرینماصفحاتیکاربردهاLCD 

 تنظیمصفحات(Settings)  

 ریزیبرنامهبهمربوطصفحات(Programming)  

 اندشدهجادیادستگاهکارهنگامدرکهییهاآالرمکدشینماةصفح 



 كارگیری آنها و نحوۀ به LCDصفحات نمایش :5فصل

 V1.206/31  9318،دی 

 

 LCDكاربردهای صفحات نمایشگر 

شود:برایدومنظوراستفادهمیLCDگرنمایش ازMeg1-Rهدردستگا

 صفحاتبرخیازLCDوتنها فقطاطالعاتینمایشیبوده آندراختیاروعملکردوضعیتدستگاهدرموردرا

دهند.برایمثال:میکاربرقرار

 Generalبرنامةاصلیسیستمراکهیکیازسهبرنامةاصلیدرسطراول،LCDکهژنراتورفعالنیست،درحالتی

SurgeryویاMicro Surgeryدرسطردوم،مدانتخابشدهبرایدهد.،نشانمیباشدمیCUTTING کهیکیاز

Pureهایمد ،lend میباشدمیPulsed Cutیا داده نشان برای.شود، شده انتخاب مد نیز سوم سطر در

COAGULATIONهایمدازمیانForced،Fulguration،Pulsed SprayوBipolarدرسطرشود.نمایشدادهمی

 نیز صورتوجود،آالرمچهارم در میها، نمونه.دنشونمایشداده صفحة بودنLCDایاز فعال حالتغیر در

نشاندادهشدهاست.زیرراتور،درشکلژن






 Monopolarحالتسه،ازمیانکهژنراتورفعالاست،درسطراول،نوعخروجیکهفعالشدهاستدرحالتیاما

Cut،،Monopolar Coag،Bipolar Coag،شودودرسطرسوممدنشاندادهمی،درسطردوم.شودنشاندادهمی،

اینمونه شود.مشاهدهمی ( Hand SwitchیاFoot Switchرایفعالشدناستفادهشدهاست)نوعلوازمجانبیکهب

نشاندادهشدهاست.زیر ازاینصفحاتدرشکل






 تنهاازطریقصفحةنمایش،هایدستگاهریزیبرنامهوعالوهبرامکاناتنمایشیمذکور،بخشیازتنظیماتتکمیلی

LCDتاییکهزیرچهارکلیدهوصفحLCD.قراردارد،قابلانجاماست 

هاییبرایانجامتنظیمات)ورودبهصفحاتبعدی،برگشتبهصفحاتقبلیو،ابزارLCDدرهرصفحةنمایشگر

شوندودرهرصفحهتانمایشدادهمیLCDترینخطها(قراردادهشدهاست.اینابزارهادرپایینانتخابگزینه

هایمتناظرصفحهکلیدتوسطدکمهها،تواندوجودداشتهباشد.استفادهازعملکردهریکازاینابزارچهارابزارمی

چهارتاییقابلانجاماست.





  MONOPOLAR  COAG    

 Effect: Fulguration 

 Activation: Foot sw 

  

  GENERAL SURGERY       

 CUT: Pulsed Cut 

 COAG: Bipolar 

 Er: PT                      Menu   
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باشد:تنظیماتبصورتزیرمیبرایابزارهایدراختیارقراردادهشده

Menu ورودبهصفحةMain Page 

Ent.تاییدگزینهوانتخابادامةمسیریاادامةعملیاتدرصفحةنمایش
یاافزایششمارهویاتغییرحروففلشحرکتبهسمتباال
ویاکاهششمارهفلشحرکتبهسمتپایین

Backانتخابحالتبرگشتبهصفحةقبلدرصفحةنمایش
Set تاییدانتخابویاتنظیمانجامشده
Inc افزایشمقدارگزینةانتخابشده

Dec کاهشمقدارگزینةانتخابشده
Load فراخوانیبرنامه
Save سازیبرنامهذخیره

Name ورودبهصفحةنامبرنامه
CHR زنبرنامهبرایتغییرآنانتخابحرفچشمک

 (Settings) صفحات تنظیم

هایکلیوجوددارد.درصفحاتتنظیم،امکانتنظیممد

 صفحات تنظیمورود به  نحوۀ

 .شوید(Main Pageصفحةمنویاصلی)رافشاردهیدتاواردMenuابتداکلید -9
 


 

نمایید.انتخابراSettingsعبارتوهایابزارمنویاصلیباکمکدر -2

 .شویدمربوطهواردصفحة.Entفشارکلیدسپسبا -3
 

 

  General Surgery ،Micro Surgeryمدهای نحوۀ انتخاب 

قراردادهشدهاست.General Surgery،Micro Surgeryعمومیمددودرقسمتتنظیمات،امکانانتخاب

General surgery:در.مدهابهصورتنرمالموردنظرباشندها،تمامتکنیکدرشودکهزمانیانتخابمیمداین

.حالتعادیهمیشهبایستیاینمدانتخابشود

Micro surgery توان: ازاینمداستفادههایپایینودقتباالمدنظرزمانیکهاعمالجراحیظریفبا باشد،

              SETTINGS   

Mode: General 

 

Back                               Ent. 

