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Kurulum ve Çalışma Kılavuzu

ÖN BİLDİRİLER

OPTIKON 2000 S.p.A. bu sistemin kullanıcısının bu kılavuz içinde bulunan belirli
uyarıları dikkatli bir şekilde okumasını istemektedir. Kullanımdan önce ekipmanın
çalışmasını esaslı bir şekilde anlamak kullanıcının sorumluluğundadır. Hiç bir şekilde
OPTIKON 2000 S.p.A., ürünün çalışması sonucu alıcı, kullanıcılar veya hastaların
maruz kaldığı herhangi bir yaralanma, tesadüfi veya sonuçsal hasarlara karşı
sorumlu olmayacaktır.
Bu sistemin kullanılması her durumda profesyonel tıbbi karara bağlıdır. OPTIKON
2000 S.p.A. bu ekipmanın yanlış kullanılması sonucu oluşan herhangi bir klinik
problemden sorumlu değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiyede bulunmaz.
OPTIKON 2000 S.p.A. güvenlik, güvenilirlik ve performansa karşı sadece aşağıdaki
durumlarda sorumlu olduğunu beyan etmektedir:

•

yükseltmeler, kalibrasyonlar, onarımların OPTIKON 2000 S.p.A. yetkili
personeli tarafından gerçekleştirilmesi

•

sistemin kullanım talimatlarına göre kullanılması

•

sistemin bağlandığı şehir şebekesi elektrik tesisatının IEC Güvenlik
Düzenlemelerine uygun olması

ÖNEMLİ UYARI
Bu çalışma kılavuzunun basılması sırasında, aslında olduğu şekilde tüm
resimlerin ve bilgilerin ürünü ve çalışmasını doğru bir şekilde temsil etmesi için
her türlü çaba harcanmıştır. Bu kılavuzun kullanımda olduğu süre sırasında
kullanıcıların gereksinimlerini sürekli etkin bir şekilde karşılayabilmemiz için
bazı maddelerde değişiklikler yapılabilir. Zaman zaman bu değişiklikler
bildirilmeksizin yapılabilir.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma İtalya
Telefon +39 06 8888355
Faks. +39 06 8888440
e-posta sales@optikon.com
www.optikon.com
UYARI: Bu kılavuzun içinde bulunan bilgiler OPTIKON 2000 S.p.A.’ya tescillidir, bir kısmının
veya hepsinin çoğaltılması sadece OPTIKON 2000 S.p.A.’dan yazılı izin alınarak
gerçekleştirilebilir.
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SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI

Avrupa Birliği’nde satın alınan ve kurulan tüm OPTIKON 2000 S.P.A. ekipman ve
aksesuarları fatura tarihinden itibaren BİR YIL boyunca hatalı işçilik ve arızalı parçalara
karşı garantilidir. Sarf malzemeler konusunda garanti Errore. Il segnalibro non è
definito.ilk kullanım ile sınırlıdır.
Lütfen Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki garanti koşulları için yetkili Optikon 2000
Distribütörünüzden bilgi alın.
Garanti altındaki tüm parçalar ücretsiz olarak onarılacak veya yenisiyle değiştirilecektir.
Garanti arızaların nedenlerinin araştırılması, arızanın onarımı ve ünite veya parçaların son
bir kontrolünü kapsamaktadır.
Bu garanti yanlış kullanma, kaza, kötüye kullanma ve kurcalamanın veya OPTIKON 2000
S.p.A. tarafından yetkilendirilmiş personel haricinde kişilerin yaptığı değişikliklerin
sonuçlarını kapsamaz.
OPTIKON 2000 S.P.A. arızalar durumunda ekipman ve/veya aksesuarlarının değiştirilip
değiştirilmediğini, herhangi bir şekilde kurcalanıp kurcalanmadığını veya yanlış kullanım
sonucu hasar görüp görmediğini soruşturma hakkını saklı tutar.
OPTIKON 2000 S.P.A. ekipman ve/veya aksesuarları çalışma teknikleri modifikasyon(lar)
gerektirdiğinde modifiye etme hakkını da saklı tutar.
OPTIKON 2000 S.P.A. tarafından verilen ekipman ve/veya aksesuarların seri numaraları
kayıpsa, kurcalandıysa veya net bir şekilde okunamıyorsa garanti kabul edilmeyecektir.
Garanti, ekipman ve aksesuarların geri iade nakliyatlarının harcamalarını içermemektedir:
taşıma, ambalajlama, vb. için olan tüm harcamalar alıcı tarafından karşılanır.
Teknisyenlerimizden açıkça bir müdahale talep edilmesi durumunda tüm seyahat ve otel
harcamaları müşterinin hesabına yazılacaktır.
OPTIKON 2000 S.P.A. taşıma sonucu oluşan hasarlara karşı sorumlu tutulamaz. Eğer böyle
bir durum oluşursa, müşteri derhal sevkıyatı yürüten taşıyıcıya başvurmalıdır.
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3 UYARILAR
ASSISTANT cerrahi sisteminin özenle taşınması ameliyathanede önde gelen
prensiplerden biridir ve hiç bir uyarı bu özenin yerini alamaz.
Aşağıdaki uyarılar kullanıcının güvenli, sorunsuz bir performans temin etmesi için
yeterli korunma önlemleri sağlamasına yardımcı olacaktır.
Genel uyarılar
•

Tüm tıbbi personel, sistem kullanılmadan önce bu kılavuzdaki talimatları
okuyup anlamalıdır. Sistem bu kılavuzdaki çalışma prosedürlerinde açıklandığı
şekilde çalışmıyorsa, sistemi kullanmayı denemeyin.

•

Sistemi, ekipmanın kullanımı ile ilişkili potansiyel riskleri tamamen anlamış ve
olası klinik komplikasyonların önlenmesi ve yöntemi üzerine eğitim almış vasıflı
tıbbi personelin kullanımı ile sınırlandırın.

•

Burada anlatılan cerrahi öncesi ayarlama ve çalışma prosedürleri her cerrahi
prosedürden önce gerçekleştirilmelidir. Eğer sistem doğru bir şekilde
çalışmıyor ve sorun giderme bölümü soruna yeterli bir çözüm sağlamıyorsa,
sistemi kullanmayın.

•

ASSISTANT ile bağlantılı olarak cerrahi veya cerrahi olmayan bir aksesuar
kullanmadan önce, ASSISTANT ekipmanı ile benzer uyumluluğunu doğrulayın.
Uyumluluk, aksesuar ile birlikte verilen dokümanda belirtilmiştir.

•

Ekipmanın ses emisyonu kapasitesi açıkken test edilir. Sistem yeniden açılırken
duyulabilir bir bip sesinin çıktığını doğrulayın.

•

Kullanıcı arayüzü ekranının alt kenarında bulunan dönen bir sembol sistemin
doğru bir şekilde çalıştığını gösterir. Eğer böyle bir sembolün hareket etmesi
duruyorsa, bu sistemin etkin olmadığını ve ekipmanın çalışmasının
durdurulması gerektiği anlamına gelir.

•

Bilgisayar iletim bağlantısı sadece servis prosedürleri içindir. Ekipmanın
cerrahide kullanımı sırasında arka paneldeki “Bilgisayar iletim” yuvasına
herhangi bir harici cihaz bağlamayın.

