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OPTIKON 2000 S.p.A. firması ISO 9001 ve ISO 13485 belgeli olup,
oftalmoloji için diagnostik ve cerrari cihazlar üretmektedir.
Tüm OPTIKON 2000 ürünleri medikal cihazlar için AB tarafından
çıkarılan 93/42/CEE direktiflerine uygun bir şekilde üretilmektedir.

İÇİNDEKİLER
Sayfa
1.
2.
3.
4.
5.

ÖN BİLDİRİLER........................................................................... 1-1
SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI .................................................. 2-1
UYARILAR................................................................................... 3-1
SEMBOLLER............................................................................... 4-1
GENEL BİLGİ .............................................................................. 5-1

5.1 SİSTEMİN TANIMI .................................................................................................................. 5-1
5.2 TEKNİK ÖZELLİKLER............................................................................................................. 5-2
5.3 DEVRE ŞEMALARI................................................................................................................. 5-5
5.4 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TABLOSU.................................................................... 5-5
5.4.1
ELEKTROMANYETİK YAYIMLAR ................................................................................. 5-5
5.4.2
ELEKTROMANYETİK BAĞIŞIKLIK................................................................................ 5-6
5.4.3
PULSAR ile TAŞINABİLİR RF İLETİŞİM CİHAZLARI ARASINDA TAVSİYE EDİLEN
MESAFE ÖLÇÜLERİ ...................................................................................................... 5-7
5.5 DİATERMİ GÜÇ ÖZELLİKLERİ .............................................................................................. 5-8
5.6 STERİLİZASYON VE TEMİZLİK ...................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

9.

KURULUM VE BAKIM................................................................. 6-1
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 6-1
AMBALAJIN AÇILMASI VE İLK DENETİM ............................................................................. 6-1
KURULUM İŞLEMLERİ........................................................................................................... 6-1
İRİGASYON/ASPİRASYON SİSTEMİNİN KURULMASI ........................................................ 6-2

CIHAZIN ÇALIŞMASI .................................................................. 7-1
CIHAZIN TANIMI..................................................................................................................... 7-1
CIHAZIN KURULUM İŞLEMLERİ ........................................................................................... 7-5
KULLANICI ARA BİRİMİ ......................................................................................................... 7-8
SESLİ MESAJLAR ................................................................................................................ 7-10

ÇALIŞMA..................................................................................... 8-1
BİPOLAR DİATERMİ............................................................................................................... 8-1
I/A (İRİGASYON/ASPİRASYON) ............................................................................................ 8-3
FAKOEMÜLSİFİKASYON ....................................................................................................... 8-5
ViTREKTOMİ......................................................................................................................... 8-10
OTOMATİK ŞİŞE YÜKSETİCİYE SAHİP CIHAZ TAŞIMA ARABASI................................... 8-12
PEDALLI KUMANDA............................................................................................................. 8-13
BİR PROGRAMIN GERİ ÇAĞRILMASI VEYA SAKLANMASI ............................................. 8-20
KAPATMA PROSEDÜRÜ ..................................................................................................... 8-22

TEMİZLİK, STERİLİZASYON VE BAKIM .................................... 9-1

9.1 TEMİZLEME ............................................................................................................................ 9-1
9.1.1
ÜNİTE ............................................................................................................................. 9-1
9.1.2
AKSESUARLAR ............................................................................................................. 9-1
9.2 STERİLİZASYON .................................................................................................................... 9-1
9.2.1
ÜNİTE ............................................................................................................................. 9-1
9.2.2
TEK KULLANIMLI AKSESUARLAR ............................................................................... 9-1
9.2.3
TEKRAR KULLANILABİLEN AKSESUARLAR .............................................................. 9-2
9.3 BAKIM ..................................................................................................................................... 9-2
9.3.1
ÜNİTE ............................................................................................................................. 9-2
9.3.2
AKSESUARLAR ............................................................................................................. 9-2

10.
10.1
10.2

11.

ARIZA TESPİT KILAVUZU ........................................................ 10-1
UYARILAR ........................................................................................................................ 10-1
DEĞİŞİK NİTELİKTEKİ PROBLEMLER ........................................................................... 10-1

İÇİNDEKİLER ............................................................................ 11-1

BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR

PULSAR Minimal Stress

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu
OPTIKON 2000

1. ÖN BİLDİRİLER
OPTİKON 2000 S.p.A. firması, bu sistemi kullanacak olanın söz konusu kullanım
kılavuzunu içeriğinde yazılı bulunan önerileri dikkatlice okumasını tavsiye
etmektedir. Cihaz kullanılmadan önce, sorumlu personele detaylı bir şekilde cihazın
kullanım detaylarını aktarıp garanti etmek operatörün vazifesidir. Her halükarda,
meydana gelecek yaralanmalardan, kazara meydana gelecek hasarlardan veya
cihazı satın alana yöneltilmiş olan sorumluluklardan OPTİKON 2000 S.p.A sorumlu
değildir.
Sistemin kullanımı profesyonel doktorun değerlendirilmesi ile alakalıdır. OPTİKON
S.p.A firması, bu cihazın hatalı bir şekilde kullanılmasından doğacak klinik
problemlerden sorumlu olmayıp hiç bir şekilde tıbbi tavsiyelerde bulunmamaktadır.
OPTIKON 2000 S.p.A firması sadece aşağıda belirtilen durumlarda cihazın emniyet
ve güvenliliğinden sorumlu olduğunu beyan eder:
•

Güncelleştirme, kalibrasyon ve tamiratların OPTİKON 2000 S.p.A firması
yetkili personeli tarafından yapılmış olduğu durumlarda;

•

Cihaz kullanım kılavuzu içeriğinde belirlenen şekilde kullanıldığında;

•

Cihaz bağlı bulunduğu elektrik sisteminin IEC emniyet nizamlarına uygun
bulunduğu hallerde.

NOT
Söz konusu kullanım kılavuzu baskıya girdiği anda, ürüne ait en son resimlerin
ve bilgilerin en iyi şekilde ürünü takdim edebilmesi ve cihazın kullanımını net
bir şekilde anlatabilmesi için gerekli olan tüm gayret sarf edilmiştir. Bu kullanım
kılavuzu yürülükte olduğu süre içerisinde, cıhazı güncelleştirmek ve kullanıcı
için daha kullanımlı bir hale getirmek için cıhaz üzerinde değişiklikler yapılabilir.
Bu durumlarda, bu iyileştirmeler haber vermeden de yapılabilir.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni 13,00138 Roma - İtalya
Tel. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOT
Bu kullanım kılavuzu içeriğinde bulunan bilgiler OPTİKON 2000 S.p.A firmasına ait olup, bunların
bir kısmının veya tamamının yayımlanması sadece daha önceden firmaya bildirilip yazılı yetki
alındığı taktirde mümkündür.
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2. SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI
OPTİKON 2000 S.p.A tarafından Avrupa Birliği hudutları dahilinde satılan tüm cihaz ve
aksesuarlar, hatalı imalat ve malzeme durumunda, fatura tarihinden itibaren BİR SENE
garanti kapsamı içerisindedir. Tüketim melzemesi kapsamına giren malzemeler ise, cihazın
ilk kullanım tarihi ile limitlidir.
Avrupa Birliği hudutları dışına yapılan satışlarda ise, OPTİKON 2000 S.p.A. distrübütörüne
başvurmak gerekir.
Tüm garanti kapsamına giren kısımlar, hiçbir bedel talep edilmeden tamir edilecek veya
değiştirilecektir.
Hataların tespit edilmesi, arızanın tamiri ve aletin veya parçalarının son denetimi garanti
kapsamı içeriğindedir.
Doğru kullanmama, kaza, hatalı kullanmadan doğacak ve OPTİKON 2000 S.p.A tarafından
yetkilendirilmiş servis personeli dışında yabancı kişiler tarafından el sürülmüş veya
alterasyon yapılmış olan durumlar söz konusu garanti kapsamına girmez.
OPTİKON 2000 S.p.A her halükarda, arıza durumlarını, cıhaza veya aksesuarlarına
alterasyon yapılıp yapılmadığını veya herhangi bir şekilde el sürülmüş olup olmadığını ve
doğru kullanmamadan dolayı arızlandığını kontrol etme hakkını mahfuz tutar.
OPTİKON 2000 S.p.A ayrıca, teknik çalışmalara gerektirdiği taktirde cıhaza veya
aksesuarlarını değiştirme hakkını mahfuz tutar.
OPTİKON 2000 tarafından cıhaza veya aksesuarlarına verilmiş olan seri numarası
bulunmadığı, ihlal edildiği veya açık bir şekilde okunmayacak olduğu durumlarda, hiç bir
şekilde garanti tanınmıyacaktır.
Cıhaz ve aksesuarları iade edilmesinden dolayı doğacak masraflar garanti kapsamına girmez:
tüm nakilye, paketleme vs. masraflar satın alana aittir.
OPTİKON teknik elemanlarının müdehalesi bir fiil talep edildiği durumlarda, tüm yolculuk
ve konaklama masrafları müşteriye aittir.
Nakliye esnasına meydana gelecek hasarlardan OPTİKON 2000 S.p.A sorumlu tutulamaz.
Böyle bir durum karşısında, müşteri hemen nakliyeyi üstlenen firmaya durumu bilidirmesi
gerekir.
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3. UYARILAR
PULSAR cerrahi sistemine ameliyathande kullanımı esnasında gösterilmesi gereken
özen, cihazın kullanımı için ana ve temel prensibi oluşturup ve hiç bir uyarı listesi
bu itinaları değiştiremez.
Aşağıda listelenmiş olan uyarılar, operatöre uygun bilgileri verip emin ve problemsiz
bir şekilde çalışılmasını sağlamak içindir.
Genel uyarılar
•

Sistemi kullanmadan önce, ilgili tüm tıbbi personel ilk olarak söz konusu
kullanım kılavuzu içinde yazılı bulunanları dikkatlice okuyup anlaması gerekir.
Sistemi, kullanım kılavuzunda yazılı olduğu şekilde çalışmadığı taktirde,
kullanmaya çalışmayınız.

•

Sistem, bu aletin kullanılmasından dolayı doğacak tüm risk potensiyellerini
bilip anlıyabilecek ve yeterli derecede klinik komplikasyonlar önliyebilecek ve
müdehale edebilecek şekilde eğitim görmüş limitli ve nitelikli tıbbi personel
tarafından kullanılması gerekir.

•

Her cerrahi müdahaleden önce, burada yazılı bulunan bilgilere göre ameliyat
ve operatif prosedürlerinin konfigüre edilmesi gerekir. Sistem düzgün
çalışmadığı ve ‘’arızaları tesbit etme kılavuzu’’ndan tatmin edici bir cevap
alamadığınız durumlarda sistemi kullanmayın.

•

PULSAR ile bir cerrahi veya cerrahi olmayan bir aksesuar kullanmadan önce, bu
aletin PULSAR ile kullanılmaya uyumlu olup olmadığını, tüm aksesuarların
ekinde bulunan evraklarda beyan edilip edilmediğini kontrol edin.

•

Cihazın akustik sesli sinyallerin durumu, aletin çalıştırılması ile kontrol edilir.
Sistem çalıştırılmaya başladığı anda akustik sinyalin var olup olmadığını kontrol
edin.
•

Ünite ile verilenlerden farklı aksesuar ve kablo kullanımı emisyonların
artmasına veya ünitenin sisteminin bağışıklığının azalmasına yol açabilir.
Taşınabilir telekomünikasyon cihazlarından çıkan emisyonlar ünitenin verimini
etkileyebilir.

•

Yakınlarda yerleştirilmiş olan diğer cihazlarla tehlikeli şekilde karışmaların
gerçekleşmesini önlemek için ünitenin kurulumu ve kullanımı için tavsiye
edilen noktalara özenle uyunuz. Eğer alet tehlikeli bir şekilde diğer cihazlara
karışıklıklar yaratıyorsa (bunun nereden kaynaklandığını üniteyi açıp kapamak
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suretiyle kontrol ederek anlayabilirsiniz), kullanıcıya aşağıdaki yöntemlerden
birini kullanarak karışmayı önlemesi tavsiye edilir:
-

Diğer cihazların yönünü değiştirmek veya cihazları farklı şekilde yerleştirmek.
Cihazlar arasındaki mesafeleri arttırmak.
Üniteyi diğer cihazların bağlı olduğundan farklı bir priz ağına bağlamak.
Satış temsilcisine veya bir OPTIKON 2000 yetkili servisine başvurmak.

Çevresel önlemler
•

Patlama ve yangın çıkma risk imkanları bulunduğundan, sistemi hiç bir zaman
serbest alev bulunan, dezenfekte edici malzemeler ce deterjan vs. bulunan
mekanlarda kullanmayın...

•

Yanıcı anestetikler (N2O), (02) gaz tahliye sistemi ile uzaklaştırılmıyorlarsa,
kullanılmamalıdır

•

Uygulamanın güvenliği açısından, sistemi, ısıtıcı alet veya kalorifer bulunan,
direkt güneş ışınına veya herhangi bir yüksek ısı kaynağına maruz mekanlarda
kurmayınız.

•

PULSAR sistemini havalandırma aralıklarını serbest bırakacak şekilde kurunuz.

•

Atık sıvıları, organik maddelerin atılması ile ilgili yerel kanun/yönetmeliklere
göre atın

•

PULSAR ünitesini şehrin genel çöpleri gibi atmayınız. Yerel yönerge uyarınca
elektrikli ve elektronik aletler için öngörülen kanun çerçevesinde ayrı olarak
imha ediniz.

Elektrik ile ilgili uyarılar
•

Ünite 220V‘luk gerilimli elektrik beslenmesi ile çalışmaya uygundur. Yerel
gerilimin ünite ile uygunluğunu kontrol ediniz. Aksi taktirde ünitenin gerilimini
yerel gerilime göre ayarlayınız. Gerilimin 100-120 V olduğu ülkelerde, ünitenin
sigortalarını uygun olan sigortalar ile değiştiriniz, bunlar ünite ile
sağlanmışlardır. Bu işlemler sadece ve sadece vasıflı elemanlar tarafından
yapılmalıdır.

•

Elektrik çarpma riskini azaltmak için, koruyucu kapağı çıkartmayınız. Yetkili
servisin müdahalesini talep ediniz.

•

PULSAR ünitesi konsolunu, konsol arka paneli üzerinde belirtilen özellikleri
taşıyan bir elektrik hattına bağlayınız. Güvenliği garanti edilebilmesi için,
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besleyici kablo ve hastane tipi bir fiş kullanarak bunu toprak hat bağlantısı olan
bir prize bağlayınız.
•

Üniteyi elektrik hattına bağlamadan veya çıkartmadan önce, konsol ana devre
anahtarının kapalı olduğundan emin olunuz.

•

PULSAR ünitesi kullanım halinde olmadığı zaman, ana devre anahtarını kapalı
tutunuz.

• Bunun soğumasını sağlamak için, sigortaların ana devre anahtarının
kapanmasından birkaç dakika sonra değiştirilmesi gerekmektedir.
•

Sigortayı değiştirirken konsol arka panelinde belirtilmiş olduğu gibi aynı türde
sigorta kullanınız.

Diatermi
•

Yanık veya yangın riski; diatermiyi metal yatak parçaları, içi yaylı yataklar ve
benzerleri gibi iletken malzemelerin yanında kullanmayın. Bozulduğu görülen
elektrot kabloları yenilenmelidir Bozulduğu görülen elektrot kabloları
yenilenmelidir.

•

Sadece orijinal OPTIKON 2000 S.P.A. diatermi kablosu kullanılmalıdır.

