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OPTIKON 2000

Kurulum ve kullanma kılavuzu

1. SORUMLULUK EHLİYETSİZLİĞİ
İşbu sistemin kullanıcısı işbu kılavuzda verilen özel uyarıları dikkatle okumakla
yükümlüdür. Operatörün sorumluluğu personelin cihazı kullanmadan önce işleyişi
hakkında derin bir bilgi edinmesini garantiler.
OPTIKON 2000 S.p.A., ürünün
kullanımına bağlı olarak hastalar ve operatörlerin maruz kalabileceği beklenmedik
kazalar ve dolaylı hasarlardan hiçbir durumda sorumlu değildir.
Sistemin kullanımı, profesyonel tıbbi değerlendirmeye tabiidir. OPTIKON 2000 S.p.A.
cihazın hatalı kullanımından kaynaklanan hiçbir klinik sorundan sorumlu değildir ve
herhangi bir tıbbi tavsiyede bulunmaz.
OPTIKON 2000 S.p.A. yalnız aşağıdaki durumlarda güvenlik, itimat ve randıman için
sorumluluk kabul ettiğini beyan eder:


OPTIKON 2000 S.p.A. tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılan
güncellemeler, ayarlar ve tamirler;



cihaz kullanıcı talimatlarına uyularak kullanılır;



cihazın bağlandığı elektrik sistemi IEC güvenlik kurallarına uyar.

ÖNEMLİ NOT:
İşbu kılavuzun basılması anında, tüm görseller ve bilgilerin, ürünü ve işleyişini en
iyi şekilde temsil etmesi için mümkün olanın en iyisi yapılmıştır. Buna rağmen,
işbu kılavuzun kullanım ömrü süresince kullanıcıların ihtiyaçlarını en etkili şekilde
karşılamak üzere üründe değişiklikler yapılması mümkündür. Bu değişiklikler uyarı
yapılmadan uygulanabilir.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888355
Faks +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOT
İşbu kılavuzun içeriği bilgiler OPTIKON 2000 S.p.A. özel malıdır. İşbu kılavuzun
tamamının yeniden çoğaltılmasına, yalnız OPTIKON 2000 S.p.A. yazılı izni ile
verilir.

Kod 1X1012TR

1-1

2016-06-15 Rev.H

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Kurulum ve kullanma kılavuzu

2. SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI
Avrupa Birliği sınırları içinde satılan ve kurulan tüm OPTIKON 2000 S.p.A. cihaz ve
aksesuarları, fatura tarihinden itibaren BİR YIL boyunca üretim ve materyal
kusurlarına karşı garanti altındadır. Tüketim materyallerinin garantisi cihazın ilk
kullanımıyla sınırlıdır.
Avrupa Birliği dışında uygulanabilir garanti koşulları için OPTIKON 2000 S.p.A. yetkili
distribütörü ile temas kurunuz.
Garanti kapsamına giren tüm kısımlar ücretsiz olarak değiştirilecek veya tamir
edilecektir.
Garanti, kusurun araştırılması, arızanın tamiri ve ünitenin veya aksamlarının final
kontrolünü içerir.
Garanti, uygunsuz kullanım, kazalar, yanlış kullanım ve OPTIKON S.p.A. yetkili teknik
servisine bağlı olmayan personel tarafından gerçekleştirilen kurcalama veya
modifiyeler nedeniyle oluşan sorunları kapsamaz.
OPTIKON 2000 S.p.A. arıza durumunda, cihaz ve/veya aksesuarlarının kurcalandığı
veya modife edildiğini, ya da uygunsuz kullanım sonucu hasar gördüklerini denetleme
hakkını saklı tutar.
Aynı şekilde OPTIKON 2000 S.p.A. işletim teknikleri bu gibi modifiyeleri talep
ettiklerinde cihaz ve/veya aksesurlarını modifiye etme hakkını saklı tutar.
Garanti, cihaz ve/veya aksesuarların OPTIKON 2000 S.p.A. tarafından dahil edilen seri
numaraları kaybedildiğinde, kurcalandığında veya okunurluğunu kaybettiğinde
geçersizdir.
Garanti, cihaz ve/veya aksesuarların postalanma masraflarını
postalama, paketleme, vs. masrafları müşterinin sorumluluğundadır.

içermez:

tüm

OPTIKON teknisyenlerinin açık müdahalesi talebi durumunda, tüm seyahat ve
konaklama masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.
OPTIKON 2000 S.p.A. nakil sırasında oluşan olası hasarlardan sorumlu değildir. Böyle
bir durumda, müşteri teslimi yapan nakliyat firmasını derhal bundan haberdar
etmelidir.
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3. GENEL BİLGİLER
3.1 SEMBOLLERİN AÇIKLANMASI
Bu sistemin kullanımından mevcut güvenliğe ilişkin tüm
bilgiler verilmiştir. Bu bölümde, güvenliğe ilişkin en önemli
bilgilerin bir sentezi mevcuttur.

Tehlike sembolleri
Kullanıcı kılavuzuna, aşağıdaki güvenlik bilgileri girilmiştir. Bu
bilgileri dikkate alın ve belirtilen durumlarda özel bir dikkat
ile hareket edin.

DİKKAT
UYARI
BİLGİ

Kod 1X1012TR

Ölümcül veya ağır yaralanmalar ile sonuçlanan
hasarlara yol açabilcek bir tehlikeyi bildirir.
Tıbbi tedavi gerektiren iş kazalarına neden olabilecek
bir tehlikeyi bildirir.
Tıbbi tedavi gerekmeyen iş kazalarına neden
olabilecek bir tehlikeyi bildirir.
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3.2 SEMBOLLER TABLOSU
Aşağıdaki tablo I.E.C. (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu )tarafından onaylanmış
bazı semboller ve ilgili anlamlarını gösterir. Bu semboller tıbbi cihazlar üzerine,
bilgiler ve uyarıların hızlı ve basit bir iletişimini sağlamak için koyulur. Bazen özel
anlamları bildirmek için iki veya daha fazla sembol birlikte kombine edilir.
Bu semboller R-Evolution etiketi üzerine konmuştur. Cihazı kullanmadan önce tabloda
belirtilen sembolleri açıklamaları ile birlikte tanıyın.
IEC TARAFINDAN YAYINLANAN SEMBOLLER
SEMBOL

AÇIKLAMA
ÜRETİCİ
ÜRETİM TARİHİ
ALTERNATİF AKIM
RADYO FREKANS EMİSYONLARI
DİKKAT
AÇIK (ANA ELEKTRİK KAYNAĞI
İLE BAĞLANTI KESİK)
KAPALI (ANA ELEKTRİK
KAYNAĞINA BAĞLI)
B TİPİ UYGULAMA KISMI

BF TİPİ UYGULAMA KISMI
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
CİHAZLARIN AYRI İMHA EDİLMESİ
EŞPOTANSİYEL
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KULLANIM TALİMATLARINI
İZLEYİN
İŞLEYİŞ HAKKINDAKİ
TALİMATLARA DANIŞIN
SİGORTA NOMİNAL DEĞERİ
GİRİŞTE BASINÇLI HAVA
HAVA ENJEKSİYON PRİZİ
AYDINLATMA KAYNAĞI PRİZİ
DİATERMİ PRİZİ
PEDAL ŞALTER PRİZİ

CİHAZ ÜZERİNDE MEVCUT DİĞER SEMBOLLER
MAKASLAR İÇİN PRİZ
SİLİKON YAĞI ENJEKSİYON PRİZİ
FACO PRİZİ
VİTREKTOMİ PRİZİ
KUTU AÇMA TOPUZU
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3.3 HEDEF ÜNİTE
İşbu kullanıcı kılavuzu, uygun bir eğitimin ardından cihazın
hazırlanması, işleyişi veya bakımı ile ilgili doktorlar, hemşireler
ve diğer tıbbi ve teknik personele yöneliktir. Sistemi kullanması
gereken personelin eğitiminden müşteri veya kurum
sorumludur.
Ek hizmet etkinlikleri bu kullanıcı kılavuzunda yer almaz. Bu
etkinlikler bu amaç doğrultusunda Optikon 2000 tarafından
yetiştirilmiş staff tarafından gerçekleştirilecektir.

Uygulama alanları
Amaç
R-Evolution Cerrahi Sistemi gözün ön kamarası tedavilerinde
cerrahi işlemlerde ehliyetli tıp personeli (göz cerrahi doktoru)
tarafından cerrahi operasyonlarda kullanım için tasarlanmıştır.
Cihaz, irrigasyon, irrigasyon / aspirasyon, kristalin lenslerin –
fakoemülsifikasyonu, ön vitrektomi, bipolar diyatermi pıhtılaşma
teknikleri için dizayn edilmiştir. R-Evolution CR aynı zamanda
sonradan vitrektomi, hava ve silikon yağ tamponat, endo-oküler
aydınlatma için kullanılabilir. Sistem, klinikler, hastaneler ve
diğer insan tedavi kurumlarında kullanım için düzenlenmiştir.
3.4 ÖNGÖRÜLEN KULLANIM
R-Evolution, insan gözlerinde ön kamarada ekstra-kapsüler
ekstraksiyon, fakoemülsifikasyon veya glokom gibi cerrahi
tedaviler için tasarlanmış olup R-Evolution CR de insan gözünün
vitröz gövde ve arka kamarasında rahatsızlıklar ile retina kayma
tedaviler için uygundur. Sistemin hatalı kullanımı hallerinde
ekranda mesaj görüntülenir ve alarm sinyali verilir.
Öngörülmeyen tehlikelere sebep olacağından önceden
belirtilenlerden farklı kullanımlar öngörülmez. Sistem
özellikle beyin ve sinir cerrahisi ve kalp cerrahisi
ameliyatları için kullanılmaz.
DİKKAT

Kod 1X1012TR

Hasta için lezyon tehlikeleri!
• R-Evolution cerrahi sistemlerinin diatermi bölümü,
önceden bir kardiyoloğa danışılmadan kalp pili veya
diğer kalp uyarıcı taşıyıcısı hastalar üzerinde
kullanılmamalıdır.
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3.5 OPERATÖR İÇİN NOT
• Sistemi, açıklandığı üzere sadece öngörülen amaçlar için
kullanın.
• Piyasa gözetimi konusundaki hukuki kurallara ve
bulunulan ülkede uygulanabilir zorunlu sembollere ve
hertürlü diğer kural ve standartlara uyun.

Kullanıcının seçilmesi
• Sistemi çalıştırmadan önce kullanıcı kılavuzu içeriğinin
tümünü öğrenmeniz rica edilir. Diğer cihazların
kullanım talimatlarını gözönünde tutun.
• Tüm tıbbi ekip sistemi kullanmadan önce, kullanıcı
kılavuzunda mevcut talimatların tamamını okumuş ve
anlamış olmalıdır.
• Kullanıcı kılavuzunu, sistemi kullanan staff tarafından
her an kolayca ulaşılabilecek bir yerde saklayın.
• Sistem yalnızca, bu tıbbi sisteme bağlı olası risklerin
bilincinde ve olası klinik komplikasyonların
önlenmesi ve idaresi konusunda tam ve uygun bir
eğitim almış uzman tıp personeli tarafından
kullanılabilir.
• Sistem yalnızca uygun eğitim ve bilgi almış bir staff
tarafından kullanılmalıdır. Sistemi kullanacak
personeli eğitmek ve bilgilendirmek müşteri veya
kuruma ait bir zorunluluktur.
• R-Evolution cihazının doğru kullanımı ve kurulumu için
uygun bir eğitim vermek temel bir önem taşır, bu eğitim
Optikon 2000 tarafından sunulur. Daha fazla bilgi için
Optikon 2000 yerel teknik servisleri ile temasa geçiniz.

Nakil
UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
Sistem nakil sırasındaki hasarları en aza indirgeyecek
şekilde ambalajlanmıştır.
• Nakil sırasında oluşmuş herhangi bir hasar tespit
edilirse, taşıma şirketine haber verin ve sistemi
kullanmayın.

Kod 1X1012TR
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• Uzun mesafe nakilleri için (ör. sökme, onarma amacı ile iade,
vs.) sistemi orijinal ambalajı veya özel ambalajlar içine
yerleştirmek gereklidir. Daha fazla bilgi için satıcınız veya
Optikon 2000 teknik servisi ile temasa geçiniz.

Montaj ve kurulum
BİLGİ

Sisteme zarar verme tehlikesi!
• Sistemin kurulum ve kullanım koşullarının cerrahi
şartlara uygun olduğunundan emin olun:
–
–

BİLGİ

Düşük vibrasyonlar
Temiz ortam
Aşırı mekanik yüklerin bulunmaması

Sisteme zarar verme tehlikesi!
İnfüzyon için değnek yüksekliği azami 290 cm'dir.
• R-Evolution CR sistemini alçak tavanlı ortamlara kurmayın.

BİLGİ

Sisteme zarar verme tehlikesi!
Havalandırma açıklıkları kapanır veya tıkanırsa sistem aşırı
ısınabilir.
• Havalandırma delikleri boş kalacak ve serbest olacak
şekilde R-EVOLUTION sistemlerinin monte edilmesi
gerekir.

DİKKAT

Yangın veya patlama tehlikesi!
Sistem tehlikeli bölgelerde kullanmaya uygun değildir.
• R-Evolution sisteminin kullanılamayacağı yerler:
– patlama riski altındaki yerler.
– uyuşturucular veya alkol, benzen gibi uçucu
çözücüler veya benzer kimyasal ürünler; bunlar
en az 25 cm mesafede bulunmalıdır.
• Sistemi nemli ortamlarda kullanmayın veya saklamayın.
Sistemi su damlaları, dökülmeleri veya sıçramalarına
maruz bırakmayın.
• İşleyiş güvenliğini garantilemek için, sistemi ısıtıcılar,
radyatörler, direkt güneş ışığı veya her türlü yüksek ısı
yayan ısı kaynaklarına maruz kalabileceği bir yerde
kurmayın.

Kod 1X1012TR
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İşleyiş
UYARI

Hasta veya kullanıcı ilçin lezyon tehlikeleri!
• Aşağıdaki aksamlar için belirtilmiş azami yüklere dikkat
edin:
– Alet tepsi üzerinde azami yük 1 kg.
– Azami şişe ve irrigasyon solüsyon ağırlığı 1kg.

UYARI

Hasta ve kullanıcı için lezyon tehlikeleri!
Eşikler aşılırken devrilme tehlikesi.
• 3 cm'ye kadar eşikler aşılırken, sistemi yavaşca ve
dikkatlice kulplarından tutarak itin. Eğer eşik 3 cm'den
daha yüksekse sistem iki kişi tarafından taşınmalıdır.

BİLGİ

Hasta için hafif lezyon tehlikesi!
Ekranın sağ alt köşesinde, hareketli beyaz noktacıklı bir
logo sistemin doğru şekilde çalıştığını gösterir.
• Eğer logo etrafındaki noktacıkların hareketi
durursa, sistem durur ve kullanma
bırakılmalıdır.
• Her türlü kullanımdan önce, kurulumu, cerrahi
konfigürasyonu ve burada açıklanan işletim
prosedürlerini yerine getirin. "Çalışma bozukluklarının
düzeltilmesi" bölümü kullanılarak düzeltilemeyen bir
çalışma bozukluğu görüldüğünde, cihazın üzerine
"bozuk" etiketi yerleştirin ve Optikon 2000 teknik servisi
ile irtibata geçin.

Kod 1X1012TR
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• Diğer cihazlar ile tehlikeli parazitleri önlemek için
birimin kullanımı ve kurulumu hakkındaki talimatları
titizlikle izleyin. Eğer sistem diğer cihazlar ile tehlikeli
parazitlere neden oluyorsa (birim kapatılıp açılarak
saptanabilir), kullanıcı aşağıdaki kurallardan biri veya
birden fazlasını uygulayarak paraziti çözebilir:
 Diğer cihazları yeniden yönlendirin ve
yerleştirin.
 Cihazlar arasındaki mesafeyi artırın.
 Birimi diğer cihazların bağlı olduğu prizden
başka bir prize bağlayın.
 Satıcınız veya Optikon 2000 teknik servisi ile
irtibata geçin.
• Cihazın ses emisyon kapasitesi çalıştırmada test edilir.
Sistemin başlatılması sırasında akustik bir sinyal
yayıldığını kontrol edin.
• Sistemin kullanımı sırasından meydana gelen olası
çalışma bozuklukları display'de görüntülenen bir mesaj
ve alarm sinyalleri ile bildirilir. Çalışma bozukluğunu
çözün ve display'de karşılık gelen tuşa basarak mesajı
onaylayın. Eğer çalışma bozukluğu giderilemiyorsa veya
hata yeniden beliriyorsa, sistemi kullanmaya devam
etmeyin, "bozuk" olduğunu belirten bir işaret koyun ve
satıcınız veya Optikon 2000 teknik servisi ile irtibata
geçin.
• Elektrik kabloları veya diğer bağlantı kablolarını
çekmeyin.
• Sistemi hiçbir borunun ezilmediği veya çıkmadığından
emin olarak hareket ettirin.
• Aşırı bir ışınlama süresine bağlı olarak hastada retina
hasarlarının oluşmasını önlemek için, sistemi asla
aydınlatma kaynağı açıkken gözetimsiz bırakmayın.

Kod 1X1012TR
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Bakım
• Sistem yüksek teknolojiye sahip karmaşık bir üründür.
En iyi randıman ve güvenli işleyiş koşulları için, normal
bir bakım programının parçası olarak Optikon 2000
yetkili teknik personeline yıllık bakım yaptırmanızı
tavsiye ederiz.
• Sistemin, yıllanma, aşınma, vs. nedenleriyle
güvenliğinin azalmasını önlemek için, cihazı kullanan
kurum, uygulanabilir ulusal kurallara uygun olarak, bu
sistem için yazılmış düzenli güvenlik teknik
kontrollerinin ve tedbir koşullarının öngörülen sürelerde
yerine getirilmesini garantilemelidir. Güvenlik teknik
kontrolleri yalnızca üretici veya uzman personel
tarafından gerçekleştirilebilir. Güvenlik teknik
kontrolleri kapsamı en az izleyen maddeleri içermelidir:
–

Kullanıcı için kılavuz mevcudiyeti

–

Hasar olmadığını ve sembol ve etiketlerin
okunurluğunu tetkik etmek için sistem ve tüm
aksesuarlarının görsel teftişi.