•

Askı maksimum yaklaşık 225 cm’lik bir yüksekliğe kadar uzayabilir. ASSISTANT’ı
düşük tavan altına yerleştirmeyin.
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Çevresel önlemler
•

Sistem yanıcı anestetikler, dezenfektan ajanlar, temizleme ajanları ve
benzerinin yanında olası yangın veya patlamadan dolayı asla kullanılmamalıdır.

•

Bir gaz aspirasyon sistemi ile uzaklaştırılmıyorlarsa yanıcı anestetiklerin (N2O),
(02) kullanımından kaçınılmalıdır.

•

Çalışmanın güvenliği için sistemi ısı ekipmanları veya radyatörlere, doğrudan
güneş ışığına veya herhangi bir başka ısı kaynağına maruz kalacağı bir yere
kurmayın.

•

ASSISTANT sistemini havalandırma deliklerinin kapanacağı bir şekilde
kurmayın.

•

Atık toplama sıvılarını organik materyallerin atılmasıyla ilgili yerel
kanun/düzenlemelere göre atın.

•

ASSISTANT’I sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın. Atık elektrikli ve
elektronik ekipmanın imhası ile ilgili yerel kanun/düzenlemelere göre ayrı
olarak toplayın.

Elektrik ile ilgili uyarılar
•

Elektrik çarpması riskini azaltmak için kapağı kaldırmayın. Bakım için yetkili
servis personeline danışın.

•

ASSISTANT kontrol konsolu sadece arka panel üzerinde gösterildiği şekilde ana
şebeke kaynağına bağlanmalıdır. Güvenliğin garantilenmesi için, hastanede
kullanılabilir kalitede bir güç kablosu ve fiş kullanılmalıdır, birim
topraklanmalıdır.

•

Fişi prize takarken veya güç kablosunu duvardaki bir prizden çıkarırken,
kontrol konsolu üzerinde bulunan güç anahtarının kapalı olduğundan emin olun.

•

ASSISTANT ünitesi kullanılmadığı her zaman ana güç anahtarını kapatın.

•

Sigortaların değiştirilmesi soğutmaya zaman tanınması için ana şebeke anahtarı
kapatıldıktan bir kaç dakika sonra yapılmalıdır.

•

Sigortaları, ekipmanın arka paneli üzerinde gösterildiği şekilde yenisiyle
değiştirin.
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Diatermi
•

Yanık veya yangın riski; diatermiyi metal yatak parçaları, içten yaylı yataklar
ve benzerleri gibi iletken malzemelerin yanında kullanmayın. Bozulmaya dair
gösterge üzerine elektrot kablolarını yenileyin.

•

Sadece orijinal OPTIKON 2000 S.P.A. diatermi kablosunu kullanın.

•

Eğer diatermi çıkış akımı dikkatsizce tutma sonucu kullanıcıya doğru çevrilirse
ağır RF yanıkları meydana gelebilir.

•

Bipolar diatermi el kumandası ve bir izleme sistemi aynı anda kullanıldığında,
izleme sisteminin rezistanslar veya yüksek frekanslı indüktörleri ile
korunmayan tüm elektrotları diatermi elektrotlarından mümkün olduğunca en
uzağa yerleştirilmelidir.

•

Bipolar diatermi el kumandasının kablosu hastaya veya diğer kablolara
değmemelidir.

•

Her zaman cerrahi uygulamaya uygun en düşük çıkış diatermi gücünü kullanın.

•

Bipolar diatermi el kumandasının arızalı çalışması veya belli bir düşük çıkış
seviyesi, ekipman normal kullanım için ayarlanmış da olsa, elektrot
bağlantısında kötü bir teması gösterebilir.

•

Bipolar diatermi el kumandasının çalışması sırasında uygun bir aspirasyon
sistemi ile havalandırılmadıkları taktirde yanıcı anestetikler, azot monoksit,
oksijen kullanmayın.

•

Dezenfektan ajanlar ve temizleme ajanları gibi yanıcı maddeler bipolar
diatermi el kumandası kullanılmadan önce buharlaştırılmalıdır. Hidrofil pamuk
veya gazlı bez gibi bazı malzemeler, oksijen ile ıslatıldığında, ekipmanın
normal kullanımında yol açtığı kıvılcımlar nedeniyle tutuşabilir.

•

Kardiyak stimülatörü veya stimüle edici elektrotlar taşıyan hastalar için
diatermi jeneratörünün yol açtığı RF girişiminden dolayı olası bir risk vardır.
Stimülatörün kendisi aksayabilir. Herhangi bir şüphenin oluşması durumunda,
tavsiye için kardiyoloji bölümüne danışın.

•

Dikkat: Bipolar diatermi el kumandası kullanılırken diğer tıbbi ekipman ile olası
etkileşim.
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El Kumandaları
•

Vitrektomi probu, diatermi veya I/A el kumandasının ucunun metal nesnelere
değmesine izin vermeyin.

•

El kumandasının herhangi bir parçasının şeklini değiştirmeyi denemeyin.

•

Fişi kablodan ayırmayı denemeyin.

•

El kumandası ıslak veya nemli ise saklamayın veya kullanmayın.

I/A
•

Bu kılavuzda “İrigasyon/Aspirasyon Sisteminin Kurulumu” paragrafındaki
endikasyonları dikkatlice inceleyin. Bu endikasyonların uygulanmasındaki
aksaklık ciddi sonuçlar doğurabilir.

•

ASSISTANT ünitesinin düzgün çalışmasını sağlamak için irigasyon ve aspirasyon
hatlarının doğru şekilde kurulması önemlidir.

•

Peristaltik moddan Venturi moduna geçiş eğer düşük empedanslı bir uç (ör. U/S
uç) kullanılıyorsa ve eğer vakum yüksek bir seviyeye ayarlandıysa ön kamarada
çökmeye neden olabilir. Hasta güvenliğinin sağlanması için pompa tipinin
değiştirilmesinin ardından aspirasyona tekrar başlamadan önce her zaman
vakum ayarının istenilen pompa tipi için uygun olup olmadığını kontrol edin.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Müdahale sırasında, irrigasyon şişesi içerisindeki tuz solüsyonunun seviyesini
sürekli olarak kontrol altında tutunuz. Solüsyon miktarının müdahaleyi bitirmek
için yeterli olmayacağı kanaatine varılırsa, derhal cerrahı ikaz ediniz ve
aşağıdaki prosedürü uygulayarak irrigasyon şişesini yenisi ile değiştiriniz:
AĞIRLIKSAL İNFÜZYON
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Cerrahi prosedüre ara veriniz ve ensizyondan aparatın ucunu çıkartınız.
İlaç kaynağının hattı üzerindeki musluğu (klamp) kapatınız.
Şişe askısının boşaltma yerindeki bir sonraki şişeyi kancasından çıkartınız.
Parmaklarınızla ilaç kaynağına dokunmamaya ve steri olmayan malzeme ile
temas etmekten kaçınmaya özen göstererek, ilaç kaynağının delicisini
şişeden çıkartınız.
İlaç kaynağının delicisini yeni şişenin kapağına takınız ve şişeyi askısına
asınız.
Eğer damlatma ünitesi tamamen boşalmış ise, üniteyi yaklaşık %50’lik tuz
solüsyonu ile doldurmak için sıkıştırınız.
İrrigasyon klampını tekrar açınız.