 

         MAIN PAGE           

Settings 

    Programming 

 Back                              Ent.  
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شود.می



نمایید:ها،بصورتزیرعملهرکدامازاینمدبرایانتخاب

 (شوید.Settingsواردصفحةتنظیم)ابتدا -9

نمایید.راانتخابModeگزینةوهایابزارباکمکصفحةتنظیمدر -2

 .شودظاهرعمومیتافضایانتخابمدهایفشاردهیدرا.Entدکمة -3






 نمایید.راانتخابمدکلیموردنظروهایابزارباکمک -3

بصورتشکل،بهمدتچندلحظهLCDفشاردهید.دراینحالتصفحة،انتخاببرایتاییدراSetکلیدسپس -6

 گردد.،ظاهرمیامشدهبهمعنیتاییدانتخابانجزیر،






 (Programming)ریزی  برنامه مربوط بهصفحات 
هایمتفاوت،برایجراحیشاملتنظیماتمختلفمدوتوان،،برنامه30سازی،امکانذخیرهMeg1-Rدردستگاه

نماید.جراحتفاوتراایجادمیهایمفراهمشدهاست.اینتنظیماتازپیشتعیینشده،امکانتغییراتسریعدرعمل

ذخیرهکلیدچهارتاوصفحهLCDتواندتوسطمی را نظرخود ودرمواقعلزومآنراییبرنامةمورد سازینموده

 فراخوانینماید.

 (Programming) ریزی برنامهصفحات ورود به  نحوۀ

 .شوید(Main Pageصفحةمنویاصلی)رافشاردهیدتاواردMenuابتداکلید -9

نمایید.انتخابراProgrammingعبارتوهایابزارمنویاصلیباکمکدر -2

 .شویدمربوطهواردصفحة.Entفشارکلیدسپسبا -3
 



 


  PROGRAMMING 

Load 

    Save 

Back                               Ent. 

 

         Operating  mode 

               is  set  on 

   GENERAL   SURGERY 

 General Surgery 

    Micro Surgery 

     

Back                               Set 
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 فراخوانی برنامۀ از پیش تعیین شده در حافظهنحوۀ 

 

 (شوید.Programming)ریزیبرنامهواردصفحةابتدا -9

 نمایید.انتخابراLoadعبارتوهایابزارکمکبا -2

 شوید.(Load Pageصفحةفراخوانی)واردتافشاردهیدرا.Entدکمة -3
 

 
 

 نمایید.دنظرراانتخابورشمارۀبرنامةموهایابزارکمکبا -3

Loadدکمة -6 دراینحالتصفحةشودحافظةانتخابشدهفراخوانیاطالعاتتافشاردهیدرا .LCDبهمدت

 گردد.ظاهرمیبعدیبصورتشکل،چندلحظه
 



 هنحوۀ ذخیره كردن برنام

 (شوید.Programming)ریزیبرنامهواردصفحةابتدا -9

 نمایید.انتخابراSaveعبارتوهایابزارکمکبا -2

 شوید.(Save Pageصفحةذخیرهسازی)واردتافشاردهیدرا.Entدکمة -3
 

 
 

 نمایید.انتخابهبرنامرابرای)30تا9موردنظر)شمارۀحافظه،بینشمارۀابزارکمکبا

نامکاراکتررافشاردهیدتاواردصفحةنامبرنامهشوید.دراینحالتاولینNameمه،دکمةگذاریبرنابراینام -3

 باشد.برنامهبصورتچشمکزنمی
 

 
 

توانازبینرامیکاراکترزننامبرنامهانتخابنمایید.هررابرایقسمتچشمکموردنظرکاراکتر  ابزارباکمک -6

 انتخابنمود.9تا0حروفانگلیسییااعداد

زندرآید.باهربعدیبصورتچشمککترکارارافشاردهیدتاCHRدکمةنامبرنامهکاراکترهایبرایتغییربقیة -5

     PROGRAM  NAME     

Program      No: 1 

                    Name: AAAAA 

Back              CHR       Set 

         SAVE  PAGE 

Program      No: 1 

                    Name :AAAAA 

Back                Name    Save 

         Program  No:  1          

               AAAAA 

         is  being  loaded 

           LOAD  PAGE 

Program     No: 1 

                    Name: AAAAA 

Back                              Load 

 



 كارگیری آنها و نحوۀ به LCDصفحات نمایش :5فصل

 V1.206/63  9318،دی 

موردنظرکاراکترکند.سپس،مانندبندقبلباشد،تغییرمیزننام،کهقابلتغییرمیچشمککاراکترCHRبارفشار

راانتخابنمایید.اینکارراتاانتخابکاملنامبرنامهادامهدهید.