–

Toprak hat direnç testi

–

Akım kaçakları testi

–

Sistemin tüm şalter, düğme, priz ve ikaz
lambalarının test edilmesi.

Modifiyeler
DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
Modifiye edilmiş ürünler uygulama sırasında kırılabilir ve
sistemde çalışma bozukluklarına neden olabilir.
• R-EVOLUTION CR cihazı ile kullanılan faco ucu ve
vitrektomi el aletinin formunu modifiye etmeyin (ör.
bükmeyin, kesmeyin veya çizmeyin).

DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
İnfüzyon değneğinin üst kısmına manüel kuvvet
uygulamasından doğan modifiyeler, yanlış bir şişe
seviyesi ve hasta lezyonlarına neden olabilir.
• İnfüzyon değneğinin üst seviyesi
uygulanarak modifiye edilmemelidir.

Kod 1X1012TR

11

manüel

kuvvet

2016-06-15 Rev.H

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Kurulum ve kullanma kılavuzu

• Sistemin veya bununla beraber kullanılan her türlü diğer
sistemlerin modifiye veya onarımları yalnızca Optikon
2000 teknik servisi veya gerekli yetkiye sahip diğer
personel tarafından yapılmalıdır.
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İmha
UYARI

Çevre kirliliği!
İmha doğru şekilde yapılmadığı taktirde çevre
kirlenmesine neden olabilir!
• Sistemi normal ev atıklarına yönelik toplama sistemlerini
kullanarak imha etmeyin.
Elektrik ve elektronik cihazların imhası üzerine yerel ve
idari kural ve kanunları takip ederek ayrı olarak imha
edin.
• Mikroplu kısımlar kullanıcı veya çevreyi kirletebilir.
Tükenmiş sıvıları organik materyallerin imhası
hakkındaki yerel ve idari kurallar ve yasalara uygun
olarak imha edin.
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Onaylı aksesuarlar
DİKKAT

UYARI

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
• Yalnızca Optikon 2000 tarafından tavsiye edilen ve
onaylanan parçaları kullanın.
Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
• Yalnızca Optikon 2000 tarafından üretilen ve REVOLUTION sistemleri ile kullanılmaya yönelik
orijinal tüketim maddeleri ve aksesuarlarını
kullanın. R-EVOLUTION sistemi ile uyumunu
kontrol etmek için aksesuarların kullanım
talimatlarına danışın.
• Sistem ambalajında bulunmayan aksesuar ve kabloların
kullanılması elektromanyetik parazitlerin artmasına
veya sistemin bu parazitlere karşı bağışıklığının
azalmasına neden olabilir. Yalnızca bu sistem için
Optikon 2000 tarafından onaylı yedek parçaları kullanın.
• Elektrikli tıbbi cihazlara bağlanan ek ekipmanlar IEC
veya ISO standartlarına uymalıdır (ör. veri işleme
teçhizatları için IEC 60950). Ayrıca tüm
konfigürasyonlar tıbbi elektrik sistemleri şartlarına
uymalıdır (IEC 60601-1-1 veya Madde 16 3. baskıIEÇ
60601-1 danışın). Bir tıbbi elektrikli cihazına bir ek
teçhizat bağlayan her kimse, tıbbi bir sistemi
yapılandırmaktadır ve bu yüzden tıbbi elektrikli
sistemlere ilişkin kurallara uymak zorundadır. Sözü
edilen kurallara nazaran yerel kanunların önceliği
olduğuna dikkat edin. Şüphe duyulduğu durumlarda,
satıcınız veya Optikon 2000 teknik servisine danışın.
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Elektrik sistemi
BİLGİ

Teçhizanın çalışma bozukluğu riski!
• Sistem kullanımdayken asla bir USB cihaz bağlamayın.
• Yalnız virüs içermeyen USB bellekleri kullanılmalıdır.
• Sistem 100 – 240 V (± 10 %), 50-60Hz bir hat gerilimi
ile kullanılmaya ayarlanmıştır. Yerel hattın
geriliminin bu gerilime uyduğunu kontrol edin.
• Sigortayı daima aynı tipte bir sigorta ile değiştirin.
• Elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için koruma
kapağını kaldırmayın. Sigortaları değiştirmek için yetkili
bir teknik servise başvurun.
• R-EVOLUTION cihazını konsolun arka panelinde
gösterilen niteliklere sahip bir ana şebekeye bağlayın.
Güvenli bir işleyişi garantilemek için, cerrahi sistem
uygun bir toprak hatta sahip olmalıdır.
• Elektrik çarpması riskini önlemek için, cihaz yalnızca
uygun toprak hat ile donatılmış bir hatta bağlanabilir.
• Besleme birimini bağlamadan ve çıkarmadan önce ana
şalterini kapalı olduğundan emin olun.
• Ana şalter cerrahi sistem kullanılmadığında kapalı
tutulmalıdır.
• Sigortaları değiştirmeden önce sistemi kapatın ve
birkaç dakika soğumaya bırakın.
• Eğer kurulduğu ülkenin kuralları ve yönergeleri
tarafından şart koşulduysa, sistem bir kesintisiz güç
kaynağına bağlanmalıdır.
• Sistem üzerine içinde sıvı bulunan kaplar koymayın.
Temizlik malzemelerinin sistem içine sızmadıklarından
emin olun.
• Elektrik konektörlerini asla zorlayarak takmaya
çalışmayın (fişler, prizler). Eğer bir konektör prize
kolayca girmiyorsa, başka bir prize yönelik olmadığını
kontrol edin. Eğer bir konektör hasar görmüşse, Optikon
2000 yerel teknik servisi ile irtibata geçin.
• Uzatma kabloları veya çoklu prizler kullanmayın.
• Sistemler, güvenli işleyişi garantilemek için doğru şekilde
topraklanmış olmalıdır.
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• Ek potansiyel eşitleme: sistem toprak korumalı
konektörler ile donatılmalıdır.
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Diatermi uygulaması
DİKKAT

Kalp pili taşıyan hastalarda lezyon tehlikesi!
Diatermi jeneratörü RF parazitlerine neden olması
olasılığına bağlı olorak kalp pili ve kalp uyarıcıları
taşıyan hastalar için potansiyel bir tehlike mevcuttur.
Kalp pili bir hasar görebilir.
• Bu konuda şüphe duyulması halinde, uzman bir
doktorun tavsiyesini alın.

DİKKAT

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
• Bipolar diatermi el aleti ve denetleme sistemi aynı
anda kullanıldığında, denetleme sisteminin rezistörler
veya yüksek frekanslı indüktörler tarafından
korunmayan tüm elektrodları diatermi elektrodlarından
mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir.
• Yanık veya yangın tehlikesi; diatermiyi metal yatak,
yaylı şilte veya benzeri iletken materyallerin yanında
kullanmayın. Aşınmış göründüklerinde derhal elektrod
kablolarını değiştirin.
• Yalnızca Optikon 2000 orijinal diatermi
kabloları kullanın.
• Diatermi için sistem çıkış akımı dikkatsiz bir
kullanım nedeni ile operatöre döndüyse RF (radyo
frekansları) nedeniyle ağır yanıklar oluşabilir.
• Bipolar diatermi kablosu ne hastaya ne de diğer
kablolara dokunmamalıdır.
• Daima diatermi cerrahi uygulamalar ile uyumlu alçak
çıkış gücü yoğunluğu kullanın.
• Alçak çıkış gücü yoğunlu veya bipolar diatermi el
aletinin işleyiş hatalarının belirgin işaretleri, cihaz
normal bir kullanım için ayarlanmış olsa da elektrodların
bağlantıları arasında uygunsuz bir temas olduğunu işaret
edebilir.
• Bipolar diatermi için el aletin kullanıldığında, uygun
bir aspirasyon sistemi ile iyi bir havalandırma
garantilenmiyorsa, yanıcı anestezikler, oksijen veya
azotmonoksit kullanmayın.
• Dezenfektan ve temizlik maddeleri gibi yanıcı
maddeler, bipolar diatermi için el aletini
kullanılmadan önce buharlamaya bırakılmalıdır. Yün,
pamuk veya sargı bezi gibi malzemeler eğer oksijenli
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suya batırılmışsa, normal kullanımı sırasında cihazdan
çıkan kıvılcımlar ile alev alabilirler.
• Bipolar diatermi el aleti kullanımına bağlı olarak
diğer aparatlar ile parazit görülmesi mümkündür.
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İrrigasyon/aspirasyon uygulamaları
DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
İrrigasyon solüsyonunun çok alçak yerleştirilmesi hastanın
gözünde az bir basınca neden olabilir.
• İrrigasyon solüsyonunun hastanın gözüne oranla daima
daha yüksek bir seviyeye yerleştirildiğinden emin olun.
• işbu kılavuzun "İrrigasyon/aspirasyon hortumlarının
yerleştirilmesi" bölümünde yazan talimatlara uyun. Eğer
burada açıklanan talimatlar izlenmezse ağır sonuçlara yol
açabilir.
• R-EVOLUTION sistemlerinin doğru çalışabilmesi için

irrigasyon ve aspirasyon hatlarının doğru bir şekilde
düzenlenmesi çok önemlidir.
• Peristalsis modundan Venturi moduna geçiş, eğer faco ucu
düşük bir dirençte kullanıyorsa (ör. büyük çaplı bir faco ucu)
ve vakum yüksek bir seviyeye ayarlandıysa ön odanın
çökmesine neden olabilir. Hastanın güvenliğini garantilemek
için bir pompa tipinden diğerine geçildikten sonra vakum
ayarının kullanılan pompa tipi için doğru olduğunu daima
kontrol edin.

• Yalnız orijinal Optikon 2000 hortumlar kullanın.
• Hastanın gözündeyken faco el aletin başlatma (Priming)
yapmayın, aksi halde hastada lezyonlara neden olabilir.
• Her türlü müdahaleden önce yeterli miktarda dengeli
tuz solüsyonunun mevcut olduğundan emin olun.
Dengeli tuz solüsyonu miktarını tüm müdahale boyunca
kontrol edin.
• İşleyiş sırasında infüzyon şişesindeki dengeli tuz
solüsyonu seviyesini kontrol etmeye devam edin. Eğer
dengeli tuz solüsyon miktarı, operasyonu tamamlamak
için yetersiz kabul ediliyorsa, derhal cerrahı uyarın ve
infüzyon şişesi veya torbasını aşağıda belirtilen
prosedürü uygulayarak değiştirin:
YERÇEKİMİ İLE İRRİGASYON
• Cerrahi müdahaleyi kesin ve el aletini kesimden çekin.
• İnfüsyon hortumunun mandalını kapatın.
• Şişeyi hemen hemen boş iken infüsyon çubuğundan
çıkarın.
• Akıtma hortumu iğnesini şişeden, elleriniz veya steril
olmayan herhangi bir materyal ile dokunmamaya dikkat
ederek çıkarın.
Kod 1X1012TR
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• Akıtma hortumu iğnesini yeni şişenin tıpasına sokun ve
intravenöz için çubuğa asın.
• Eğer damlama odası tamamen boşalırsa, yaklaşık %50
doldurmak için sıkın.
• İnfüzyon mandalını açın.
• Eğer infüzyon hortumu veya irrigasyon hortumlarında
hava kabarcığı görülüyorsa, cerrahtan el aletini hastanın
gözüne yerleştirmeden önce, hava kabarcıkları
giderilene kadar irrigasyonu aktive etmesini isteyin.
ZORUNLU İNFÜZYON
• Cerrahi müdahaleyi kesin ve el aletini kalemini çekin.
• İnfüzyon hortumu mandalını kapatın.
•

Tıbbi cihaz konsolü üzerinde bulunan “ZORUNLU”
çıkıştan hava borusunu çekin.

• Yakın boş infüzyon kabını bulunduğu yerden çıkarın.
• Akıtma hortumu iğnesini infüzyon kabından ayırın,
iğneye ellerinizle dokunmamaya ve steril olmayan
maddelerle temas etmemesine dikkat edin.
• Akıtma hortumu iğnesini yeni akıtma kabı girişine
geçirip askısına asılı bırakın.
• Hava hortumunu tıbbi cihaz konsolü üzerindeki
“ZORUNLU” çıkışa bağlayın.
• İrrigasyon mandalını açın.
• Eğer infüzyon hortumu veya irrigasyon hortumlarında
hava kabarcığı görülüyorsa, cerrahtan el aletini hastanın
gözüne yerleştirmeden önce, hava kabarcıkları
giderilene kadar irrigasyonu aktive etmesini isteyin.
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Ultrason uygulamaları
UYARI

Hasta ve kullanıcı için lezyon tehlikeleri!
Faco ucunun işleyişi veya titreşimlerini parmakla
dokunarak kontrol etmeyin: Titreşimli faco ucu ile
doğrudan bir temas veya uzun süreli maruz kalma
sağlıklı dokularda hasara neden olabilir.
• El veya parmağınızı asla faco ucu üzerine ve faco el
aletinin silikon manşonu üzerine, bu sonuncunun testi
sırasında yerleştirmeyin (Priming).

UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
Aşırı ultrason enerjisinden kaynaklanan yanıklar!
• Titreşim sesi, ultrason kuvveti daha yüksek değerlere
ayarlandığında artabilir, tüm seviyelerde sabit yüksek
bir ses cihazda bir çalışma bozukluğunu işaret eder.

UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
Faco ucu veya kesim silikon sapının yanlış hareketi
hastanın kornea tabakasına zarar verebilir.
• Kesim üzerine baskı uygulamayın, kıvırmayın.

UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
Ultrasonların aşırı enerjisine bağlı kornea yanıkları.
• Daima cerrahi uygulamalar ile uyumlu ultrason alçak
çıkış gücü yoğunluğu kullanın.
• El aletinin işleyişini kontrol etmek için ultrasonları faco
ucu havadayken aktive etmeyin. Ultrasonların gücü,
faco el aletinin ucu, test için dengeli tuz solüsyonu
doldurulmuş steril bir hazneye veya oda sıcaklığında
steril su dolu bir kaba sokulmuş şekilde uygulanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmadığı taktirde faco ucu ve/veya
faco el aletinin hasar görmesi mümkündür.
• Faco el aletinin R-Evolution cihazı irrigasyon/aspirasyon
sistemine doğru şekilde bağlandığından ve yalnız REvolution ile birlikte kullanıldığından emin olun.
• Asgari güç ayarlı faco el aletinden gelen kuvvetli bir
gürültü, güç ayar devresinde bir çalışma bozukluğunu
işaret eder ve kornea yanıkları veya endotelyal
hasarlara neden olabilir. Satıcınız veya Optikon 2000
teknik servisi ile irtibata geçin.
• Faco ucunu ve silikon sapı, aşırı ısınmaya karşı asla

Kod 1X1012TR

21

2016-06-15 Rev.H

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Kurulum ve kullanma kılavuzu

yaraya bastırmayın.
• İstenmeyen çıkış gücü artışları, R-Evolution cerrahi
sisteminde çalışma bozukluklarına işaret edebilir.
Satıcınız veya Optikon 2000 teknik servisi ile irtibata
geçin.
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Vitrektomi uygulamaları
• Bıçak havadayken el aletini asla aktive etmeyin.
Vitrektomi, daima bıçak steril bir solüsyon içindeyken
denenmelidir. Havada yapılan test kesme sisteminde
onarılamaz hatalara neden olacaktır.

Aydınlatma
DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
• Işın yoğunluğunu ve uygun ışınlama ayarlarını
seçerek pozlama süresini ayarlayın.

DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
Aşırı güç nedeniyle retina hasarları.
• Fiber optik endoskopik oküler aydınlatma sistemi,
retinaya verilecek olası hasarları önlemek üzere
Kızılötesi ve Ultraviyole radyasyonu tamamen
engellemek veya en aza düşürmek ve daima cerrahi
uygulamaya uygun minimum güç seviyesini kullanmak
için tasarlanmıştır.

BİLGİ

Hasta için hafif lezyon tehlikesi!
Işık çıkış konektörleri, ışık yanarken sıcaktır.
• Işığı söndürün ve ışık çıkış konektörlerine
dokunmadan önce birkaç dakika bekleyin.
• Retina hasar risklerini azaltmak için, fiber optik
aydınlatma sonda ucu retinanın yakınına
yerleştirilmemelidir.
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Silikon yağı ve hava tamponatı
DİKKAT

Aşırı hava basıncına bağlı lezyon tehlikesi!
• Çalıştırma sırasında işitilen hava sızıntısı silikon kısmında
çalışma bozukluklarına neden olabilir. Optikon 2000
Teknik Servisine danışın.
• Olası göz enfeksiyonlarını önlemek için, yanlız hava
sterilizasyon filtresi ile donatılmış Optikon 2000 orijinal
tamponat hortumları kullanın.
• Standart olmayan bir tamponat hortumunun
kullanılması, intraoküler basınç hassasiyetini ve
havanın sterilitesini değiştirebilir.
• Silikon enjeksiyonu esnasında, intraoküler basınç REvolution CR sistemi tarafından kontrol edilmediğinden,
intraoküler basınç kontrolü ile cerrah meşgul olmalıdır.
Kanül ile göze girilmeden önce, ayarlanan enjeksiyon
basıncında silikon akışını kontrol etmek önemlidir.
• Silikon yağı enjeksiyonunu kesmek için pedalı bırakın.
Acil durumda, silikon yağı infüzyon borusunu silikon
besleme ünitesinden çıkarmak mümkündür.
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4. TEKNİK ÖZELLİKLER
4.1 GENEL ÖZELLİKLER
PARAMETRELER

ÖZELLİKLER

Üretici:...............................

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
R-Evolution / R-Evolution CR
93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi(MDD)
EN60601-1 ; EN60601-1-2 ; EN60601-2-2

Model: ................................
Standartlara uygunluk: ...........
Teknik standartlar: ................
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
Depolama: ...........................
İşleyiş: ...............................