NOT: eğer ilaç kaynağı veya irrigasyon hattında hava kabarcıkları gözlenirse,
cerrahi cihazın ucunu hastanın gözüne tekrar yerleştirmeden önce kabarcıklar
kaybolana kadar cerrahın sadece irrigasyonu harekete geçirmesini isteyiniz.
TAZYİKLİ İNFÜZYON
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Cerrahi prosedüre ara veriniz ve ensizyondan aparatın ucunu çıkartınız.
İlaç kaynağının hattı üzerindeki musluğu (klamp) kapatınız.
Cihaz üzerine yerleştirilmiş olan “HAVA” prizinden hava tüpünün
bağlantısını sökünüz.
İlgili dayanaktan boşaltım torbasını kancasından çıkartınız.
Parmaklarınızla ilaç kaynağına dokunmamaya ve steri olmayan malzeme ile
temas etmekten kaçınmaya özen göstererek, ilaç kaynağının delicisini
şişeden çıkartınız.
İlaç kaynağının delicisini yeni torbanın kapağına takınız ve dayanağa asınız.
Cihaz üzerine yerleştirilmiş olan “HAVA” prizine hava tüpünü bağlayınız.
İrrigasyon klampını tekrar açınız.

NOT: eğer ilaç kaynağı veya irrigasyon hattında hava kabarcıkları gözlenirse,
cerrahi cihazın ucunu hastanın gözüne tekrar yerleştirmeden önce kabarcıklar
kaybolana kadar cerrahın sadece irrigasyonu harekete geçirmesini isteyiniz.
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U/S
•

Fako U/S el kumandasını fako ucu havadayken çalıştırmayın. Fako ucu ortam
sıvısında enfüzyon sıvısı ile dolu bir test kamarasına veya steril sıvı ile dolu bir
beher içine batırılan Fako el kumandasına ultrasonik güç uygulanmalıdır. Aksi
taktirde el kumandasında hasar oluşabilir.

•

El kumandası ucuna elinizi veya parmağınızı koyarak titreşimi kontrol etmeyin.
Titreyen uca uzun süre maruz kalma veya doğrudan temas sağlıklı dokularda
hasara neden olabilir.

•

Her zaman cerrahi uygulamaya uygun olan en düşük ultrasonik çıkış gücü
seviyesini kullanın.

•

Fako el kumandası ASSISTANT irigasyon/aspirasyon sistemine bağlı olmalıdır ve
onsuz kullanılmamalıdır.

Vit
•

Vitrektomi el kumandasını uç havadayken çalıştırmayın. Uca her zaman steril
çözelti ile dolu bir beher içinde test çalışması yapılmalıdır. Havada test
edilmesi uçta onarılamaz bir hasara neden olacaktır.

Aydınlatma
• Fiber optik göz içi aydınlatma sistemi Kızıl ötesi ve Mor ötesi radyasyonun
emisyonunu en aza indirgemek için güvenlik filtreleri ile sağlanmış olsa da
retinada olası hasarı önlemek için her zaman cerrahi uygulamaya uyumlu
minimum güç seviyesini kullanın.
•

Retina hasarı tehlikesini azaltmak için fiber optik aydınlatma probunun
kenarı ile retinanın hemen yakınına gitmeyin.

Hava-silikon tamponlanması
• Enfeksiyonların önlenmesi için Hava yuvasına harici bir sterilizasyon filtresi
takılmalıdır. Filtre tek kullanımlıktır ve her yeni cerrahi işlemde
değiştirilmelidir.
• Standart olmayan hava besleme hortumu kitinin kullanılması göz içi hava
basıncının doğruluğunu olumsuz etkileyebilir.
• Silikon yağ enjeksiyonu sırasında göz içi basınç ASSISTANT ile kontrol edilmez
bu yüzden IOP kontrolü cerrahın sorumluluğundadır. Göze kanülü
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yerleştirmeden önce önceden ayarlanmış enjeksiyon basıncında silikon akışını
kontrol etmek önemlidir.
•

silikon yağ enjeksiyonunu durdurmak için ayak pedalını serbest bırakın. Acil
durumlarda, enjeksiyon stopkokunu kapatın veya silikon enfüzyon hattını
silikon dağıtım cihazından çıkarın.

•

Silikon enjeksiyon duruş valfi açıkken test edilir. Sistem yeniden açılırken gaz
sızıntısının duyulmadığını doğrulayın.

Ayak pedalı
•

Ayak pedalını asla kablosundan kaldırmayın veya hareket ettirmeyin. Hasar
meydana gelebilir.

•

Ayak pedalına otoklav yapılamaz.

Sterilizasyon
•

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

•

Tekrar kullanılabilen aksesuarların hepsi verildiklerinde steril değildir.
Kullanım için ilgili talimatlarda gösterildiği şekilde ilk önce temizlenmelidir,
ardından otoklavda sterilize edilmelidir. Sıcak hava veya “kemklav”
sterilizasyonu gibi diğer sterilizasyon yöntemlerinin kullanılması hasar
verebilir.

•

Tek kullanımlık tüm aksesuarlar steril koşulda verilir ve bu şekilde etiketlenir.
Bunları kullandıktan sonra sterilize etmeyin.
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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SEMBOLLER

Aşağıda gösterilen tablo I.E.C. tarafından onaylanan bazı sembolleri ve onların
anlamlarını açıklamaktadır. Yeterince yer olmadığında, bilgi ve uyarıların kolay ve
hızlı bir şekilde iletilmesini sağlamak için tıbbi ekipman üzerinde sıklıkla
kullanılırlar. Bazen iki veya daha fazla sembol özel bir anlam taşıması için bir araya
getirilebilir.
Bu semboller ASSISTANT etiketi üzerinde kullanılmaktadır. Üniteyi kullanmaya
başlamadan önce, tabloda gösterilen sembolleri ve anlamlarını tanımalısınız.
IEC TARAFINDAN YAYINLANAN SEMBOLLER
SEMBOL

TANIM
DEĞİŞKEN CEREYAN
DOĞRU AKIM
KORUYUCU TOPRAK (TOPRAKLI)
DİKKAT, EKTEKİ BELGEYİ
İNCELEYİNİZ
KAPALI (GÜÇ: ANA ŞEBEKEDEN
BAĞLANTININ KESİLMESİ)
AÇIK (GÜÇ: ANA ŞEBEKEYE
BAĞLANTININ YAPILMASI)
TİP B
KISMI HASTAYA UYGULANMIŞ
(VÜCUT)
TİP BF
KAYAN KISMI HASTAYA
UYGULANMIŞ (VÜCUT-KAYAN)
ELEKTRİK/ELEKTRONİK ALET
AYRIRIMLI ARTIK TOPLAMA