•

Eğer diatermi çıkış akımı dikkatsizlik sonucu kullanıcıya verilirse, ciddi RF
yanıkları oluşabilir.

•

Bipolar diatermi el kumandası ve bir izleme sistemi aynı anda kullanılırken,
izleme sisteminin rezistans veya yüksek frekanslı indüktör ile korunmayan tüm
elektrotları, diatermi elektrotlarından mümkün olduğunca uzağa
yerleştirilmelidir.

•

Bipolar diatermi el kumandasının kablosu hastaya veya diğer kablolara
değmemelidir.

•

Her zaman cerrahi için gereken en düşük diatermi çıkış gücünü kullanın.

•

Normal kullanım için ayarlanmış cihazda bipolar diatermi el kumandası arızası
veya bariz düşük çıkış seviyesi, elektrot bağlantısında kötü bir temasa işaret
edebilir.

•

Uygun bir tahliye sistemi ile uzaklaştırılmadıkları taktirde yanıcı anestetikler,
azot monoksit, oksijen bipolar diatermi el kumandasının çalışması sırasında
kullanılmamalıdır.
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•

Dezenfektan ve temizlik maddeleri gibi yanıcı maddelerin, bipolar diatermi el
kumandası kullanımından önce tamamen buharlaşması beklenmelidir. Pamuk
veya gazlı bez gibi bazı malzemeler oksijen ile ıslandığında, cihazın normal
kullanımı sırasında oluşan kıvılcımlar nedeniyle tutuşabilir.

•

Diatermi jeneratörünün yol açtığı RF girişimi nedeniyle cihaz kardiyak
stimülatörü veya stimüle edici elektrotlar taşıyan hastalar için risk
oluşturmaktadır. Stimülatörün bozulmasına yol açabilir. Herhangi bir şüphe
durumunda, kardiyoloji bölümüne başvurun.

•

Dikkat: Bipolar diatermi el kumandası kullanılırken diğer tıbbi cihazlar ile
etkileşim olabilir.

El Kumandaları
•

Vitrektomi probu, diatermi veya I/A el kumandasının ucunun metal nesnelere
dokunmamasına dikkat edin.

•

El kumandasının herhangi bir parçasının şeklini değiştirmeye çalışmayın.

•

Fişi kablodan ayırmayı denemeyin.

•

El kumandası ıslak veya nemli ise saklanmamalı ve kullanmamalıdır.

I/A
•

Bu kılavuzda “İrigasyon/Aspirasyon Hortumunun Kurulumu” paragrafındaki
endikasyonlara dikkat edin. Bu endikasyonlara uyulmaması ciddi sonuçlara
neden olabilir.

•

PULSAR ünitesinin düzgün çalışması için irigasyon ve aspirasyon hatlarının
doğru şekilde kurulması çok önemlidir.

•

Sadece orijinal OPTİKON 2000 S.P.A. tüp setlerini kullanınız.

•

Uç hastanın gözünde iken el ünitesini hazırlamayınız veya ayarlamayınız; aksi
takdirde hastanın yaralanmasına neden olabilirsiniz.

•

Tazyikli irrigasyon için BSS şişesinin hastanın göz hizasına veya göz hizasının
üzerine yerleştirilmiş olduğunu kontrol ediniz.
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•

Müdahalede bulunmadan önce, mevcut irrigasyon solüsyonu miktarının yeterli
olmasını sağlayınız ve müdahale süresince de solüsyonu izleyiniz.

•

Aspire edilen sıvıların toplama torbasının maksimum kapasitesini aşmadığından
emin olunuz, aksi takdirde bu durum hasta veya operatörler için tehlikeli bir
durum oluşturabilir.

•

Müdahale sırasında, irrigasyon şişesi içerisindeki tuz solüsyonunun seviyesini
sürekli olarak kontrol altında tutunuz. Solüsyon miktarının müdahaleyi bitirmek
için yeterli olmayacağı kanaatine varılırsa, derhal cerrahı ikaz ediniz ve
aşağıdaki prosedürü uygulayarak irrigasyon şişesini yenisi ile değiştiriniz:

1. Cerrahi prosedüre ara veriniz ve ensizyondan aparatın ucunu çıkartınız.
2. İlaç kaynağının hattı üzerindeki musluğu (klamp) kapatınız.
3. Şişe askısının boşaltma yerindeki bir sonraki şişeyi kancasından çıkartınız.
4. Parmaklarınızla ilaç kaynağına dokunmamaya ve steri olmayan malzeme ile
temas etmekten kaçınmaya özen göstererek, ilaç kaynağının delicisini şişeden
çıkartınız.
5. İlaç kaynağının delicisini yeni şişenin kapağına takınız ve şişeyi askısına asınız.
6. Eğer damlatma ünitesi tamamen boşalmış ise, üniteyi yaklaşık %50’lik tuz
solüsyonu ile doldurmak için sıkıştırınız.
7. İrrigasyon klampını tekrar açınız.
NOT: eğer ilaç kaynağı veya irrigasyon hattında hava kabarcıkları gözlenirse,
cerrahi cihazın ucunu hastanın gözüne tekrar yerleştirmeden önce kabarcıklar
kaybolana kadar cerrahın sadece irrigasyonu harekete geçirmesini isteyiniz.

U/S
•

Fako U/S el kumandasını fako ucu havadayken çalıştırmayın. Fako el
kumandasına, fako ucu ortam sıcaklığında bir infüzyon sıvısı ile dolu bir test
kamarası veya steril sıvı ile dolu bir kap içinde iken ultrasonik güç
uygulanmalıdır. Aksi taktirde el kumandası hasar görebilir.

•

Titreşimi el kumandası ucuna elinizi veya parmağınızı koyarak kontrol etmeyin.
Titreşimli uca uzun süre maruz kalınması veya doğrudan temas edilmesi sağlıklı
dokularda hasara neden olabilir.

•

Her zaman cerrahi için gereken en düşük diatermi çıkış gücünü kullanın.
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Fako el kumandası mutlaka PULSAR irrigasyon/aspirasyon sistemine bağlı
olmalı ve bağlanmadan kullanılmamalıdır

Vitrektomi
•

Vitrektomi el kumandası ucu havada iken çalıştırılmamalıdır. Uç her zaman
steril çözelti ile dolu bir kap içinde iken test edilmelidir. Ucun havada iken test
edilmesi, onarılması mümkün olmayan hasara neden olabilir

Ayak kumandası
•

Ayak pedalını asla kablosundan tutarak kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.
Zarar görebilir.

•

Ayak pedalı otoklava konulamaz.

Sterilizasyon
•

“Tek kullanımlık” olarak etiketli malzemelerin tekrar kullanılması hasta
güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek arızalara ve/veya enfeksiyonlara
neden olabilir.

•

Tekrar kullanılabilen aksesuarların tümü non-sterildir. Kullanılmadan önce,
ilgili talimatlarda belirtildiği şekilde temizlenmeli ve ardından otoklavda
sterilize edilmelidir. Sıcak hava veya “kemiklav” sterilizasyonu gibi diğer
sterilizasyon yöntemleri hasara neden olabilir.

•

Tek kullanımlık tüm aksesuarlar steril olarak sunulmakta ve bu şekilde
etiketlenmektedir. Bu malzemeler kullanıldıktan sonra sterilize edilmemelidir.
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4. SEMBOLLER
Aşağıdaki tablo I.E.C. tarafından onaylanmış birkaç sembolü ve bunların tanımlarını
gösterir. Yeterli alan olmamasından dolayı, bu semboller tıbbi aletler üzerinde
çabuk ve basit şekilde bilgi ve uyarı iletmek amacı ile kullanılırlar. Bazı durumlarda
iki veya daha fazla sayıda sembolü kullanarak özel anlamlar elde edilebilir.
Bunlar PULSAR etiketi üzerinde kullanılan sembollerdir. Üniteyi kullanmadan önce
bu sembolleri ve tabloda gösterilen tanımlarını iyice öğrenmeniz gerekmektedir.
IEC TARAFINDAN YAYINLANMIŞ SEMBOLLER
SEMBOL

TANIM
DEĞİŞKEN CEREYAN
DOĞRU AKIM
KORUYUCU TOPRAK HATTI
DİKKAT, EKTEKİ BELGEYİ
İNCELEYİNİZ
AÇIK (BESLEYİCİ AĞDAN
AYRILMA)
KAPALI (BESLEYİCİ AĞDAN
BAĞLANTI)
B TİPİ İŞLEM GÖRMÜŞ TARAF

BF TİPİ İŞLEM GÖRMÜŞ TARAF
ELEKTRİK/ELEKTRONİK ALET
AYRIRIMLI ARTIK TOPLAMA

A
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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5. GENEL BİLGİ
5.1

SİSTEMİN TANIMI

PULSAR, insan gözünde ön segment cerrahi işlemleri için kullanılan bir ünitedir.
Güvenilirliği, çokyönlülüğü ve ses mühendisliği tasarımı, dünya pazarında şu an
bulunan benzer cihazlar arasında PULSAR’i eşsiz kılmaktadır. Cihaz irrigasyon,
irrigasyon/aspirasyon, fako-emülsifikasyon, ön vitrektomi ve bipolar diatermi
koagülasyon işlemleri için tasarlanmıştır.
PULSAR, zaman tasarrufu sağlayan bir basitliğe ve kullanım kolaylığına sahiptir.
Fabrika ayarlı parametreler veya kullanıcının tanımladığı kurulum parametreleri
(kullanıcı programları) ile çalıştırılabilir. Tüm fonksiyonlar ve çalışma parametreleri,
genel sesli ve görsel yardımlı ön paneldeki dokunmatik tuşlara basılarak
ayarlanabilir. Seçilen fonksiyon ayarlandıktan sonra, sadece ayak pedalına basılarak
gerçek zamanlı olarak uygulanabilir.
Aspirasyon peristaltik pompalı bir sistem ile donatılmıştır. Şok sönümleme sistemi
pulsasyonları elimine eder ve sıvı emiş hassasiyetini kuvvetlendirir. Kullanabilir
vakum aralığı 5 den 500 mmHg arası ayarlanabilecek şekilde olup, 5mmHg şeklinde
de arttırılabilir.
İrigasyon akışı ve Göz İçi Basıncı, irigasyon kaynağının yüksekliği ile ayarlanabilir.
BSS irigasyon kaynağından ağırlığa bağlı akım, tam steril bir ortamda geri akış sağlar.
Çok yönlülük, cerraha çoğu oftalmik işlemi uygulama kolaylığını sunan çeşitli
aksesuarlar ile sağlanmaktadır. Tüm mikrocerrahi el kumandaları, kullanım kolaylığı
ve maksimum el becerisine uygun olarak ergonomik şekilde tasarlanmıştır. “Özel
seçenekleri ve çeşitli aksesuarları ile OPTIKON 2000 PULSAR özel ihtiyaçlarınıza
uygun hale getirilebilir. Açık sesli/görsel uyarılar, dikkatli olunması gereken
durumları belirterek hasta güvenliğini sağlamaktadır.
PULSAR ünitesi en son ULUSLARARASI GÜVENLİK STANDARTLARINA uygun olarak
üretilmiştir. Cihaz, uygun olmayan manipülasyonlar sonucu çalışmasını önleyen
koruyucu sistemlere sahiptir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE

ÖZELLİKLER

İnşa eden:............................

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - İtalya

Model: ................................

PULSAR Minimal Stress

Yönergelere uygunluğu: ...........

Tıbbi cihazlar yönergesi 93/42/CEE

Teknik standartlar: .................

EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ; EN 60601-1-2

ÇEVRESEL KOŞULLAR
Saklama: .............................
Kullanım halinde: ...................

ısı limiti. –10°C ile +70°C arası, nem 10-100%
(yoğunlaşmamış)
ısı limiti. +10°C ile +40°C arası, nem 30-75%.

ELEKTRİKLE İL GİLİ ÖZELLİKLER
Girişteki gerilim:....................

100/120/220/230 V CA olarak seçilebilir

Frekans: ..............................

50/60 Hz

Güç sarfiyatı: .......................

90 VA (Standart) 125 VA (pik)

Devre sigortaları: ...................

220/-240 Hz 2 A T

........................................

100/-120 Hz 4 A T

İRİGASYON
Sıvı dağıtımı: ........................

Ağırlık beslemeli. Göz
kaynağının yüksekliği

Valf parçası: .........................

Solenoid tahrikli sıkıştırıcı valf

Kontrol: ..............................

Sistem ayak pedalı

ASPİRASYON
Aspirasyon pompa tipleri:..........
Çalışma şekli ..............................
Kullanılabilir vakum aralığı:..........

Peristaltik
varsayılan vakum seviyesi
kullanıcı tarafından programlanabilir
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PARAMETRE

ÖZELLİKLER

Kullanabilir vakum aralığı : .......

5 ile 500 mmHg arası

Kullanılabilir akış hızı: .............

Kullanıcı tarafından proglamlanabilir

Mevcut akış hızı : ...................

2 - 50 cc/dak

Mevcut aspirasyon yükseliş süresi:

2 - 50 cc/dak

Cerrah modu (doğrusal aspirasyon): sistem ayak pedalı ile kontrol edilen 0 ile önceden
ayarlanan seviye arasında doğrusal aspirasyon (vakum
ve/veya akış hızı)
Güvenlik cıhazı:.....................

vakum sensörü, doğrusal aspirasyon sistemindeki
vakumu ölçer

Kontrol: ..............................

ayak pedalı

VIT (VİTREKTOMİ)

El kumandası tipi: ..................

pnömatik olarak çalışan giyotin kesici (VIT)

Kesme modu: ........................

alternatif hareketli

Varsayılan kesme hızı: .............

kullanıcı tarafından programlanabilir

Mevcut kesme hızı: .................

dakikada 60 - 700 kesme

Tek kesme: ..........................

tek kesme modu mevcut

Port büyüklüğü: .....................

0,2 - 0,7 mm arası ayarlanabilir (sadece tekar
kullanılabilen kesiciler ile)

Çalışma şekli: .......................

varsayılan vakum seviyesi

Çalışma basıncı:.....................

190 KPa (27,5 +0/-1.5 PSI)

Cerrah modu (doğrusal kesme): ..

sistem ayak pedalı ile kontrol edilen 0 ile önceden
ayarlanan seviye arasında doğrusal kesim

Kontrol: ..............................

ayak pedalı

DIATH (DIATERMI)
Tip: ...................................

bipolar jeneratör;
jeneratör durur

Çalışma frekansı: ...................

2 MHz

Nominal güç: ........................

7W (450 Ohm yük)

Yüksüz maksimum voltaj: .........

100 V

Varsayılan bipolar güç: ............

kullanıcı tarafından programlanabilir

Mevcut bipolar güç: ................

5 - 100% arası.

CERRAH MODU (doğrusal güç): ...

sistem ayak anahtarının bastırılması ile DİATERMİ
gücünün doğrusal kontrolünü sağlar

El kumandası tipi: ..................

bipolar mikroforseps, diatermi kalemi, göz içi diatermi
kalemleri
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PARAMETRE

ÖZELLİKLER

Diatermi kablosu:...................

iki kutuplu, 26 ölçülü, 75 Ohm, buharla otoklavlanır;
Sadece orijinal OPTIKON 2000 S.p.A. diatermi
kablosunu kullanın

Kontrol: ..............................

sistem ayak pedallı

FAKOEMULSİFİKATÖR
El kumanda tipi: ....................

Piezoelektrik

Frekans: ..............................

yaklaşık 40 KHz

Strok: .................................

0 - 100 µm arası

Güç:...................................