بصورتشکلزیر،بهمدتچندلحظهLCDدراینحالتصفحةفشاردهید.برایتاییدنامبرنامه،راSetکلید -0

 شود.میواردصفحةذخیرهسازیدوبارهگردد.وظاهرمی
 


 

 هایموجودبررویپنلجلوانجامدهید.راتوسطکنترلموردنظرتنظیماتمدوتوان -8

بهمدتچندLCDذخیرهشود.دراینحالتصفحةهحافظتنظیماتانجامشدهدرتافشاردهیدراSaveدکمة -1

 گردد.ظاهرمیعدیببصورتشکل،لحظه
 

 

 اند در هنگام كار دستگاه ایجاد شدهكه  هایی آالرمكد  ۀ نمایشصفح
بهکنید)رجوعگرددممربوطهدرحافظهذخیرهمیدرهنگامکاربادستگاه،کدآالرهاازآالرمدرصورتایجادبرخی

 (60صفحةدرهاآالرمکدولاجد

 های ذخیره شده مشاهدۀ كد آالرم نحوۀ

 .شوید(Main Pageصفحةمنویاصلی)رافشاردهیدتاواردMenuابتداکلید -9

نمایید.انتخابراErrorsعبارتوهایابزارمنویاصلیباکمکدر -2

اییایجادشددرهکدآالرم،صفحهباواردشدنبهاین.شویدERRORSواردصفحةرافشاردهیدتا.Entکلید -3

 شود.هنگامکاردستگاهنمایشدادهمی
 

 
 

 توجه

خطاهایمربوطبهوشود.میکهدرحینکاربادستگاهرخدادهاستظاهرهای،تنهاکدآالرمErrorsدرقسمت

شود.نمایشدادهنمیدراینقسمت،Self-Checkingحالت
 

 

 

 

 

 ERRORS 

22,12 

 

Back 

          System  settings            

         are  being  saved          

       into  program  No. 1 

                AAAAA 

              The  Name               

                AAAAA                 

          is  associated  to 

           program  No  1 
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 سیستم آالرم

 آالرمیهاتیوضع 

 آالرمیهاگنالیس 

 حافظهدرآالرمثبتستمیس 

 یاطالعاتیهاتیوضع 

 یاطالعاتیهاگنالیسمشخصات 
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 های آالرم وضعیت

 مربوطهآوردهشدهاست.آالرمدستگاهبههمراهمشخصاتهایوضعیتدرجدولزیر



 اتفاق
آالرم ظاهر شده 

 LCDروی 
 فعالیتتأثیر بر  اولویت گروه

ثبت در 

 حافظه

وضعیت در حالتتقاضایپلیتاشکال در

Monopolarکاربا
Fail: Plate 

-فنی

عملکردی
متوسط

قطعیاعدماجازه

Monopolarفعالیت
*


 وضعیت در عدمپلیتاشکال حالت در

Monopolarتقاضایکاربا
Er: PT 

-فنی

عملکردی
*--پایین

 

 منبعتغذیه داخلیبیشازحدافزایشولتاژ

 قطعفعالیتمتوسطفنی Fail: OVتعیینشده

خروجی توان مجاز حد از بیش کاهش

HFژنراتور
Er: FE پایینفنی-- 

قطعفعالیتمتوسطعملکردی Fail: Time Outدقیقه9کارپیوستةسیستمبهمدت

--پایینعملکردی Er: TOثانیه30بیشازسیستمکارپیوستة

کار حالت به ورود لحظة در تقاضا وجود

حالت در دستگاه که زمانیکه سیستم عادی

Standbyیا Self-Checkingبودهاست 

Er: IR 
-فنی

 عملکردی
پایین

عدماجازۀفعالیت

ژنراتوریکهموجب

رخداداینآالرمشده

 است



--پایینفنی Er: MEخرابیحافظهسیستم

هایداخلیسیستمدربردقطعیارتباطمیان

حالتتقاضایفعالیتسیستم
Fail: Connector متوسطفنی

قطعیاعدماجازه

فعالیت
 

هایداخلیسیستمدرقطعیارتباطمیانبرد

حالتعدمتقاضایفعالیتسیستم
Er: CN پایینفنی-- 

 بیشاز توان مجاز خروجیژنراتورحد در

درحالتفعالیت
Fail: Extra Power فعالیتقطعمتوسطفنی 

 شود.درحافظهثبتمیاینآالرمتنهادرحالتخرابیمدارمونیتورینگپلیتبیمار،*

 

 

 

 



:سیستمآالرم0فصل

V1.206/60  9318،دی 

 پلیتاشکال در وضعیت آالرم 

شود:اینآالرمدردوحالتایجادمی

 :تکهبعلتقطعشدنکانکتوریاکابلپلیتوبرایایناشکالدراستفادهازپلیتیکاشکال در اتصال پلیت

پلیتدوتکهبعلتقطعیکانکتوریاکابلپلیت،کیفیتنامناسباتصالپلیتبهبدنبیمار،قطعکاملاتصالپلیتبه

یاتغییراتزیاددرمقاومتبیندوتکةپلیتمی البتهتغییراتمقاومتبدلیلتأثیراحتمالینویبدنبیمار، زباشد.