A
Kod. 121008TR
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GENEL BİLGİ

5.1 SİSTEM TANIMI
ASSISTANT, insan gözünde ön ve arka segment cerrahi prosedürleri için kullanılan
bir ünitedir. Güvenilirlik ve çok yönlülük, ses mühendislik tasarımı ile birlikte dünya
pazarında şu an bulunan benzer cihazlar arasında ASSISTANT’ı eşsiz kılmaktadır.
İrigasyon, irigasyon/aspirasyon, fakoemülsifikasyon, ön ve arka vitrektomi,
hava/silikon tamponlanması, bipolar diatermi koagülasyon prosedürleri ve göz içi
aydınlatmanın gerçekleştirmesi için tasarlanmıştır.
ASSISTANT zaman kazandıran basitlikte çalışıp LCD (Sıvı Kristal Görüntü)
dokunmatik ekranlı kullanıcı arayüzü sayesinde kullanımı kolaydır.
Fabrikadan ayarlı parametrelerle veya kullanıcının tanımladığı kurulum
parametreleri (kullanıcı programları) ile çalıştırılabilir. Tüm fonksiyonlar ve çalışma
parametreleri dokunmatik ekran üzerindeki uygun “yumuşak” tuşlara basılarak
ayarlanabilir. Seçilen fonksiyon ayarlandıktan sonra, sadece ayak pedalına basılarak
gerçek zamanlı olarak işlev gerçekleştirilebilir.
Aspirasyon tek kullanımlık kaset içinde eşsiz bir ikili pompa sistemi ile
donatılmıştır: Cerrah, cerrahi işlem sırasında Venturi ile peristaltik pompa arasında
geçiş yapabilir. Çökmeye karşı sistem pulsasyonu ortadan kaldırır ve sıvı emme
kesinliğini arttırır. Vakum 5 ile 500 mmHg arasında 5 mmHg’lik adımlarla
programlanabilir.
İrigasyon akışı ve Göz İçi Basıncı, irigasyon kaynağının yüksekliği ile düzenlenir.
BSS (Dengeli Tuz Çözeltisi) irigasyon kaynağından ağırlık beslemeli reflü mükemmel
steril bir ortamda geri akış sağlar.
Çok yönlülük cerrahın çoğu oftalmik prosedürü üstlenebilme kolaylığını sunan çok
çeşitli aksesuarlar ile temin edilir. Tüm mikrocerrahi el kumandaları kullanımda
kolaylık ve maksimum el becerisi için ergonomik olarak tasarlanmıştır. “OPTIKON
2000 ASSISTANT”in sizin özel ihtiyaçlarınıza göre uygun hale getirilmesini, özel
seçenekler ve çeşitli aksesuarlar mümkün kılmaktadır. Net sesli/görsel uyarılar
dikkat edilmesi gereken durumları belirterek hasta güvenliğini sağlamaktadırlar.
ASSISTANT ünitesi en son ULUSLARARASI GÜVENLİK STANDARTLARINA uygun olarak
en iyi şekilde korunmaktadır ve yapılmıştır. Uygun olmayan çalışmalarda ekipmanın
çalışmaması amacıyla tüm olası koruyucu önlemler içinde bulunmaktadır.
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5.2 TEKNİK ÖZELLİKLER
PARAMETRE

ÖZELLİK

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

OPTIKON 2000 S.p.a.
via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - İtalya

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

ASSISTANT

Düzenleyici uygunluk: .............

93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi (MDD)

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

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

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
Saklama: .............................
Çalıştırma: ...........................

-10°C ile +70°C arası sıcaklık, %10-100 arası nem
(yoğunlaşmayan)
+10°C ile +40°C arası sıcaklık , %30-75 arası nem

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Giriş Voltajı: .........................

100/120/220/230-240 V A.C. seçimi.

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

50/60 Hz

Güç tüketimi: .......................

300 W

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

220/240 Volt: 2 A T
100/120 Volt: 4 A T

SIKIŞTIRILMIŞ HAVA ÖZELLİKLERİ
Giriş hava basıncı: ..................

500 – 800 Kpa (72 – 116 PSI)

Hava tüketimi: ......................

30 normal litre/dakika

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

ağırlık beslemeli – göz basıncı irigasyon kaynağının
yüksekliği ile belirlenir veya ayarlanır

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

solenoid tahrikli pinch valf

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

sistem ayak pedalı

ASPİRASYON
Aspirasyon pompa tipleri: .........

Venturi ve peristaltik

Harekete geçirme ortamı:.........

harici kaynaktan basınçlı hava
basınç: 500÷800 KPa (72÷116 PSI)
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PARAMETRE

ÖZELLİK

Akış: ..................................

500 mmHg’de en az 30 normal litre/dakika

Varsayılan vakum seviyesi: ........

kullanıcı tarafından programlanabilir

Mevcut vakum aralığı: .............

5 - 500 mmHg

Varsayılan akış hızı: ................

kullanıcı tarafından programlanabilir

Mevcut akış hızı aralığı: ...........

2-50 cc/dak (sadece peristaltik)

Mevcut aspirasyon yıkama süresi:

üç seviye, yavaş, orta, hızlı

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

vakum sensörü; aspirasyon hattındaki vakumu takip eder

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

sistem ayak pedalı

VIT (VİTREKTOMİ)
El Kumandası tipi: ..................

pnömatik olarak çalışan giyotin kesici (VIT), pnömatik
olarak güç verilen dikey makaslar (SCISS)

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

pistonlu hareket

Varsayılan kesme hızı: .............

kullanıcı tarafından programlanabilir

Mevcut kesme hızı: .................

dakikada 60 – 4000 kesme (VIT)
dakikada 60 – 310 kesme (SCISS)

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

tek kesme modu mevcut

Port büyüklüğü: .....................

0,2 – 0,7 mm arasında ayarlanabilir (sadece tekrar
kullanılabilen kesicilerde)

Harekete geçirme ortamı:.........

harici kaynaktan basınçlı hava

Çalışma basıncı:.....................

200 KPa (29 +0/-1,5 PSI)

Cerrah modu (Doğrusal kesme): ..

sistem ayak pedalı ile kontrol edilen 0 ile önceden
ayarlanan arasında doğrusal kesme

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

sistem ayak pedalı
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ÖZELLİK

DIATH (DIATERMİ)
Tip: ...................................

bipolar jeneratör – RF gücü gerekli olmadığında
jeneratör durur

Çalışma frekansı: ...................

2 MHz

Nominal güç: ........................

7W (450 Ohm YÜK)

Yüksüz maksimum voltaj: .........

100 V

Varsayılan bipolar güç: ............

kullanıcı tarafından programlanabilir

Mevcut bipolar güç: ................

%5 - 100 (yüzde)

Cerrah modu (doğrusal güç): .....

sistem ayak anahtarının bastırılması ile DİATERMİ
gücünün doğrusal kontrolü

El Kumandası tipi: ..................

bipolar mikroforseps, ince stat silgili kalem, göz içi
diatermi kalemleri

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

iki kutuplu, 26 ölçülü, 75 ohm, buharla otoklavlanır.
Sadece orijinal OPTIKON 2000 S.P.A. diatermi
kablosunu kullanın.

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

sistem ayak pedalı

ILLUM (AYDINLATMA)
Kaynak tipi: .........................

bağımsız bir çift HDI lambası

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

35 watt

Yoğunluk ayarlaması: ..............

mekanik diyafram, dört seviye + yeşil filtre

HAVA ENJEKSİYONU BÖLÜMÜ:
Nominal basınç: .....................