Sistem ayak pedalı basılarak U/S güçünün doğrusal veya
panel kontorlüne izin verir

U/S Modu :...........................

doğrusal
veya
panel;
sürekli,
darbeli
(1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40Hz), Single Burst
(tek patlamalı), Multi Burst (multi-patlamalı),
Continuous Burst (kontinius patlamalı)

Timer U/S: ...........................

0,00 - 59,59 dakika arası

Timer EPT:...........................

0,00 - 59,59 dakika arası; ekran süresi fako eşdeğerli

IEC 60601-1’ E GÖRE ALETİN SINIFLANDIRILMASI
Zarar verici su girişine karşı
karşı koruma tipi....................

1. sınıf

Cereyan çarpmalarına karşı koruma derecesi:
Diatermi:.............................

tip BF, hem yüksek hem de düşük frekansta hareketli

U/S: ...................................

tip B

Zararlı su girişine (miktar) karşı
koruma derecesi (ünite): ..........

IPX1

Zararlı su girişine (miktar) karşı
koruma derecesi (pedal):..........

IPX8

Yanıcı anestetik karışımın varlığında
uygulama güvenliği derecesi: .....

uygun değil

BOYUTLAR
Yükseklik .....................................
Genişlik.......................................
Derinlik .......................................
Ağırlık.........................................

16 cm
37 cm
40 cm
14 Kg

NOT
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1) Belirtilmiş olan ağırlık ve boyutlar yaklaşık değerlerdir.
2) Uyarı olmaksızın değişime tabi tutulabilecek özelliklerdir.

5.3

DEVRE ŞEMALARI

Optikon 2000 S.p.A. kullanıcının yetkili teknik personeli tarafından cihazın
onarılabilir parçaların onarılması için istenildiği taktirde cihazın devre şemalarını,
parça listelerini, tanımlarını, kalibrasyon talimatlarını veya diğer gerekli bilgileri
sağlayacaktır.

5.4

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TABLOSU

NOT
Bu kılavuzda yer alan bilgiler CEI EN 60601-1-2:2003-07 numaralı Teknik Yönetmelik`te verilen
bilgilerin gayriresmi bir tercümesidir.
5.4.1

KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK YAYIMLAR

Pulsar aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda kullanılmak
üzere üretilmiştir. Kullanıcılar Pulsar `in üretim maksadına uygun ortamlarda
kullanıldığından emin olmalıdırlar.

Yayım testi

RF yayımları
CISPR 11

RF yayımları
CISPR 11
Harmonik yayımlar
IEC 61000-3-2
Voltaj dalgalanmaları/
Titreşim yayımları
IEC 61000-3-3
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Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler
Pulsar RF enerjisini yalnızca işsel fonksiyonları
için kullanmaktadır.
Bu nedenle, RF yayımları oldukça düşük seviyede
olup yakınında bulunan elektronik cihazlar
üzerinde herhangi bir karışmaya yol açma
ihtimali yoktur.
Pulsar ev dahil yerleşim maksadıyla kullanılan ve
alçak gerilim şehir şebekesi vasıtasıyla beslenen
tüm yapılarda kullanılmaya uygundur.

Grup 1

Kategori B
Kategori A
Uyumludur
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KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK BAĞIŞIKLIK

Pulsar aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere üretilmiştir.
Kullanıcılar Pulsar `in üretim maksadına uygun ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdırlar.
Bağışıklık Testi

IEC 60601 test seviyesi

Uyum Seviyesi

Elektrostatik deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2

•

±6 kV temaslı

•

•

±8 kV hava

•

Elektrik/geçici dalga/anlık
IEC 61000-4-4

•

±2 kV güç hatları için

•

•

±1 kV giriş/çıkış hatları için

•

Akım
IEC 61000-4-5

•

±1 kV diferansiyel mod

•

•

± 2kV yaygın mod

•

Güç kaynağı giriş hatlarında
gerilim dalgalanmaları, kısa süreli
kesintiler ve gerilim değişiklikleri,
IEC 61000-4-11

•

<5% UT (UT`de >%95
dalgalanma), 0.5 devir için

•

•

40% UT (UT`de >%60
dalgalanma) 5 devir için

•

•

70% UT (UT`de %30
dalgalanma) 25 devir için

•

•

<5% UT (UT`de >95%
dalgalanma) 5 saniye için

•

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler

Taban döşemeleri ahşap, beton ya da
seramik karo olmalıdır. Tabanların sentetik
±8 kV hava
malzeme ile kaplaı olması durumunda, bağıl
nem oranı en az % 30 olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
±2 kV güç hatları için
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
±1 kV giriş/çıkış hatları için olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
±1 kV diferansiyel mod
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
± 2kV yaygın mod
olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
<5% UT (UT`de >%95
dalgalanma), 0.5 devir için işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır.Kullanıcının şehir şebekesindeki
40% UT (UT`de >%60
kesintiler esnasında PULSAR `i kesintisiz
dalgalanma) 5 devir için
olarak kullanması gerekli ise, PULSAR `in bir
70% UT (UT`de %30
kesintisiz güç kaynağından ya da bataryadan
dalgalanma) 25 devir için
beslenmesi tavsiye edilmektedir.
±6 kV temaslı

<5% UT (UT`de >95%
dalgalanma) 5 saniye için
Geçerli değildir.
Cihazın manyetik hassasiyete
sahip herhangi bir parçası
bulunmamaktadır.

Güç Frekansı (50/60 Hz)
Manyetik alanı
IEC 61000-4-8

3 A/m

İletimli RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

3 Vrms

Işımalı RF
IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz to 2.5 GHz

3V/m

Güç Frekansı Manyetik alanı normal bir
ticari işletme ya da hastane ortamındaki
özelliklere sahip olmalıdır.

Taşınabilir RF muhabere cihazları , kablolar
dahil, PULSAR `e verici frekansına uygun
olarak tavsiye edilen mesafelerden daha
fazla yaklaştırılarak kullanılmamalıdır.
Tavsiye edilen mesafe şu formülleri
kullanmak suretiyle hesaplanabilmektedir:
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P 80MHz`den 800 MHz`e
d= 2.3 √P 800MHz`den 2.5 GHz`e
Burada “P”, üretici firma tarafından
bildirilen maksimum verici çıkış gücünü (W
olarak), “d” ise metre olarak tavsiye edilen
mesafeyi ifade etmektedir.
Elektromanyetik yer keşifleri a sonucunda
tespit edilen ve sabit RF vericilerinden
kaynaklanan alan kuvvetleri her bir frekans
aralığı b için uyum seviyesinden düşük
olmalıdır.
Aşağıdaki işareti taşıyan cihazların yakın
çevresinde girişim meydana gelebilir:

A
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NOT
UT test seviyesi uygulanmadan önceki şehir şebekesi alternatif gerilimidir.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz frekanslarında bir üst frekans aralığına ait mesafe ölçüleri
kullanılmalıdır.
Not 2: Yukarıdaki tabloda verilen değerler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik
yayılım, ortamda bulunan yapılar ile canlı ve cansız varlıklar tarafından emilmek veya
yansıtılmak suretiyle etkilenebilmektedir.
a
Sabit merkez telsizleri (hücresel ya da telsiz), seyyar telsizler, amatör radyolar, AM/FM
dalga radio yayınları ve TV yayınları gibi sabit RF vericilerinden kaynaklanan alan kuvvetleri
teorik olarak tam bir doğrulukla tahmin edilememektedir. Bu tip sabit vericilere ait
elektromanyetik alan değerlendirmeleri için elektromanyetik yer keşifleri yapılmalıdır.
Cihazın ya da sistemin kullanılacağı ortamda ölçülen alan kuvvetleri yukarıda verilen uyum
seviyelerinden yüksek ise cihaz ya da sistemin normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
Anormal performansla karşılaşıldığında, Pulsar cihazının yerinin değiştirilmesi ya da
yeniden yönlendirilmesi gibi ilave tedbirlerin alınması gerekli olabilir.
b
150 kHz`den 80 MHz`e kadar olan frekans bandında alan kuvvetleri 3 V/m`den küçük
olmalıdır.
5.4.3

PULSAR ile TAŞINABİLİR RF İLETİŞİM CİHAZLARI ARASINDA TAVSİYE EDİLEN
MESAFE ÖLÇÜLERİ

Pulsar, RF dalgalarının yayılımının kontrol altında bulundurulduğu elektromanyetik
ortamlarda calıştırılmak üzere üretilmiştir. Pulsar kullanıcıları taşınabilir RF iletişim
cihazları (vericiler) ile Pulsar arasında, cihazların maksimum çıkış gücüne uygun
olarak, aşağıdaki tabloda tavsiye edilen mesafeleri sağlamak suretiyle
elektromanyetik karışmayı engelleyebilirler.

Maksimum Verici Çıkış
Gücü (W)
0.01
0.1
1
10
100

Verici Frekansına göre Mesafe Ölçüleri
(m)
150 kHz`den
80
80 MHz`den
800 800 MHz`den
MHz`e kadar
MHz`e kadar
GHz`e kadar
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P
d= 2.3 √P
0.12
0.23
0.12
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
12
12
23

2.5

Yukarıdaki listede maksimum çıkış gücü yer almayan vericiler icin tavsiye edilen
metre cinsinden (m) mesafe ölçüleri, vericinin frekansına uygun olarak tablodaki
formüllerin kullanılması suretiyle hesaplanabilir. Formülde yer alan P, üretici firma
tarafından bildirilen maksimum verici çıkış gücünü vat cinsinden (W) ifade
etmektedir.
NOT
Not 1Not 2-

80 MHz ve 800 MHz frekanslarında bir üst frekans aralığına ait mesafe ölçüleri
kullanılmalıdır.
Yukarıdaki tabloda verilen değerler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik
yayılım, ortamda bulunan yapılar ile canlı ve cansız varlıklar tarafından; emilim veya
yansıtılma suretiyle etkilenebilmektedir.
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DİATERMİ GÜÇ ÖZELLİKLERİ
PULSAR

DIATHERMY POWER vs LOAD

7
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5

W
a 4
t 3
t
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Diatermi gücü ve yük
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6. KURULUM VE BAKIM
6.1

GİRİŞ

İşbu bölümde PULSAR ünitesinin kurulması ve çalışma kontrolüne ilişkin tavsiye
edilen prosedür detaylı olarak açıklanmaktadır.
Sistemin kurulmasına müteakiben ve aletin çalışmasına ilişkin olarak yapılan tüm
çalıştırma kontrolleri, aynen belirtilen şekilde yapılmalı ve bunların olası cerrahi
ameliyat prosedürleri için cesaret veren bir olay olarak kabül edilmemelidir.
PULSAR cerrahi sisteminizi çalışır hale getirmek için, kontrol konsolu, ayak pedalı,
el kumandaları ve I/A sistemine kablo ve hortum bağlantılarının yapılması gerekir.
Kurma ve çalıştırmaya ilişkin bilgileri titizlikle adım adım takip ediniz, kısa süre
içerisinde cerrahi PULSAR sisteminin mükemmel olarak çalıştırılması için gereken
tüm bilgileri kavradığınızı gözleyeceksiniz.

6.2

AMBALAJIN AÇILMASI VE İLK DENETİM

Ünite nakliye esnasında meydana gelebilecek hasar risklerini minimuma indirmek
üzere ambalajlanmıştır. Ambalajı açınız ve parçaları denetleyiniz. Ambalajın
açılması sırasında, tüm parçaları titizlikle elden geçiriniz. Ambalaj malzemesini
keserken, içeriğine hasar vermemeye özen gösteriniz. Ambalajda veya içeriğinde
hasar mevcut olduğu taktirde, en kısa zamanda bunları taşımayı yapan merciye
(postatane, tren yolu, nakliye şirketi) ve Optikon 2000’ e bildiriniz. Çatlak mevcut
olma durumunda hemen Optikon 2000’i bilgilendiriniz.

6.3

KURULUM İŞLEMLERİ

Sistemi kurmak için aşağıda belirtilenleri takip ediniz.
1. Aletin ve aksesuarlarının ambalajlarını açınız.
2. PULSAR ünitesini şişe yükselticiye sahip cıhaz taşıma arabasının üzerine veya
güvenli bir yere koyun.
3. El kumandaları ve mikrocerrahi aletlerini paketinden çıkarıp düşmemelerini
önlemek için güvenli bir yere koyun.
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NOT
El kumandaları, uçlar, I/A hortumu ve diğer tekrar kullanılabilen mikrocerrahi aletlerininin
temizlenmesi ve sterilize edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

4. Mevcut ağ güç kaynağının arka panel üzerindeki değerlere uygunluğunu kontrol
edin.
5. Doğrusal ayak pedalı kablosunu ‘’AYAK PEDALI KONTROLÜ’’ yuvasına (Şekil 3-5)
bağlayın. Fişi sabitlemek için halkayı saat yönünde çevirin.
6. OPTIKON otomatik şişe yükselticiye sahip cıhaz taşıma arbasının bulunduğu
durumlarda, bunu konnektörüne (şekil 3-6) bağlayın. Ünite açıldığında PULSAR
arabanın bulunup bulunmadığını test eder, bu nedenle şişe yükselticinin bağlı
olduğunundan ve çalıştığından emin olun.
7. Mevcut besleme güçünün arka pano üzerinden seçilen değerle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
8. Eğer 181004 cıhazı kullanılıyorsa, sistemi açıp kapamak için PULSAR ünitesinin
ana şebeke anahtarını ON pozisyonunda bırakın ve sistemi açıp kapatmak için
cıhaz üzerinde bulunan ana şebeke anahtarını kullanın.
9. Kontrol konsol panosunun arkasında bulunan REMOTE CONTROL fişine
telekomandoyu takın (şekil 3-3)

6.4

İRİGASYON/ASPİRASYON SİSTEMİNİN KURULMASI

I/A sisteminin doğru bir şeklide kurulması için aşağıda yazılı bulunan prosedürleri
takip edin (şekil 2’yi referans alın)
1) Dikkatli bir şekilde peristaltik pompanın önündeki koruma kapağını üst
kenarından tutarak açın; boru klempi otomatik olarak açılarak aspirasyon
sisteminin yerleştirilmesine müsaade eder.
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2) Irigasyon hortumunu hafifçe esneterek sıkıştırma
valfının yan yuvasına takın.
3) Reflü hortumunu hafifçe esneterek reflü kapatma
valfına takın. Reflü hortumunu dişi konnektörünü ‘’T’’
konnektörünün yan çıkış yuvasına takın.

4) Şok Sönümleme Sisteminin (ACS3) çıkış bağlantısını
(hortumdan pompaya) UNLOCK işareti noktasına
bağlayın. ACS3 sistemini yuvasına yerleştirin ve
ardından saat yönünde 30° bloke oluncaya kadar
çevirin. ACS3 sistemi kapağının tam olarak
kapandığını kontrol edin.

5) ACS3 sistemi çıkış hortumunu pompanın sağ tarafında
bulunan yuvaya yerleştirin, hortumu pompa
makaralarının etrafından aşağıya doğru ve ardındanda
sol üst taraftaki konnektörü yuvasından geçirin.
Pompanın kapağını kapatın.

NOT
Tekrar kullanılabilen bir sistem kullanıldığı durumlarda, ACS3 sensör
kapağını iyice sıkıştırarak kapatın.