ısı aralığı –10°C -+70°C, nem 10-100%
(yoğuşmasız)
ısı aralığı +10°C - +35°C, nem 30-75%

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Giriş gerilimi: .......................
Frekans: .............................
İstenen güç: .........................
Sigortalar: ...........................

100-240 Vac.
50/60 Hz
420 W
100-240 Volt: T4AH 250V

BASINÇLI HAVA ÖZELLİKLERİ (sadece R-Evolution CR için)
Girişteki hava basıncı: ............. 500 - 800 KPa (72 ila 116 PSI)
Hava tüketimi: ...................... 32 Normal litre/dakika
İRRİGASYON
Sıvı dağıtımı: ........................
Valflar: ..............................
Kontrol: ..............................
ASPİRASYON
Aspirasyon pompa tipleri: ........
Çalışma biçimi: .....................
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R-Evolution CR: Peristalik ve Ventüri
(Ventüri pompa) 500÷800 KPa (72÷116 PSI) dış kaynaktan
gelen basınçlı hava
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ÖZELLİK PARAMETRELERİ
Akış: ..................................
Normal vakum seviyesi: ...........
Olası vakum aralığı: ................
Normal akış oranı: .................
Olası akış oranı aralığı: ............
Olası aspirasyon artış süresi: .....
Cerrahi mod (lineer aspirasyon):..

Emniyet cihazı: .....................
Kontrol: ..............................

en azından 30 normal litre/dakika @ 600mmHg
kullanıcı ayarlı
5 ila 650 mmHg
kullanıcı ayarlı
2 ila 65cc/dak (sadece peristaltik)
0.5s ila 12s arası (25 seviye)
lineer aspirasyon (vakum ve /veya akış oranı) minimum ila
makximum kullanıcı ayarlı değerler, sistem pedalı ile
lineer kontrol
vakum sensör; aspirasyon hattında vakumu görüntüler
sistem pedalı

SON VİTREKTOMİ (sadece R-Evolution CR için)
El aleti tipi: ......................... Giyotin bıçaklı pnömatik kesici (VIT), mikromakaslar
pnömatik olarak hareket ettirilir (SCISS)
Kesi modu: .......................... alternatif hareket
Başlangıç ayarı kesi frekansı: .... kullanıcı tarafından programlabilir
Olası kesme oranı: ................. dakikada 60 ila 6000 kesim (VIT)
dakikada 120 ila 12000 kesim (Twedge)
Dakikada 60 ila 310 kesim (SCISS)
Tek kesi: ............................. tek kesi için mod mevcuttur
Kapı boyutları: ...................... 0,7mm
Hareket modu:...................... dış kaynaktan gelen basınçlı hava
Çalışma basıncı: .................... 2,3 ila 4,2 bar
Cerrahi mod (Lineer kesim): ..... sistem pedalı ile kontrol edilecek şekilde ayarlanabilen
başlangıç frekansı ile ayarlanabilir bitirme frekansı
arasında olan lineer kesim oranı
Kontrol: .............................. sistem pedalı
ÖN VİTREKTOMİ
El aleti tipi: .........................
Kesi modu: ..........................
Başlangıç ayarı kesi frekansı: ....

Giyotin bıçaklı pnömatik kesici
alternatif hareket
kullanıcı tarafından programlabilir

Mevcut kesme hızı: .............
Port boyutu: .....................
Çalıştırma ortamı: ..............

dakikada 60 ila 4000 kesi (VIT)
0,7mm
harici kaynaktan (CR) gelen basınçlı hava veya dahili
yağdan daha az kompresör (R-EVOLUTION)

Çalışma basıncı: ....................
Doğrusal kesi modu: ...............

2,3 bar
pedal aracılığı ile 0'dan belirlenen değere kesi frekans
doğrusal kontrolü
sistem pedalı

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

Kod 1X1012TR
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ÖZELLİKLER PARAMETRELERİ
DIATH (DİATERMİ)
Tip: ...................................
Çalışma frekansı: ...................
Nominal güç: ........................
Yüksüz azami gerilim: .............
Belirlenmiş güç: ....................
Mevcut güç: .........................
Doğrusal mod: ......................
El aleti tipi: .........................
Diatermi için kablo: ................

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

bipolar jeneratör, RF kaynağı gerekmediğinde jeneratör
durur
2 MHz
9W (200 Ohm YÜKLÜ)
100 V
kullanıcı tarafından programlanabilir
%5 ila %100 (yüzde)
pedal aracılığı ile DİATERMİ güç doğrusal kontrolü sağlar
bipolar mikropensler, yüzeysel diatermik kalem,
intraoküler diatermi için saplar
iki kondüktör, 26 Gauge, 75 Ohm, 200V maks., buharlı
otoklav yapılabilir; yalnız OPTIKON 2000 orijinal diatermi
kablosu kullanın.
sistem pedalı

AYDINLATMA (Sadece R-Evolution CR)

Kaynak türü: ....................

Üç bağımsız LED lamba

Aydınlatma akısı: ..............

400+400+400lm

Yoğunluk ayarı: ................

20 seviye + 4 koruma ve epiretinal membran
görüntülemesini iyileştiren kesme filtreleri

HAVA ENJEKSİYON BÖLÜMÜ (sadece R-Evolution CR için)
Nominal basınç: ....................

5 ila 120 mmHg

efektif IOP: ..........................

Nominal basınç ± 3 mmHg

Güvenlik cihazları: .................

Hava aktivasyonu için akustik alarm

SİLİKON ENJEKSİYONU İÇİN BÖLÜM (sadece R-Evolution CR için)
Nominal basınç: ....................

0,4 ila 5 bar

Sinyaller: ...........................

silikon enjeksiyon aktivasyon akustik alarmı, hava girişi
basıncı düşük alarmı

FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI
El tipi: ................................
Frekans: .............................
Uç devinimi: ........................
Güç: ..................................

Kod 1X1012TR

pizoelektrik, dört Kristal ve altı Kristal modeller
yaklaşık 40KHz (39.5-44KHz)
0 ila 100µm
Sistem pedalına basılması suretiyle ayarlanabilir başlangıç
değeri ile ayarlanabilir durdurma değeri arasında U/S güç
kaynağının panel veya lineer kontrolü.
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Lineer veya Panel; Devamlı, Otomatik limit, Kısa İmpuls,
HD İmpuls, Tek Patlama, Çoklu Patlama, Devamlı
Patlama, Ayarlanabilir Emisyon Modu.
0.00 dakika ila 9.59 dakika – Dengi Fako Zaman göstergesi

IEC 60601-1 HÜKMÜNE GÖRE TEÇHİZATIN SINIFLANDIRILMASI
Elektrik şokuna karşı
elektrik çarpması: ..................

Sınıf I

Elektrik çarpmasına karşı koruma seviyesi:
Diatermi: ............................ BF tipi, alçak ve yüksek frekanslı dalgalı
U/S: .................................. B tipi
Vitrektomi .......................... BF Tipi
Aydınlatma: ......................... BF Tipi
Hava: ................................. BF Tipi
Silikon: ............................... BF tipi
Makaslar: ............................ BF Tipi
Su girişine karşı
koruma seviyesi (birim): .......... IPX0
Su girişine karşı
koruma seviyesi (pedal): .......... IPX8
Anestezik yanıcı bir
karışım mevcudiyetinde
uygulama güvenlik seviyesi: ...... uygun değil

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

165 cm
54 cm
57 cm
130 Kg

NOT:
1) Gösterilen ağırlık ve boyutlar yaklaşıktır.
2) Özellikler uyarı yapılmadan modifiye edilebilirler.

Kod 1X1012TR
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4.2 EMC TABLOLARI
R-Evolution sistemleri öngörülen elektromanyetik ortamlarda kullanıma uygundur. REvolution sistemi alıcısı veya kullanıcısının aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda
sistemin kullanılmasına dikkat etmesi gerekir:
Emisyon testi

Seviye

Elektromanyetik ortam

RF EMİSYONLARI

Grup 1

R-Evolution CR sistemi RF enerjisini yalnız dahili
çalışması için kullanır. Bu sebeple RF emisyonları
oldukça düşüktür ve yakınında bulunan diğer
elektronik cihazlar ile parazite neden olması
mümkün değildir.

CISPR 11

RF EMİSYONLARI
CISPR 11
Armonik emisyonlar

A Sınıfı

R-Evolution CR sistemi tüm diğer domestik
tesisler hariç, ikametgah olarak kullanılan
konutlara yönelik düşük voltaj sağlayan alçak
gerilim dağıtım hattına doğrudan bağlanarak
Uygulanama kullanmaya uygundur.
z

IEC 61000-3-2
Gerilim oynamaları/
dalgalı emisyonlar

Uygulanama
z

IEC 61000-3-3

Kod 1X1012TR
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ÜRETİCİNİN YÖNELİM VE BEYANI -ELEKTROMANYETİK BAĞIŞIKLIK
R-Evolution sistemleri aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanıma uygundur.
R-Evolution sistemi alıcısı veya kullanıcısının aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda
sistemin kullanılmasına dikkat etmesi gerekir.
R-Evolution sistemleri aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanıma
uygundur. R-Evolution sistemi alıcısı veya kullanıcısının aşağıda belirtilen elektromanyetik
ortamda sistemin kullanılmasına dikkat etmesi gerekir:
Test
bağışıklık

IEC 60601-1-2
Test seviyesi

Uygunluk
seviyesi

Eletromanyetik ortam

Elektrostatik
boşalımlar (ESD)
IEC 61000-4-2

kontak 6 kV
hava 8 kV

IEC 60601-1-2 Zeminler tahta, çimento veya
Test seviyesi seramik fayans ile kaplı
olmalıdır. Eğer zeminler sentetik
malzeme ile kaplanmışsa, bağıl
nem en az %30.

Elektrik sistemi
hızlı
açma/kapama
IEC 61000-4-4

Elektrik
hatları 2 kV por

IEC 60601-1-2 Elektrik kaynağının vasfı hastane
Test seviyesi veya ticari bir ortamına uygun
tipte olmalıdır.

Fazla gerilim
IEC 61000-4-5

giriş/çıkış hatları > 3m
1 kV por
Diferansiyel mod 1 kV
Genel mod 2kV

IEC 60601-1-2 Elektrik kaynağının vasfı hastane
Test seviyesi veya ticari ortamlara uygun tipte
olmalıdır.

Girişte enerji
hatlarında gerilim
boşlukları,
kısa kesintiler ve
varyasyonlar
IEC 61000-4-11

0% Un 0,5 devir için
40 % Un 5 devir için
70 % Un 25 devir için
0 % Un 5 s için

IEC 60601-1-2 Elektrik kaynağının vasfı hastane
Test seviyesi veya ticari ortamlara uygun tipte
olmalıdır. Eğer R-Evolution CR

Şebek
frekanslarının
manyetik alanı
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

IEC 60601-1-2 Elektrik kaynağının vasfı hastane
Test seviyesi veya ticari ortamlara uygun tipte
olmalıdır.

Kod 1X1012TR

sistem kullanıcısı enerji
kaynağı kesintileri sırasında
devam eden bir çalışma
isterse, R-Evolution CR
sistemini bir kesintisiz güç
kaynağı veya bir bataryaya
bağlamanız tavsiye edilir.
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HAYATİ olmayan DESTEK TEÇHİZATLARI
R-Evolution sistemleri aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanıma uygundur.
R-Evolution sistemi alıcısı veya kullanıcısının aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda
sistemin kullanılmasına dikkat etmesi gerekir.
Bağışıklık
testi

IEC 60601-1-2
Test seviyesi

Uygunluk
seviyesi

Elektromanyetik ortam

Taşınabilir ve mobil RF iletişim teçhizatları REvolution CRsisteminden, kablolar dahil uzakta
kullanılmalıdır, ayırma mesafesi vericinin
frekansına uygulanabilir denklem ile hesaplanır.
Tavsiye edilen ayırma mesafesi
RF ışıma
EN 61000-4-3

Taşıyıcı RF
EN 61000-4-6

3 V/m
80 MHz ila 2.5
GHz

3 V/m

3V
150 kHz ila 80
MHz

3V

d  1 .2  P

80 MHz ila 800MHz

d  2 .3  P

800 MHz ila 2,5GHz

d  1 .2  P
Verici çıkışında P ile gösterilen, vericinin üreticisi
tarafından belirtildiği üzere, watt (W) olarak ifade
edilen azami değer, ve d metre olarak (m) tavsiye
edilen ayırma mesafesidir.
RF vericisi için sabit alan yoğunluğu, bir
elektromanyetik sitenin araştırması ile belirlendiği
üzere, her frekans dalgasında uygunluk seviyesinin
altında olmalıdır.
Aşağıdaki sembol ile işaretlenmiş cihazların
yakınında interferans görülebilir:

NOT:
UT, test seviyesi uygulamasından önce a.c. şebeke gerilimidir
Not 1: 80 ve 800 MHz'de üst frekans dalgası uygulanır.
Not 2: Mevcut kılavuz hatlar tüm koşullarda uygulanamaz. Elektromanyetik yayılma, yapı kısmı,
nesneler ve kişiler tarafından emilme ve yansımalardan etkilenir.
a
Radyo telefonlar için (kablosuz/cep telefonları) baz istasyonları, kara radyotelefon şebekesi,
amatör radyolar, AM ve FM radyofonik yayınlar ve televizyon yayınları teorik olarak kesinlik ile
öngörülemezler. Sabit RF vericileri tarafından oluşturulan elektromanyetik bir ortama girmek için,
elektromanyetik saha hakkında bir ölçüm yapılması gerekir. R-Evolution sisteminin kullanıldığı
yerde ölçülen saha yoğunluğu, önceden belirtilen uygulanmış RF uygunluk seviyesini aşıyorsa, REvolution normal çalışmasını kontrol etmek için gözlemlenmelidir. Eğer anormal çalışma koşulları
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gözlemleniyorsa, yön değiştirme, veya birimin yeniden yerleştirilmesi gibi ilave önlemler alınması
gerekir.
150 kHz ile 80 MHz frekans yoğunluk alanı dışında, alan yoğunluğu 3V/m altında olmalıdır.
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HAYATİ olmayan DESTEK TEÇHİZATLARI için tavsiye edilen ayırma mesafesi

R-Evolution sistemlerinin ortamdaki RF rahatsızlıklarının kontrol edilebildiği
elektromanyetik bir ortamda kullanılması amaçlanmaktadır. İletişim cihazının azami çıktı
gücü dikkate alınarak aşağıda belirtilen şekilde R-Evolution sistemi ile portatil veya movil
RF iletişim ekipmanı (aktarıcı) arasında asgari mesafenin bırakılması suretiyle R-Evolution
alıcısı veya kullanıcısı elektromanyetik parazitlerin önlenmesini sağlayabilir.
Vericinin azami
çıkış gücü
(W)

Verici frekansına göre ayırma mesafesi
(m)
150 KHz ila 80 MHz

80MHz ila 800MHz

800MHz ila 2,5GHz

d  1 .2  P

d  1 .2  P

d  2 .3  P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Önceki tabloda listelenmemiş azami çıkış gücüne sahip vericiler için metre olarak (m) tavsiye
edilen ayırma mesafesi d vericinin frekasına uygulanabilir denklem ile bulanabilir, burada P,
vericinin üreticisi tarafından belirtilene uygun azami çıkış gücünü watt (W) olarak temsil eder.
Not:
(1) 80MHz ve 800MHz'e üst frekans dalgası için ayırma mesafesi uygulanır.

(2) Mevcut kılavuz hatlar tüm koşullarda uygulanamaz. Elektromanyetik yayılma, yapılar
nesneler ve kişilerin emilme ve yansımalarından etkilenir.

Önceki tabloda listelenmemiş azami çıkış gücüne sahip vericiler için metre olarak (m)
tavsiye edilen ayırma mesafesi d vericinin frekasına uygulanabilir denklem ile
bulanabilir, burada P, vericinin üreticisi tarafından belirtilene uygun azami çıkış
gücünü watt (W) olarak temsil eder.
NOT:
NOT 1 - 80 MHz ve 800 MHz'e üst frekans dalgası için ayırma mesafesi uygulanır.
Not 2 - Mevcut kılavuz hatları her koşulda uygulanamaz. Elektromanyetik yayılma, yapılar nesneler ve
kişilerin emilme ve yansımalarından etkilenir.
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4.3 DİATERMİ UYGULAMALARINDA GÜÇ NİTELİKLERİ

DIATHERMY POWER vs LOAD

4.4 ELEKTRİK ŞEMALARI
Talep üzerine, OPTIKON 2000 S.p.A. elektrik şemaları, aksam listeleri, ayar talimatları
ve cihazın onarılabilir öğelerinin tamiri sırasında operatöre yardım edecek eğitimli
teknik personel için bilgiler sağlar.

Kod 1X1012TR
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5. KURULUM VE KULLANIM
İlk çalıştırmadan önce
UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
Sistem Optikon 2000 veya kendisi tarafından yetkili bir
uzman tarafından kurulabilir. Tüm çalışma süresi
boyunca aşağıdaki şartların yerine getirildiğinden emin
olun:
• Bağlantı kısımları doğru şekilde yerleştirildi. Bağlantı
vidaları sıkıştırıldı.
• Tüm kablo ve fişler iyi durumda, ör. herhangi bir aşınma,
düğümlenme veya başka hasarlar göstermiyorlar.
• Ekipmanın nominal voltaj değeri montaj noktasındaki
ayarlı hat voltajına tekabül eder.
• Fiş yalnız mükemmel bir toprak koruma
kondüktörü ile donatılmış bir prize takılabilir.
• Cihaz amaca yönelik donatılmış elektrik kablosuna
bağlıdır.