5-80 mm/Hg

Gerçek IOP:..........................

Nominal basınç ± 3mm/Hg

Güvenlik cihazları: .................

Hava aktivasyon sesi

SİLİKON ENJEKSİYONU BÖLÜMÜ:
Nominal basınç: ....................

0,4-5 bar

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

Silikon enjeksiyonu aktivasyonu sesi, Hava girişinde
düşük basınç

FAKOEMÜLSİFER
El Kumandası tipi: ..................

piezoelektrik

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

yaklaşık 40KHz

Uç vuruşu: ...........................

0-100 µm
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Güç:...................................

sistem ayak anahtarının bastırılması ile U/S gücünün
panel veya doğrusal kontrolü

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

Doğrusal veya Panel; Sürekli, Kısa Darbe, Tek Patlama,
Çoklu Patlama, Sürekli Patlama Programlanabilir emiş
şekli

U/S Zaman Ayarı: ...................

0,00 – 9,59 dakika – Eşdeğer Fako Zaman göstergesi

IEC 60601-1’E GÖRE EKİPMAN SINIFLANDIRMASI
Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi:
sınıf I
Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi:
Diatermi:.............................

Tip BF, hem yüksek hem de düşük frekansta kayma

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

Tip B

Zararlı su girişine karşı koruma derecesi:
IPX1
Yanıcı anestetik karışımın
varlığında uygulama güvenliğinin
derecesi: .............................

uygun değildir

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

165 cm
60 cm
55 cm
38 Kg

NOT:
1) Gösterilen ağırlık ve boyutlar yaklaşıktır.
2) Özellikler bildirilmek
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5.3 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TABLOSU
NOT
Bu kılavuzda yer alan bilgiler CEI EN 60601-1-2:2003-07 numaralı Teknik Yönetmelik`te verilen
bilgilerin gayriresmi bir tercümesidir.

5.3.1 KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK YAYIMLAR
Assistant aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda kullanılmak
üzere üretilmiştir. Kullanıcılar Assistant `in üretim maksadına uygun ortamlarda
kullanıldığından emin olmalıdırlar.

Yayım testi

RF yayımları
CISPR 11

RF yayımları
CISPR 11
Harmonik yayımlar
IEC 61000-3-2
Voltaj dalgalanmaları/
Titreşim yayımları
IEC 61000-3-3

Kod. 121008TR

Uyum

Grup 1

Kategori A
Kategori A

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler
Assistan RF enerjisini yalnızca işsel fonksiyonları
için kullanmaktadır.
Bu nedenle, RF yayımları oldukça düşük seviyede
olup yakınında bulunan elektronik cihazlar
üzerinde herhangi bir karışmaya yol açma
ihtimali yoktur.
Assistant ev den başka yerleşim maksadıyla
kullanılan ve alçak gerilim şehir şebekesi
vasıtasıyla beslenen tüm yapılarda kullanılmaya
uygundur.

Uyumludur
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5.3.2 KILAVUZ VE
BAĞIŞIKLIK

ÜRETİCİ

FİRMA

AÇIKLAMALARI

-

ELEKTROMANYETİK

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

Bağışıklık Testi
Elektrostatik deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 60601 test seviyesi
•

±6 kV temaslı

•

±6 kV temaslı

•

±8 kV hava

•

±8 kV hava

Elektrik/geçici dalga/anlık
IEC 61000-4-4
Akım
IEC 61000-4-5
Güç kaynağı giriş hatlarında
gerilim dalgalanmaları, kısa süreli
kesintiler ve gerilim değişiklikleri,
IEC 61000-4-11

Uyum Seviyesi

1)

±2 kV güç hatları için

3)

±2 kV güç hatları için

2)

±1 kV giriş/çıkış hatları
için

4)

±1 kV giriş/çıkış
hatları için

•

±1 kV diferansiyel mod

•

±1 kV diferansiyel mod

•

± 2kV yaygın mod

•

± 2kV yaygın mod

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

3 A/m

İletimli RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

3 Vrms

Işımalı RF
IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz to 2.5 GHz

3V/m

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler
Taban döşemeleri ahşap, beton ya da
seramik karo olmalıdır. Tabanların sentetik
malzeme ile kaplaı olması durumunda, bağıl
nem oranı en az % 30 olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır.Kullanıcının şehir şebekesindeki
kesintiler esnasında Assistant `i kesintisiz
olarak kullanması gerekli ise, Assistant `in
bir kesintisiz güç kaynağından ya da
bataryadan beslenmesi tavsiye
edilmektedir.
Güç Frekansı Manyetik alanı normal bir
ticari işletme ya da hastane ortamındaki
özelliklere sahip olmalıdır.

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

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

5.3.3 ASSISTANT ile TAŞINABİLİR RF İLETİŞİM CİHAZLARI ARASINDA TAVSİYE
EDİLEN MESAFE ÖLÇÜLERİ
Assistant, RF dalgalarının yayılımının kontrol altında bulundurulduğu
elektromanyetik ortamlarda calıştırılmak üzere üretilmiştir. Assistant kullanıcıları
taşınabilir RF iletişim cihazları (vericiler) ile Assistant arasında, cihazların
maksimum çıkış gücüne uygun olarak, aşağıdaki tabloda tavsiye edilen mesafeleri
sağlamak suretiyle elektromanyetik karışmayı engelleyebilirler.
Maksimum Verici Çıkış
Gücü (W)
0.01
0.1
1
10
100

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

2.5

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

80 MHz ve 800 MHz frekanslarında bir üst frekans aralığına ait mesafe ölçüleri
kullanılmalıdır.
Yukarıdaki tabloda verilen değerler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik
yayılım, ortamda bulunan yapılar ile canlı ve cansız varlıklar tarafından; emilim veya
yansıtılma suretiyle etkilenebilmektedir.
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5.4 DEVRE ŞEMALARI
OPTIKON 2000 S.p.A. istenildiği taktirde kullanıcının uygun bir şekilde vasıflı teknik
personeline ekipmanın onarılabilir parçalarını onarması için devre şemalarını, parça
listelerini, tanımları, kalibrasyon talimatlarını veya diğer bilgileri verecektir.

5.5 DİATERMİ GÜÇ ÖZELLİKLERİ
DIATHERMY POWER vs LOAD

ASSISTANT
7
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t 2
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Diatermi Gücüne karşı yük
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DIATHERMY POWER vs PRESET

ASSISTANT
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KURULUM

6.1 GİRİŞ
Bu bölüm ASSISTANT
cerrahi sistemi için önerilen kurulum prosedürünü
açıklamaktadır. Sistem kurulumundan sonra ekipmanın çalışmasını doğrulamak için
gerçekleştirilen çalışma ile ilgili kontroller belirtildiği şekilde aynen
gerçekleştirilmelidir ve ameliyathane prosedürleri için önerilen uygulama veya
destek olarak dikkate alınmamalıdır.
ASSISTANT sisteminizi çalışır hale getirmek için, kontrol konsoluna, ayak pedalına,
el kumandalarına ve I/A sistemine bir takım kablo ve hortum bağlantılarının
yapılması gerekmektedir.
Kurulum ve çalıştırma talimatlarını adım adım dikkatlice takip edin ve kısa bir süre
içinde ASSISTANT cerrahi sisteminizin başarılı bir şekilde çalışması için gerekli olan
tüm bilgileri kazanmış olacaksınız.

