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مقدمه :
دستگاه الكتروكوتر جراحي بعد از تعويض هر قطعه يا بعد از
هر مرتبه تعمير بايستي حتماً كاليبره شود .كاليبراسيون
دستگاه باعث اطمينان اپراتور از تطابق بين مقدار تنظيمي
روي دستگاه و مقدار خروجي خواهد شد.
كه اين امر باعث جلوگيري از عوارض ناشي از عدم
كاليبراسيون دستگاه ميگردد .برخي از اين عوارض عبارتند
از :
 -1سوختگيهاي شديد در محل جراحي ناشي از باالتر بودن
توان خروجي دستگاه نسبت به آنچه كه اپراتور روي
دستگاه تنظيم نموده است.
 -2سوختگيهاي ناشي از بين رفتن بخشي از صفحه بيمار.
در اين حالت با كم شدن مساحت ،چگالي جريان زياد گشته
و باعث ايجاد سوختگي در محل تماس صفحه با بدن بيمار
خواهد شد.
 -3نشتي جريان  HFكه باعث سوختگي و اثرات مضر بر
روي بدن بيمارخواهد شد.
براي جلوگيري از موارد باال ،شركت موج پرداز تصوير
دستگاه تستر جراحي الكتروكوتر به نام ESTER 5000K
را طراحي و ساخته است .با داشتن اين دستگاه ميتوان
تمام دستگاههاي الكتروكوتر جراحي را در محل كار خود و
مراكز مختلف و بيمارستانها تست و كاليبره نمود.
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دستگاه طراحي شده توانايي اندازهگيري ميزان توان و
جريان خروجي در دو امپدانس مختلف (  055اُهم و  120اُهم
) در مودهاي مونو پوالر و باي پوالر را دارا ميباشد.
عالوه بر اين مورد ،دستگاه توانايي اندازهگيري ميزان جريان
نشتي  HFو فركانس خروجي را نيز دارا ميباشد.
اجزاي دستگاه :
 مقاومت  055اُهم و  120اُهم ( دو امپدانس متداول بدنشبيه سازي شده )
 صفحه نمايشگر )LCD (2 * 16 Dots مدار كنترلر -مدار شارژر باطري  9ولتي (نيكل -متال)

 -1ميزان توان خروجي ( در امپدانس انتخابي  055اُهم )
 -2ميزان فركانس خروجي ( در امپدانس انتخابي  055اُهم )
 -3ميزان جريان خروجي
 -4بار ( امپدانس ) انتخاب شده
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روش استفاده از دستگاه :
ابتدا كاربر بايدد دسدتگاه الكتروكدوتر جراحدي خدود را بدا
استفاده از  3سيم به دستگاه تستر متصل نمايد ( .به ترتيب
الكتددددرود فعددددال ،الكتددددرود مددددريض و بدندددده ).
سپس ميزان توان ،جريان و فركانس خروجي را در حالت
 Pure-Cuttingبراي اندازهگيري ميزان توان و فركانس
خروجي در حالت  Coagulationاندازهگيري نمايد.
كاربر با استفاده از فيش مبدل مونو پوالر ،باي پوالر همراه
دستگاه مي تواند ميزان توان خروجي مود باي پوالر را نيز
در دو حالت  Pure-Cuttingو coagulationدر دو
امپدانس مختلف  055اُهم و  120اُهم نيز اندازهگيري نمايد.
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 -1كليد  : RESETبا هر دفعه فشار دادن دستگاه براي
اندازهگيري مجدد اماده ميشود.
 -2كليد  : HOLDبه علت باال بودن سرعت تغييرات اعداد
نمايش داده شده روي  LCDكاربر مي تواند با استفاده از
اين كليد صفحه را ثابت نگه داشته و مقادير را يادداشت
نمايد.
 -3كليد  : (Optional) SENDبا استفاده از اين كليد
ميتوان اطالعات نمايش داده شده بر روي  LCDرا از طريق
پورت  RS 233به كامپيوتر ارسال نمود.
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-4كليد  : LOADبا استفاده از اين كليد ميتوان ميزان
امپدانس شبيه سازي شده بدن را ميان دو مقدار  055و 120
اُهم تغيير داد.
 -5كليد  : Isolation Testبا فشردن اين كليد دستگاه
براي اندازهگيري ميزان جريان نشتي HFآماده ميشود،
و به  Isolation Testميرود .در صورت خارج بودن ميزان
جريان نشتي  HFاز مقدار استاندارد ،دستگاه پيغام Fault
 Isolationرا خواهد داد.
 -6به الكترو كوتر جراحي مورد تست متصل ميگردد.
LCD -7
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 -8كليد  : ON/OFFدستگاه توسط اين كليد خاموش و
روشن ميشود.
 : Adaptor Input -9محل اتصال آداپتور  -شارژر
 -10خروجي  BNCجهت مشاهده بر روي اسيلوسكوپ
 : FAN -11جهت خنك نمودن دستگاه
 : RS 232 -12پورت خروجي كامپيوتر
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نحوه شارژ كردن دستگاه :
دستگاه  ESTER 5000Kتوسط باطري  7.4ولتي ليتيوم
آيون كه داخل دستگاه تعبيه شده است ،عمل ميكند .و
همچنين قابليت شارژ شدن توسط شارژر  4.4ولتي كه
همراه دستگاه ميباشد ،را دارا ميباشد .هنگامي كه كاربر
مشاهده كرد كه دستگاه خروجي مناسبي ندارد و يا صفحه
نمايش تواناي نشان دادن كاراكتر ها را ندارد،
بايستي ابتدا دستگاه را خاموش و سپس آدابتور مربوطه را در
محل خود كه كنار دستگاه ميباشد وصل نمايد.
(دستگاه در حالت شارژ است ((charging
مدت شارژ شدن حدود  1/5ساعت ميباشد.
پس از اينكه باطري كامالً شارژ شد ،چراغ سبز رنگ
روي آدابتور روشن ميشود(،شارژ كامل .)Full charg
سپس كاربر ميتواند دستگاه را از حالت شارژ بيرون آورد.
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نمونه جدول تست الكتروكوتر جراحي
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شركت موج پرداز تصوير
آدرس دفتر مركزي :
تهران-باالتر از ميدان وليعصر-جنب سينما استقالل-
كوچه فرشيد –پالک  – 92طبقه اول –واحد 1
تلفن 88234918 :

فاكس 88851928 :

تلگرام 92403849399 :

همراه 92125142240 :

Website:www.mptc.ir
E-mail: info@mptc.ir
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