Her kullanımdan önce
UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
 Belirtilen tüm "Çalışma koşullarının" dikkate alındığından
emin olun.
 Önceden çıkarılmış kapak veya tıpaları yerine takın.
Mevcut tüm açıklıkları ilgili tıpalar ile kapatın.
 Sistemdeki tüm sinyal ve sembolleri dikkate alın.
 Havalandırma açıklıkları kapatılmamalı veya
örtülmemelidir.
 R-EVOLUTION sisteminin kablolara hasar gelmesini
önleyecek, sistemin total hareket özgürlüğünü
garantileyecek ve ayrıca elektrik şebekesi ile ilişiğini
kesmek üzere elektrik şalterine kolayca ulaşılacak
şekilde manevralar için yeterli alana sahip bir yere
yerleştirilmiş olduğunu kontrol edin.
 Cihazın arkasındaki eş potansiyel konektörünü, eş
potansiyel bir kablo ile ameliyat salonunun eş
potansiyel konektörüne bağlayın. Gerekirse, ana toprak
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prizinin çalışma bozuklukları durumuna karşı ikinci bir
topraklama yerleştirin.
 Sistemde istenmeyen davranışları önlemek için seçilen
kullanıcı profilinin kullanıcı ayarlarını kontrol edin.

Her kullanımdan sonra
 Sistemi kapatmak için ana elektrik şalterini kullanın.
 Ana şalter cerrahi sistem kullanılmadığında kapalı
tutulmalıdır. Elektrik kablosunun fişi ana elektrik
şebekesinden çekilmelidir.

Kod 1X1012TR
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Sorumluluk ve garanti
Garanti ve sorumluluk
şartlarına bağlıdır.
BİLGİ

Kod 1X1012TR

uygulanabilir

sözleşme

Garanti hakkının kaybedilmesi
Sistemde hiç bir modifiye yapılmamalıdır. Üretici,
yetkili olmayan kişilerce cihazın kurcalanmasından
doğan hasarlardan sorumlu değildir. Ayrıca, bu garanti
kapsamındaki her türlü müdahale talebi haklarının
yitirilmesine neden olur.
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5.1 CİHAZIN TANIMI
R-Evolution CR aşağıda tanımlanan modüller ve cerrahi işlevler sunar:

İrrigasyon sistemi
R-EVOLUTION CR cerrahi sistemleri yerçekimi ve zorunlu
irrigasyona sahiptir.
Yerçekimi ile irrigasyon
İrrigasyon yerçekimi ile beslendiğinde, sıvı kütle taşıma
kapasitesi ve irrigasyon basıncı infüzyon kaynağının
yerleştirildiği yükseklik seviyesi tarafından belirlenir. REVOLUTION CR sistemi, irrigasyon kabı yüksekliğini
uyarlayacak şekilde yerleştirilebilen otomatik motorize
bir infüzyon askısını kontrol eder.
DİKKAT

Hastanın gözünde yaralanma meydana gelebilir!
Anterior segment cerrahisi için dengeli tuz solüsyonu
şişesini asmak üzere daha yüksek askı kullanın.
Posterior segment cerrahisi için daha alçak askı
kullanın.
Zorla irigasyon yaparken daha alçak askı kullanın.
Zorla irigasyon
"Zorla irigasyon" fonksiyonu kullanılırsa, infüzyon için
irigasyon basıncı R-EVOLUTION tarafından otomatik olarak
ayarlanır. İrigasyon basıncını kontrol eden bu sistem basit
yer çekimiyle beslenen irigasyonla karşılaştırıldığında çok
sayıda avantaj sunar. Örneğin; hem katarakt hem de
retinal cerrahide aspirasyon akışından kaynaklanan
dalgalanmaların otomatik olarak dengelenmesiyle
intraoküler basıncın dinamik kontrolü gibi. “Zorla
irigasyon” fonksiyonunun avantajından yararlanmak için,
zorla irigasyon torbası veya zorla irigasyon verme seti
kullanılmalıdır. Bu aygıtlar Optikon üzerinden edinilebilir.
İrigasyonun Açma/Kapatma durumunu ayak şalteriyle veya
grafiksel kullanıcı arayüzündeki bir yazılım tuşuyla kontrol
etmek için bir valf kullanılabilir.
Zorla irigasyon yaparken daima daha alçak IPV askısı
kullanın.

Aspirasyon sistemi
R-EVOLUTION cerrahi sistemleri iki pompalı bir sistem
vasıtasıyla gerçekleşen bir aspirasyon fonksiyonuna sahiptir.
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38

2016-06-15 Rev.H

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Kurulum ve kullanma kılavuzu

Cerrahi gereklilikler veya tercihe göre, cerrah bir akış
pompası (peristaltik) veya bir vakum pompası (Venturi veya
döner kanatlı) seçebilirsiniz.
I/A kutuzu makinenin yanında, pompa levhası üzerine
konmuştur.
Sıvı ve partikül materyaller ucun uzak ucu ile aspire edilir
ve tek kullanımlık hortumlar vasıtası ile I/A kutusunun
toplama haznesinde biriktirilir.
Bir vakum güvenlik sensörü, aspirasyon hortumundaki
vakum seviyesini kontrol ederek gereğine göre pompanın
eylemini uyarlar. Bu vakum okuması bir "kapalı sistem" ile
gerçekleşir: I/A kutusunda bulunan bir steril zar vakum
sensörünü steril sıvılardan tamamen ayırır.
R-EVOLUTION sistemi pompaları bir mikro işlemci tarafından
kontrol edilir. Vakum seviyesi, dokunmatik ekrandan
önceden ayarlanabilir veya cerrah tarafından pedal düğme
ile kontrol edilebilir (doğrusal mod).

Vitrektomi
Vitrektomi el aleti vitrektomi prizine bağlanır. Temelde
iki kısımdan oluşur:
– Kesici uç (bıçak) ve
– GÖVDE (hava basınçlı kumanda mekanizmasını
barındıran).
Vitrektomi için el aleti, tek etkili erişim düzeneği
prensibini kullanır: basınç bıçağın ileri doğru hareketine
neden olur (kesi ağzı kilidi). Basınç uygulanmadığında,
geriye hareket dahili bir yay aracılığı ile gerçekleşir.
Uç, birbirine birleşmiş bir dış kısım (sabit) ve boylamsal
yönde ileri/geri hareket eden dahili bir hortumdan oluşan
kesici bir öğe içerir.
Dahili hortum aspirasyon için kullanılır ve kesici dış bir
kenar ile ön uca yerleştirmiş bir bıçağa sahiptir. Ön uçta,
harici hortum kesi ve aspirasyon için yan bir açıklığa
sahiptir. Dokular kesilir ve dahili hortumun cerrahi
sistemden gelen pnömatik uyarılar tarafından yaratılan
boylamsal karşılıklı eylemi sayesinde aynı anda aspire edilir.
İç ve dış tüpler arasındaki çok kısa mesafe kesintisiz hafif
gerilim yaratacağından otomatikman keskin bir etki ortaya
çıkar. İdeal bir kesim için giyotin tarzı tasarım ile bu denli
ince ayar sağlanabilir. Dokunmatik ekrandaki tuşlar
vasıtasıyla kesme hızı (Twedge kesici kullanıldığında 12012000 kesim, standart kesici kullanıldığında ise 60 ila 6000
kesim) ve vakum seviyesi (5 ila 650 mmHg arasında)
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ayarlanabilir.

Bipolar diatermi
Bipolar diatermi, vücud dokuları üzerinde ısı üreterek
kesiğe neden olmak için radyofrekans (RF) akımı kullanır.
Bir RF osilatörünün enerjisi (cerrahi sistem içinde)
uygulama yapılacak biyolojik dokulara dokunan bir
elektrot çiftine (diatermi pensi veya diatermik kalem)
aktarılır. Yüksek bipolar frekans (RF) uygulaması
istenmeyen nöromusküler stimülasyonların azaltılmasını
sağlar.
Her iki cerrahi sistem, 0,1 ila yaklaşık 9 Watt arasında
ayarlanabilir bir çıkış gücü yaratırlar @200Ω.

Aydınlatma
R-Evolution CR cerrahi sisteminde üç adet yüksek yoğunluklu
LED lambası (fiber optik aydınlatıcılar) ve bu üç lambanın ikisinde
retinal cerrahi prosedürleri sırasında retinayı ışığın mavi
bileşenlerinden koruyan ve optimum görüş koşullarını sağlayan
filtreler bulunur.
Bu üç bağımsız aydınlatma sisteminin her birine fiber optik
başlığına odaklanmış bir LED lamba tarafından enerji verilir.
LED lambalar esas itibarıyla yalnızca görünür ışık yayar, bu
nedenle IR veya UV filtreye gerek yoktur ve maksimum
hasta güvenliği sağlanır.
Bir elektronik sistem, ışık seviyesinin ışığın rengini
etkilemeden 20 kademede ayarlanmasına olanak verir.
Renklendiriciler kullanıldığında hastanın retinasının mavi
radyasyona gereksiz yere maruz kalmasını önlemek ve
dolayısıyla daha uzun tedavi süresine olanak vermek üzere
membranları vurgulamak için 3 farklı sarı filtre (435nm,
475nm ve 515nm) vardır.
Yeşil bir filtre, renklendiriciler olmasa bile kontrastı
daha iyi hale getirir kırmızı göz yapılarını koyulaştırarak
beyaz membranları ve diğer oküler dokuları daha
görünür yapar.

Hava tamponatı
Hava tamponad sistemi, oküler basıncın otomatik kontrolü
için sofistike bir teknoloji kullanır. Sistem, cerrahi
kesilerden kaynaklanan olası kayıplardan dolayı meydana
gelen değişiklikleri otomatik olarak ayarlarken bu özellik,
cerrahın önceden ayarlanan bir değerde (in mmHg) steril
hava vermesine olanak verir.
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R-Evolution CR'nin hava dağıtım modülü 5-120 mmHg tam
aralığında ayarlanabilen düşük basınçta steril hava sağlamak
için tasarlanmıştır.
Ön paneldeki hava soketine bağlı hava besleme borusuna
muhafazalı atılabilir bir membran filtresi takılmıştır. Hava
bu filtreden geçerken her tür partikül burada tutulur.
BSS irigasyonunu hava tamponadına geçirip tekrar BSS'ye
alma işlemi dokunmatik ekran veya ayak şalteri tarafından
kontrol edilen otomatik bir sistem tarafından yapılır.
Manuel olarak herhangi bir vana işlemi yapmaya gerek
yoktur.

Silikon yağı tamponatı
Silikon enjeksiyon cihazı kompakt ve bağımsızdır. Cerrahi
sistemin ön paneline yüksek basınç boruları aracılığı ile
bağlanmış, sadece silikon yağı ile dolu bir şırıngadan
meydana gelir.
Şırınga pedal şalterinden doğrusal biçimde kontrol edilen
basınçlı hava ile aktive edilir.

Fakoemülsifikasyon
Optikon 2000 tarafından üretilmiş Piezoelektrik faco el
aleti, faco prizine bağlanabilir. Faco el aleti, 40 KHz (+4,5
kHz/-1 kHz) yaklaşık 100 μm genişlikli bir frekansta salınan
bir piezo dönüştürüye sahiptir. Faco el aletinin piezo
dönüştürücüsü üç farklı bileşene sahiptir:
– L'SERAMİK PİEZOELEKTRİK PARÇAkontrol konsolundan
gelen elektrik enerjisini doğrudan saniyede 40.000
devirde (40 kHz) mekanik dalga hareketine dönüştürür.
– Il GÖVDE seramik piezoelektrik parçasının hareketini
artırır ve mekanik olarak faco ucuna aktarır.
– FACO UCU boyuna titreşir ve katarak ile uç arasındaki
temas yüzeyi üzerinde sınırlı bir bölgede doku
parçalamayı kolaylaştırır. Uç tekrar kullanılabilir.
Faco uçlarının yeniden kullanımlarının azami sayısı,
uçlara ilave edilen Kullanma talimatlarında açıklanmıştır.
Seramik piezoelektrik parçasının iç enerji kaybı süreçleri,
yüksek frekanslarda titreşirken piezo dönüştürücünün aşırı
ısınmasına neden olurlar, gözden aspire edilen sıvı üretilen
ısının dağıtılmasında da kullanılır.
R-EVOLUTION sistemleri fako uç hareketinin (çarpma)
gerçek zamanda ölçülebilmesini sağlayan Minimum Gerilim
özelliği taşır. Bu bilgi fako ucun çarpmasını stabilize etmek
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için mikro işlemci tarafından kullanılır.
Bu sistemin temel avantajları şunlardır:
– U/S önceden ayarlanmış güç, faco ucunun efektif
devinimini belirtir ve aynı faco ucunun dalgasal
hareketinin genişlik mikronlarına denk gelir.
– Birçok faco ucu, zamanın etkilerine bağlı tipik verim
kayıplarına göre eşitlenmiş ve dengelenmiştir.
– Uç vibrasyonu, artık katarakt sertliği farkları veya el
aletinin ısı dalgalanmalarından etkilenmez.
– Gerekli ortalama enerji ve tepe enerjisi, standart
facoemülsifikasyona göre düşüktür.
– Katarakt parçalarının sıçramasının azaltılması.
– Faco sapları cihaz tarafından verimliliğini kontrol
etmek için test edilebilir, böylelikle cihazın kabul
edilebilir limitlerin altında çalışması engellenir.
Ultrasonların gücü Devamlı veya İmpuls modunda
yaratılabilir.
– Devamlı modda fako enerji el aletine kesintisiz ve pedala
basıldığında ise mekanik besleme noktası 2’nin üzerinde
devamlı sağlanır (C alanı, bakınız “Sistem pedalı”
tanımı).
– İmpuls modunda güç, eğer C bölgesinde bulunan pedal
şalter 2. pozisyonu geçmişse, önceden belirlenen
aralıklarda impuls şekli altında yayılır. Cerrah impuls
modunda aşağıdaki ayarları seçebilir:
– Pulslu güç doğrusal veya panel kontrol modunda
kullanılabilir yapılır. Periyodik ultrason impulsları
yaratır. Kullanıcı 1-100 impuls/sn. dizisinden birini
seçebilir.
– Single burst (tek patlama) 120 ms süreli tek patlamalı
ultrasonlar sağlar. Cerrah pedal şalterini C bölgesine
getirmeli, burada yaklaşık ½ saniye durdurmalı ve
ardından diğer bir tek patlama elde etmek için C
bölgesinde basmalıdır.
-
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– Cont burst (devamlı patlama) 80 ms süreli bir impuls
yaratır. Pedal şalter dokunmatik 2. pozisyonu aştığında
ve C bölgesine ulaştığında impuls artan bir hızla ardışık
biçimde yaratılır. Pedal şalterin azami basıncı ile
patlamalar karışır ve birim sürekli güçte ultrason dağıtır.
- Programlanabilir Emisyon Modlu R-EVOLUTION
sistemlerinde yeni sofistike Programlanabilir Emisyon
Modu (PEM) özelliği bulunmaktadır. PEM, cerrahın kendi
cerrahi tekniklerine veya kataraktın zorluğuna en uygun
şekilde ultrason emisyon şeklini belirlenmesine imkan
tanır. Bu özellik katarakt alınmasında kullanılacak
gerekli ultrason enerjinin önemli oranda azalmasına
imkan sağlar.

Oküler Perfüzyon Basıncını Ölçme
- İsteğe bağlı bir kan basıncı monitörü,
R-EVOLUTION CR'nin düzenli aralıklarla hastanın
diastolik ve sistolik basıncını ölçmesine olanak verir ve
intraoküler basıncı kullanarak Ortalama Oküler
Perfüzyon Basıncını (MOPP) hesaplar. Ekipman
dokunmatik ekranda MOPP basıncını gösterir ve
irigasyon önayar kadranının renkli alanlarını çizer. Yeşil
alan, MOPP basıncının 35mmHg'den (tıbbi literatüre
göre güvenli alan) büyük olduğu irigasyon basınçlarını
gösterir.
Sarı ve kırmızı alan, sırasıyla belirtilen güvenlik sınırına
yakın veya üzerinde olan irigasyon basınçlarını gösterir.
İrigasyon basıncı 30 saniyeden fazla kırmızı alanda
(MOPP basıncı 35mmHg'nin altında) kalırsa, bir bilgi
mesajı irigasyon basıncını düşürmesi konusunda cerrahı
uyarır.
Bu sistem, belirli bir hasta için çok yüksek olan
irigasyon basıncının neden olduğu iatrojenik retina
hasarlarını önemli ölçüde azaltır.
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5.2 SİSTEMİN AKSAMLARI
Bütüne bakış

1 Dokunmatik ekran 19"
Dokunmatik ekran operatörün parametreleri ayarlamasını ve bunların aktüel
değerlerini okumasını sağlar. Dokunmatik ekran steril ortamlarda uygun bir
kumaş ile kapatılabilir.
2 Dokunmatik ekran oryantasyon mafsalı
Dokunmatik ekran en iyi görüşün sağlanması için sağa, sola, yukarı ve aşağı
döndürülebilir.
3 Alet tepsisi
Çıkarılabilir alet tepsisi, cerrah veya hemşirenin cerrahi set
aksesuarları hazırlamasına olanak verir. Tepsi mafsallı bir kola
elektrikle yükseltilebilir. Steril bir kullanım için Optikon tek
kaplama örtüsü sunar. Eğer aksesuar tepsisi kullanılmazsa
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saklanabilir.
4 I/A kutusu ve kutu kabı
5 Kilit mandallı döner tekerlekler
Sistemler, cihazın ameliyat salonunda kolayca yerleştirilmesini sağlayan dört
adet döner tekerleğe sahiptir. Kilitleme mandalları sistemin yerinden
oynamasını engeller.
Sistemi yerleştirmek için en az iki kilitleme mandalına aşağı doğru
bastırılmalıdır.
• Kilitleme mandalını aşağı bastırın ve tekeri kilitleyin.
• Kilitleme mandalını yukarı çekin ve tekerin kilidini açın.
6 Şişe yuvalarına sahip infüzyon direği
Bilgisayar kontrollü elektrikli direk, yer çekimi yardımıyla irigasyon
söz konusu olan prosedürler sırasında, dengelenmiş tuz çözeltisi kabını
hafızaya kaydedilmiş yüksekliğe getirmeye olanak verir. Daha yüksek
askı, yalnızca yerçekimiyle beslenen irigasyon ile gerçekleştirilen
anterior segment cerrahisinde kullanılır. Alçak askı posterior segment
cerrahisi içindir ve “zorla irigasyon” söz konusu olan cerrahi
prosedürler sırasında basınçlı özel irigasyon torbasını asmak için de
kullanılır.
7 Kulp
Sistemi ameliyat salonunda yerleştirmek ve yerini değiştirmek için kullanılır.
8 Kablo taşıyıcı
İki çift kablo taşıyıcı elektrik kablosunu, şalter kablosunu ve gas hortumunu
sarmak için kullanılır.
9 Havalandırma ızgaraları
Izgaralar ısının sistem dışına çıkmasını sağlar. Aşırı ısınmaları önlemek için
ızgaraları kapatmayın.
10 Pedal flanşı
Sistem kullanılmadığında pedalı asmak için kullanılır.
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Ön panel konektörleri ve kontrol öğeleri