4) Pompanın kapağını kapatın. Otomatik olarak boru klempleri hortumaları
yerlerine sabitler. Aspirasyon sisteminin diğer ucuna, pompanın sol tarafına, bir
toplama tankının bağlanması gerekir.
5) BSS şişesine damlama haznesinin ağızını yerleştirin ve şişe takma askısına asın.
6) İrigasyon ve aspirasyon sistemlerinin uçlarını istenilen cerrahi el kumanda
konnektörlerine bağlayın.
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Ultrason el kumandasını kullanmadan önce, bir ön çalıştırma (Priming) I/A
prosedürünü uygulayın. Bu işlem, sistemin doğru kurulumunu ve I/A grubunun
düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve sistemi sıvı çözeltiler ile doldurarak
cıhazın muhtemel yanlış çalışmasını veya hastaya zarar verilmesini önler.
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7. CIHAZIN ÇALIŞMASI
7.1

CIHAZIN TANIMI

EKRAN
PULSAR sistemi bir LCD ekran ile donatılmıştır. Kullanıcı için cıhaz arabilim kartı
çok basit ekranlar şeklinde ve her bir işlem için bunların temel parametrelerini ve
bunların alt işlemlerini gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Panelin üzerinde yerleşik
bulunan klavye sayesinde, operatör cıhazın işlemlerinden birini seçerek bu işlemin
parametre ayarlarını gerekli modifikasyon alanında bulunan tuşlara basarak
yapabilir. Ekranda her bir parametre için, efektif ve önceden belirlenen değerler
gözükür. Yedi segmentli ekran, kontrol panosunun ön sağ tarafında yer almakta ve
şişe takma askısının yüksekliğini gösterir . Ekran üzerine steril bir bez örtüldüğü
taktirde cıhaz steril bir yardımcı tarafından açılabilir.

İRİGASYON SİSTEMİ
PULSAR sistemindeki irigasyon ağırlık beslemelidir. Sıvı akış hızı ve göz içi basıncı
(IOP, Intra Ocular Pressure) infuzyon kaynağının yüksekli ile belirlenir. Bir sıkıştırma
valfı, sistem ayak pedalı veya operatör arabilim grafik kartı üzerinde <IRR> tuşu
yoluyla irigasyonun steril olarak açılıp/kapatılmasını sağlar. <IRR> tuşu üzerindeki
turuncu LED göstergesi ayar valfının açık olduğunu belirtir.
İrigasyon valfında yüksek güç ve hızlı tepkiye sahip doğrusal bir solenoide kullanılır.
Solenoide özel olarak tasarlanmış, elektrik enerjisini mekanik harekete
dönüştürmek için kullanılan bir elektro-mıknasıtır: ayak pedalına basılarak
solenoide elektrik verildiğinde, irigasyon valf pistonu geri çekilerek irigasyon
çözeltisinin ağırlığı ile akması sağlanır. Enerji kesildiğinde (ayak pedalı serbest
bırakıldığında), piston irigasyonu kapatarak sıvı akışını önlemiş olur.
PULSAR ile irigasyon kaynağı yüksekliğinin ayarlanmasını sağlayan bir otomatik
elektrikli şişe takma askısı kullanılabilir.
ASPİRASYON SİSTEMİ
OPTIKON 2000 S.p.A. PULSAR cerrahi sistemi peristaltik bir pompa sistemimin
hareketi ile aspirasyon sağlanır.
Sıvılar ve partiküllü materyeller distal kısımın ucundan aspire edilir ve tek veya
tekrar kullanımlı sistemlerin toplama torbasında biriktirirlir.
Emniyet için sistem, aspirasyon sisteminin vakum değerini kontrol eden ve
pompanın hareketlerini ayarlıyan bir vakum sensörü ile donatılmıştır. Vakum
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seviyesinin okunması bir ‘’kapalı sistem’’ ile yapılır: ACS3 tankında bulunan steril
bir membran vakum sensörünü fiziksel olarak steril sıvılardan ayırır.
PULSAR sisteminin pompası, güçlü bir mikro işleyici tarafından kontrol edilir. vakum
seviyesi kontrol panosundan önceden belirlenebilebilir veya ayak pedalı (doğrusal
modda) sayesinde cerrah tarafından kontrol edilir.
VİTREKTOMİ (VIT)
Vitrektomide kullanılan prob temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır: kesici uç
(bıçak) ve PULSAR konsolundan gelen sıkıştırılmış hava ile harekete geçirilen
çalışma mekanizmasını içeren gövde.
Probta tek etkin harekete geçirici ilkesi kullanılmıştır: burada bıçağın öne doğru
hareket etmesi için basınçlı havanın enerji güçü kullanılır. Basınç ortadan
kaldırıldığında, geri dönüş mekanik olarak ve bu durumda bir yay sayesinde sağlanır.
Bıçak, bir dış borudan (sabit) ve bir iç borudan (sabit olmayan) birbirleri ile birleşik
parçalardan oluşmaktadır.
Aspirasyon için kullanılan iç borunun dışa doğru kesici bir ön teli vardır. Dış borunun
ön tarafında kesme ve aspirasyon sağlayan bir açıklık bulunmaktadır. Dokular kesilir
ve aynı anda iç borunun kontrol konsolundan gelen pnömatik itki ile oluşan
boylamasına hareketi ile aspire edilir.
İç ve dış boru arasında aşırı derecede yakın tolerans olması hafif sabit bir gerilim
yaratarak kendiliğinden keskinleşme etkisini sağlar. Bu hassasiyet ve giyotin
tasarımı ideal bir kesme özelliği sağlamaktadır. Kesme hızı 60-700 kesme/dakika)
ve vakum seviyesi (5-500 mmHg) kontrol konsolunun mod seçimi ve fonksiyon tuşları
ile ayarlanabirir.
BİPOLAR DİATERMİ
Bipolar diatemide radyo frekans (RF) akımlarını kullanılarak, vücut dokularının
ısınmasını sağlar ve bu şekilde koagülasyon meydana gelir. Güçlü bir RF
osilatörünün (kontrol konsolu içerisinde) çıkışı (mikroforseps veya kalem prob)
içindeki bir çift elektrota uygulanarak tedavi edilecek biyolojik dokulara aktarılır.
Vücut dokusu bir kondansantörün yalıtkanı haline gelir ve yalıtkan kayıpları
dokularda koagülasyonun meydana gelmesine neden olur. Yalıtkan kaybı olgusu ile
sadece gerekli doku alanının koagüle olması sağlanır. Ayrıca, bipolar yüksek
frekanslı RF uygulanması istenmeyen nöromüsküler stimülasyonu en aza indirir,
plaka kullanılması gereksimini ortadan kaldırır, böylece hasta için risk tehlikesi de
azaltılır. PULSAR sistemi, oftalmik prosedürler içi ideal olan 450 Ohm’da, 0,1 ile
yaklaşık 7 Watt arasında ayarlanabilir bir çıkış güçü sağlar.

Cod. 111001TR

7-2

2010-01-12 Rev. I

PULSAR Minimal Stress

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu
OPTIKON 2000

FAKOEMÜLSIFIKASYON
OPTIKON 2000 S.p.A piezoelektrik U/S el kumandası 40 KHz’lik bir frekansta
titreşim ve yaklaşık 100 µm vuruşlar için tasarlanmış bir piezo transdüser
içermektedir.
U/S el kumandası piezo transdüseri üç farklı yapıdan oluşur :
PİEZOELEKTRİK SERAMİK PARÇA, GÖVDE ve cerrahi kullanım için titanyum alaşımlı
UÇ.
PİEZOELEKTRİK SERAMİK PARÇASI, OPTIKON 2000 S.p.A PULSAR kontrol
konsolunden sağlanan elektrik enerjisini doğrudan saniyede 40.000 döngülü (40 KHz)
mekanik titreşim hareketine dönüştürür.
GÖVDE piezoelektrik seramiğin hareketini genişleterek mekanik olarak cerrahi uca
iletir.
UÇ yüksek hızda boylamasına titreşerek, ucun temas ettiği yüzey çevresindeki
dokunun lokal ve net bir şekilde parçalanmasını sağlar. OPTIKON 2000 S.p.A’nın
titanyum alaşımlı uçları tekrar kullanmaya müsait olup, oldukça uzun ömürlüdür.
Yüksek frekanslı titreşimle çalışma esnasında, piezoelektrik seramik parçasının
içerisindeki enerji dağılım prosedürü piezoelektirk transdüserinin ısınmasına yol
açar; bu nedenle, gözden aspire edilen sıvı aynı zamanda ısıyı düşürmek için de
kullanılır.

Minimal Stress logosu fako cerrahisinde olağanüstü bir yeniliğe yol açan
fakoemülsiferin eşsiz patentli özelliğini temsil etmektedir.
Bu özellik fako ucu hereketinin (vuruş) gerçek zamanlı olarak ölçülmesini ile
kazanılmıştır. Bu bilgi ucun vuruşunu stabilize etmek için mikroişlemci tarafından
kullanılmaktadır.
Bunlara dayanarak bu sistemin avantajları şunlardır:
•

Önceden ayarlanan U/S güç değeri etkin uç vuruşunu gösterir ve uç
hareketininin mikron olarak karşılığıdır.

•

Farklı fako el kumandaları aşınma sonucu etkinliği tipik olarak bozulmasına
karşı eşitlenmiş ve dengelenmiştir.

•

Uçtaki titreşim miktarı katarat sertliği ve el kumandasındaki ısı derecesi
dalğalanmalarından etkilenmez.

•

Gerekli olan ortalama enerji ve pik enerji standart fako emülsifikasyona göre
daha düşük olduğu için korneal yanıklarda azalmanın sağlanması mümkümdür.

•

Katarat fragmanlarının sıçramasında azalma.

•

El kumandalarının etkinlikleri cihaz tarafından test edilebilir ve kabul
edilebilir sınırlar dışında çalışmaIarı önlenir.
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Ultrasonik güç sürekli veya darbeli modda uygulanabilir.
Sürekli fako gücü el kumandasına sürekli ve kesintisiz bir şekilde fako gücü sağlar ve
darbe hız frekans ayarı gerektirmez.
Darbeli fako gücü ayak pedalı 3. konumda iken, gücün önceden belirlenen
aralıklarla darbeli olarak verilmesini sağlar. Darbeli modda, cerrah değişik
uygulama şekilerini seçebilir.
•

•

•

•

Pulsed 1-40Hz. doğrudan veya panodan beslemeli olarak techiz edilebilir.
Periodik süreçli U/S enerji impulsları üretir. Operatör 1-4 impuls/saniye arası
yelpazede bir seçim yapabilir
Single Burst. 120 ms süreçli, bir tek seri U/S enerji impulsu üretir. Cerrahın
pedalı 2. pozisyona getirmesi ve ½ saniyelik bir ara verdikten sonra yeni bir
seri elde etmek için tekrar 3. pozisyona dönmesi gerekir.
Multi Burst. Müteakip serilerle, 80 ms süreçli, seri şekilde U/S enerji impulsu
üretir. İlk kez yaklaşık 1 saniyelik seriler ile başlıyarak pedal 3. pozisyona
getirilir. Pedala tekrar basıldığında, serilerin frekansları maksimum saniyede
4 seri oluncaya kadar artar.
Continuous Burst. 80 ms süreçli bir seri impulsla üretir. Pedala 3. pozisyona
gelinceye kadar basıldığında seriler birbirlerine daha yakın olmaya başlar.
Pedala sonuna kadar basıldığında, seriler birbirleri üzerine gelir ve cıhaz
sürekli U/S enerji üretir.
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CIHAZIN KURULUM İŞLEMLERİ

İşbu bölüm aletin ayarına ilişkin bilgiler içermektedir. Tüm operatif kumandalar ve
ayarlar aşağıda görüldüğü şekilde tanımlanır ve açıklanır. Ön panel üzerindeki
girişler ve diğer öğeler Şekil 1’de gösterilmiştir. Cıhazın sol tarafı (pompa tarafı)
Şekil 2’de gösterilmiştir. Arka panonun konnektörleri ise Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 1 – Önden görünüm

1) LCD EKRAN
İşbu ekran sayesinde kullanıcı:
• Kullanılan fonksiyonları görebilir
• Tüm efektif ve önceden belirlenmiş değerleri okuyabilir
• Cıhazı ve pedalı programlıyabilir
2) NÜMERİK EKRAN
Şayet şişe takma askısı cıhaza bağlı ise bunun yüksekliğini gösterir.
3) DİYATERMİ GİRİŞİ
Bipolar diatermi el kumandasının kablosu bu girişe takılır.
4) U/S (fako) GİRİŞİ
U/S fako el kumandası kablosu bu girişe takılır.

Cod. 111001TR

7-5

2010-01-12 Rev. I

PULSAR Minimal Stress

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu
OPTIKON 2000

5) VİTREKTOMİ
Vitrektomi el kumandasını çalıştırıracak hattın kablosu bu girişe takılır.

Şekil 2 – Yandan görünüm
1) İRGASYON SIKIŞTIRMA VALFI
İrigasyon hattı borusu bu valf arasında geçerek, cerraha gereksime duyduğunda
irigasyonu istediği şekilde açıp kapamasını sağlar.
2) HAVALANDIRMA VE REFLÜ VALFI
Reflü/venting havalandırma ayarı yapan bu valf sayesinde taze BSS çözeltisinin
aspirasyon hattına girmesi ve hatta bir vakum meydana gelmesi sağlanır ve
nitekim bu sayede sıvının akış yönünü değişir.
3) VAKUM SENSÖRÜ ACS3
ACS3 sensörü, steril bir şekilde aspirasyon hattı içerisinde bulunan vakum
seviyesini ölçer. Bu sensör, ayrıca, anı oluşabilecek boşluk darbelerine karşı ön
odayı stabilize eder.
4) PERİSTALTİK POMPA
Bu pompa PULSAR ünitesinde perisaltik aspirasyonu.
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5) ASPİRE EDİLEN LİKİTLERİ TOPLAMA TORBASI SUPORTU
Bu iki pim, aspirasyon devresi sonunda, aspire edilip elimine edilen likitlerin
toplandığı torbaya destek verir ve pozisyonda tutar.

A

Şekil 3 – Arka pano
1) SOĞUTMA FANI
Sıcak havanın üniteden dışarı atılmasını sağlar.
2) SES ŞİDDETİ KONTROL DÜĞMESİ
Bu kontrol düğmesi, PULSAR ünitesi tarafından üretilen ses ve ikazların
şiddetinin cerrahın isteğine göre ayarlanmasını sağlar .
3) UZAKTAN KUMANDA
Bu girişe uzaktan kumandanın konnektörü bağlanır.
4) BESLEME
Tüm üniteyi besleyen elektrik hattın girişi. Aynı modül üzerinde, cıhazı açma
anahtarı, hat sigortaları ve giriş akım selektörü de bulunmaktadır.
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5) AYAK PEDALI KONNEKTÖRÜ
PULSAR ünitesinin faaliyet ve fonksiyonlarını kontrol eden bu sistemin ayak
pedalı konnektörü girişidir.
6) I.V. POLE KONNEKTÖRÜ
Arabirim konnektörü OPTIKON otomatik şişe askısı ile doğrusal bir bağlantı
sağlar.
7) GÜÇ (AÇIK/KAPALI ANA ŞEBEKE ANAHTAR DÜZENEĞİ)
Ünitenin açıp/kapanmasında kullanılan ana anahtardır. Ana şebeke sigortaları ve
güç kablosunun yuvası bu anahtar düzeneği yakınında bulunur.
8) ÜNİTE KONNEKTÖRÜ VE TOPRAK HATTI
Bu konnektör PULSAR ünitesinin kullanılacağı tesisin toprak hattına bağlanmasını
sağlar.
9) SİGORTA KUTUSU
Bu kutunun içerisinde hattın sigortaları bulunur. Sigorto kutusu kapağı
üzerindeki gerilim selektörü, ünitenin kullanıldığı mahaldeki gerilim değerlerine
göre ayarlanması gerekir.