شود.چکنمیMonopolarژنراتوربرمداراتپلیت،درحالتفعالیت

 :اینخطابهمعنایاشکالدرمدارمخابرۀوضعیتاتصالپلیتدوتکهبهخرابی مدار مونیتورینگ پلیت بیمار

لتیکهاینخرابیتنهادرحاشود.درحافظهثبتمیمربوطهکدخطای،باشد.باکشفایناشکالسیستمکنترلمی

می فعال غیر بررسیمیژنراتور، باشد اما گردد. با تقاضایکار درصورتوجود Monopolarمتعاقباینآالرم،

(ایجادخواهدشد.Fail: Plate)دستگاهفعالنشدهوآالرم

 حافظه سیستم خرابیآالرم 

شود.حافظهبااینتنظیماتچکمیدرهربارنوشتنتنظیماتسیستمدرحافظه،یکسانبودنمقادیرذخیرهشدهدر

شود.باهرنوعتقاضابرایفعالیتسیستم،وضعیتمی"خرابیحافظهسیستم"یکساننبودنایندومنجربهآالرم

 یابد.پایانمی"خرابیحافظهسیستم"آالرم

 های آالرم گروه وضعیت

بندیشدهدهد،بهدوگروهتقسیمکدامقسمترخمیوضعیتآالرمبراساساینکهاتفاقبیرونیایجادکنندهآندر

است.

 (فنیTechnical) 

 دهد.دردستگاهولوازمجانبیرخمیموردنظراتفاق

 (عملکردیFunctional) 

دهد.درتقابلدستگاهواپراتوریابیمار،درهنگامبکارگیریدستگاهرخمیموردنظراتفاق

درجدولممکناستیکوضعیتآالرمبدالئل )رجوعهایآالرموضعیتمتفاوتفنییاعملکردیایجادگردد.

به کنید صفحة در 65قسمتوضعیتآالرم، مقابلچنینوضعیت( عبارتفنیهایآالرمدر قسمتگروه، -در

 عملکردیقیدشدهاست.

 های آالرم اولویت وضعیت

وضعیت آالرمبه بناهای می، که آسیبی میزان اولویتبه دو باشند، داشته دستگاه یا و اپراتور بیمار، برای توانند

نامیدهشدهاست."ینپای"و"متوسط"IEC 60601-1-8اختصاصدادهشدهاست.ایندواولویتبراساساستاندارد

 اولویتمتوسط 

هایجدی،فعالیتژنراتوردستگاهقطعشدههایآالرمبااولویتمتوسط،بعلتامکانآسیبوضعیتوجوددرزمان

اینموضوعخودمیودستگاهنمی برآوردهسازد. ایدرپیداشتهباشد.تواندخطراتبالقوهتواندانتظارکاربررا

واکنشسریعکاربربرایرفعمشکلوجوددارد.بنابرایننیازبه
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 اولویتپایین 

هایاحتمالیآنقدرخفیفهستندکهنیازفوریبهتغییردرهایآالرمباایناولویت،آسیبدرزمانوجودوضعیت

ناسب،واکنشباشد.اما،بایدکاربرازاینوضعیتآگاهشودتادرزمانمشرایطکاردستگاه)مانندقطعژنراتور(نمی

موردنیازرابرایپاسخبهوضعیتآالرممربوطهنشاندهد.همچنین،دراینحالتکهدستگاهدرحالادامةفعالیت

آید.باشد،نویزشنیداریکمتری)بعلتفوریتکمتراولویتپایین(بوجودمیمی

 های آالرم سیگنال
(توسطسیستموبازرLCD،LED،7-Segmentهایدیداریوصوتی)بوسیلةهایآالرم،سیگنالباکشفوضعیت

تواندازگردد.بهاینترتیب،کاربرمیهافعالمیشود.باروشنشدندستگاهتماموسایلتولیداینسیگنالتولیدمی

(حداکثرفاصلةLCD)بهجز هایدیداریوصوتییگنالصحتسیستمتولیدآالرمآگاهیپیدانماید.برایدرکس

m3شود.حداکثرفاصلةمناسببرایرؤیتازدستگاهبرایکاربرپیشنهادمیLCD،m6/9باشد.می

 های آالرم با اولویت متوسط مشخصات سیگنال

LCDشود،بررویآغازمی":Fail"بارخدادیکآالرمبااولویتمتوسط،عبارتیمرتبطباوضعیتآالرم،کهباکلمة

نمایدوپلیت)براساسنوعآالرم(شروعبهچشمکزدنمیLEDیاERROR LEDشود.همچنین،نمایشدادهمی

،Hz2300متری(وفرکانس9صلةا)ازفdBA01سیگنالصوتیطبقالگویمشخصیتوسطیکبازرباسطحصوت

گردد.تولیدمی

 چشمک زدن   الگویLEDاه 

 شوند.خاموشمیms260روشنوms500متوالیاً

 الگوی تولید سیگنال صوتی 

یکسه کهمجموعاً میburstصوتمتوالی، فاصلةنامیده با و درهرتکرارمیs3شود، باburstگردد. بازر نیز