1 US prizi (Faco)
Faco el aleti konektörü bu prize bağlanır
2 Vitrektomi prizi
Vitrektomi el aleti konektörü bu prize bağlanır.
3 Diatermi prizi
Bipolar diatermi el aleti konektörü bu prize bağlanır.
4 Hava tamponat girişi
Filtreli hava hortumu bağlantısı bu girişe bağlanır.
5 Silikon yağı enjeksiyon prizi
Silikon yağı ile tamponat sistemi konektörü bu prize bağlanır.
6 Makaslar için priz
Pnömatik makasların konektörü bu prize bağlanır.
7-8 Filtreli LED ışık kaynağı soketleri
Fiber optik bileşenlerin konektörü bu sokete bağlanır.
9

Filtresiz LED ışık kaynağı soketelri
Fiber optik bileşenlerin konektörü bu sokete bağlanır.
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Arka panel konektörleri ve kontrol öğeleri

1 Elektrik şalteri
Elektrik şalteri sistemin çalıştırılması ve kapatılması için kullanılır
2 Sigorta kutusu ve elektrik fişi
Sistemi yalnız doğru şekilde bağlanmış toprak korumalı bir iletkene sahip bir
prize takın.
3 IVP Çıt çıt anahtar
Dokunmatik ekran kullanılmadan infüzyon askı çubuğunu kontrol etmek için
kullanılır.
4 Pedal konektörü
Pedal konektörü bu prize, dahili bataryaları şarj etmek için kablolu modda
kullanılırken bağlanır.
5 Topraklama sistemi konektörü
Bu konektör R-EVOLUTION CR sistemini topraklama sistemi prizine bağlamak
için kullanılır.
6 USB konektörü
Bu prize, software güncellemesi veya kullanıcı programlarının
alınması/verilmesi için bir USB hafıza cihazı bağlanabilir.
7 Hava giriş prizi
Ventüri pompası, vitrektomi el aleti ve silikon yağı enjeksiyonu için harici
basınçlı hava girişi.
Hava basıncı 500 ila 800kPa olmalıdır. Müsait akım en az 32Nl/dk. olmalıdır.
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Sistem pedalı
Cerrahi cihazlar için pedal, cerrahın kullanmakta olduğu
cihaz üzerinde seçilen fonksiyonu aktive etmesini sağlar.
"On/Off" fonksiyonları
yan düğmeler ile aktive edilirken, doğrusal fonksiyonlar
orta pedal ile aktive edilirler.
Pedal aşağıdaki fonksiyonları sunar:
– Bağlı olduğu cihaza göre "On/Off" tipinde dokuz
kumanda.
– Pedalın yana çevrilmesi ve/veya basılması ile iki
fonksiyonun doğrusal veya eşzamanlı kontrolü. Örneğin:
U/S gücü ve aspirasyon veya vitrektomi kesi frekansı
derecesi ve aspirasyon derecesi.
Pedal şalter wireless veya pedal şalterinin cihazın arka
panelindeki prizine bağlı olarak çalışabilir.

UYARI

Enfeksiyon tehlikesi!
Pedal otoklav steril edilemez.
• Pedalın temizliği ve/veya dezenfektasyonu için "Muamele
ve bakım" bölümünü referans alın.
Sistem pedalı aşağıdaki öğelerden oluşur:
1 Ana pedal
Bazı fonksiyonların etkinleştirilmesi için yatay ve dikey
hareket ettirilebilir.
Ayak pedalının dikey yönü iki dokunma pozisyonlu üç
alana ayırılmıştır. Bazı işlevler her bir alana göre
sınıflanmış olup sistem pedalı kullanılarak devreye
sokulabilir (soldaki çizime bakınız).
Dinlenme pozisyonu
A bölgesi dinlenme pozisyonu ile ilk C dokunmatik
pozisyonu arasına yerleştirilmiştir.
Dokunmatik pozisyon 1
B bölgesi ilk dokunmatik bölge ile ikinci dokunmatik
bölge arasına yerleştirilmiştir.
Dokunmatik pozisyon 2
C bölgesi, ikinci dokunmatik pozisyon ile durma limiti
arasına yerleştirilmiştir.
2 Yan düğmeler
3 Bağlantı kablosu soketi
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Ayak şalterini R-EVOLUTION'un konektör bloğuna
bağlamak içindir.
4 Taşıyıcı braketi
Ayak şalterinin ana ünitede tutmak ve taşımak içindir.
5 Derece etiketi

3

3

1

2

4

5
2

2

Çok fonksiyonlu ayak şalteri, R-EVOLUTION dokunmatik ekranlı monitör üzerinden
programlanır. Daha fazla bilgi için “5.6.8 Ayak şalterini programlama“ bölümüne
bakın.
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5.3 DOKUNMATİK EKRAN VE KULLANICI ARAYÜZÜ
R-Evolution sistemlerinde interaktif dokunmatik ve LCD (Likid Kristal Ekran) ekranlar
bulunmaktadır. Kullanıcı arayüzü, Windows tabanında çalışan ve çeşitli tuşlar ve
display'i uyaran bir grafik software'den oluşur.
Kullanıcı cihazın fonksiyonunu seçebilir ve ilgili parametreleri ekranın gereken
bölgelerine dokunarak ayarlayabilir. Her parametrenin aktüel ve önceden ayarlanmış
değerleri görüntülenir. Eğer monitörün üzeri şeffaf steril bir perde ile örtülürse, cihaz
steril eldivenler ile aktive edilebilir.
Arayüz ekranını mümkün olduğunca daha okunabilir kılmak için, R-Evolution sisteminin
kullanıcı arayüzü fonksiyon tuşları ile önceden ayarlanmış ve aktüel parametre
değerleri daima ekranda olurken, daha az kullanılan ayar tuşları, cihazın kullanımı
sırasında gizlenecek şekilde tasarlanmıştır. Parametreler, parametre pencerelerinde
mantıklı şekilde gruplanmıştır.
Soldaki örnekte, U/S güç için ön
ayarlı azami sınır (30µm) hem
kadranın ortasında hem de
kadrandaki daha kalın parmak
göstergesiyle belirtilmektedir. İnce
olan parmak gösterge ise ultrason
başlangıçtaki ayarlı gücü gösterir (5
µm).
Ultrason, İmpuls modda (13Hz) düşük
çalışma devri (Cold) ile yayılır.
Mevcut U/S güç (20 µm) yeşil alanda
5 ila 20 arasında gösterilir.
Parametre değerini ayarlamak için,
kullanıcı arzu edilen yeni ön ayar
limitine yakın kadran bölgesine
dokunur.
Özenli bir ayarlama, kadranın hemen altında duran - ve + tuşlarına dokunularak
yapılabilir.
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Doğrusal/panel kontrolü veya emisyon
modu gibi alçak frekans ile değişebilen
parametrelerin değer ve durumlarını
ayarlamak için kullanıcı, pencerenin üst
kısmında duran "Ultrasound" (Ultrason)
düğmesine basar.
Böylelikle tüm ek parametrelerin kontrolünü
sağlayan yeni bir pencere açılır.

Bu örnekteki “DSR Ayarları” lineer
modda ultrason güç emisyonuna ait
başlangıç ve final değerlerine işaret
eder.
Arzu edilen parametreyi modifiye etmek
için bir tuşa dokunun, ardından "OK"
tuşana basarak açılan pencereyi kapatın.
Bazı ayarlar, ör. P.E.M. ve İmpulslar sistemden kullanıcıya bir kadran, düğmeler veya
diğer ek kontrolleri göstermesini isteyebilirler.
Dokunmatik ekranın üst kısmında duran bir bar bir dizi düğme ve gösterge içerir:

1. Kullanıcı programının düğme/göstergesini aktive edin.
Mevcut programlar listesine giriş için bu düğmeye basın.
2. Pedal şalterinin program düğmesi/göstergesi.
Pedal şalteri cerrahın tercihlerine göre çalışması için yapılandırılabilir. Pedal
şalter için mevcut programların listesine giriş için bu düğmeye basın.
3. Modifiyeleri boz düğmesi/göstergesi
Aktif programda kullanıcı tarafından yapılan her türlü modifiyenin bozulmasını sağlar.

4. Kaydet düğmesi/göstergesi.
Aktüel kullanıcı programının, kullanıcı tarafından yapılan tüm modifiyeler ile
güncellenmesini sağlar (aktüel konfigürasyonlar). Önceden belirlenmiş
programlar modifiye edilemez ve güncellenemez.
5. İsim ile Kaydet düğmesi/göstergesi.
Aktüle konfigürasyonları yeni kullanıcı programı olarak kaydetmeyi sağlar.
6. Alarm düğmesi/göstergesi.
Bu düğmeye basıldığında, ekranda aktüel olarak aktif alarmları içeren bir liste
görüntülenir.
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7. Yardım düğmesi.
Bu düğmeye basıldığında schermo üzerinde, konuyla ilgili bir yardım penceresi
görüntülenir.

Ekranın alt kısmında duran bir durum barı, aktif cerrahi fonksiyona ait göstergeyi
genişleterek cihazın aktüel durumunu bildirir (örneğin yukarıda gösterildiği üzere
Sculpt (heykel)).
Cihazın arzu edilen işletim moduna geçmesi için herhangi bir fonksiyon tuşunun
göstergesine dokunun.
Yanıp sönen beyaz noktalarla çevrili bir Optiko logosu, sistem software'inin doğru
şekilde çalıştığını gösterir.
BİLGİ

Hasta için hafif lezyon tehlikesi!
•

Eğer logo etrafındaki noktacıkların hareketi durursa,
sistem durur ve kullanma bırakılmalıdır.
Kullanıcı periyodik olarak sistemin durumunu kontrol
etmek için logoya bakmalıdır.

Cihazın hata mesajları üç ciddiyet seviyesine ayrılmıştır:



Dikkat sinyalleri daha yüksek önceliğe sahiptir. Bu seviyeye ait hatalar
1xx ile numaralandırılmıştır ve kırmızı bir sembol ile işaret edilir. Bu önceliğe
sahip bir hata cihazın kullanılmasının kesilmesini gerektirir.



Uyarı sinyalleri öncekilerin altında bir önceliğe sahiptir. Bu seviyeye ait
hatalar 2xx ile numaralandırılmıştır ve sarı bir sembol ile işaret edilir. Bu
önceliğe sahip bir hata yalnız özel bir fonksiyonun kullanımını engeller.



Bilgilerin önceliği daha düşüktür. Bu seviyeye ait hatalar 3xx ile
numaralandırılmış ve mavi bir sembol ile bildirilir Bu önceliğe sahip bir hata
özel bir eylem yapması için kullanıcının dikkati çekmeye yöneliktir.

Tüm hata mesajları, nedenleri ve olası düzeltici eylemlerin detaylı bir tanımlamasını
elde etmek için işbu kılavuzun "Sistem alarm mesajları" bölümünü referans alın.
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Teçhizat uyarıları ve hata mesajları ekranda
pop-up pencerelerinde görüntülenir.
Kullanıcı uyarılar veya hata mesajlarını
öğrendiğini onayladığında, pop-up penceresi
kaybolur, hata uyarılar/hata mesajları
tablosunda hafızaya alınır.
Hala aktif alarm koşullarının bir hatırlatması
olarak, alarm sembolü (ekranın sağ üst
köşesinde bulunan çan) aktif alarmın en
yüksek öncelik rengi ile çevrelenmiş olarak
belirecektir.

Alarm sembolüne dokunulduğunda,
sistem tüm aktif alarmların listesini
görüntüler.
“OK”tuşuna basarak alarm listesini
kapatabilir ve normal çalışmaya devam
edebilirsiniz.
Tüm hatalar otomatik olarak sistem
hafızasına yerleştirilirler ve bunlara
Optikon teknik servisi personel
tarafından Teknik servis modu aracılığı
ile girilebilir.

Grafik kullanıcı arayüzü kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, cihazın belli
fonksiyonlarının kullanım tanımlamalarına danışın.
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5.4 KURULUM PROSEDÜRÜ
5.4.1

Teçhizatın kurulması
Sistem nakil sırasındaki hasarları en aza indirgeyecek
şekilde ambalajlanmıştır.
• Olası hasarları tespit etmek için ambalajı açın ve
aksamları inceleyin. Ambalaj malzemesi kesilirken
içeriğe zarar gelmemesi için dikkat edin.

UYARI

Nakil sırasında oluşan hasarlara bağlı lezyon tehlikesi
• Eğer ambalaj veya içeriği hasar görmüşse, derhal
taşıyıcı firma (posta ofisi, demir veya deniz yolu
şirketi) ve Optikon 2000 teknik servisini uyarın.
• İçeriğin, ek posta belgelerinde belirtilenlere karşılık
geldiğini kontrol edin. Bir tutarsızlık halinde derhal
Optikon 2000 teknik servisini uyarın.

Sistemi kurmak için aşağıda açıklandığı gibi ilerleyin:
R-EVOLUTION sistemlerinin doğru montajı ve kullanımı için
yeterli eğitim alınması çok önem arz eder. Montaj ve
kullanım eğitimi Optikon 2000 tarafından her iki sistem
için de sunulmaktadır. Ayrıntılar için yerel Optikon 2000
Servisiniz ile bağlantıya geçiniz.
Sapların, uçları, I/A hortumlarını ve yeniden kullanılabilir
her türlü mikro cerrahi aksesuarının sterilizasyonu ve
temizliği kullanıcının sorumluluğudur.
• Tıbbi cihazın ve aksesuarlarının ambalajlarını açın.
• R-EVOLUTION sistemini nakil ambalajından çıkarın.
• Steril ve yeniden sterilize edilebilir cerrahi
aksesuarlar ambalajdan çıkarılırken Kullanım
talimatlarına uyun.
• Basınç beslemenin arka panelde belirtilen değere
uygun olduğunu kontrol edin (500 ila 800 kPa – 72,5 ila
116 psi).
• Hava basıncı besleme hortumunu basınçlı hava hattı "GAZ
GİRİŞİNE" bağlayın.
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Ezilme tehlikesi – parmaklarınıza dikkat edin!
Alet tepsisi yuvasına takılırken parmakların sıkışma
riski mevcuttur.
• Tepsiyi yerleştirmek için, en alçak seviyeye indirin ve
parmakların tepsinin altında olmayacağı şekilde tutarak
nazikçe yuvasına itin.
• Pedal şalterinin kablosunu "PEDAL ŞALTERİ
KONTROLÜ" etiketli prize bağlayın.
• AC güç noktasına alternatif güç kablosunu bağlayınız.
• AC elektrik kablosunun ucun duvar toprak prizine
bağlayın.

Cihazın yerinin değiştirilmesi
Sistem kolay ve emin şekilde farklı kurulum yerlerine
taşınırken kullanılması için kulplara sahiptir. Kulpları
belirtilen amaç için kullanın. Kaidenin dört döner tekerlek
kilit mandalı kurulum koşullarının elverişli şekilde
seçilmesini sağlar.
– Hiçbir kilit mandalına basılmadı:
Sistem, ameliyat salonunda ameliyat masasının
yakınına kuvvet harcanmadan her yönde kolayca
yerleştirilebilir.
– Tüm kilit mandallarına basıldı:
Sistem her türlü oynamaya engel olacak şekilde yere
sabitlenmiştir. Sistemi ameliyat salonunda istenen yere
yerleştirdikten sonra, kilit mandallarına aşağı doğru
basın.

Sistemin ameliyat salonlarında kurulumu
Sistemi ameliyat salonlarına kurmak için aşağıda açıklandığı
gibi ilerleyin:
• Tekerlekleri tüm kilit mandallarını açın..
• Sistemi kulplarından tutun ve arzu edilen konuma doğru
nazikçe itin.
• Sistem düz bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
• En az iki kilit mandalına basın ve sistemin tek başına
hareket etmemesini garantileyin.
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Steril operasyonlar için sistemin hazırlanması
UYARI

Enfeksiyon tehlikesi!
Aksesuarlar steril özelliğini yitirdiklerinde hasta veya
kullanıcı mikrop kapabilir.
• Dokunmatik ekranın steril kullanımı için verilen şeffaf
steril perdeyi kullanın.
• UZAKTAN KUMANDA ve alet tepsisi kullanılıyorsa ilgili
steril perdeleri kullanın.
• Sistem yalnızca uygun şekilde eğitilmiş personel
tarafından kullanılabilir.
Sistemi steril koşullarda kaplamak için tek kullanımlık steril
perdeler kullanılabilir. R-EVOLUTION cerrahi sistemleri için
aşağıdaki aksesuarlar mevcuttur:
– R-EVOLUTION İÇİN EKRAN KAPAMA PERDESİ
– UZAKTAN KUMANDA KAPLAMASI
– R-EVOLUTION TEPSİ KAPLAMASI
Her bir madde ve kullanımları için Kullanım talimatlarına
uyun.
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Cihazın çalıştırılması
Cihazı çalıştırmadan önce kontrol edilmesi gerekenler:
 Basınçlı hava hattı bağlandı.
 Elektrik kablosu bağlandı.
 Pedal bağlandı (wireless biçimde kullanılmak
istenmiyorsa).
DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
• Çalıştırma sırasında işitilen hava sızıntısı silikon
kısmında çalışma bozukluklarına neden olabilir.
Satıcınız veya Optikon 2000 teknik servisi ile irtibata
geçin.