NOT
Aşağıda ünite ve kullanıcı ara biriminde kullanılan kısaltmalar açıklanmış bir şeklide verilmiştir:
CUT RATE = vitrektomi kesim hızı (dakikadaki kesim)
DTH = bipolar diatermi
I/A = irigasyon/aspirasyon
U/S = Ultrason
PROG = program alanı
IRR = irigasyon
LINEAR (doğrusal) = doğrusal kontrol modu (doğrudan ayak pedal komutu)
PANEL = panelden kontrol usulleri
VIT = vitrektomi

7.3

KULLANICI ARA BİRİMİ

PULSAR ünitesi bir LCD ekran ile donatılmıştır. Kullanıcı ara birimi çok basit ve
cihazın her işlevselinin ve alt işlevsellerinin temel parametrelerini yakından
gösteren ekranlar ve alt halinde olarak yapılmıştır. Ön pano üzerine yerletirilmiş
olan klaveyi kullanarak operatör cıhazın fonksiyonlarını seçer ve gerekli parametre
ayarlarını, ayar değişimi yapılması gerekenleride, kendi alanlarına tekabül eden
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tuşlara basarak yapar. Yedi segmentli display, kontrol panosunun ön sağ tarafında
yer almakta ve şişe takma askısının yüksekliğini gösterir . Ekran üzerine steril bir
bez örtüldüğü taktirde cıhaz steril bir yardımcı tarafından açılabilir.
PULSAR sisteminin kullanıcı ara birimi çok çabuk şekilde anlaşılabilecek şekilde
yazılmıştır. Panonun sol tarafında, cıhazın dört ana fonksiyonun seçim
(DTH=DİATERMİ, U/S=FAKO, I/A=İRİGASYON ASPİRASYON, VIT=VİTREKTOMİ) ve
programları hafızaya almak için PROG fonksiyonu düğmeleri bulunmaktadır.
Panonun orta kısmında display bulunur ve seçilen foksiyon ekranlarını birer birer
gösterir. PULSAR ünitesi kullanıcı ara birimi, önceden seçilen ve efektif değerlerin
ilk alanda ve kendilerine has pencerelerde görünebilecek şekilde hazırlanmıştır.
Belirli bir değerin ayarını yapabilmek (azaltmak veya yükseltmek) için, opertaör
diplay üzerinde modifikasyon ekranın alt kısmına yerleştirilmiş olan seçici ok tuşları
<UP> /<DOWN> ok yönlerini kullanması gerekir. Parametre değerleri değiştirildikten
sonra, program isminin yanında bir asteriks belirlenerek programda modifikasyon
yapıldığını belirtir.
Kullanıcı ara birim sözlüğünü ve düzenlerini daha iyi anlayabilmek için aşağıda
bulunan Şekil’i referans olarak alınız.
U/S EŞDEĞER ZAMANI

AYAK PEDALI

U/S ZAMANI

ALT FONKSİYONLAR
MEVCUT DEĞERLER

PROGRAM ADI

SÜREKLI
IRIGASYON

PROGRAM YÖNETIMI

I.V. DIREK
YÜKSEKLIĞI

FONKSIYONLAR

I.V. DIREK

ÖNAYAR DEĞERLERİ

OK TUŞLARI

GIRIŞ

Fonksiyonlar ekranı
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<DONE> tuşu cıhazın standart görünüm modlarına geri dönmesini sağlar. Display>’in
sağ tarafında bulunan harfler, cıhazın ayarlarının değiştirilmesini sağlar. Panelin sağ
tarafında bulunan kare BSS şişesine dair ayarlara ait olup, IRR tuşu sürekli irigasyon
yapılmasını sağlamakta (IRR tuşunun yanında bulunan turucu II LED’ı yanık olduğu
durumda sürekli irigasyon modu açık olarak çalışıldığı belirtilir), numerik display
181004 şişe yükselticiye sahip cıhaz taşıma arabası askısının yüksekliğini ve cıhaza
bağlı olduğunu belirtir. Seçici ok tuşları <UP> /<DOWN> şişeyi indirip yukarıya
kaldırmaya yarar.
NOT:
Pulsar MS’in ön paneline yerleştirilmiş olan düğme ile ekranın ışık seviyesi ayarlanabilir.

7.4

SESLİ MESAJLAR

Genel olarak bir ameliyethanelerde, ünitenin konsolü cerrahın arka kısmında
bulunur ve böylece kendisi makinenin kondisyonunu kontrol veya doğru çalışmama
durumlarını anlayabilmek için ekranı kullanamaz.
Bu nedenle, PULSAR ünitesi audio ses frekanslı sinterizatör ile donatılmış olup, bu
sistem sadece şiddeti ve frekansları ayarlabilen ses vermekle kalmayıp aynı
zamanda da insan sesini de taklit edebilmektedir.
Bu sesli sinterizatör fonksiyonların teyit edilmesinde kullanılır (DIATH, I/A, VIT vs.).
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8. ÇALIŞMA
8.1

BİPOLAR DİATERMİ

Kullanıcı ara birimi
Mevcut parametre pencereleri
- Güç
•

İrigasyon parametreleri
- Durum IRR (ON/OFF)
- Şişe yüksekliği

•

Diatermi parametreleri
- Güç % (0–100%)
- Mod (doğrusal/panel)

Çalışma
DTH foksiyon tuşuna basıldığında DİATERMİ fonksiyonlarına dair ekran görünür ve
tuşa tekabül eden Mavi LED göstergesi yanar. Pedallı kumandanın çalışması için,
buna ait bölümü okuyun.
1) İstenilen el kumandası kablosunun fişini kontrol konsolü üzerindeki ‘’DTH’’
yuvasına takın (Şekil 1-3).
2) Bipolar diatermi modunu seçmek için <DTH> tuşuna basın. Sesli sinterizatör
‘’DİATREMİ’’ anonsu yapar. Parametrelere ait pencereler çıkış güçü enerjisini
(POWER penceresinin ortasında yazılı bulunan değer) ve ön ayarlı çıkış güçünü
(aşağıda yazılı bulunan değer) gösterir.
3) Ayarı yapılan mevcut ayarlar memnun edici ise 5>’e geçin
4) Güç enerjisinin ön ayarı, POWER penceresinin alt kısmında yerleşik bulunan
seçici ok tuşları <UP>/<DOWN> ile ayarlanabilir. Kullanacağınız güç enerjisi
konusunda emin olmadığınız durumlarda, her zaman düşük bir ayarla
başlanması ve geresinime göre, istenilen cerrahi efekt elde edilene kadar
kademeli olarak arttırılması önerilir (örneğin % 30). Bipolar diatermi, sabit
panel güç kontrol modunda veya doğrusal cerah kontrollü güç modunda
çalışabilir. Bu durumda, verilen güç ayak pedalına basılarak % 5 ile ön ayarlı
limite kadar doğrusal olarak kontrol edilir. DOĞRUSAL CERRAH modundan SABİT
PANEL moduna veya tersine geçmek için <POWER CONTROL> komutunu,
< E > tuşunu kullanın.
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NOT
Bir parametrenin ayarlanması varsayılan parametreleri iptal etmiyecektir. Varsayılan parametreleri
geri çağırmak veya yeni ayarları makinenin hafızasına kalıcı olarak saklamak için 8-7 ‘’Bir programın
geri çağrılması veya saklanması’’ paragrafına bakınız.

5) Ayak pedalına basıldığında ve çalışmaya başladığında, diatermi gücü el
kumandasına aktırılacak ve operatörü uyarmak amacıyla işitilebilir tonda
kesintisiz bir ikaz sesi otomatik olarak verilecektir.
NOT
Diatermi sistemi cerrahın spesifik gereksinimlerine uygun bipolar silgili kalemler, mikroforsepler ve
çeşitli probleri içeren kapsamlı yardımcı cıhazlara sahiptir.
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I/A (İRİGASYON/ASPİRASYON)

Kullanıcı ara birimi
•

Mevcut parametre pencereleri
- FLOW (aspirasyon akışı)
- VAC (vakum limiti)

•

İrigasyon parametreleri
- Durum (ON/OFF)
- Şişe yüksekliği

•

Aspirasyon parametreleri
- Vakum mmHg (5 – 500)
- Sıvı akışı cc/dak.(2-50)
- Mod (doğrusal/panel)

I/A kullanım moduna bastığınızda, İRİGASYON/ASPİRASYON fonsiyonlarına ait ekran
açılır ve tuşa bağlı olan turuncu LED göstergesi yanar. I/A ve I/A2 hafızarları arası
geçiş ayak pedalı ile de kontrol edilebilir. Bu şekilde işlem yapmak için, ilgili
bölüme bakın.
Çalışma
1) İrigasyon/Aspirasyon işlemini seçmek için LCD ekranında <I/A> tuşun basın.
<1/A> tuşuna basıldığında, sesli sinterizatör ‘’I/A one’’ anonsunu verir.
İrigasyon/Aspirasyon ekranında, biri akış (FLOW) diğeri vakum (VAC) olan iki
pencere görünür .
2) İstenilen I/A ucunu seçin ve özenli bir şekilde I/A koasiyal el kumandasına takın.
3) I/A uc üzerindeki aspirasyon portunu serbest bırakıncaya kadar hafifçe sıkarak
silikondan yapılmış maşonu I/A ucu üzerindeki kapakçığa takın.
4) İrigasyon/Aspirasyon portundan gelen hortumları, uçlarındaki bağlantı
parçalarını el kumandası hortumu üzerindeki ilgili bağlantı uçlarına bastırarak
takın.
5) Şise takma askısına nazaran sağ tarafta bulunan panodan şise askısının
yüksekliğini, irigasyon şişesinin hasta gözünün seviyesinden 50-70 cm yukarıda
kalacak şekilde ayarlayın.
6) I/A ve I/A2 modları arasındaki geçiş <B> tuşu ile yapılır.
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7) Kendilerine ait pencereleri üzerinde bulunan <UP>/<DOWN> oklu tuşlar ile sıvı
akışı ve vakum varsayılan değerlerini ayarlamak mümkün olup, her ikisinde de
büyüklük için kontrol fiks kontrol panosundan (PANEL) veya cerrah tarafından
doğrusal kontrol (LINEAR) modları ile seçilerek yapılabilir. Doğrusal kontrol
durumunda, kullanılan güç ayak pedalına yapılan baskı ile, varsayılan % 5
limitinde doğrusal olarak kontrol edilmektedir. CERRAH DOĞRUSAL modundan
PANO FİKS moduna geçmek veya geri dönmek için, FLOW CONTROL>, tuş <C> ve
<VAC CONTROL>, tuş <D> komutlarını kullanılır.
8) İRİGASYONU faaliyete geçirmek için pedala, pedalın dinlenme pozisyonundan
daha ileriye doğru bastırın. İRİGASYONU ‘’SÜREKLİ İRİGASYON’’ <IRR> tuşu
komutu ile de devreye sokmak mümkündür.
9) İRİGASYON ve ASPİRASYON işlemlerini varsayılan SIVI AKIŞI ve VAKUM
limitlerinde (PANEL modunda ise) faaliyete geçirmek için ayak pedalına mekanik
tetik 1 durma pozisyonundan ileri gidecek şekilde bastırın. DOĞRUSAL moda ise,
ayak pedalı doğrusal bir şekilde SIVI AKIŞINI ve VAKUM seviyelerini konrol
edecektir. Bu durumda, pedalın tetik 1 deki durmada basıncı hareket sonunda
doğrusal olarak belirlenen maksimim değerlerinde SIVI AKIŞIN’da 2 cc/dak be
VAKUM’da ise 5 mmHg variasyon yapar.
Vakum seviyesi otomatik olarak sıfırlanır ve aynı zamanda, pedal geri bırakıldığında
bir VENTİNG meydana gelir.
SESLİ İKAZ
Ses frekans, şiddedi ayarlanabilir akustik bir alarm olup, toplama tankı vakum
seviyesine ulaştığında ikaz eder (alçak frekans, vakum seviyesi düşük; yüksek
frekans vakum seviyesi yüksek).
DİKKAT
Aspirasyon her zaman çözelti için steril bir kap içerisiende kontrol
edilmelidir.
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FAKOEMÜLSİFİKASYON

Kullanıcı ara birimi
•

•

•

Ana U/S panosu
•

Mevcut parametre pencereleri
- FLOW (aspirasyon akışı)
- VAC (vakum limiti)
- POWER (kull. enerji)
İrigasyon parametreleri
- Durum (ON/OFF)
- Şise yüksekliği
Aspirasyon parametreleri
- Vakum mmHg (5 – 500)
- Sıvı akışı cc/dak. (2-50)
- RISE (Yükseliş zamanı)
cc/dak (2-50)
- Mod (doğrusal/panel)
Ulrason parametreleri
- Fako ucu darbe µm (5– 100)
- Mod (doğrusal/panel)
- U/S emisyonu (sürekli,
Pulslu, Single Burst, MultiBurst, sürekli Burst)
- Pul Frekansı
(1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,
25,32,40 puls/san)
- Timer (reset okuma ve
düğmesi)
- EPT fako eş değeri

US penceresi reduksiyon modu

U/S fonksiyonu tuşana basıldığında Ultrasonlara ait (U/S 1) hafızlarının
pozisyonlarına ait pencere gözükür. İkinci pencereyi (U/S 2) görümlemek için, <B>
tuşuna basın. Aynı tuşa tekrar bastığınızda U/S 3 modu ekrana gelir. U/S 1, U/S 2
ve U/S 3 hafıza kayıtları arasında bir kayıttan diğerine geçmek için ayak pedalı da
kullanılabilir. Bu şekilde kullanmak için, bu kısma ait bölüme bakın.
Çalışma
Ultrasonlar modunu seçmek için <U/S> tuşuna basın, sesli sinterizatör ‘’U/S 1’’
anons edecektir. Ultrasonlar penceresi emisyon modlarını (sürekli, burst, pulslu),
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fako timer’i, EPT süresini ve timer (TIMER RESET) ayarlarının yapılmasını
gösterecektir.
1) İstenilen titanium ucu, fako el kumandasının ucuna vida yivlerinin doğru şekilde
geçmesine özen göstererek takın. Parmapınızla ucu sıkıştırın.
2) Uc anahtarının açıklığını titanyum ucun üzerinden yavaşça iletin (uca
dokunmamaya özen gösterin), böylece açıklık ucun tabanındaki dairesel kafaya
geçer ve el kumandasının ucuna yerleşir. Birbirlerine geçtikten sonra, ucun
dairesel kafasını yıldız anahtar ile tutun ve ucu saat yönünde çevirerek
sağlamlaştırın. Aşırı derecede sıkmayın.
3) Anahtarı çıkarın.
4) Gerekirse, vida dişli silikon manşonunu U/S uç üzerinden kaydırın ve manşon
dişlerini birbirlerine geçirin. Maşonu, maşon ucunda cerrahın tercih ettiği kadar
U/S uç miktarı açıkta kalana dek el kumandası üzerine yavaşça sıkın. İrigasyon
portunun deliklerini maşonun yatay düzlemi üzerinde olacak şekilde yönlendirin.
DİKKAT!
Sistem ile birlikte verilen anahtardan başka bir aletin kullanılmaması
veya yıldız anahtarın doğru şekilde kullanımaması uçlarda veya el
kumandasında hasara neden olabilir. Hasar görmüş ise, uçtan cerrahi
işlem sırasında titanyum partikülleri dökülebilir
NOT
Ucu sökmek için montaj prosedürünün tam tesini uygulayın.