6.2 AMBALAJINDAN ÇIKARILMASI VE KONTROL
Bu ünite sevkıyat sırasında hasar görme riskinin en aza indirilmesi için
ambalajlanmıştır. Ambalajı açın ve tüm parçaları inceleyin. Paketi açarken tüm
parçaları dikkatlice çıkarın. Ambalajı keserken kesiğin ambalaj içine girip parçalara
zarar vermemesini sağlamak için dikkatli olun. Eğer harici veya dahili sevkıyat
hasarının farkına varılırsa, mümkün olan en kısa zamanda taşıyıcıya (posta,
demiryolu veya nakliye firmaları) ve OPTIKON 2000’e haber verin. Paketleme
listelerine göre içerikleri kontrol edin ve herhangi bir uyumsuzluk durumunda
OPTIKON 2000’e bildirin.

6.3 KURULUM PROSEDÜRÜ
Sistemin kurulumunda aşağıdaki prosedüre uyulmalıdır :
1. Ekipmanı ve aksesuarları paketinden çıkarın.
2. El kumandaları ve mikrocerrahi aletlerini paketinden çıkarıp kazara
düşmelerini önlemek için sağlam bir yere koyun.
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NOT:
El kumandaları, uçlar ve diğer tekrar kullanılabilen mikrocerrahi aletlerin temizlenmesi ve sterilize
edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

3. Sıkıştırılmış hava beslemesinin basınç seviyesinin arka panel üzerinde
4.
5.
6.
7.

belirtilen değere (500-800 kPa – 72,5-116 PSI) uyduğunu kontrol edin.
Sıkıştırılmış hava beslemesi için olan tüpü (122001) kullanarak “GAZ AĞZI”
(Şekil 3, No.2) girişini sıkıştırılmış hava besleme hattına bağlayın.
Doğrusal ayak pedalı kablosunu “AYAK PEDALI KONTROLÜ” yuvasına (Şekil 3,
No.3) bağlayın. Fişi sabitlemek için segmanı çevirin.
Mevcut A.C. besleme geriliminin arka panel üzerinde seçilene uyduğunu
kontrol edin.
A.C. güç kablosunu A.C. güç girişine bağlayın (Şekil 3b, No.4) ve ardından
topraklı elektrikli bir duvar çıkışına takın. Gücü açın.
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6.4 İRİGASYON/ASPİRASYON SİSTEMİNİN KURULMASI
Doğru I/A hatlarının kurulması için, aşağıda anlatılan prosedürü izleyin:
1)

Tabaka bağlantı sırası ile kaset üzerinde
referans sırasını düzenleyerek tabaka üzerine I/A
yı yerleştirin.
Tabaka üzerinde kaseti kitlemek için kaseti eksen
üzerinde döndürün.

2)

Damlama çemberini BSS şişesine yerleştirin
veya sulama bölümüne yerleştirin.

3)

Erime bölümünün erkek bağlayıcısını kasetin
üst kısmındaki uyarı noktasına bağlayın.

4)

İrigasyon ve aspirasyon hatlarının
istenen
cerrahi
el
kumandasının
konnektörlerine bağlayın.

5)

İşlem sonunda I/A kasetini çıkarın, yandaki
düğmeye basın ve pompa tamamen durana kadar
bekleyin.

6)

I/A kasetini tabaka üzerindeki bağlantı noktası
ile saat yönünde döndürün ve kaseti çıkarın.

ucunu
ilgili

Ultrason el kumandasını kullanmadan önce her zaman I/A hazırlama prosedürünü
yürütün. Bu prosedür I/A hortum paketinin doğru kurulumunu ve çalışmasını test
edecektir ve hatlara sıvıları ile defa verecek böylece olası arızalar ve hastaların
yaralanması engellenecektir.
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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SİSTEM TANIMI

7.1 ANA ÖZELLİKLER
GÖRÜNTÜ
ASSISTANT interaktif bir dokunmatik LCD (Sıvı Kristal Görüntü) ekran ile
donatılmıştır. Kullanıcı arayüzü Windows CE platformunda çalışan ve çeşitli tuşları
ve görüntüleri simüle eden bir grafiksel yazılım içermektedir. Kullanıcı ekranda
uygun alanlara dokunarak ekipman fonksiyonunu seçebilir ve ilgili parametreleri
ayarlayabilir. Her bir parametre için gerçek ve önceden ayarlanmış değerler
gösterilir. Eğer monitör üzerinde steril bir örtü örtülürse, ekipman steril bir
ameliyathane hemşiresi tarafından çalıştırılabilir.
İRİGASYON SİSTEMİ
Asistan IOP baskı bölümü ile veya çekim bölümü ile sulama işlemini
gerçekleştirebilir. Sulama bölümü beslendiğinde, sıvı akış hızı ve göz içi basıncı
(IOP) infüzyon kaynağının yüksekliği ile belirlenir.
ASSISTANT irigasyon kaynağı yüksekliğinin ayarlanmasını sağlayan bir otomatik
elektrikli I.V. askısını kontrol eder.
IOP bölümü kullanıldığında, sulama baskısı aistan tarafından otomatik olarak
ayarlanacaktır.
İntreküler baskı (IOP9) sağlamak için bu sistem basit bir baskı sistemi ile
karşılaştırıldığında hem iç bölümde hem de retinada bir çok avantaj sağlamaktadır.
Bir kırılma dalgası baskı işleminin kontrol edilmesinde yetersiz olabilir. IRR anahtarı
kullanıcı için avantaj sağlayacaktır. <RR> tuşu üzerindeki yeşil <sanal> LED pinch
valfının açık olduğunu gösterir.
ASPİRASYON SİSTEMİ
OPTIKON 2000 S.P.A. ASSISTANT cerrahi sistemi ikili pompa sisteminin hareketi ile
aspirasyon sağlar. Cerrah cerrahi ihtiyaçları ve tercihlerine bağlı olarak bir
peristaltik pompa ile bir Venturi pompa arasında seçim yapabilir.
Sıvılar ve partiküllü materyaller ucun distal kısmından aspire edilir ve büyük ölçüde
tek kullanımlık hortum setinin toplama tankında birikir.
Bir güvenlik vakum sensörü aspirasyon hattındaki vakum değerini takip edip
ardından pompanın hareketini ayarlaması için dahil edilmiştir. Bu vakum okuması
bir “kapalı sistem” ile gerçekleştirilir: ACS3 kasetindeki steril bir membran vakum
sensörünü steril sıvılardan tamamen ayırır.
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ASSISTANT’daki pompalar güçlü bir mikroişlemci ile kontrol edilir. Vakum seviyesi
panelden önceden ayarlanabilir veya sistemin ayak pedalı aracılığıyla cerrah
tarafından kontrol edilebilir (doğrusal mod).
VİTREKTOMİ (VIT)
Vitrektomi probu temel olarak iki kısımdan oluşur: kesici uç (bıçak) ve ASSISTANT
konsolundan gelen sıkıştırılmış hava ile harekete geçirilen çalışma mekanizmasını
içeren gövde.
Prob tek etkili harekete geçirici prensibini kullanır. Burada üniteyi vuruş dışına
(genişletme) kapatmak için hava gücü kullanılır. Basınç kaldırıldıktan sonra, geri
dönüş (vuruş içi) mekanik açıdan, burada dahili bir yay ile elde edilir. Dönüş
hareketi sırasında bıçağı geri yönde çekmek için vakum yaratmak amacıyla ikinci bir
Venturi pompası kullanılıp yayın etkisi arttırılır.
Bu maksimum kesme hızının dakikada 4000 kesime kadar yükseltilmesine izin verir.
Uç, uyumlu bir dış (sabit) ve iç boylamasına pistonlu tüp içeren bir kesme
parçasından oluşur.
Aspirasyon için kullanılan iç tüpün dış kenarına doğru keskinleştirilmiş bir ön uç
bıçağı vardır. Dış tüpün ön ucunda kesme ve aspirasyon için bir yan açıklığı
bulunmaktadır. Dokular kesilir ve eş zamanlı olarak kontrol konsolundan alınan
pnömatik etkiler ile oluşan, iç tüpün boylamasına pistonlu hareketi ile aspire edilir.
İç ve dış tüp arasındaki aşırı derecedeki yakın toleranslar kendi kendine
keskinleşme etkisi sağlamak için hafif sabit bir gerilim yaratır. Bu tür kesinlik ve
giyotin tasarımının ideal kesme özelliğine yol açtığı açıktır. Kesme hızı (60-4000
kesme/dakika) ve vakum seviyesi (5-500 mmHg) kontrol konsolunun üzerindeki mod
seçimi ve fonksiyon tuşları ile ayarlanabilir.