UYARI

İşlevsel test
• Software çalıştırmada kalibre ayarı geçerliliğini denetler.
Eğer bazı tutarsızlıklar mevcutsa, emin önceden
belirlenmiş kalibrasyon hafızaya alınır ve sistemi
ayarlaması istenir (5 akustik sinyal).
Satıcınız veya Optikon 2000 teknik servisi ile irtibata
geçin.
Sistemi kurmak için aşağıda açıklandığı gibi ilerleyin:
• Arka panel üzerindeki besleme şalterine basın.
 İnfüzyon desteği bir kaç santim yukarı uzatılabilir veya
aşağı indirilebilir.
 Sistem, açılış sayfasında Optikon logosunun görüldüğü
otomatik bir test yapar.
 Sistem açıkken, ekranda konfigürasyon menüsü
görüntülenir.
 İlk çalıştırmada, sistem standart kullanıcı profili,
"Fabrika ayarları" ve ingilizce çalışma arayüzünü
görüntüler. Sonraki çalıştırmalarda, sistem eklenen yeni
kullanıcıları ve seçilen dili görüntüler.
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Easysys I/A kutu kurulumu

Kutunun uygun kurulumu için aşağıda açıklandığı gibi ilerleyin:
• Emme ünitesinin Luer lock erkek konektörünü I/A kutusu
üst kısmında kısa hortuma karşılık gelen konektöre
bağlayın.
• I/A çekmecisini yan panele, yan panel üzerinde karşılık
gelen I/A kutusu üzerindeki referans çizgisine
hizalayarak yerleştirin.
• I/A kutusunu yerini bulana kadara saat yönünde çevirin.
DİKKAT

UYARI

Hastanın gözünde yaralanma meydana gelebilir!
Anterior segment cerrahisi için dengeli tuz solüsyonu
şişesini asmak üzere daha yüksek askı kullanın.
Posterior segment cerrahisi için daha alçak askı
kullanın.
Enfeksiyon riski!
İnfüzyon şişesinin değiştirilmesi sırasında patojen ajanlar
sızabilir ve dengelenmiş tuzu kontemine edebilir.
• Bağlanırken, değiştirilirken veya infüzyon şişesini
kaldırırken asla damlama haznesinin iğnesine
dokunmayın.
• Damlama haznesinin iğnesini infüzyon şişesinin lastik
kapağına veya kontrollü irrigasyon için infüzyon torbasına
geçirin.
• İrrigasyon ve aspirasyon hortumlarının uçların ilgili
sapların konektörlerine bağlayın.

UYARI

Hasta için lezyon tehlikesi!
• Faco el aletini kullanmadan önce hazırlık için "Priming"
prosedürü ve irrigasyon/aspirasyon hortumlarının
testini daima yapın. Bu prosedür sırasında, I/A
kutusunun ve irrigasyon/aspirasyon hortumlarının doğru
kurulumu ve çalışması denetlenirken, ayrıca I/A sistemi
steril tuz solüsyonu ile doldurulur. Bu şekilde olası
çalışma bozuklukları ve hasta lezyonları önlenir.
I/A kutusunu çıkarmak için aşağıda açıklananları uygulayın:
Cerrahi müdahalenin sonunda I/A kutusunu çıkarmak için
"PUSH" (bas) düğmesine basın.
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Peristalsis pompanın tamamen geriye çekilmesini bekleyin.
• I/A kutusunu saatin aksi yönünde çevirerek referans
çizgisinin paneldeki karşılık noktasıyla aynı hizaya
gelmesini sağlayın.
• I/A kutusunu çıkarın.
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Faco aksesuarlarının kurulması

DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
Eğer "Priming" hasta üzerinde kullanılan faco ucu ile
yapılırsa, hastanın oküler yapısında ciddi hasarlara neden
olunabilir.
• Hazırlık prosedürü ve "Priming" testlerini, eğer sistem bir
hasta üzerinde kullanılıyorsa asla yapmayın.

Faco ucunun faco el aletine takılması
1

2

• Arzu edilen faco ucunu, dişlerin doğru şekilde
kavuştuğundan emin olarak (2) bir faco sapı (1) ucuna
vidalayın Ucu yalnız parmaklarınızla sıkıştırın.
• Anahtarın ağzını faco ucu üzerine, uca hasar vermeden,
anahtar ucun altındaki yarıklar üzerine oturacak
şekilde dikkatlice yerleştirin.
• Uygun anahtar ile faco ucunu saat yönünde sıkın.
• Anahtarı faco ucundan çıkarın.

Silikon manşonun faco ucuna takılması
3

Dişli silikon manşonu (3) dikkatle dişler oturana kadar faco
ucu üzerinde ilerletin.
• Silikon manşonu yavaşça faco el aleti üzerine silikon
manşonun bitiminde cerrah tarafından arzu edilen faco
uç miktarı bırakılana kadar sıkıştırın.
• Faco el aleti (1) cerrahi sistemlerin irrigasyon/aspirasyon
hortumlarını karşılamaya hazırdır.
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İrrigasyon/aspirasyon hortumlarının bağlanması
• İrrigasyon/aspirasyon hortum ünitesinin aspirasyon
hortumunu bağlamak için, dişi konektörü karşılığı olan
faco el aletinin erkek konektörüne bağlayın ve çevirirken
hafifçe bastırarak sıkıştırın.
•İrrigasyon/aspirasyon hortum ünitesinin irrigasyon
hortumunu bağlamak için, Luer erkek konektörü karşılığı
olan faco el aletinin dişi konektörüne bağlayın ve
çevirirken hafifçe bastırarak sıkıştırın.

Hazırlık prosedürü, ve "Priming" testi
• Dengeli tuz solüsyonu test haznesini (9) doldurun ve
silikon manşon üzerinde ilerletin.
• Test haznesini hastanın göz hizasına yerleştirin.
9

• I/A kutusunu sisteme bağlayın ve eğer
yapılmadıysa infüzyon şişesine bağlayın.

bu

hala

• Faco el aletinin elektrik kablosu fişini ünitenin ön
kısmındaki U/S prizine (1) takın.
• Ekranın alt sol köşesindeki <Prime> tuşuna basınız.
• Hazırlık prosedürü tamamlandıktan sonra, display'de
"Ultrasonlar hazır" mesajı görünecektir.
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5.5 KULLANICI PROGRAMLARI

Kullanıcı için programların yapılandırılması
R-EVOLUTION sisteminden belirlenmiş tüm parametreler
kullanıcının kişisel ihtiyaçlarına uydurulabilir. Bu şekilde
ayarlanan parametreler daha sonra programlarda yeniden
kullanılmak ve kullanıcılara atanmak için kaydedilirler.
R-EVOLUTION sistemi 30 farklı kullanıcı ve 20 farklı
programı kaydedebilir.
UYARILAR

Hasta için lezyon tehlikeleri!
• Uygulama sırasında software ayarlarında yapılacak olası
modifiyeler hastada lezyonlara neden olabilir.

Kullanıcı ve programların oluşturulması
Yeni bir kullanıcı veya yeni bir program oluşturulması
• Yeni bir kullanıcı veya programın ayarlanmasından
önce katarakt (Ön Kamara) veya retina (Arka
Kamara) modunda istenen sistem değerleri girilir.
• "Undo" tuşu bir sistem parametresi modifiye
edildiğinde görüntülenir. Eğer <Undo> tuşuna
basılırsa, önceki ayarlar yeniden kabul edilir.
• Düğmeye basın <Save as> (Yeni adıyla sakla)
• Aktüel kullanıcı adıyla virtüel bir tuş takımı görüntülenir.
• Eğer yeni program kullanıcıya aitse, yeni program
ismini girin ve <Save> (salva) tuşuna basın. Eğer yeni
bir program saklanmak isteniyorsa, ismi en az üç
karakter ve bir harften oluşmalıdır.
• Yeni bir kullanıcı yaratmak için <New user> (yeni
kullanıcı) tuşuna basın. İmleç, yeni kullanıcı için isim
girilebilen "User" (kullanıcı) kampına getirilir.
• Yeni kullanıcı adını <Save> tuşuna basarak onaylayın
(sakla), ardından imleci "Program" (program)
kampına getirin.
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Mevcut bir kullanıcı için programı saklayın
• <Select user> (kullanıcı seç) tuşuna basın. Mevcut
kullanıcılar "Select user" isimli bir pop-up penceresinde
görüntülenir (kullanıcıyı seç).
• Bu kullanıcılardan birini seçin ve <OK> tuşuna basın.
• Pop-up penceresi kapanır ve imleç yeni bir program
için isim girilecek olan "Program" (program)
kampına gider.
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Programların modifiyeleri

• Çeşitli sistem parametrelerini katarakt veya retina
moduna uydurmak.
• Bir programın modifiye edildiğini bildirmek için
"Undo" (modifiyeleri iptal et) tuşu aktive edilir. Eğer
<Undo> (modifiyeleri iptal et) tuşuna basılırsa,
önceki ayarlar sıfırlanır.
• Aynı programda yapılan modifiyeleri kalıcı biçimde
saklamak için, <Save> (sakla) tuşuna basın
DEFAULT programlarda değişiklik kaydedilmesi mümkün
değildir. Yeni bir programda değişikliklerin kaydedilmesi
için yeni bir programın yaratılması gerekir (Save as).

Bir programın silinmesi
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• Silinmek istenen programı seçin.
• Aktif programın ismini taşıyan tuş yeşil renktedir. Tuşa
basın.
<Delete> (sil), aktif programı silmek için (onay
sonrasında).
• Mevcutsa, aynı kullanıcının önceki programı yüklenir.
Eğer kullanıcının tüm aktif programları silindiyse, kullanıcı kaldırılır ve sistem
DEFAULT (BAŞLANGIÇ DEĞERİ) programını yükler. BAŞLANGIÇ DEĞERİ programları
silinemez.
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5.6 İŞLEYİŞ
5.6.1

İrrigasyon / Aspirasyon

İrrigasyon ve aspirasyon hortumlarının ve I/A kutusunun
kurulması
• İrrigasyon ve aspirasyon ve değiştirilebilir I/A kutusu
hortumlarının kurulumu hakkındaki bilgiler için ilgili
bölüme danışın.
El aleti ve hortumların bağlanması
• İlgili I/A kanülünü seçin ve I/A eşeksenli el aletine özenle
sokun.
• I/A kanülünün kapağı üzerindeki silikon manşonu çevirin.
Silikon kapağına, silikon manşon I/A kanülü üzerindeki
aspirasyon konektörünü aşana dek nazikçe basılmalıdır.
• Monte edilmiş irrigasyon/aspirasyon hatlarının
irrigasyon/aspirasyon hortumlarını uçlarındaki
konektörlerine karşılık gelen el aletin hortumunun
irrigasyon ve aspirasyon konektörlerine geçirin.
İki elli el aletlerinin uygulama ve kurulum bilgileri için
ilgili el aletinin Kullanım talimatlarına danışın.
Fonksiyon seçimi
• <Cortex> (tuşuna dokunun (kortikal).
Aspirasyon için düzenlemeler
• R-EVOLUTION sistemlerinde I/A bölmesi bulunmakta
olup hem peristatik kamba hem de Venturi veya döner
vana lamba mevcuttur. Her iki aspirasyon modu
arasında değişim yapmak için “Aspirasyon” ekranındaki
<Peristaltic> veya <Venturi>/<Rotary vane> tuşuna
basılır.
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Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
• Cerrahi müdahale esnasında düzenlemeleri
değiştirmeden peristaltik pompadan Ventüri pompaya
(ve döner kanatlı pompa) geçildiğinde, hasta için bir
lezyon tehlikesi bulunur.
BİLGİ: Vakum taşıma hacmi ve sınırı peristaltik pompa için
bağımsız olarak ayarlanabilirken, Ventüri pompa (ve döner
kanatlı pompa) dayalnız vakum ayarı yapılabileceği
hatırlatılır. Ventüri pompa (ve döner kanatlı pompa)
kullanıldığında, aktüel taşıma hacmi, vakum ayarları ve
aspirasyon kanülü ölçüsü ile artar.

DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
İnfüzyon askı değneğinin yüksekliği değiştirilirken manüel
olarak zorlandığında hatalı bir şişenin yüksekliği
göstergesi elde ederek hastayı yaralamak olasıdır.
• Yüksekliğini değiştirmek için infüzyon askı
değneğini zorlamayın.

UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
İnfüzyon askı değneğinin seviyesi veya vakum ayarları
doğru değilse ön haznede bir istikrarsızlığa neden
olunabilir.
• Vakum için düşük güvenlik ayarları ile başlayın ve ön
haznenin dengeli olduğundan emin olarak, vakum ve
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infüzyon askı değneği yüksekliğinin doğru ayarlarını
belirleyene kadar dereceli olarak artırın.
Ayarlanan akım değerleri (yalnız peristalsis pompa
için) ve vakum seviyesi+ - tuşları veya imleç
kullanılarak ayarlanabilir.

Vakum ve akış oranı “fixed” (sabit) ve “linear” (lineer) kontrol
modunda kontrol edilebilir.
“Linear” moda geçmek için <Lin.Flow> ve/veya
<Lin.Vac> tuşlarına, "fixed" (sabit) moda geçmek için
ise <Panel Flow> ve/veya <Panel Vac> tuşlarına basınız.
Bir fonksiyon “fixed” (sabit) modda kontrol edilirken pedal
ile aktif hale getirildiğinden otomatikman Kullanıcının
belirlediği orana yükselir.
“Linear” (lineer) modda ise sistem pedalına basarak veya
döndürerek Cerrah, önceden “DSR Ayarları”nda (Dinamik
Ayar Düzenlemesi) belirlenen başlangıç değeri ile “stop”
değeri arasında kontrolü sağlayabilir.
“DRS Ayarlarında” belirlenen değerler lineer düzenleme
aralğını bir birinden ayıran iki parmak göstergesi ile
mevcut ekranda görüntülenirler.

İrigasyon ayarları
• Ön kamara cerrahisinde çekim beslemeli irrigasyon
kullanılıyor ise irrigasyon solüsyon şişesi IV dirseğinde en
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yüksek kancaya asılmalıdır. Retinal cerrahi ve zorunlu
irrigasyon hallerinde IV direseğindeki en altta bulunan
kanca kullanılmalıdır.

BİLGİ En üstteki kanca irrigasyon solüsyon şişesi için
kullanıyorsa irrigasyon ekranında görülen şişe boyu
noktasına 50 cm daha eklenmelidir.
• Uygun sıvı dengesini sağlamak için infüzyon dirseği boy
seviyesi vakum ayarlarına ve bağlı I/A ucuna göre
düzenlenmelidir.
• Standby konumundan ileriye doğru pedala basarak
irrigasyonu başlatınız.
Devamlı irrigasyon (pedal serbest bırakıldıktan sonra
bile irrigasyon devam eder) dokunmatik ekrandaki
kaydırma düğme ile veya pedal programına bağlı olarak
pedaldeki ilgili yan düğmeye basılması suretiyle
sağlanır.

• Devamlı irrigasyonu kesmek için dokunmatik ekrandan
<Off> düğmesine veya yeniden pedal şaltere basın.
DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
Eğer I/A kutusundaki sıvı toplama kabı doluysa hasta
yaralanabilir.
• I/A kabının kapasitesinin aşılmadığından emin
olun.

DİKKATHastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
İntraoküler basınç dengeli tuz solüsyonu miktarı yetersiz
ise azalır.
• Cerrahi müdahale sırasında infüzyon şişesindeki
dengeli tuz solüsyonu seviyesini kontrol edin. Eğer
seviye çok düşükse, cerrah şişe veya infüzyon torbasını
değiştirmelidir.
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Facoemülsifikasyon
Eğer ekranda "Connect handpiece" (el aletini bağlayın)
mesajı görünürse, faco sapının bağlanmadığı veya makine
tarafından tanınmadığı anlamına gelir.

Hazırlık ve test ("Priming")

"Please prime ..." mesajı yükleme işlemi gerekitiğini
gösterir. Yükleme işlemine başlamak için <Priming>
tuşuna basınız; irrigasyon/ aspirasyon hatlarının doğru bağlanıp
bağlanmadığı hatta normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilir ve
dengeli tuz solüsyon ile doldurulur. İrigasyon/ aspirasyon
düzenlemesi bazı durumlarda sonradan yapılabilir: örneğin,
düzenleme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra fako el aleti
veya fako ucunun değiştirilmesi gerektiği hallerde. İrigasyon /
aspirasyon düzenlemesine sonradan devam etmek için sistem
pedal düğmesini C alanı ötesine götürün: ekranda bir pencere
vasıtasyıla düzenleme işlemini sonra yapmak isteyip
istemediğiniz sorulur.
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Ultrason Testi (ayarlama ve Ultrason kontrolü)
Bir faco el aleti bağlandığı veya değiştirildiği her seferinde
basit bir ultrason testi yapmak gerekir. Bu prosedürün
amacı, aynı anda sisteminin doğru işleyişini kontrol ederek,
facoemülsifikatör birimini bağlanan faco el aletine
senkronize etmektir. "Priming" prosedürü sonunda, veya bu
işlem atlandığında, birim otomatik olarak bir Ultrason Test
prosedürü başlatır. Eğer ayarlama ve kontrol başarıya
ulaşırsa, "Please check tip" (ucu kontrol et) mesajı dört
saniye görüntülenir ve kullanıcı hazırlık prosedürünü
tekrarlamalıdır.
BİLGİ

DİKKAT

Faco ucunda hasar!
• Faco el aletini faco ucu havadayken aktive etmeyin.
Ultrasonlar, faco ucu infüzyon solüsyonu ile dolu bir
prova haznesine veya oda sıcaklığında steril bir sıvı
kabına sokulmuşken aktive edilmelidir. Bu talimatlara
uyulmadığı taktirde faco ucu ve/veya faco el aletinin
hasar görmesi mümkündür.
Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
R-EVOLUTION sistemlerinde göze aktarılan ultrason gücün
sınırlanmasına yönelik gelişkin güç kontrol devresi
bulunsada göz endoteliyumunda hasara meydan verilmemesi
için dikkat edilmesi tavsiye edilir (kornea hasarı).
• Daima, kataraktın kaldırılması için yeterli daha
düşük ultrason kuvveti kullanın.
• Kesi, silikon manşona nazaran çok dar yapılmamalı ve
belli miktarda dengeli tuz solüsyonü sızıntısına izin
vermelidir.
• Gözde çekirdeğin parçalarına ulaşılmaya çalışılırken
bükülmeler ile kesiye baskı yapmayın.
• Eğer faco ucu çekirdekte tamamen tıkandıysa,
aspirasyon akımı durur ve uç doğru şekilde soğutulamaz.
Eğer uç tıkalı ise ultasonları çok uzun süreler veya
yüksek seviyelerde aktive etmeyin.
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Ultrason modda daha önceki bölümde belirtilen şekilde ayarlanan irrigasyon
aspirasyon parametreleri yanında Cerrah ultrason güç seviyesi ile emisyon modlarını
düzenleyebilir.
“Devamlı” modda, İmpuls modda (görev devresi için üç ayarlı değerlerin söz konusu
olduğu haller), Tekli Patlama, Çoklu Patlama, Devamlı patlama veya PEM (kullanıcı
Programlanabilir Emisyon Modu) hallerinde ultrason verilebilir.
Peristaltik aspirasyon seçildiğinde “Autolimit” modu (uç kapama sırasında 50µm ile
sınırlı azami çarpma) aktif edilerek kornea hasarları önlenmiş olur.
“HD İmpuls” modu, sadece peristaltik aspirasyonda da mevcut olup, fako ucun
kapanma durumuna göre görev devresi impulsunu otomatikman ayarlar, böylece
ultrason kaynaklı güç mümkün olan en düşük seviyede tutularak kataraktın
fakoemülsifikasyonu için gerekli zaman en aza indirilmiş olur.
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“Linear” kontrol modunun seçilmesi halinde Ultrason emisyonu sistem pedalına
basılarak veya döndürülerek “Start” güç noktasından final “Stop” güç (DSR modu)
noktasına lineer olarak kontrol edilebilir. “Start” güç noktası “Stop” güç noktasından
daha düşük veya yüksek olarak ayarlanabilir.
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Retina modu için temel ayarlar
Retinal cerrahi için bipolar endodiatermi

Aksesuarların bağlantısı
• Arzu edilen endodiatermi el aletini takın, örn. diatermi
ucunu bipolar diatermi kablosuna takın.
• Cerrahi sistemin diatermi prizine bipolar diatermi
kablosunun konektörünü takın.