5) Bu durumda, el kumadası PULSAR ünitesinin irigasyon / aspirasyon devresi
kullanıma hazır durumdadır.
6) ASPİRASYON hortumunu I/A devresine uçlarındaki bağlantı parçalarını ultrasonik
el kumandası hortumu üzerindeki ilgili bağlantı ucularına bastırarak takın.
7) İRİGASYON hortumunu I/A devresine uçlarındaki erkek luer bağlantısı ile
ultrasonik el kumandası hortumu üzerindeki ilgili bağlantı ucularına bastırarak
takın.
8) Şişe takma askısına nazaran sağ tarafta bulunan panodan şise askısının
yüksekliğini, irigasyon şişesinin hasta gözünün seviyesinden 50-70 cm yukarıda
kalacak şekilde ayarlayın.
9) Operatörün ihtiyacına göre, PULSAR ünitsinin VAC penceresinden, vakum
seviyesini ayarlayın.
10)Operatörün ihtiyacına göre, PULSAR ünitesinin FLOW penceresinden, sıvı akış
seviyesini ayarlayın.
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DİKKAT!
Her zaman irigasyon ve aspirasyon arasındaki dengeyi test kamerasını
kullanarak kontrol edin: irigasyonu steril çözelti ile doldurun ve
maşona takın.
Test kamerasını hastanın göz seviyesi ile aynı seviyeye göre ayarlayın
ve aspirasyonun ayarlanmış olduğu değerlerde, bir sonraki cerrahi
müdehale için çalıştırın.
El kumandası yakınındaki aspirasyon hortumunu bükün, vakumun
varsayılan seviyeye ulaşmasını bekleyin.
Aspirasyon hortumunu bırakın; Test kamerasının çökmemesi gerekir.
Çökme olduğu taktirde, vakum seviyesini düşürün ve irigasyon şişe
askısının yüksekliğini arttırın. Tam net bir denge elde edilinceye kadar
bir sonraki işleme geçmeyin.

10)

U/S el kumandasını kablosunun konnektörünü ön taraftaki cıhazın kontrol
konsolünün U/S girişine (Şekil 1-4) takın

11)

<UP>/<DOWN> oklu tuşları kullanarak POWER penceresinden, ucun darbe
seviyesini ayarlayın (fako güçü).

12)

<REDUCTION MODE> alanını seçin <C> tuşu, bu şekilde, parametre ayarlarının
yapılabildiği bir alt-pencereye girilir: RISE TIME (2-50 cc/dak) uçta bir
tıkanma meydana geldiğinde, pompanın hızını seçilmiş değere göre zorlar,
AUTO PULSED (ON/OF) ise ultasonları emisyon modlarını sürekliden puls’a
(8Hz) değiştirir, POWER LİMİT de (5-10 mikon) el kumadasının uc darbesinı
ayarlanan değere indirir. US standart moduna geri dönmek için,
parametreleri ayarladıktan sonra <DONE> tuşuna basmak yeterlidir.

13)

<EMISSION MODE> seçin <D> tuşu, enerji besleme mod seçiminin
yapılabilmesini sağlayan küçük bir menü görünür (sürekli, Puls’lu 1-40 Hz,
Single Burst, Multi-Burst, Continuous Burst). Standart U/S moduna dönmek
için, parametreleri ayarladıktan sonra <DONE> tuşuna basmak yeterlidir.

14)

<LIN. PAN. CONTROL>seçin (doğrusal, panel, kontrol) tuş <E>, açılan
pencerede DOĞRUSAL modan PANEL FIKS moduna ayarlama veya geri
dönmenin yapılması sağlanır. Pompanın hız kontrolü <FLOW CONTROL>, tuş
<C>, vakum limiti <VAC CONTROL>, tuş <D> ultrasoniklerın güçü için
<POWER CONTROL>, tuş <E> den yapılır. Standart U/S moduna dönmek için,
parametreleri ayarladıktan sonra <DONE> tuşuna basmak yeterlidir.

15)

Timer ayarını yapmak için, <TIMER RESET> alanında <A> tuşuna basın.
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Ekranda gözüken “Plug Handpiece” (el kumandasını tak) mesajı, fako>’nun bağlı
olmadığını veya tanımlanmadığını bildirir.
“Please Prime” (kullanıma hazılayın) mesajı kullanıma hazırlama prosedürünün
yapılması gerektiği mesajıdır.
<A>tuşuna basıldığında kullanıma hazırlama prosedürü faaliyete geçer ve I/A
hatlarının dengeli tuz çözeltisi ile doldurulması, kurulum, cıhazın düzgün çalışması
ve ultrasonlar el kumandalarının sentezasyon durumlarının konrol işlemlerine
başlanır.
Bazı belirli durumlarda, I/A kullanıma hazırlama prosedürü durabilir, örneğin,
kullanıma hazırlama prosedürü çalışmaya başladıktan sonra el kumandasının veya
ultrasonik uclarını değişmesi gerektiği durumlar gibi. Bu prosedürü atlamak için,
pedalın mekanik 3. tetik ilerise kadar bastırın. Bu şekilde sadece ultrasoniklerin
testi yapılacaktır.
Fako el kumandası takıldığında, Tuning (sentezör) adı verilen basit bir ön testin
yapılması gereklidir.
Bu operasyon, el kumandasının cıhaza gerekli olan uygun cevapları verebilmesini
garanti eder.
I/A kullanıma hazırlama prosedürü sonunda sentezasyon cihaz tarafından otomatik
olarak yapılır.
DİKKAT!
Ucu hasar vermemek için havada iken sentezasyon yapmayın.
Ayrıca, sentozasyon pedala ilk basılışla birlike otomatik olarak elde edilir.
Sentezasyon işlemi başarılı olmazsa, 8 saniye için “Please Check Tip” (lütfen ucu
kontrol et) mesajı belirlenir ve operatör kullanıma hazırlama prosedürünü
tekrarlamak zorundadır.

Cod. 111001TR

8-8

2010-01-12 Rev. I

PULSAR Minimal Stress

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu
OPTIKON 2000

DİKKAT!
Bilindiği gibi, göze verilen ultrasonik enerji miktarını azaltmak için
PULSAR ünitesi bir Minimal Stress sistemi ile donatılmış olmasına
rağmen, her halükarda göz korneal doku hasarlarını önlemek için
(kornea yanıkları) çok dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
Her zaman kataratı emülsiye etmek için yeterli olan minimum
ultrasonik enerjinin kullanılmalıdır.
Yapılıcak insizyon maşona çok yakın olmamalıdır; az bir miktar
irigasyon sıvısının dışarıya salınmasını sağlayın.
Erişilmesi zor olan çekirdek parçacıklarını yakalamaya çalışırken,
insizyon üzerine torsiyonlu baskı yapmayın.
Fako’nun ucu tamamen çekirdek içine girdiğinde, aspirasyon akışı
durur ve uc düzgün olarak soğumaz. Uc tam olarak tıkandığında,
ultrasonikleri faaliyete geçirmeyin ve diğer enerji seviyelerini uzun bir
müddet kullanmayın.
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ViTREKTOMİ

Kullanıcı ara birimi
•

•

•

•

Mevcut parametre pencereleri
- FLOW (aspirasyon akışı)
- VAC (vakum limiti)
- CUT RATE (kesim frekansı)
İrigasyon parametreleri
- Durum (ON/OFF)
- Şişe yüksekliği
Aspirasyon parametreleri
- Vakum mmHg (5–500)
- Sıvı akış cc/dakn (2-50,
sadece peristaltik mod)
- Mod (doğrusal/panel)
Kesim parametreleri
- Frekans kesim /dak (60700)
- Mod (doğrusal/panel)
- Bıçak (açık/kapalı)
- Kesim türü (tekrarlı/tek)

•

Çalışma
VIT tuşuna basıldığında, VIKREKTOMİ’ye ait hafızalarının pozisyonlarına ait pencere
gözükür. Ayak pedallı kullanım için bu kısma ait bölüme bakın.
1) I/A devresi İRİGASYON hortumunun uçunda bulunan erkek Luer Lock
bağlantısını dişi Luer Lock kılavuzu üzerindeki ilgili bağlantı yerlerine takın.
2) I/A devresi ASPİRASYON hortumunun uçunu vikrektomi el kumandası hortumu
devresinin konnektörünün ilgili bağlantı uçlarına takın (erkek Luer Lock).
3) Vikrektomi el kumandası hortumunun (uzun hortum) dişi Luer Lock
konnektörünü, kontrol konsolundaki ‘’VIT’’ konnektörüne takın (Şekil 1-5).
4) Bir Vitrektomi modunu seçmek için <VIT> tuşuna basın. <VIT> tuşuna basıldığı
anda, sesli uyarı sistemi ‘’VITREKTOMI’’ anons eder. Aynı anda, pencerede
varsayılan kesim (CUTE RATE) ayarlarını gösterir, kesme moduları (REP. CUT ve
SIGLE CUT) ve komütaston tuşları <OPEN TIP> ve <CLOSE TIP>’tır.
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5) Aspirasyonun, aspirasyona ait pencere üzerinden ayarlamasını yapın (bak I/A
çalışması)
6) Kapalı uc modu ile çalışılmak istendiği taktirde, <CLOSE TIP> yazısının çıkması
için <A> komütasyon tuşuna basın. Açık ucla çalışma moduna geri dönmek
istediğinizde tekrar <A> komütasyon tuşuna basın.
7) <CUT RATE> penceresinden <UP>/<DOWN> tuşarı ile istenilen kesme hızını
ayarlamak mümkündür.
8) Tek kesme modunda çalışmak istiyorsanız, <SINGLE CUT> yazısının görünmesi
için <B> değişim tuşuna basınız. Tekrarlı kesme moduna tekrar geri dönmek
istiyorsanız tekrar <B> tuşuna basın.
9) Vitrektomi kesicisin kesme portu büyüklüğünü ayarlayın (sadece semidisposable
model).
NOT
Kesme portu büyüklük ayarını yapabilmek için, hafifce iterek ve kesicinin dört kilitleme pozisyondan
birine doğru döndürerek kesiciyi havzasına sabitleyin. Her kilit pozisyonu yaklaşık kesme portunu 0,2
mm değişir. Uç maşonunu saat yönü tersinde döndürdüğünüzde, (taban ucuna bakarak) kesme portu
0,7 mm’den (maksimum açıklık) 0,2 mm’ye (minimum açıklık) daralır.

10) Akış devresi içerisindeki havayı elimine etmek için, ‘’REFLUX’’ fonksiyonunu
etkinleştirmek için (bak pragraf 8.6) ayak pedalını kullanarak tüm devre
tamamen aspirasyon ile dolana kadar basın.
11) İrigasyonu etkinleştirmek için, ayak pedalını bekleme pozisyonunun ötesine
bastırın. İrigasyon ayrıca, doğrusal ayak pedalında bulunan ‘’SÜREKLİ
İRİGASYON’’ veya ön pano üzerinde bulunan <IRR> tuşun basılarakta
etkinleştirilir.
12) İRİGASYON ve ASPİRASYON’u etkinleştirmek için, ayak pedalını mekanik tetik
no.1’rin ilerisine doğru bastırın. DOĞRUSAL modda ise, ayak pedalı doğrusal
olarak vakumun kontrolünü yapacaktır. Bu durumda, ayak pedalı mekanik tetik
no. 1’den maksimum hareket mesafesine kadar basıldığında, vakum seviyesi
doğrusal olarak 5mmHg’den varsayılan maksimum seviyeye arasında değişicektir.
13) Ayak pedalı doğrusal tek kesme moduna proglanmış ise, vitrektomiyi
etkinleştirmek için ana ayak pedalını mekanik tetik no.1’rin ilerisine doğru
bastırın (irigasyon ve aspirasyon’nun ilerisine) vitroktemi etkinliğini kesmek için
ana ayak pedalını sağa doğru döndürün. Şayet DOĞRUSAL modda ise, ayak
pedalı KESİM HIZINI doğrusal olarak kotrol edecektir. Bu durumda, ayak pedalına
mekanik tetik no. 1’den maksimum hareket mesafesine kadar bastırıldığında,
KESİM HIZI doğrusal olarak 60 kesim/dakika’dan varsayılan maksimum seviye
arasında değişecektir.
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14) Ayak pedalı doğrusal çok kesme moduna programlanmış ise, vitrektomiyi
etkinleştirmek için ana ayak pedalını sağa doğru döndürün. CERRAH modunda
ise, ayak pedalı doğrusal olarak KESİM HIZINI kontrol edecektir. Bu durumda,
ayak pedalının döndürülmesi ile, KESİM HIZI doğrusal olarak 60
kesim/dakika’dan varsayılan maksimum seviye arasında değişecektir.
Ayak pedalı serbest bırakıldığında vakum seviyesi otomatik olarak sıfıra düşürülecek
ve eş zamanda da bir venting (havalandırma) gerçekleşecektir.
NOT
a. Bir kısım tek kullanımlık olan vitrektomi 123001 tekrar kullanılabilir ve yaklaşık 10 kez
otoklavnabilir.
b. Bir parametrenin değiştirilmesi varsayılan parametreleri iptal etmiyecektir. Varsayılan
parametreleri geri çağırmak veya yeni ayarları ekipmanın hafızasında kalıcı olarak saklamak için,
“Bir programın geri çağrılması veya saklanması’’ 8-7 paragrafına bakınız.

DİKKAT!
Uç her zaman steril çözelti ile dolu bir kap içinde iken test
edilmelidir. Ucun havada iken test edilmesi, onarılması mümkün
olmayan hasara neden olabilir.

DİKKAT!
Aspirasyon her zaman çözelti için steril bir kap içerisiende kontrol
edilmelidir.

8.5

OTOMATİK ŞİŞE YÜKSETİCİYE SAHİP CIHAZ TAŞIMA
ARABASI

Şayet PULSAR ünitesine bir şişe yükselticiye sahip cıhaz taşıma arabası bağlı ise,
cıhazın açılması ile irigasyonda kullanılan çözeltiyi bulunduran şişe, programlanmış
olduğu noktaya girecektir. Operatör şişenin duracağı yüksekliği UP/DOWN ve/veya
<UP>/<DOWN> tuşları ile ön pano üzerinde bulunan irigasyon penceresinden
ayarlıyabilir. Yeni pozisyonu hafızaya kayıt etmek için, ‘’Bir programın geri
çağrılması veya saklanması’’ 8-7 paragrafına bakınız.
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PEDALLI KUMANDA

Su daldırma (IPX8 koruma sınıfı) testi yapılmış ayak pedalı, aletin değişik mod
çalışmalarının cerrah tarafından kontrol edilmesini sağlar. Ayak pedalı, konsolun
arka panosuna bağlıdır. (Şekil 3-5)
PULSAR ünitesi 112101 ayak pedalını kullanamak için programlanmıştır. Pedal tek
veya çift doğrusal (sağ ve solak çalışanlar için) modlarda kullanılabilir, MMP ve IVP.
İlerideki paragraflarda, olarak her modun çalışmasına dair bilgiler özet olarak
anlatılmıştır.
Değişik bir seçim yapmak için, panel üzerinde bulunan <PROG> tuşuna basın.
Programların ekranı gözükecektir. Orta pencerede “FTSWTCH” yazısının altında,
mevcut konfigurasyonlar gözükecektir, bu durumda, ön pano üzerinde ayak pedalı
penceresinin altında bulunan <UP>/<DOWN> oklu seçim tuşlarını kullanarak
istediğiniz pedalı seçin. <DONE> tuşuna basarak ana fonksiyonlara geri dönün
Programda seçilen ayak pedalını hafızaya kayıt etmek için paragraf 8-7 bakın.