شود.روشنوخاموشمیms260فواصل

برطرفشدنوضعیت تمامسیگنبا اولویتمتوسط، فقطدرصورتیهایآالرممربوطهقطعمیالآالرمبا کهشوند.

burstسیگنالصوتیتکمیلنشدهباشد،اینسیگنالتاتکمیلburstیابد.ادامهمی

 های آالرم با اولویت پایین مشخصات سیگنال

LCDشود،بررویآغازمی":Er"بارخدادیکآالرمبااولویتپایین،عبارتیمرتبطباوضعیتآالرم،کهباکلمة

گرددوسیگنالصوتیپلیت)براساسنوعآالرم(روشنمیLEDیاERROR LEDشود.همچنین،نمایشدادهمی

گردد.،تولیدمیHz2300متری(وفرکانس9صلةا)ازفdBA01طبقالگویمشخصیتوسطبازرباسطحصوت

 چشمک زدن   الگویLEDها 

شوند.یبصورتپیوستهروشنم

 الگوی تولید سیگنال صوتی 

شود.روشنوخاموشمیms960بازردوبارمتوالیبافواصل

شوند.هایآالرممربوطهقطعمیبابرطرفشدنوضعیتآالرمبااولویتپایینتمامسیگنال
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 های آالرم بندی تولید سیگنال  رتبه

تنهابرایآالرمبااولویت،ینبطورهمزمان،سیگنالآالرمهایآالرمبااولویتمتوسطوپایدرصورترخدادوضعیت

می آالرممتوسطتولید صورترخداد در ضمن، در عبارتگردد. تمام اولویتیکسان، رویهایبا هایمرتبطبر

LCDآید.بهنمایشدرمی
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 سیستم ثبت آالرم در حافظه

تا،شوندحافظهذخیرهمیباشند،بصورتکددرمیخرابیدستگاهدهندۀنشانکهیفنیهاآالرمها،تنهاآالرمازمیان

آالرمرادارد،بهاینمعناکه90سازیدرصورتنیازبتوانازاشکاالتدستگاهمطلعشد.اینحافظهظرفیتذخیره

تگاهویاباشد.محتویاتاینحافظهباخاموشوروشنشدندسآخردرحافظهثبتمیآالرم90هموارهاطالعات

رود.قطعبرقازبیننمی

کاراکترآالرم و  کدمربوطبههرآالرمازدوکاراکترتشکیلشدهاست.کاراکترسمتراستمربوطبهنوعوضعیت

درجداولزیرکاراکترهایمربوطبه.رخدادهاستآالرمآن،درحالتفعالیتی است که مدسمتچپمربوطبه

 آوردهشدهاست.اتفاقافتاده،درحینفعالیتآن،هاییکهآالرمهاومدنوعوضعیتآالرم



 كدكاراكتر سمت راست  وضعیت آالرمنوع 

 1 افزایشولتاژمنبعتغذیهداخلیبیشازحدتعیینشده

 2 کاهشبیشازحدمجازتوانخروجیژنراتور

 4  پلیت مونیتورینگ مدار خرابی حالت در پلیتاشکالدروضعیت

 5 توانبیشازحدمجازدرخروجیژنراتوردرحالتفعالیت

 7 هایداخلیسیستمقطعیارتباطمیانبرد

 1 خرابیحافظهسیستم
 

 

 

 



 كاراكتر سمت چپ كد مد تکنیک
Not active --- 0 

Monopolar Cut/Coag 

Pure 1 

Blend 3 

Forced 6 

Fulguration 7 

Pulsed Cut A 

Bipolar Coag.Manual D 
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 های اطالعاتی وضعیت

بروضعیت وضعیتعالوه اپراتورهایدیگرینیزرخمیهایآالرم، یا بیمار آنهاخطریمتوجه دهندکهگرچهدر

اینوضعیت نیازبهجلبتوجهکاربردارند. اما ها،وضعیتاطالعاتینامیدهشدهوشاملخطایاستفادهازنیست،

و نیست( اپراتور یا بیمار )زمانیکهخطریمتوجه کهدرحالتدستگاه اتفاقجدیدی)مانندفعالشدنژنراتور(

رویمی عادیازدستگاه میاستفاده درجدولدهد، توضیحاتوضعیتزیرباشند. بههمراه هایاطالعاتیدستگاه

مربوطهآوردهشدهاست.


 اتفاق
 عبارت ظاهر شده

 LCDروی 
 تأثیر بر فعالیت

-- صفحةاختصاصیفعالیتژنراتور

 P=0یاصفرشدنتواندرحینکار0کارباتوانشروع
 عدماجازۀفعالیتیا

قطعفعالیت

یاMonopolar CoagوMonopolar Cutتقاضایفعالیتهمزمان

ویاشدهباشدانتخاب BipolarدرحالیکهمدPulsed Cutتقاضایفعالیت

 انتخابشدهباشدPulsed CutدرحالیکهBipolarتقاضایفعالیت

Unacceptable 
Request عدماجازۀفعالیت

 های اطالعاتی مشخصات سیگنال
،وبلندگو(توسطLCD،LED،7-Segmentهایدیداریوصوتی)بوسیلةهایاطالعاتی،سیگنالباکشفوضعیت

شود.سیستمتولیدمی

سیگنال اطالعاتی بههای وضعیتمربوط سایر با ژنراتور، میفعالیت متفاوت اطالعاتی دارایهای ژنراتور باشد.