Diatermi ayarları
• Önceden ayarlanmış güç seviyesini "Diatermy"
(diatermi) tablosunda + - veya imleç kullanarak
ayarlayın. Eğer kullanılacak güç seviyesinden emin
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değilseniz, düşük ayarlar ile başlamak ve gerektiğinde
arzu edilen cerrahi etkiyi elde edebilmek için dereceli
olarak artırmak tercih edilebilir.

Bipolar diatermi gerek "sabit" gerekse "doğrusal" biçimde
aktive edilebilir. Son durumda, yayılan güç %5'den önceden
ayarlanmış limite pedala basılarak doğrusal olarak kontrol
edilir.
• "Doğrusal" ve "sabit" modlar arasında değişiklik için
<linear> (doğrusal) ve <fixed> (sabit) düğmelerine basın.
Bir parametre ayarlandığında başlangıç parametreleri
modifiye edilmez. Önceki parametrelere dönmek için
"Undo" düğmesine basın, yeni ayarları cihazın hafızasında
kalıcı olarak saklamak için "Bir kullanıcı programı oluştur"
bölümünü referans alın.

Vitrektomi

DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
Eğer vitrektomi el aleti doğru şekilde bağlanmamışsa,
hastanın gözüne steril olmayan hava sızabilir.
• Vitrektomi el aleti, doğru bir işleyiş için hastanın
gözüne yerleştirilmeden önce steril solüsyon ihtiva
eden bir kap kullanılarak daima test edilmelidir.
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Üç vitrektomi alt modları
şunlardır: “Core1”, “Core2” and
“Shaving”.
Bunlar, retina ameliyatının
muhtelif aşamalarında daha uygun
irrigasyon, aspirasyon ve kesim
değerlerini Cerrahın
kaydedebileceği muhtelif hafıza
alanlarıdır.
Kullanıcı aşamalar arasında
dokunmatik ekrandan veya sistem
pedalı vasıtasıyla değiştirme
yapabilir.
İrigasyon ekranında “Link”
düğmesi vitrektominin tüm
safhalarında irrigasyon basıncını
bağlamaya yarar.

“Link” düğmesi aktif değil ise irrigasyon basıncı muhtelif safhalar için bağımsız bir
şekilde ayarlanabilir.
İrigasyon ekranında “Max” düğmesi, retina kanamasını anında geçici önleyebilmek için
arter kan basıncından daha yüksek bir değerde irrigasyon basıncını ayarlamayı sağlar.

DİKKAT

Hasta gözünde hasar riski!
İrigasyon basıncın arter kan basıncından daha yüksek bir
değerde tutulması retina dokusunda kalıcı hasarlara neden
olabilir.
• “Max” düğmesi mümkün olan en kısa süre için aktif
edilmelidir. Bir dakikadan fazla sürede irrigasyon
basıncının 70mmHg üzerinde tutulması halinde
otomatikman alarm sinyali verilir.
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Vitröz kesici parametrelerinin ayarlanması için “Vitrectomy” tuşuna basınız. Aşağıda
belirtilen ayarlar yapılabilir:
Kesme ucunun standby pozisyonu (sistem pedalı basılı değilken) “Open port” (açık)
veya “Closed port” (kapalı) duruma ayarlanabilir.
Kesici görev devresi “Low” (düşük), “Medium” (orta) veya “High” (yüksek) noktaya
ayarlanabilir. Belirli bir vakum seviyesi ve kesme frekansına göre bu durum Materyal
(vitröz) Giderme Kapasitesini etkiler: görev devresi ne kadar yüksekse giderme
kapasitesi o kadar yüksek olacaktır.
Kesim frekansı “Panel” mod veya “Linear” modda kontrol edilebilir. “Linear” kontrol
modu seçilmiş ise kesim frekansı sistem pedalına basılarak veya döndürülerek “Start”
güç noktasından final “Stop” güç (DSR modu) noktasına lineer olarak kontrol
edilebilir. “Start” güç noktası “Stop” güç noktasından daha düşük veya yüksek olarak
ayarlanabilir.
5.6.5

Makaslar

DİKKAT

Kod 1X1012TR

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
Eğer makaslar doğru şekilde bağlanmadıysa, hastanın
gözüne steril olmayan hava sızabilir.
77

2016-06-15 Rev.H

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Kurulum ve kullanma kılavuzu

• Makaslar, doğru bir işleyiş için hastanın gözüne
yerleştirilmeden önce steril solüsyon ihtiva eden bir
kap kullanılarak daima test edilmelidir.
BİLGİ

Makasların hasar görmesi!
Havada yapılan test makaslarda onarılamaz hatalara neden
olacaktır.
• Makaslar daima steril solüsyon ihtiva eden bir kap
içinde denenmelidir. Aspirasyon makasların
kullanımı sırasında etkisini kaybetti.
• Açık uç modunda kullanmak için <open> (açık)
düğmesini aktive edin. Kapalı uç moduna dönmek için
<closed> (kapalı) düğmesine basın.
• Kesi frekansı + - tuşları veya imleç ile ayarlanabilir.
Makaslar gerek "sabit" gerekse "doğrusal" biçimde
kullanılabilir. "Doğrusal" modda, kesi hızı pedal şaltere
basılarak doğrusal olarak kontrol edilir.
• Eğer "Tek kesi" moduna geçilmek isteniyorsa, <Single
cut> (tek kesi) düğmesini aktive edin. Çoklu kesi
moduna dönmek için <Multiple cut> düğmesine basın.
Tek kesi modunda, makasların bıçak hareketi pedal
şaltere basılarak doğrusal olarak kontrol edilir.

5.6.6

Aydınlatma
R-Evolution, bağımsız ışık kaynakları sunan bir LED ışıklı
aydınlatma sistemi ile teçhiz edilmiştir. Lamba 1 ve lamba
2, mavi ışık baskılama filtreleri ve yeşil bir filtreyle teçhiz
edilmiştir.
• Işık kılavuzu fiber kablosunu endoskopik aydınlatma
için cerrahi sistemin ön panelindeki istenen ışık
kılavuzu fiber kablo soketine bağlayın.

DİKKAT

Hastanın gözünde yaralanma meydana gelebilir!
• Fiber optik endo-oküler aydınlatma sistemi, kızılötesi
veya ultraviyole ışık yaymaz. Olası retina hasarlarını
önlemek için daima cerrahi uygulamaya yetecek
minimum güç seviyesi kullanın.

DİKKAT

Hastanın gözünde yaralanma meydana gelebilir!
• Retinal hasar riskini azaltmak için fiber optik
aydınlatma probunun kenarı retinanın çok yakınına
getirilmemelidir.
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Daha uzun cerrahi süresi
Işık kılavuz soketi açıksa ve fiber kablo bağlanmazsa,
Cerrahın daha rahat çalışabilmesi için R-EVOLUTION,
yayılan ışık seviyesini otomatik olarak düşürür.
• Ayarlamak istediğiniz ışık kaynağını seçin ve açmak
veya kapatmak için <on/off> tuşunu kullanın.
• Seçili lambanın ışık seviyesini + - düğmelerini veya
kaydırma çubuğunu kullanarak ayarlayın.
Dört filtreden oluşan bir set, membranları daha iyi
vurgulamaya olanak verir.
Sarı filtreler hastanın gözünün gereksiz yere mavi
radyasyona maruz kalmasını da önler böylece daha uzun
tedavi sürelerine olanak verir.

5.6.7 Tamponat

DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
• Hastanın gözünde enfeksiyon oluşmasını önlemek için
yalnız hava tamponatı için havalı sterilizasyon filtresi
ile teçhizatlandırılmış Optikon 2000 orijinal enjeksiyon
hortumu kullanın.

UYARI

Hasta için lezyon tehlikesi!
• İntraoküler basınç kontrolü yalnız Optikon 2000
tarafından üretilmiş ve dağıtılmış aksesuarların
kullanımı için kalibre edilmiştir (zar filtreler,
hortumlar, göz akı kılavuzları).

DİKKAT

Hastanın gözü için lezyon tehlikeleri!
• Silikon durdurma valfı açılışta kontrol edilir. Sistemin
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açılışı sırasında bir gürültü olmadığından emin olun.
UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
• Silikon enjeksiyonu esnasında, intraoküler basınç REvolution CR sistemi tarafından kontrol
edilmediğinden, intraoküler basınç kontrolü ile cerrah
meşgul olmalıdır. Kanül ile göze girilmeden önce,
ayarlanan enjeksiyon basıncında silikon akışını kontrol
etmek önemlidir.

UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
• Silikon yağı enjeksiyonunu kesmek için pedalı bırakın.
Acil durumda enjeksiyon durduma musluğunu kapatın
veya silikon yağ enjeksiyon hortumunu silikon besleme
ünitesinden çıkarın.

BİLGİ

Silikon yağ sızıntısı
• I/A kutusu aspirasyon hattında silikon yağı sızıntılarını
önlemek için, silikon yağ toplama haznesi dikey
pozisyonda tutulmalı ve silikon yağı ile dolu olduğunu
görüldüğünde hemen değiştirilmelidir.
– Yüksek yoğunlukta yağın tahliyesi için, iki tahliye
ünitesini bağlamak ve aynı anda kullanmak için
dahil edilmiş Y konektörünü kullanmak mümkündür.
– Daha fazla bilgi için silikon yağı tahliye ünitesine ilişik
belgeleri referans alın.

5.6.8

Sistem pedalı programlama
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Sistem pedalı grafik programlama arayüzüne erişmek için “System settings” (sistem
ayarları) düğmesine basınız.
Bu arayüz sistem pedalı işlevlerinin aşağıda belirtilen şekilde ayarlanmasını sağlar:
a. Ekranda yanlardaki yuvarlak düğmelerin her hangi birine (1) veya yan
işaret oklarına (2) basılmasıyla birlikte ekranda bir pencere açılır. Bu
pencerede ana pedal üzerindeki her bir düğme veya yan düğmelerin
hangi işlevi yerine getirmesi mümkün olacaktır.

Fonksiyonların tümü istenen düğme veya harekete ayarlanması mümkün
değildir. Ayar öngörülemeyen işlemler gri renkte belirir.
b. Etiket (3) ana pedalın dikey hareketine hangi işlevin ayarlandığını
göstermektedir (örnekte, U / S, vit kesim ve Aspirasyon görülmektedir).
c. Yukarı bakan ok (4) tuşuna basıldığında bir pencere ekranda görülecek
olup burada SW3 (U/S start noktası) pozisyonu ayarlanabilecek, böylece
kullanıcının pedal dikey hareketini U/S güç lineer aspirasyon ve lineer
ayar arasında paylaşımı ayarlaması mümkün olacaktır.
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d. (5) numaralı tuşa basıldığında açılan pencerede SW3 (U/S start)
dokunmadık bilgi aktarımı (titreşim kuvveti) ayarlanabilir.

Ayak şalteri yapılandırması programlandıktan ve kaydedildikten sonra,
Kullanıcı programları içinde yeniden çağrılabilir ve kaydedilebilir. Tüm Kullanıcı
programı boyunca aynı yapılandırmayı kullanmak veya programın her kademesine
farklı ayak şalterleri (örn. “Oyma” sırasında “Tekli doğrusal” ve “Dörtlüde” “İkili
Doğrusal”) atamak mümkündür.
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Ortalama Oküler Perfüzyon Basıncı (yalnızca CR)

Artmış intraoküler basıncın retinal damarlarda düzgün kan dolaşımını
bozduğu ve bu durumun uzun süre devam etmesinin kalıcı retinal hasara neden
olabileceği tıbbi literatürde iyi bilinmektedir.
Teknik açıdan doğru yürütülmemiş bazı retinal cerrahilerin fonksiyonel
olarak iyileşmeyi sağlamadığı esası, girişim sırasında çok yüksek irigasyon basıncı (ve
dolayısıyla IOP) ayarlanmasından kaynaklanan iatrojenik hasara dayandırılır.
Uygun retinal perfüzyonu korurken IOP basıncının ayarlanabileceği sınır
belirli hastanın diastolik ve sistolik basıncından oluşan bir fonksiyondur. Bu değerler
düşürüldükçe daha düşük IOP basıncı korunmalıdır.
Ortalama Oküler Perfüzyon Basıncı, ortalama arteryel basınç (diastolik
ve sistolik basınçla hesaplanır) ve İntra Oküler Basınç arasındaki farktır.
Retinal damarların uygun perfüzyonunun sağlanması göz önünde
bulundurulduğunda MOPP, 35mmHg'ye eşit veya bu değerden büyüktür. Bu değerin
altına düşürüldüğünde, retinadaki kan dolaşımı yavaş yavaş azalır, bir yerden sonra
durma noktasına gelir.
İsteğe bağlı dijital kan basıncı monitörü REF129020, R-EVOLUTION CR'nin,
ayarlanan irigasyon basıncını, IOP ve MOPP basıncını temel alarak hastanın diastolik ve
sistolik basıncını düzenli aralıklarla izlemesine olanak verir.
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-

Kan basıncı monitörünü R_EVOLUTION CR'nin arka panelinde
bulunan iki USB portundan birine bağlayın.
İrigasyon çerçevesi aşağıdaki görüntüdeki gibi görünecektir:

-

I/A kasetini takın ve tansiyon aletinin kolluğunu hastanın koluna
takıp “Start” (Başlat) tuşuna basın.
Kan basıncı monitörü hastanın arteryel basıcını otomatik olarak
ölçer ve R_EVOLUTION CR hastanın MOPP basıncını hesaplar.
Ekipman ekranı aşağıdaki görüntüdeki gibi görünecektir:

BSS şişe yüksekliğinin (veya zorla irigasyon basıncının) ve hava
tamponadının ayarlandığı kadranların etrafında renkli bölümler
görünecektir: şişe yüksekliğinin veya yeşil alandaki infüzyon
basıncının ayarları MOPP basıncının (yaklaşık 10mmHg)
35mmHg'den büyük olmasına, dolayısıyla retinal damarlarda kan
dolaşımının doğru olmasına olanak verir. Kırmızı bölümdeki ayarlar,
MOPP basınıcının 35mmHg'ye eşit veya küçük olmasına neden olur,
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bu durum uzun süre devam ederse iatronik hasar meydana
gelebilir.
Son arteryel basınç ölçümünden ve mevcut irigasyon basıncından
hesaplanan MOPP, irigasyon çerçevesinin daha düşük kısımında
gösterilir. Kırmızı alanda geçen süre kırmızı uyarı işaretinin yanında
gösterilir.
-

Kırmızı alandaki söz konusu basınç 30 saniyeden fazla devam
ederse, irigasyon basıncını mümkün olan en kısa sürede alçaltmayı
öneren bir bilgi mesajı görüntülenir.

- Gerektiğinde, son alınan diastolik ve sistolik değerleri; yüzdeyi;
sırasıyla yeşil, sarı ve kırmızı alanlarda harcanan süreyi gösteren
açılır pencereyi görüntülemek için “İrigasyon” düğmesine dokunun.

- Arteryel basınç cerrahi operasyon sırasında düzenli olarak ölçülür.
Cerrahi operasyonun sonunda, tansiyon aletinin kolluğunu hastanın
kolundan çıkarmadan önce “İrigasyon” çerçevesindeki “Stop”
(Durdur) düğmesine dokunun.
- I/A kaseti değiştirildiğinde (yeni hasta) tüm MOPP sayaçları
otomatik olarak sıfırlanır.
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6. Sistemin alarm mesajları

DİKKAT

Dokunmatik ekranda hata mesajları
Kırmızı dikkat sinyali tarafından bildirilen hata mesajları
sistemde kullanıcı tarafından giderilemeyecek ağır bir hata
olduğunu gösterir.
• Bir dikkat sinyali tarafından bildirilen hata mesajları
durumunda Optikon 2000 teknik servisi ile temasa geçin.
• İzleyen sayfalarda her bir hata mesajı için sunulan
açıklamaları dikkate alın.

UYARI

Dokunmatik ekranda hata mesajları
Sarı bir uyarı sinyali ile bildirilen hata mesajları, sistemde
kullanıcı veya teknik servis tarafından giderilebilecek
hafif bir hata gösterir.
• İzleyen sayfalarda her bir hata mesajı için sunulan
açıklamaları dikkate alın.