BİPOLAR SİSTEMİ
Biopolar diatermi vücut dokularında ısınma oluşturup böylece koagülasyona neden
olmak için Radyo Frekans (RF) akımlarını kullanır. Güçlü bir RF osilatörünün çıkışı
(kontrol konsolu içerisinde) tedavi edilecek biyolojik dokulara uygulanan
mikroforseps veya kalem problar formunda bir çift elektrota uygulanır. Vücut
dokusu bir kapasitörün dielektriği haline gelir ve dielektrik kayıpları doku
koagülasyonuna neden olur. Dielektrik kaybı olgusu sadece doğru doku alanının
koagüle olmasını sağlar. Bipolar yüksek frekanslı RF çıkışının uygulanması ayrıca
istenmeyen nöromüsküler stimülasyonunu en aza indirir ve bir plaka gerekliliğini
ortadan kaldırır, böylece hasta tehlikesini azaltır. ASSISTANT ünitesi, oftalmik
prosedürler için ideal olan 450 ohmda 0,1 ile yaklaşık 7 vat arasında ayarlanabilir
çıkış gücü sağlar.
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AYDINLATMA
ASSISTANT ünitesi retinal cerrahi prosedürler sırasında optimum görünürlük için bir
Yüksek Yoðunluk Deþarj lambalý fiber optik aydýnlatýcýsý ile verilmektedir.
Aydınlatma sistemi fiber optiğin baş tarafına odaklanmış 35 watt’lık bir HID ampulü
ile çalışır. Bir bant geçiren filtre maksimum hasta güvenliği için hemen hemen tüm
ısı ve U.V. parçalarını ışıktan çıkarır. Bir diyafram sistemi ışığın rengini etkilemeden
yoğunluğun ayarlanmasını mümkün kılar. Yoğunluk seçicinin sıfır pozisyonu
membranların bulunduğunu vurgulamak için bir yeşil filtre seçer.
Özel bir ayar herhangi bir enerji kaybı olmadan iki fiber optiğin aynı anda
bağlanmasını mümkün kılar, dört fiberin her biri için aydınlatma sistemi sağlar.

HAVA TAMPONLANMASI
Bu bölümde göz basıncının otomatik kontrolü için gelişmiş bir teknoloji kullanılır.
Bu, sistem otomatik olarak cerrahi insizyonların oluşturduğu olası kayıplardan dolayı
meydana gelen değişiklikleri dengelerken cerrahın steril havayı önceden ayarlanmış
bir değerde vermesini mümkün kılar.
ASSISTANT ünitesinin hava dağıtım modülü 5-80 mmHg aralığında ayarlanabilir
düşük basınç ayarlarında steril hava beslemesi için tasarlanmıştır.
Tek kullanımlık kapsüllü membran filtresi ön panelde hava yuvasına bağlı olan
harici hava beslemesi hortumuna takılmalıdır. Bu, hava bu filtre ortamı aracılığıyla
geçtiğinde hemen hemen tüm partikül tiplerinin uzaklaştırılacağı anlamına
gelmektedir. Bu havayı steril yapar.
SİLİKON TAMPONLANMASI
Silikon yağ enjeksiyon cihazı tıkanan, yapışan, takılan hiç bir valfı olmayıp eşsiz bir
valfsız çalışma prensibine dayanan, az yer kaplayan, bağımsız bir ünitedir.
Ön panel kontrol konsolunda yüksek basınç hortumu ile birleştirilmiş kullanıma
hazır bir silikon yağı şırıngası içerir.
Şırınga sistemin ayak pedalı ile doğrusal olarak kontrol edilen sıkıştırılmış hava ile
çalıştırılır.
FAKOEMÜLSİFİKASYON
OPTIKON 2000 S.P.A. piezoelektrik U/S el kumandası 40 KHz’lik bir frekansta
titremesi ve yaklaşık 100 µm’de vuruşları sonlandırması için tasarlanmış bir piezo
transdüser içerir.
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U/S el kumandası piezo transdüseri üç farklı yapıdan oluşur; PİEZOELEKTRİK
SERAMİK PARÇA, GÖVDE ve cerrahi titanyum alaşımı UÇ.
PİEZOELEKTRİK SERAMİK PARÇASI OPTIKON 2000 S.P.A. ASSISTANT kontrol
konsolundan sağlanan elektrik enerjisini doğrudan saniyede 40000 döngülük (40
KHz) mekanik titreşimli bir harekete dönüştürür.
GÖVDE piezoelektrik seramiğin hareketini amplifiye ederek mekanik olarak cerrahi
uca iletir.
UÇ yüksek hızda boylamasına titreşerek dokunun lokal olarak ucun temas yüzeyi
çevresinde parçalanmasını sağlar. OPTIKON 2000 S.P.A. titanyum alaşımı uçları
tekrar kullanılabilir ve uzun bir ömürleri vardır.
Piezo seramik parçasının iç enerji kaybı işlemleri yüksek frekanslı titreşim çalışması
sırasında piezo transdüserinin ısınmasına yol açar, böylece gözden aspire edilen sıvı
aynı zamanda ısı dağıtımı için de kullanılır.

Minimal Stress

logosu fako cerrahisinde olağanüstü bir yeniliğe yol açan
fakoemülsiferimizin özel patentli özelliğini gösterir.
Bu özellik fako uç hareketinin (vuruş) gerçek zamanlı olarak ölçülmesi ile
kazanılmıştır. Bu bilgi ucun vuruşunu stabilize etmek için mikroişlemci tarafından
kullanılmaktadır.
Bu sistemin başlıca avantajları şunlardır:
•

Önceden ayarlanan U/S Güç etkin uç vuruşunu gösterir ve uç hareketinin
mikron olarak karşılığıdır.