آید.اینصفحهشاملاطالعاتتکنیکیاستکهبافعالشدنآنبهنمایشدرمیLCDرویایاختصاصیبرصفحه

 فعالیتژنراتور، درهنگام است. فعالشده فعالمیLEDاستکه تکنیکیکه وباشدهایمربوطبه روشنشده ،

توسطیکبلندگوباسطحصوتقابلتنظیم) بطورپیوسته، تولید9 ازdBA00تاdBA60سیگنالصوتی، متری(

گردد.می

 های صوت تولیدی در هنگام فعالیت هر تکنیک فركانس 

Monopolar Cut:Hz580

Monopolar Coag.:Hz620

Bipolar Coag.:Hz300

Pulsed Cut : Hz580 



وضعیت سایر رخداد با روی بر آن با مرتبط عبارتی اطالعاتی، میLCDهای ایننمایشداده از برخی در شود.

هایمرتبطباآنشروعبهچشمکSegment-7نیز(Unacceptable RequestوP=0هایشاملوضعیتها)وضعیت

سیگنالصوتیزدنمی همچنین، تاdBA60)طبقالگویمشخصیتوسطبلندگوباسطحصوتقابلتنظیم،کنند.

dBA00گردد.،تولیدمیمتری(9 از
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  7الگوی چشمک زدن-Segment ها 

7-Segmentبندیبازمانهاms360شوند.روشنوخاموشمی 

 الگوی تولید سیگنال صوتی 

 شود.میروشنوخاموشms360بلندگودوبارمتوالیبافواصل

 های آالرم ی در مقایسه با سیگنالهای اطالعات رتبۀ سیگنال

پیغاممربوطبهوضعیتدرصورتوجودوضعیت تنها )های(آالرمبرهایاطالعاتیوآالرمبطورهمزمان،معموالً

میLCDروی سیگنالنمایشداده بقیة )اما، تولیدمیشود مربوطه آالرم امگردند(.هایاطالعاتیو پیغام LCDا،

مادامکه(P=0،Unacceptable Requestهای)شاملوضعیتاطالعاتیمرتبطباتقاضایکاربرهایمربوطبهوضعیت

.هایآالرماولویتداردتقاضامرتفعنشده،بهپیغاممربوطبهوضعیت
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 8فصل 8

 و انهدام دستگاه تعمیر نگهداری،

 سازندهتیمسئول 

 یادورهینگهدار 

 دستگاهکردنیضدعفونوزیتم 

 یجانبلوازمکردنیضدعفونوزیتم 

 فروشازپسخدمات 
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 مسئولیت سازنده
گیرد.سیستمتنهادرصورترعایتمواردزیرمسئولیتایمنیوعملکرددستگاهرابرعهدهمیشرکتکاوندیش

 هایاینراهنماانجامگردد.اندازیدستگاهطبقدستورالعملنصبوراه 

 هایاینراهنماانجامگردد.استفادهازدستگاهطبقدستورالعمل 

 هایپرسنلسرویسمجازشرکتکاوندیشسیستمویانمایندگیهرنوعتغییردردستگاهوتعمیرآن،تنهاتوسط

 مجازانجامگردد.

 ای نگهداری دوره

 ای نگهداری دوره
برایهرشودتوصیهمی را دستگاه شرکتمهندسیکاوندیش،کنترلایمنیکالیبراسیونوسالیکبار، اختیار در

نمایندگی یکیاز یا و اینشرکتسیستم دهایمجاز آزمونقرار کیفیو نتایجکنترل و ایمنیهید هایاستاندارد

دستگاهرامجدداًهمراهبادستگاهازشرکتدریافتکنید.

 كنترل ایمنی
کنترلایمنیبراساسشاخصهایتعریفشدهوجهتاطمینانازاینکهدستگاهدروضعیتمطلوبازنظرایمنیو

 :اردزیراستعملکردقرارداردانجاممیشودوشاملمو

 بازبینیظاهری 

 آزموناهمی

 مطابقبااستاندارد(آزمونجریاننشتیفرکانسباال IEC 60601-2-2) 

 مطابقبااستاندارد(آزمونجریاننشتیفرکانسپایین IEC 60601-1) 

 مطابقبااستاندارد(آزمونجریانهایکمکیپلیتوحسگربافت IEC 60601-1) 

 مطابقبااستاندارد(آزموناندازهگیریامپدانسزمین IEC 60601-1)

 آزمونجریانمصرفیازبرقاصلی 

درصورتیکهنتایجتستحاکیازهرگونهایرادیااینبررسیهامیتوانندبدونبازکردندربدستگاهانجامشوند.