BİLGİ

Dokunmatik ekranda hata mesajları
Mavi bir sinyal ile bildirilen hata mesajları, sistemde
kullanıcı tarafından giderilebilecek bir hata gösterir.
•İzleyen sayfalarda her bir hata mesajı için sunulan
açıklamaları dikkate alın.
100 Hata mesajları

Id

Mesaj

Olası neden

Düzeltme yolu

100

"Air pressure error"
(Hava basıncı hatası)

görsel + akustik mesaj

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

Hava tamponat veya
zorunlu irrigasyon
sisteminde hata (çıkış
basıncı ayarlı değerden
daha yüksek veya düşük)

101

"Pressure level error"
(Basınç seviyesinde
hata)

görsel + akustik mesaj
Basınç düşürü valf
çıkışındaki basınç doğru
değil

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

102

"Vacuum level error"

Vakum Ventüri modunda

Optikon 2000 teknik
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(Vakum seviyesinde
hata)

önceden ayarlanmış değeri servisi ile temasa
geçiyor
geçin.

103

“Diathermy power
mismatch” (Diatermi
güç hatası)

Diartermi sistemde hata
Optikon 2000 teknik
(çıkış gücü ayarlı değerden servisi ile temasa
daha yüksek veya düşük)
geçin.

104

“U/S enable failure”
(U/S çalıştırma hatası)

Ultason sistemde hata
(çalıştırma noktası hatası
veya kablo temas
probleminden dolayı
istendiği halde güç çıkışı
bağlanmıyor)

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

200 Hata mesajları
Id

Mesaj

Olası neden

Düzeltme yolu

200

Hava etkinleştirme
hatası

Hava tamponat ve zorunlu
irrigasyon sistemlerinde hata
(yan transistör Off emniyet
düğmesi ilk çalıştırmada devreye
giriyor)

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

201

Watchdog hatası

Gözlem devresinde hata
(çalışma sırasında tespit
edildi)

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

202

Seri haberleşme hatası

Kullanıcı arayüz grafigi ve
kontrol paneli arasında
iletişim hatası

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

203

Uyarı: diatermi
emisyonu!

Diatermi sisteminde hata
(çıkış gücü etkinleştirme
girişi hatası için
etkinleştirildi)

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

205

Diatermi etkinleştirme
hatası

Diatermi sisteminde hata
(çıkış gücü aksi
gösterilmesine rağmen,
bir etkinleştirme girişi
veya asılsız bir kablo
teması nedeniyle
etkinleştirilmedi)

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

206

Guç kaynağı/referans

Yanlış A/D dönüştürücü

Optikon 2000 teknik

Kod 1X1012TR

87

2016-06-15 Rev.H

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000
Id

Kurulum ve kullanma kılavuzu

Mesaj

Olası neden

Düzeltme yolu

uyuşmazlıgı

referans gerilimi veya
yanlış +5V güç değeri
(çalıştırmada tespit edilen)

servisi ile temasa
geçin.

207

Uyarı: ultrason
emisyonu!

Ultrason sisteminde hata
(çıkış gücü etkinleştirme
girişi hatası nedeniyle
etkinleştirildi)

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

209

Vakum denge hatası

Hazırlık sırasında hata:
vakum olmayışında
sensörün aşırı okuması

a) Hazırlık prosedürü
Err 210'dan sonra
başlatıldı. İnfüzyon
ünitesi üzerindeki
infüzyon mandalını
açın, kısaca devamlı
irrigasyonu açın ve
hazırlık prosedürünü
başlatın.
b) Vakum sensörü
kalibre edilmeli.
Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.

210

İrrigasyon yok

Hazırlık sırasında hata:
Vakum venting valfını
açtıktan sonra azalmıyor.

İnfüzyon ünitesi
üzerindeki infüzyon
mandalını açın,
kısaca devamlı
irrigasyonu açın ve
hazırlık prosedürünü
başlatın.

211

İrigasyon basıncı çok
yüksek

İnfüzyon askı değneği çok
yüksek bir seviyede

İnfüzyon askı
değneğini
olabildiğince alçaltın

212

IV pole hatası

İnfüzyon askı değneği
hatası

Optikon 2000 teknik
servisi ile temasa
geçin.
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Id

Mesaj

Olası neden

Düzeltme yolu

213

“Lamba 1 aşırı
ısınıyor”

LED endoskopik
aydınlatma sistemi 1, 2
veya 3 aşırı bir sıcaklığa
ulaştı.

216

“Lamba 2 aşırı
ısınıyor”

217

“Lamba 3 aşırı
ısınıyor”

Arka panel
havalandırma
ızgaralarının önünde
engeller olmadığını
doğrulayın.
Aşırı ısınan LED'i
kapatın ve diğer iki
kaynaktan birini
kullanın.
Sorun devam ederse
Optikon 2000 servis
ekibi ile görüşün.

214

“Battery discharged”
(Pil şarjsız)

Şarjlı sistem pedalı pili
şarjsız

Devam etmek için
sistem pedalı
bağlantısını derhal
konsola yapınız.

215

Ayak pedalı
haberleşme hatası.

Pedal kapalı veya pillerin
tamamen kuru olmasıdır.

Kablo ile bağlanın
veya kanatçığa basın

300 Hata mesajları
Id

Mesaj

Olası neden

Düzeltme yolu

300

I/A kasetini takın

I/A kutusu bağlı değil

I/A kutusunu bağlayın

301

I/A kaseti dolu,
aspirasyon durdu

I/A kutusu toplama
haznesi dolu

I/A kutusunu değiştirin

302

Düşük giriş basıncı

Harici hava besleme
basıncı çok düşük ya da
sıfıra eşit

a) Cihazı basınçlı hava
beslemeye bağlı değil
veya kapama musluğu
kapalı.
Cihazı hava basıncı
kaynağına bağlayın
veya kapama
musluğunu açın.
b) Basınçlı hava
besleme basıncı 450
kPa (65 psi) altında.
Basınçlı hava
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Olası neden

Düzeltme yolu
devresinin basıncını
kontrol edin.

303

Büyük sızıntı

Hazırlık (Priming)
sırasında hata: peristalsis
pompa 30 sec. içinde 100
mmHg vakum
sağlayamıyor.

a) İç lastik manşona
takılmadı. İç lastiğin
manşon üzerine doğru
şekilde takıldığından
emin olun.
b)
İrrigasyon/aspirasyon
hortumları el aletine
bağlanmadı.
İrrigasyon/aspirasyon
hortumlarını kutudan
faco el aletine
bağlayın.
c) I/A kutusu defolu.
I/A kutusunu değiştirin
d) Pompa sisteminin
kalibre edilmesi
gerekiyor. Lütfen
Optikon 2000 servis
ekibi ile iletişim
kurun.

304

Aspirasyon hattı tıkalı

Hazırlık (Priming)
sırasında hata: vakum
seviyesi hazırlık sırasında
300 mmHg değerini aşıyor

a) El aleti ve uçu
sterilizasyon öncesinde
doğru şekilde
temizlenmedi. Uç
ve/veya el aletini
değiştirin.
b) I/A kutusu defolu.
I/A kutusunu değiştirin
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Id

Mesaj

Olası neden

Düzeltme yolu

305

Küçük sızıntı

Hazırlık (Priming)
sırasında hata: peristalsis
pompa 300 mmHg vakum
sağlayamıyor

a)
İrrigasyon/aspirasyon
konektörleri el aleti
konektörüne tamamen
takılmadı.
Konektörleri doğru
şekilde takın.
b) Manşon veya iç
lastiği doğru şekilde
takılmadı. İç lastiğinin
manşona tamamen
oturduğunu ve
manşonun el aleti
üzerine doğru şekilde
yerleştiğini kontrol
edin.

306

Tipi kontrol edin

Hazırlık sırasında hata:
faco el aleti
ayarlanamıyor

a) Faco ucu gevşek.
Faco ucunu el aletine
doğru şekilde, faco uç
anahtarı kullanarak
sıkıştırın.
b) Faco ucu hasar
görmüş.
Faco ucunu
gözlemleyin ve
gerekliyse değiştirin.
c) faco el aleti hasar
görmüş. Faco el aletini
değiştirin

307

Zayıf handpiece

Faco el aleti 50
mikrometreden fazla
salınamıyor.

a) Faco ucunu
gözlemleyin,
gevşemişse faco ucu
anahtarı ile uygun
şekilde sıkıştırın.
b) Kullanıma bağlı
olarak ve belli sayıda
sterilizasyon evresi
sonunda piezoseramik
öğenin aşınması
normaldir. El aletini
Optikon 2000 teknik
servisine yollayın.
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Id

Mesaj

Olası neden

Düzeltme yolu

308

Zorunlu irrigasyon
montajı

Zorunlu irrigasyon hava
hattı cihaz çıkışına bağlı
değil

Zorunlu irrigasyon
sistemi bağlantısını
doğru bir şekilde
yapınız veya bunun
yerine normal
beslemeli irrigasyon
kullanınız

310

Düsük vuruş gücü

Ultrason el aletin
ayarlanan genişlikte
salınamıyor

a) Faco ucunu
gözlemleyin,
gevşemişse faco ucu
anahtarı ile uygun
şekilde sıkıştırın.
b) Kullanıma bağlı
olarak ve belli sayıda
sterilizasyon evresi
sonunda piezoseramik
öğenin aşınması
normaldir. El aletini
Optikon 2000 teknik
servisine yollayın.

311

“Plug U/S handpiece”
(U/S el aletini fişe
takınız)

U/S el aleti konsola takılı
değil

U/S el aletini konsol
üzerindeki uygun yere
takınız. Sorun devam
ediyorsa el aletini
değiştiriniz.

312

Lütfen, testi baslatın

Fako piyasemen bağlı,
ancak hazır değil.

“5.4.3 Faco
aksesuarlarının
kurulması” bakın.

313

Lütfen, testi baslatın

Vitrektomi piyasemen
bağlı, ancak hazır değil.

Test etmek için
ekrandaki yönergeleri
izleyin

314

Lütfen, testi baslatın

I/A kaseti bağlı, ancak
hazır değil.

Test etmek için
ekrandaki yönergeleri
izleyin

315

“Battery low”
(Düşük pil)

Şarjlı sistem pedalı pili
düşük şarjlı.

En kısa zamanda pili
şarj ediniz veya sistem
pedalını konsola
takınız.

316

“Battery temperature fail”

Şarjlı sistem pedalı pili

Pil yenisi ile
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Mesaj

Olası neden

Düzeltme yolu

(Pil ısı hatası)

şarj sırasında aşırı ısınıyor

değiştirilmelidir,
Optikon servisi ile
temasa geçiniz.

317

“Battery fail”
(Pil hatası)

Şarjlı sistem pedalı pili
bozuk.

Pil yenisi ile
değiştirilmelidir,
Optikon servisi ile
temasa geçiniz.

318

“For aspiration select
peristaltic”
(Aspirasyon için peristaltik
seçiniz)

“Fluids” (Akış) modunda
silikon yağ verilirken
Venturi valf
çalışmamaktadır.

Silikon yağ verirken
aspirasyon için
peristaltik valfi
kullanınız

323

“Uyarı! 30 saniyeden
fazla düşük perfüzyon
basıncı. İrigasyon
basıncını perfüzyon
normal alanın içine
gelene kadar
düşürmeyi göz
önünde bulundurun”

İrigasyon basıncı
kesintisiz 30 saniyeden
fazla “kırmızı alana”
ayarlanmış.

İrigasyon basıncının
mümkün olan en kısa
sürede “yeşil alana”
düşürün.

400 Diğer mesajlar
Id

Mesaj

Olası neden

Düzeltme yolu

400

"Skip I/A Priming?"
(I/A Priming atlansın
mı?)

Ayak pedalı
düğmelerinden birine
basılmıştır.

a) sistem pedalı
düğmesine
istenmeden basıldı
ise ayağınızı çekip
ekrandaki “NO”
tuşuna basınız
b) Bozuk sistem
pedalı düğmesi.
Düğmeyi değiştiriniz.

401

“Stop priming?”
(Priming durdurulsun
mu?)

Priming işlemi sırasında
sistem pedalına
basılmıştır.

sistem pedalına
istenmeden basıldı
ise “no” tuşuna
basınız.
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7. Muamele ve bakım
7.1 CİHAZIN BAKIMI

Sigortaların değiştirilmesi
Kontrol biriminin sigortaları ünitenin arkasında giriş prizine
yerleştirilmiştir. Sigortaları değiştirmek için aşağıda
açıklandığı gibi ilerleyin:
UYARI

Kullanıcı için lezyon tehlikesi!
Sıcak sigortalar yanıklara neden olabilir.
• Sigortaları değiştirmeden önce sistemi kapatın ve
birkaç dakika soğumaya bırakın.
• Sistemi elektrik düğmesinden kapatın.

1
• Elektrik kablosunu çekin.
• Kilit koluna basın (1) ve sigorta kutusunu çıkarın.
• Kusurlu sigortaları çıkarın ve yenilerini takın.

BİLGİ

Sisteme zarar verme tehlikesi!
Yanlış sigortalar sisteme hasar verebilir.
• Yalnız doğru amperde sigorta kullanın! Sigortaların
amperi sistem hattının gerilim ayarlarına bağlıdır;
detaylı bilgi için arka paneldeki etikette belirtilenleri
referans alın.
• Sigorta kutusunu yerine takın. Kolu (1) yerine geçirerek
kilitleyin.
• Elektrik kablosunu takın.
• Birimi elektrik düğmesinden açın.
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Cerrahi sistemin bakımı
UYARI

Hastanın gözünde lezyon tehlikesi!
Sistemdeki bir çalışma bozukluğu hasta için lezyon
tehlikelerine neden olur!
• Aşağıdaki durumlarda IEC 62353 tarafından
belirtilenlere uyum içinde cihazı yetkili teknik
servise kontrol ettirin:
– sistemin kurulumu sırasında,
– aralıklarla (her 12 ayda),
– bakım müdahaleleri sırasında,
– onarımlar, modernleştirmeler, kalibrasyonlar ve software
ve firmware güncellemelerinden sonra.

BİLGİ

Sisteme zarar verme tehlikesi!
• Sistem güvenliğini korumak için, yılda en az bir kez EN
60601-1 standartı tarafından belirlendiği üzere ünitenin
elektrik akım kaçak limitleri ile uyumunu kontrol edin.
Medtech kurulum bölümü, yetkili dağıtıcınız veya
Optikon 2000 yetkili servisi ile temas kurun.
• R-EVOLUTION cerrahi sistemini kuru ve temiz bir yerde
saklayın.
 I/A kutusunu her kullanımdan sonra çıkarın.
• Sistemin, yıllanma, aşınma, vs. nedenleriyle
güvenliğinin azalmasını önlemek için, cihazı kullanan
kurum, uygulanabilir ulusal kurallara uygun olarak, bu
sistem için yazılmış düzenli güvenlik teknik
kontrollerinin ve tedbir koşullarının öngörülen sürelerde
yerine getirilmesini garantilemelidir. Güvenlik teknik
kontrolleri yalnızca üretici veya uzman personel
tarafından gerçekleştirilebilir. Güvenlik teknik
kontrolleri kapsamı en az izleyen maddeleri içermelidir:
– Kullanıcı için kılavuz mevcudiyeti
– Hasar olmadığını ve sembol ve etiketlerin
okunurluğunu tetkik etmek için sistem ve tüm
aksesuarlarının görsel teftişi.
– Toprak hat direnç testi
– Akım kaçakları testi
– Sistemin tüm şalter, düğme, priz ve ikaz lambalarının
test edilmesi.
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7.2 AKSESUARLARIN BAKIMI
UYARI

Hasta ve kullanıcı için lezyon tehlikeleri!
Nemli yüzeyler RF akım iletkenleri olduğundan elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Kullanmadan önce diatermi el aletinin tamamen kuru
olduğundan emin olun.
• El aletleri ve aksesuarların düşmesini veya hatalı
kullanımlarını önleyin. Bu aksamların azami özen ile
kullanılması ve her kullanım sonrası olası hasarları tespit
etmek için özenle tetkik edilmesi çok önemlidir.
• Aşınma ve hasarlar olmadığını kontrol etmek için
periyodik olarak sıvı hortumlarını, rakorları, dış oring'leri ve el aletlerini teftiş edin.
• Saklamadan önce tüm aksamları monte edin.
• Paketlemeden ve saklamadan önce el aletlerinin
(mevcutsa) ucuna koruma kapaklarını takın.
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7.3 CİHAZ MUAMELESİ

Temizlik
Tıbbi ekip, bu cerrahi cihazın bakımından ve tüm aksamlarının en iyi çalışma
koşullarından sorumludur. Aşağıda açıklanan basit adımlar uygun bir bakım ve
muamele programını belirlemek için pratik kılavuz ilkeleri oluştururlar.
UYARI

Enfeksiyon riski!
• Ön paneli yumuşak ve distile su ile nemlendirilmiş bir bez
ile temizleyin.
Gerekliyse, yalnız nötr bir deterjan kullanın.
• Cerrahi sisteme hasar verebilecek araçların
kullanılmasına izin verilmez.
• Temizlik için ilgili kullanım talimatlarında
sunulan talimatları referans alın.

Sterilizasyon
DİKKAT

Hasta ve kullanıcı için lezyon tehlikeleri!
Konsol, pedal ve I.V askı değneği sterilize edilemez.
• Cerrahi aksesuarların sterilizasyonu için, faco ucu gibi,
kullanım talimatlarında sunulan talimatları referans alın.

Dezenfeksiyon
BİLGİ

Cihazın yüzeylerinde hasar!
• Aldehit ve/veya alkol bazlı bir dezenfektan kullanın.
Dörtlü grup karışımlarının kullanılmasına izin verilir.
Yüzeylere hasar gelmesini önlemek için aşağıda
listelenenlerden farklı dezenfektan kullanılmamalıdır.
Azami konsantrasyonlar:
– Alkol için (2 propan ile test edilmiştir): 60%
– Aldehitler için (glutaraldehit ile test edilmiştir): 2%
– Dört gruplu karışımlar için (DDAC ile test edilmiştir):
0.2%
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