Program
seçimi

Ayak pedalı
seçimi

Ayak pedalının programını seçin
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NOT
Cıhazın düzgün çalışması için, konsola bağlı olan ayak pedalının uygun olan, ayak pedal kontrol
modunu seçin.

•

ÇİFT DOĞRUSAL ‘’DBLE.LIN’’ MODUNDA KULLANILAN AYAK PEDALI 112101

Resimde görüdüğü gibi, ayak pedalı, dikey ve/veya yatay olarak hareket edebilen
ana bir pedaldan, sürekli irigasyonu (CONTINUOUS IRIGATION) etkinleştiren
birbirlerinden ayrı üç
anahtardan, MMP 1-2
veya mmp 1-2-3 (çalışan
fonksiyonuna göre) ve
fonsiyon değiştiricisinden
meydana gelmektedir.
Pedal hafifçe basık halde
iken, irigasyon valfı açılıp
fisiolojik çözeltinin
infuzyon el kumadasına
ulaşmasını sağlar. Pedal
ilk mekanik tetik (MECH
DETENT 1) ilerisine
basıldığında, pompa
faaliyete geçerek
irigasyonun ve
aspirasyonun aynı anda
çalışmasını sağlar. Pedala
tekar basıldığında, vakum
için LINEAR kontrol seçimi
yapılmış ise, doğrusal
olarak vakum seviyesinin
artması sağlanır.
Ayak pedalı operetöre nazaran sağa doğru dönük ise, vitrektom (veya fako el
kumandası) faaliyete geçer. Doğrusal kontrol seçimi yapılmış ise, ayak pedalının
tekrar sağa doğru döndürülmesi kesim hızını arttırır (veya fako ucunun osilasyon
genişliğini).
Ayak pedalı operatöre nazaran sola doğru döndürüldüğünde, aspirasyon devresinden
anında ters yönde akış (REFLUX) hasıl olur. Ters yönde akış, bir akış olup sadece
REFLÜ valfının açılması ile dengeli tuz çözeltisinin aspirasyon devresine ulaşmasını
sağladığından ‘’ters’’ yönde akar. Cıhazdan alçak frekanslı (800 Hz) bir uyarı verilir.
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Ayak pedalı ikinci mekanik tetik (MECHÇ DETENT 2) ilerine basıldığında, seçilmisse
diatermi faaliyete geçer. Şayet doğrusal kontrol modu seçilmiş ise, ayak pedalına
tekrar basılması durumunda diaterminin emisyon seviyesi artar.
Sürekli irigasyon (CONTINUOUS IRRIGATION) anahtarı, irigasyon valfı işlemlerini
değiştirir, yani kapalı ise açılır, açık ise kapanır.
MMP anahtarı, cerraha U/S’ te 1,2 ve 3, DIATH’ta 1 ve2 ve I/A ve VIT hafızaları
arasında değişim yapmasını sağlar.
Fonksiyon değiştirme anahtarı, U/S’den I/A’ya dönmeyi veya işlemlerin tam tersinin
yapılmasını sağlar.
Sürekli irigasyon faaliyete geçirildiğinde, hemen anında irigasyon el
kumandasından sıvı geçişi başlar.
Sesli ve görsel ikazlar, faaliyetlerin çalıştığına dair işaretler ve olası alarm
durumları cıhaz tarafından verilir.
Solak çalışanlar için ‘’DBLE. LEFT’’ doğrusal çift moda programlanmış ayak pedalı
(bak paragraf 8-9), doğrusal çift ile aynı şekilde çalışmakta olup, aradaki tek fark
ayak pedalı üzerindeki yatay rotasyon fonksiyoların yerlerinin değişmiş olmasıdır.

•

Doğrusal tekli modda kullanılan pedal 112101 (SING. LIN.)
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Şekilde gösterildiği gibi, ayak pedalı, yatay ve/veya dikey olarak hareket edebilen
bir ana pedaldan, ‘’DOĞRUSAL İRİGASYONU’’ opsiyonlarını faaliyete geçiren veya
‘’MMP 1-2’’ ve ’’MMP 1-2-3’’ ve fonksiyon değiştiricisinde meydana gelmektedir.
Ana ayak pedalına
hafifce basıldığında
‘’İRİGASYON’’ valfı
açılıp sıvının infusyon
devresine girmesini
sağlar. Ana ayak
pedalına tetik
no.1’den ileriye doğru
basıldığında pompa
faaliyete geçer, aynı
anda aspirasyon ve
irigasyon başlar.
Konsoldan doğrusal
VAKUM (ve/veya akış
peristaltik modda ise)
kontrolü seçidi ise,
pedala tekrar
basıldığında doğrusal
olarak aspirasyon
seviyesi artar.
Cerrah ana ayak
pedalına tetik no. 1’den ileriye doğru bastığında vitrektomi bıçağınıda faaliyete
geçirir. HIZLI KESİM için doğrusal mod seçilmiş ise, ayak pedalına tekrar basıldığında
bıcağın hızı artar. Vitrektomiyı durdurmak için ayak pedalını sağa doğru döndürmek
gerekir; ASPİRASYON ve İRİGASYON aktif kalır. Şayet sürekli irigasyon seçilmiş ise,
aspirasyon (sonuç olarak kesim) ayak pedalına hafifce dokunmakla hemen faaliyete
geçer ve yayılır, bu şekilde, darbe doğrusal kontrol için müsait olur.
U/S modunda, ana ayak pedalına tetik no. 2’den ileriye doğru basıldığında, fako el
kumandası faaliyete geçer; pedala tekrar basıldığında, fako ucunun U/S güç)
(doğrusal kontrol modu faaliyette ise) darbe sayısı veya Burst emisyon aralıkları
artar.
Sürekli irigasyon faaliyette ise, ayak pedalına tetik no. 1’den ileri doğru
basıldığında, ultrasonik başlar ve yayılırı, bu şekilde müsait olan darbe doğrusal
kontrol içindir.
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U/S modunda, şayet hem aspirasyon hem fako doğrusal moda ayarlanmış ise,
aspirasyon seviyesi ve ultrasoniklerin güçleri, ayak pedalının mümkün olan tüm
mesafesine kadar basıldığında kademeli olarak artar.
Cerrah ana pedalı sola doğru döndürdüğünde, bağlı olan aspirasyon el kumandasının
devresi içerisinde hemen ters sıvı akımı REFLÜ hasıl olur. REFLÜ, spesifik valfın
açılması ile meydana gelen bir geri dönüm akışı olup, dengeli tuz çözeltisinin bağlı
bulunan aspirasyon devresine ulaşmasını sağlar.
Cıhazdan alçak sesli (800 Hz) bir uyarı verilir.
Ayak pedalına tetik no. 2’den ileriye doğru basıldığında, seçilmiş ise DİATREMİ
faaliyete geçer.
SÜREKLİ İRİGASYON komutu, valfın İRİGASYON ayar işlem durumunu değiştirir, yani
kapalı ise açılır, açık ise kapanır.
MMP komutu, operatörün U/S modunda 1, 2 ve 3, ve I/A modunda 1 ve 2 hafızaları
arasında değişim yapmasını sağlar.
Fonksiyon değiştirme komutu, foksiyon değişimlerinin yapılması için, U/S
modundan I/A’ moduna dönmeyi veya işlemlerin tam tersinin yapılmasını sağlar.
SÜREKLİ İRİGASYON faaliyete geçirildiğinde, yer çekimi dolayısı ile, hemen anında
irigasyon el kumandasından sıvı ulaşır.
Sesli ve görsel ikazlar, faaliyetlerin çalıştığına dair işaretler ve olası alarm
durumları cıhaz tarafından verilir.
Solak çalışanlar için ‘’SING. LEFT’’ tek mod ile programlanmış olan ayak pedalı
(bak paragraf 8.7), doğrusal tek çalışan ile aynı şekilde çalışmakta olup, aradaki tek
fark ayak pedalı üzerindeki yatay rotasyon fonksiyoların yerlerinin değişmiş
olmasıdır.
Şayet ayak pedalı ‘’MMP’’ moduna ayarlanacaksa (bak paragra 8.7), REFLÜ
faaliyetinin akışı ayak pedalını sol üst koşesinde duran anahtardan ayarlanır,
operatörün U/S modunda 1,2 ve 3 ve I/A modunda 1 ve 2 hafızaları arasında
değişim yapmasını sağlayan MMF’in fonksiyonlarının ayarları ise, ayak pedalının
yatay döndürülmesi ile yapılır.( sağa döndürme yükseltmek için sola dönüş azaltmak
için)
‘’IVP’’ modunda ise (bak paragraf 8.7) ayap pedalının solt üst köşesinde duran
anahtar şişe taşım askısını yukarıya doğru ve sol alt tarafta bulunan ise aşağıya
doğru hareket etmesini sağlar.
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Tek çizgisel özellikte kullanılan 112101 pedal (SING. LIN.)

Sol alttaki düğme şişe kaldırıcının çubuğunu aşağıya doğru hareket ettirirken, “IVP”
özelliğindeki (bakınız paragraf 8.7) sol üstte bulunan pedal düğmesi çubuğu
yukarıya doğru hareket ettirir. “IVP” özelliğinde, pedalın sağa doğru rotasyonu ile
birlikte U/S özelliğindeki 1, 2 ve 3 hafızaları arasında ve I/A özelliklerindeki 1 ve 2
hafızaları arasında geçiş yapmak mümkündür.
•

Tek çizgisel 112102 pedal

Ana pedala hafifçe basınca, akıcı maddenin aşılama devresinin içerisine girmesine
olanak tanıyan SULAMA valfı açılır.
1 numaralı kilitten ayrı olarak ana pedala basıldığı zaman, aspirasyon ve sulamayı
aynı anda harekete geçiren pompa devreye girer. Konsoldan BOŞ çizgisel kontrol
özelliği seçilirse, pedala daha fazla basılması çizgisel şekilde aspirasyon seviyesini
arttıracaktır.
Vitrektomi özelliğinde, 1 numaralı kilit pozisyonundan ayrı olarak cerrah ana pedala
bastığı zaman, vitrektomi için kullanılan bisturiler de devreye girer. KESİM HIZI için
çizgisel özellik seçilirse, pedala daha fazla basılması kesim hızını arttıracaktır.
U/S özelliğinde, 2 numaralı kilit pozisyonundan ayrı olarak ana pedala basıldığı
zaman fako grubu devreye girer; pedala daha fazla basılması, fako ucunun
hareketini (U/S gücü) (eğer çizgisel kontrol özelliği devrede ise) veya Burst emisyon
sıklığını arttırır.
U/S özelliğinde, eğer aspirasyon ve fako çizgisel özellikte ayarlandıysa, pedala
sonuna kadar basılarak aspirasyon seviyesi ve ultrasonlar derece derece gücü
arttıracaklardır.
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Cerrah pedalın solunda yer alan manivelaya bastığı zaman, bağlanan grubun
aspirasyon hattından anında bir ÇEKİLME gerçekleşir. ÇEKİLME, aspirasyon
hattındaki serinliği dengelenmiş tuzlu solüsyonun girişine olanak tanıyan özel valfın
açılmasının neden olduğu bir dönüş akışıdır. Cihaz, düşük ses yüksekliğinde akustik
bir sinyal yaymaktadır (800 Hz).
2 numaralı kilitten ayrı olarak ana pedala basıldığı zaman, eğer seçilirse DİATERMİ
devreye girer.
Pedalın sağ üst tarafında yer alan düğme, KESİNTİSİZ SULAMA’ya kumanda eder,
böylece kapalı ise, açıldığında ve açık ise, kapatıldığında SULAMA valfının durumunu
değiştirir.
KESİNTİSİZ SULAMA devreye girdiği zaman, önemli ölçüde, gruba anında sulama
ulaşır.
Akustik ve görsel sinyaller, seçilen özelliklere ve ilgili alarm şartlarına işaret
etmektedir.
DİKKAT!
112102 PEDALI, YALNIZCA PEDAL BÖLGESİNDE “S. 112102” SESİNİ
AYIRT EDEREK ÇALIŞIR.
Ekipmanlar arasında 112102 pedalı bulunuyorsa, aletin her açılışında
pedalın tekrar kurulmasını gerektirmeyecek bir 112102 pedalıyla
çalışma programının program bölgesine kaydedilmesi tavsiye edilir
NOT
Pedal bırakıldığında vakum seviyesi otomatik olarak sıfırlanır.

DİKKAT!
Ayak pedalı otoklava konulamaz.
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BİR PROGRAMIN GERİ ÇAĞRILMASI VEYA
SAKLANMASI

PULSAR ünitesinin hafızasında varsayılan tüm çalışma parametrelerinin değerleri
operatörün istediğine göre özrek bir şekilde ayarlanabilecek bir ayarlanmıştır.
Ayrıca, operatör ayarladığı parametreleri sistem içerisine 10 programa kadar
hafızay kalıcı bir şekilde kayıt ededip yaklaşık on sene saklıyabilir.
Çalışmakta olan programın ismi, arabirim ekranının üst kısmında yerleşik bulunan
“ACT. PROG.” ekran penceresi içerisinde görünür.
Yeni bir program hazırlayıp, hafızaya kalıcı olarak kayıt etmek için veya çalışmakta
olanın parametrelerini değiştirmek için, ilk olarak cıhazın tüm parametrelerin
ayarlarını kendilerine ait ekranların içerisinde bulunan pencerelerden yapılır,
değişim yapılan progamın isminin yanında bir asteriks belirlenerek programda
değişikliğin yapıldığını teyit eder ve sonra Program modunda bulunan <PROG>
tuşuna basın. Karşınıza programlar ekranı çalışmakta olan program ve yanında
asteriks bulunarak değişimler yapıldığını belirterek karşınıza çıkacaktır.
Mevcut program

Kaydedilen
programlar

Ayak pedalları
Programlar
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Program üzerinde yapılan değişimi kalıcı bir şekilde hafızada saklamak için, “SAVE”
<A> tuşuna basın (DEFAULT programı üzerine yapılan değişimleri kayıt etmek
mümkün değildir). Yeni bir program üzerine yapılan değişimleri kalıcı bir şekilde
kayıt etmek için “SAVE AS” <B> tuşuna basın.
Kaydetmeden çık

Karakter
seçimi

Sonraki/önceki
imleç konumu

SAVE AS Penceresi
Programın ismini “CHAR” ve “NEXT/PREV.” penceresinde bulunan <UP> oklu seçme
tuşları kullanarak yazın.
“CHAR’’ tuşu harf değişitirmeye, “NEXT/PREV.’’ tuşu ise bir sonrakine geçmeye
yardımcı olur. İşlem sonunda <DONE>, tuşuna basın ve kaydın yapıldığına dair
pencere ekranda gözükecektir; tekrar <DONE> tuşuna basarak programlar alanına
geri dönülür.
Varsayılan programdan başka bir program yüklenmek istendiğinde, programlar
pencere alanı içinde bulunan oklu seçme tuşları ile programı seçin ve “LOAD” <C>
tuşuna basın.
Çalışmakta olan program üzerindeki tüm parametreleri eski haline dönüştürmek için
“UNDO” <D> tuşuna basın.
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Listeden tamamen bir programı silinmek istendiğinde, oklu seçme tuşları ile
programlar ekranı içerisinden seçiminizi yapın ve silmek istediğiniz programı
belirledikten sonra “DELETE” <E> tuşuna basınız.
PULSAR ünitesi, 112101 ayak pedalını kullanmak için programlanabilir. Ayak pedalı
doğrusal veya ikili (solak çalışanlar için) MMP ve IVP modlarında kullanılabilir.
Değişik bir ayak pedalı kullanımı için seçim yapılması gerektiğinde, FTSWTCH
penceresinden, pedala ekranına nazaran alt tarafta kalan ön pano üzerinde bulunan
<UP>/<DOWN> oklu seçim tuşları ile istenilen ayak pedalını seçin ACT. PROG’da bir
asteriks belirlenerek program değişikliğinin yapılıdığını teyit edecektir; bu değişimi
hafızada saklamak için, “SAVE” <A> tuşuna basın.