نمایندههایمجازجهتبررسیورفععیبدادهشود.فورابهشرکتیادستگاهبایدخرابیدرعملکرددستگاهاست

    لطفابههیجعنواناقدامبهبازنمودندستگاهیااعمالتغییراتدردستگاهننمایید.
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 تمیز و ضدعفونی كردن دستگاه

ازپریزبرقخارجنمایید.سپستوسطیکبرایتمیزکردندستگاهابتداآن پارچةراخاموشکنیدوکابلبرقرا

کنندۀمالیم،تمامسطوحدستگاهراپاککنید.نمناکومحلولتمیزکنندهویاضدعفونی


 هشدار

.برایتمیزوضدعفونیکردندستگاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنید

وضدعفونیکردندستگاههستید،پیشازاینکهتمیزناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایکهصورتیدر

دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکامالًتبخیرشوند.


توجه

 گردد؛ دستگاه در خرابی استباعثایجاد ممکن دستگاه داخل قسمتزیریننشتمایعاتبه از که آنجا از

امکاننفوذمایعاتبهداخلآنوجوددارد،درهنگامتمیزوضدعفونیکردندستگاه احتیاطاتالزمرادستگاه،

رعایتنمایید.

 تمیز و ضدعفونی كردن لوازم جانبی

.نماییدعملبندیآنهاطبقدستورالعملموجوددربسته،لوازمجانبیکردنبرایتمیزکردنوضدعفونی

 خدمات پس از فروش
هایمشابهخارجی،سهولتوسرعتعملهایمهمومزایایاساسیایندستگاه،درمقایسهبادستگاهیکیازویژگی

درخدماتپسازفروشاست.
مدت به خرابی23ایندستگاه اینمدتهرگونه در استو تضمینشده کننده، استفاده تاریختحویلبه از ماه

درمحلشرکتبرطرفخواهدشد. بهرایگان، خطایتولیدکننده، ناشیازخرابیقطعاتویا همچنیندستگاه،

نماید.عهدمیسالازتاریختحویلدستگاه،تعمیراتوتأمینقطعاتیدکیدستگاهرات90بهمدتشرکت،

 توجه

نارضایتیدرموردعملکردمحصول بستهبندیوحملونقل،مشتریگرامیدرصورتبروزهرگونهمشکلیا

بازیافتمحصول)پسازپایاندورۀعمرآن(ونیزدر برایبهبودصورتداشتنهرگونهپیشنهادمحصولویا

رمائید.خدماتپسازفروشتماسحاصلفکیفیت،باشرکتمهندسیکاوندیشسیستم،بخش

 انهدام دستگاه 
بصورتصحیحودرمحلبایستیدستگاهاینبرایجلوگیریازتاثیراتمحیطینامطلوبوحفظسالمتیانسانها

دورریختندستگاهازسطلهایریختهشودونبایستیبرایبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیدورهایمناسب

بهشهرداریرجوعشودویامراکزبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکی.برایاطالعاززبالهمعمولیاستفادهنمود

 دستگاهرادرپایانعمربهشرکتکاوندیشسیستمتحویلدهید.
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 مشخصات فنی

 وزنوابعاد 

 ورودیبرق 

 دستگاهعملکردیرابمجازیپارامترها 

 کردنانبارونقلوحملیبرامجازیپارامترها 

 یداخلةحافظ 

 شگرهاینما 

 راتورنژتیفعالیصدا 

 آالرمیصدا 

 یمصرفانیجر 

 باالفرکانسنشتیجریان 

 (پایینفرکانس)ماریبنشتیجریان 

 بیمارپلیتوضعیتکنترلسیستم 

 یکارۀدور 

 یخروجمشخصات 

 استانداردها 

 عاتیمانشت 

 یهایبندطبقهIEC 

 مقاومتیبارمقدارحسببرخروجیتوانممیماکزهاینمودار 

 شدهمیتنظتوانسطححسببرخروجیتوانهاینمودار 
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 ابعاد و وزن

 cm30پهنا

cm33عمق

 cm90ارتفاع

kg8وزن



 برق ورودی

تغذیةدستگاه
V200تاV230

Hz60

V-A500حداکثرتوانمصرفی

فیوز

استاندارد

A2.6

V AC260

mm20*6



 عملکرد دستگاه رایپارامترهای مجاز ب

+C30تاC90دما

%بدونشبنم86%تا26رطوبت

 mbar9050تاmbar000فشارجو



 پارامترهای مجاز برای حمل و نقل و انبار كردن 

+C56تا-C20دما

%بدونشبنم10%تا90رطوبت

 mbar9050تاmbar600فشارجو



 حافظۀ داخلی

B9023ظرفیتذخیره
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 نمایشگرها

هاآالرمهاونمایشحافظه،هادتنظیممبرایکاراکتری20خط3دارایLCDصفحةنمایش

 هاپیغامو

7-Segment6خروجیهاینمایشتوانعددبرای

LED 

هایمختلفعددبراینمایشفعالشدنژنراتوردرتکنیک3

عددبراینمایشنوعپلیتمتصلبهدستگاه2

پلیتعددبراینمایشوجودآالرم9

دیگربجزآالرمپلیتهایآالرمعددبراینمایشوجود9



 راتورصدای فعالیت ژن

(متری9ازفاصلة)dBA00تاdBA60شدتصوت)قابلتنظیم(

فرکانس



Monopolar Cut:Hz580

Monopolar Coag.:Hz620

Bipolar Coag.:Hz300 

Pulsed Cut*:Hz580

فعالدرطولمدتفعالیتژنراتوردوره

بوقاضافیعالوهبربوقفعالیتژنراتورزدهمیشود.درشرایطیدرفازبرش،یک*

 صدای آالرم

متری(9صلةا)ازفdBA01شدتصوت)غیرقابلتنظیم(

Hz2300فرکانس

مدت

یک اولویتمتوسط: با شاملسهصوتمتوالیباburstآالرم

گردد.تکرارمییکبارs3کههر،ms260فواصل

ms960لةدوصوتمتوالیبافاصآالرمبااولویتپایین:



 جریان مصرفی

 یتوانخروجبدونmA920 

 یتوانخروجیممماکزدرA (rms)2
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 جریان نشتی فركانس باال

Monopolar کمترازmA960 

BipolarکمترازmA60

 

 (فركانس پایینبیمار ) جریان نشتی

 µA90ازکمتروضعیتعادی

µA600ازکمتر وضعیتتکاشکالی

 

 سیستم كنترل وضعیت پلیت بیمار
kHz90±kHz 900 گیریفرکانساندازه

رنجمقاومتقابلقبول

 Ohms26کمتراز تکهیک پلیت

 Ohms960 تاOhms26 بیندوتکهپلیت

ایجادآالرم

هایقابلقبولباشد.ت،خارجازرنجمکهمقاودرصورتی-

شدهدرهرگیریاندازه،مقاومتدوتکهدرزماناتصالپلیتکهدرصورتی-

 .گیریشدهافزایشیابدمینیمماندازهمقاومتنسبتبه%60زمانبیشاز

 

 كاری دورۀ
استفادهدورۀ نامی( بار از مقاومتکمتر با بار نامی)یا بار توانخروجیدر حالیکهحداکثر در عادیدستگاه کار

ازایشود،می به استکه UUبدینگونه فعال90هر بهتراستUUثانیه دستگاه، باشدوUUثانیهخاموشUU30بودنژنراتور

دورۀتوان،میبیشترازبارنامیاستفادهشود(چنانچهتوانخروجیکمترازمقدارحداکثرباشد)ویاباربامقاومت

 کاردستگاهراافزایشداد.
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 *مشخصات خروجی

Monopolar Cut 

 ماكزیمم ولتاژ خروجی مد
VP-P 

Crest Factor
**  
 در بار نامی

 ماكزیمم توان خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Pure 95009.0 920500

Blend 95009.0 900500

 Pulsed Cut 90009.0 960500

Monopolar Coag. 

 ماكزیمم ولتاژ خروجی مد
VP-P 

Crest Factor
**  
 در بار نامی

 ماكزیمم توان خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Forced 30003.8 60500

Fulguration 30006.6 26500

Pulsed Spray 30006.6 26500

Bipolar 

 ماكزیمم ولتاژ خروجی مد
VP-P 

Crest Factor
**  
 در بار نامی

 ماكزیمم توان خروجی
Watts 

 بار نامی
Ohms 

Bipolar Coag.0009.06 60260

 باشد. می kHz21±MHz 2* فركانس نامی 
**Crest Factorرابطهزیریابدوازهایانعقادیشکلموجافزایشمیتیکویژگیشکلموجاستوباافزایشآنقابلی

 C.F = Vpeak / Vrms بدستمیآید.

 

 استانداردها

باشد.می IEC 60601-2-2وIEC 60601-1 ،IEC 60601-1-2استانداردهایمرتبطهایمطابقبندMeg1-Rدستگاه

 نشت مایعات

ایطراحیشدهاستکهدرصورتنشتمایعاتدر،بگونهIEC 60601-2-2طبقالزاماتاستانداردMeg1-Rدستگاه

.گرددایمنیوعملکردآنایجادنمیحالتاستفادۀعادی،مشکلیبرای
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 IECهای  بندی طبقه

 Iکالس حفاظتیبندیطبقه

 BF (Body Floating) هانوعخروجی

defibrillation proof
Earth referencedنوعمداربیمار

 

 خروجی بر حسب مقدار بار مقاومتی توانماكزیمم های   نمودار
ماکزیممونصفتواندوحالتتوان،درهانمودارکند.بارتغییرمیمقدارثابتاستوسطحتواندرایننمودارها

 .رسمشدهاستماکزیمم

 

 

 
 







 

 

 

 

 



 



:مشخصاتفنی1فصل

06/02  V1.29318،دی
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 سطح توان تنظیم شدههای توان خروجی بر حسب   نمودار
 .کندتوانازحداقلتاحداکثرمقدارخودتغییرمیسطحبارثابتاستودرایننمودارها
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 (EMCسازگاری الکترومغناطیسی  )
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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. 

 