8.8

KAPATMA PROSEDÜRÜ

NOT
PULSAR cerrahi sisteminin uzun bir süre için kullanılmaması akibinde, aşağıda açıklanan prosedürü
uygulayınız.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Konsolu kapatmak için "POWER" devre anahtarına basınız.
Güç kablosunu konsolun arka panelinden çıkarınız. Kabloyu değil fişi tutunuz.
Sonda ve termal konverter konnektörlerini çıkarınız.
Serum hattının klempi kapatarak beslemeyi kesin.
El kumandası ve kontrol konsolundan irigasyon ve aspirasyon hatlarını çıkarın.
El kumandası konnektörlerini kontrol konsolundan çıkarın ve uçların üzerine uç
koruyucu kapaklarını takın.

7) “Temizlik, sterilizasyon ve bakım" Bölümlerini inceleyiniz.
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9. TEMİZLİK, STERİLİZASYON VE BAKIM
Mevcut bilumum araç ve aletleri en mükemmel kullanılabilecek bir şekilde
muhafaza etmek sorumluluğu doktor personeline aittir. Bundan sonra göreceğiniz
basit etaplar, uygun bir bakım programı tespit etmenize yarayacaktır

9.1
9.1.1

TEMİZLEME
ÜNİTE

1) Ön pano ekranı periyodik olarak arıtılmış suda nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile
temizleyiniz. Gerektiği taktirde, sadece nötr deterjan kullanınız.
2) Konsol üzerinde alkol, çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
9.1.2

AKSESUARLAR

Aşınma ve paslanmanın en çok rastlanan nedenleri: kullanım sonrası aletlerin
temizliği ve kurutulmasının tam yapılmaması; kimyasal etkenler veya sterilize eden
çözeltiler; musluk suyu ile yapılan temizlik; ameliyathame örtülerindeki
temizleyiciye ait fazladan deterjan kalıntıları; PH değeri uygun olmayan deterjanlar
(en uygun PH değeri 7’dir); düzgün bir şekilde çalışmayan otoklav. Her şeye rağmen
aşınmanın esas nedenleri kan ve tuzlu madde kalıntılarıdır.
1)

Kullanımlarından hemen sonra krioşirürjik sondaların tüm parçalarını, bunlara
ilişkin kullanım talimatlarında yazılı bulunanları izleyerek suya batırınız ve
iyice durulayınız.

2)

Tüm el kumandaları üzerindeki sıvı hatlarına, irigasyon ve aspirasyon
hatlarının içine bol miktarda ılık distile su dökün ve basınçlı hava püskürterek
kurutun. AŞIRI BASINÇ UYGULAMAKTAN KAÇININ.

9.2
9.2.1

STERİLİZASYON
ÜNİTE

1) Konsol, ayak pedalı ve şişe yükseltici arabasının sterilizasyonu yapılamaz.
Temizlik için kullanım talimatlarına ait bölüme bakın.
9.2.2

TEK KULLANIMLI AKSESUARLAR

Mikrocerrahide kullanılan ve üzerinde tek kullanım etiketi bulunan aletleri
kullanmayız.
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TEKRAR KULLANILABİLEN AKSESUARLAR

1) Tekrar kullanılabilen mikrocerrahi aletleri buhar sterilizasyonundan önce
tamamen temizlenmelidir. Aksi taktirde, buhar sterilizasyonu sırasında sertleşen
kalıntılar mikro organizmaların etkin bir şekilde yok edilmesini önleyen koruyucu
tabaka oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, yapışkan kirler yüksek sıcaklıklarda,
özellikle de plastik parçalara zarar verebilir. Mikrocerrahi aletlerinden herhangi
birine ‘’kemiklav’’ veya sıcak hava sterilizasyonu uygulamayın.
2) Tekrar kullanılabilen cerrahi aletlerinin temizlenmesi, dekontaminasyonu ve
sterilizasyonu konusunda ayrıntılı bilgi için ilgili kullanım talimatlarına bakın.

9.3
9.3.1

BAKIM
ÜNİTE

1) PULSAR cerrahi sisteminı temiz, kuru mahallerde ve oda sıcaklığında saklayınız.
2) Her kullanımdan sonra I/A devre hortumlarını çıkarın.
3) Cihazın tüm kullanım süresince mükemmel performansını koruması için, yıllık
bir ayar ve bakım programı belirlemek gerekmektedir. Kendi dağıtımcı
firmanıza /yetkili Optikon 2000 teknik servisine başvurunuz.
NOT
Sistemi güvenlik içinde kullanabilmek için, en az yılda bir kere EN60601-1 kanunu uyarınca cereyan
kaçırma limiti çerçevesindeki uygunluğunu kontrol ediniz. Kendi bünyenizdeki bio mühendislik
bölümüne, dağıtımcı firmanıza/ yetkili Optikon 2000 teknik servisine baş vurunuz.
9.3.2

AKSESUARLAR

1) El kumandarını ve aksesuarlarını düşürmeyin ve dikkatli bir şekilde doğru olarak
kullanın. Bu parçaların özenle kullanılması ve her kullanımdan sonra herhangi bir
hasar veya yıpranma olup olmadığı kontrol edilmelidir.
2) Düzenli aralıklar ile el kumandalarının üzerinde bulanan tüm O-ring’leri
kanülleri, I/A el kumandalarını ve konnektörleri vs. silikon gresi veya yağ ile
yağlayın. GEREĞİNDEN FAZLA YAĞLAMAYINIZ.
3) Herhangi bir hasar veya yıpranma olup olmadığını belirlemek amacıyla sıvı
hatlarını, bağlantı parçalarını ve el kumandalarını düzenli aralıklar ike kontrol
edin.
4) Bakım yaptıktan sonra, saklamak için yerleştirmeden önce tüm parçaları monte
edin.
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5) Aletleri saklamak için paketlerine sarmadan önce tüm el kumandalarının
uçlarına uç koruyucı kapaklarını takın.
DİKKAT!
1) Sentetik detarjan veya yağ kökenli sabunlar kullanmayınız.
2) RF akımları, ıslak yüzeyler üzerinde iletkenlik oluşturabilecek
koşullar yaratabileceğinden, diatermi el kumandasının
kullanımından önce tamamen kuru olduğuna dikkate edin.
3)Yüksek basınçlı membran kamarasına su girmesi aletin hatalı
çalışmasına neden olabileceğinden Vitrektomi el kumandaları hiç bir
zaman tamamen distile edilmiş su içine batırılmamalıdır.
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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10. ARIZA TESPİT KILAVUZU
10.1

UYARILAR

Ultrasonik fonksiyonu olan ‘’U/S’’ seçildiğinde, gözüken pencerenin ekranı
ortasında aşağıda bulunan mesajlar belirlenir.
.
ENGLISH

1
2
3
4
5

TÜRKÇE

MESSAGE

MESAJ

Plug handpiece
Please prime…
Check tip
Phaco ready
Weak handpiece

El kumandasını bağlayın
Kullanıma hazırlama işlemi
Ucu kontrol edin
Ultrasonlar hazır
El kumandası yetersiz

10.2

DEĞİŞİK NİTELİKTEKİ PROBLEMLER

Değişik nitelikli problemlerin tespitini içeren kılavuz kapsamında çalışma esnasında
ortaya çıkabilecek bazı anormallikler, bunların getirdiği belirtiler ve düzeltme
işlemleri bulunmaktadır. Şayet, PULSAR cerrahi sistemi aşağıda belirtilen düzeltme
işlemlerini de uyguladıktan sonra hala çalışmıyor durumda ise Optikon 2000 yetkili
teknik servisine başvurunuz.

BELİRTİLER

DÜZELTME İŞLEMİ

Besleme hattı
PULSAR hiç çalışmıyor

a) Besleyici kablo bağlantısı yapılmamıştır. Kabloyu
Konsola ve elektrik hattına bağlayınız.
b) Sigorta yanmıştır. Değiştiriniz.
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BELİRTİLER

DÜZELTME İŞLEMİ

İrigasyon Sistemi
İrigasyon akışı yok.

a) İrigasyon akış ayarlama valfı kapalı. Ayak pedalına
basarak kontrol edin ve valfın açılıp açılmadığını
ve dengeli tuzlu çözeltinin bulunduğunu kontrol
edin.
b) İrigasyon hortumu el kumandasından ayrılmış.
İrigasyon hortumunu el kumandasına bağlayın.
c) İrigasyon devre hortumu bükülmüş veya hasar
görmüş. Hortumda bükülme olup olmadığını
kontrol edin varsa düzeltin. Hasarları kontrol edin
ve gerekirse yenisi ile değiştirin.
d) Hortumu direkt irigasyon kaynağına bağlayan
klemp kapalı. İrigasyonu çalıştırmak için klempi
açın.
e) Damlama haznesinde bulunan boşaltma valfı
kapalı. Valfı açın.

Aspirasyon Sistemi
Aspirasyon zayıf veya yok.

a) I/A hortum devresi doğru bağlanmamış. Hortum
devre kurulum bağlantılarını kontrol edin.
b) I/A hortum konnektörleri cerrahi eI kumandası
üzerindeki konnektör yerlerine doğru
bağlanmamış. Bağlantları doğru bir şekilde yapın.
c) I/A devresi hortumları arızalı, Yenisi ile değiştirin.
d) "VAC" seviyesi düşük. Biraz daha yüksek bir
seviyeye ayarlayın.
e) Uç veya el kumandası veya hortum tıkalı.
Tıkanmaya yol açan nedenleri kontrol edin ve
giderin.

PRIME hataları
Vakum offset’i:
“VAC OFFSET ERR”

Vakum olmasına rağmen aspirasyon pompası faaliyete
geçmiyor.
a) Vakum bulunması ardından kullanıma hazırlama
işlemi yeniden çalıştırılmıştır. İrigasyonu açın ve
tekrar kullanıma hazırlama işlemini başlatın.
b) Vakum sensörünün kalibrasyona ihtiyacı var.
Ünitenin tekrar kalibrasyonu için yetkili Optikon
Servisine baş vurun.
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BELİRTİLER

DÜZELTME İŞLEMİ

Büyük sızıntı:

I/A sisteminde büyük bir sızıntı var:

“MAJOR LEAKAGE”

a) Test kamarası manşonun üzerine takılmamış. Test
kamarasının manşonun üzerine doğru bir şekilde
takıldığından emin olun.
b) I/A hatları el kumandasına bağlı değil. Kasetten
gelen I/A hatlarını fako el kumandasına bağlayın.

İrigasyon akışı yok:

İrigasyon akışı yok, damla haznesinden gelen hat
üzerindeki klemp kapalı. Klempi açın ve kullanıma
hazırlama işlemini yeniden çalıştırın.

“NO IRRIGATION”
aspirasyon tıkalı:

Asprisayon hattı kısmen tıkanmış. El kumandası ve uc
sterilizasyondan önce doğru bir şekilde temizlenmemiş
olabilir. El kumandasını ve/veya ucu değiştirin.

“ASPIRAT OCCLUD”
Küçük sızıntı:

I/A sisteminte küçük bir sızıntı var.

“MINOR LEAKAGE”

a) I/A hortum konnektörleri iyice el kumandası
üzerindeki konnektörlere doğru bağlanmamış.
Doğru bir şekilde bağlayın.
b) Hortum veya test kamerasına doğru bir şekilde
monte edilmemiş. Test kamerasının doğru bir
şekilde hortuma bağlanmış olduğunu ve
hortumunda düzgün bir şekilde el kumandasına
takılı olduğunu kontrol edin
a) Titanyum uc gevşek. Yıldız anahtarı kullanarak ucu
doğru şekilde el kumandasına takın.
b) Titanyum uc hasarlı. Ucu inceleyin ve gerekirse
değiştirin.
c) U/S el kumandası hasarlı. El kumandasını değiştirin.

Ucu kontrol edin
“CHECK TIP”

VIT (Vitrektomi)
Ayak pedalına basıldığında vitrektomi el
kumandası çalışmıyor.

a) İstemeden sadece aspirasyon ayak pedalına (sol
taraf) basılıyor. Yanlızca ana ayak pedalına
basınız.
b) El kumandası konnektörü uygun bir şekilde
takılmamış. Konnektörün uygun bir şekilde takılı
olduğunu kontrol edin.
c) El kumandası hatalı. El kumandasını değiştirin.

Diatermi için sistem
Ayak pedalına basıldığında el kumandasına
diatermi güç çıkışı gelmiyor.

a) Konsola veya el kumandasına kablo gevşek
bağlanmış (mikroforseps durumunda). Fişi uygun
şekilde takın.
b) Diatermi el kumandası arızalı. El kumandasını
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BELİRTİLER

DÜZELTME İŞLEMİ

değişirin.
c) Prob ucu kirli. Prob ucunu temizleyin.
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Konsol
Vitrektomi el kumandası bağlandığında
panel konnektöründen gas kaçıyor.

a) Dişi Luer konnektörü uygun şekilde takılmamış.
Kilitlemek için yavaşça çevirin ve konnektörü tam
olarak geçtiğinden emin olun.
b) Konnektör hasarlı. Konnektörü değiştirin.

Konsolden gaz kaçağı olduğu işitiliyor.

Hortum bağlantı parçaları veya valf veya solenoid
valfı bozuk, bakım gerekiyor servise bildirin. Yetkili
Optikon servisine başvurun.

Konsol hatalı çalışıyor.

Konsol bozuk. Konsolü firmaya iade edin veya yetkili
servise başvurun.

Fakoemulsifikasyon
Ucu kontrol edin
“CHECK TIP”

a) Titanyum uç gevşek. Yıldız anahtar kullanarak ucu
doğru şekilde el kumandasına takın.
b) Titanyum uc hasarlı. Ucu inceleyin ve gerekiyorsa
değiştirin.
c) U/S el kumandası hasarlı. El kumandasını
değiştirin.

U/S gücü yetersiz.

a) Önceden ayarlanan U/S gcü yetersiz. Gücü
arttırın.
b) Ayak pedalına tamamen basılmamış. Ayak pedalını
sonuna dek bastırın.
c) Titanyum uc bozuk. Ucu değiştirin.
d) El kumandası zayıf. El kumandası Piezo
seramikleri sürekli kullanım ve sterlizasyon sonucu
normal olarak yıpranır. El kumandasını OPTIKON
2000 servisine yollayın.
e) Aspirasyon seviyesi düşük. Yetersiz aspirasyon
seviyesi emülsifikasyon sırasında çekirdek
parçalarını uygun şekilde tutmuyor. Uygun sıvı
dengesi sağlamaya özen göstererek vakum
seviyesini arttırın.

El kumandası zayıf.

50µm ‘den daha fazla erogasyon yapamayan el
kumandası zayıftır. El kumandasını yetkili
OPTIKON 2000 servisine gönderin.

“WEAK HANDPIECE”

Ayak pedalı
Ayak pedalı aktif ekipman bölümüne
enerji veremiyor.

a) PULSAR ünitesi kapalı. Üniteyi açın.
b) Ayak pedalı bağlı değil. Ayal pedalını bağlayın.
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