•

Farklı fako el kumandaları eskime nedeniyle tipik etkinliğin bozulmasına
karşı dengelenmiştir ve telafi edilmiştir.

•

Uçta titreşim miktarı katarakt sertliği ile birlikte el kumandasındaki sıcaklık
dalgalanmalarındaki değişiklikten artık etkilenmemektedir.

•

Gerekli ortalama enerji ve pik enerjisi standart fakoemülsifikasyona kıyasla
daha düşük olduğundan muhtemelen korneal yanıklarda azalma
beklenecektir.

•

Katarakt parçalarının sıçramasında azalma.

•

El kumandaları kabul edilebilir sınırlar altında çalışmalarının önlenmesi
amacıyla etkinliklerinin doğrulanması için ekipmanla test edilebilir.

Ultrasonik güç Sürekli ve Darbeli modda verilebilir.
Sürekli fako gücü el kumandasına sürekli kesintisiz fako gücü sağlar ve darbe hızı
ayarı gerektirmez.
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Darbeli fako gücü ayak pedalı 3. pozisyondayken önceden belirlenen aralıklarda
gücün darbeli olmasına neden olur. Darbeli Mod ayarlarından cerrah aynı zamanda
şunları seçebilir:
•
•

•

•

Kısa Darbe doğrusal ve panel gücünde mevcuttur. U/S gücü darbeleri üretir;
kullanıcı 1-40 darbe/san aralığından seçebilir.
Tek Patlama 120 msan süreli tek patlamalı U/S gücü üretir. Cerrah ek bir
patlama elde etmek için ayak pedalında 2. pozisyona geri dönüp yaklaşık ½
saniye beklemelidir ve ardından 3. pozisyona geri basmalıdır.
Çoklu Patlama 80 msan süreli tekrarlı U/S darbeleri üretir. Darbeler, ayak
pedalı pozisyon 3’e girdiğinde saniyede yaklaşık 1 patlama olacak şekilde
yerleştirilir. Ayak pedalı basılı tutuldukça patlamaların frekansı maksimum
olarak saniyede 4 patlama hızına kadar artacaktır.
Sürekli Patlama 80 msan’lik patlama süresi verir. Ayak pedalında 3.
pozisyona basıldığında, patlamalar bir arada daha yakına gelecektir. Ayak
pedalına maksimumda basılmasıyla patlamalar birlikte bütün hale gelecek ve
ekipman kesintisiz U/S gücü verecektir.

Ön programlama emme şekillerine ek olarak asistanın özellikleri de emme
şekillerine dahil edilebilir.
P.E.M. emme bölümünde operasyona gerekli ortamı sağlar ve tıbbi teknoloji ve
katarakt ameliyatı için en uygun olan emme şeli kullanılır.
Bu işlem katarakt operasyonu için ihtiyaç duyulan enerji azaltılmasını
tanımlamaktadır
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7.2 EKİPMAN DÜZENİ
Bu bölüm ekipman düzeni hakkında bilgiler içermektedir. Tüm çalışma kontrolleri
ve ayarları aşağıda açıklanmaktadır. Ön panel üzerindeki yuvalar ve diğer parçalar
Şekil 1’de açıklanmaktadır. Ekipmanın sol tarafı (pompa tarafı) Şekil 2’de
açıklanmaktadır. Arka panel konnektörleri Şekil 3a ve 3b’de tanımlanmaktadır.

Önden görünüş (Şekil 1)
1) I/A SİSTEMİ
Tek kullanımlık I/A hortum seti ve ikili pompa sistemi.
2) LCD DOKUNMATİK EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
Bu LCD dokunmatik ekran aracılığıyla kullanıcı şunları yapabilir:
- uygun fonksiyonları çalıştırabilir
- tüm parametreleri ayarlayabilir
- tüm gerçek ve önceden ayarlanmış değerleri okuyabilir
- uyarıları ve hata mesajlarını okuyabilir
- ekipmanı ve ayak pedalını programlayabilir

Kod. 121008TR

7-6

2010-10-18 Rev.M

ASSISTANT
OPTIKON 2000

Kurulum ve Çalışma Kılavuzu

3) ELEKTRİK IV ASKISI
4) DİATERMİ YUVASI
Bipolar diatermi el kumandası kablosu bu girişe takılır.
5) U/S (Fako) YUVASI
Fako el kumandası konnektörü bu yuvaya takılır.
6) SCISS (Mikro Makaslar) YUVASI)
Bir kısmı tek kullanımlık olan mikromakaslar el kumandasının çalıştırma hattı bu
yuvaya takılır.
7) HAVA YUVASI
Bu yuvaya bir sterilizasyon filtresi ve düşük basınçlı bir hava besleme hortum
tertibatı takılabilir şekilde sunulmaktadır.
8) VIT YUVASI)
Vitrektomi el kumandasının çalıştırma hattı bu yuvaya takılır.
9) SIL (Silikon enjeksiyonu) YUVASI
Silikon yağ enjeksiyonu için olan basınç dağıtım hortumu bu yuvaya takılır.
10) OPTİK FİBER YUVA
11) OPTİK FİBER YUVA
Optik fiber konnektörü bu parçaya bağlanır. Cerrah her bağlantı noktasına eş
zamanlı olarak en fazla iki fiber takabilir.
12) CERRAHİ CİHAZLAR İÇİN TEPSİ
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Sol yandan görünüş (Şekil 2)
1) SULAMA DALGASI
Sulama alanı bu dalga süresince çalışır. Bu dalga talep üzerine sulamayı başlatır
ve durdurur.
2) KABARMA DALGASI
Kabarma dalgası montaj hattındaki BSS sonucunun tanıtılmasını sağlar. Sonuçta
hat üzerindeki vakumu direk olarak tanımlar.
3) ACS3 VAKUM SENSÖRÜ
ACS3 vakum sensörü sıhhi durumda montaj sırasındaki vakum seviyesini gösterir.
Aynı zamanda vakum yükselmesine engl olur ve mikrop kapma riskini azaltır.
4) PERİSTALTİK POMPA
Bu pompa ASSISTANT’da peristaltik aspirasyonu sağlar. Bu pompa yükleme ve
montaj işlemini gerçekleştirmek için dikey şekilde otomatik olarak hareket
ettirilir..
5) I/A KASET GEVŞETME DÜĞMESİ
Bu düğme I/A kasetini monte eder ve hareket ettirir.
6) SEVİYE SENSÖRÜ
Bu sensör bölümü I/A kkaseti tamamen dolu ise kullanılır.
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Arka panel (Şekil 3a)
1) VİDEO ÇEKİMİ İÇİN BAĞLANTI
Bu sistem cerrahi süresince meydana gelen parametreleri düzenler ve meydana
gelebilecek acil durumlarda uyarı verir ve bu durumu hafızaya alır.

2) UZAKTAN KUMANDA
Bu sistem bağlantıyı uzaktan kontrol etme imkanı sağlar.
3) PC BAĞLANTISI
Bu sistem yazılımdan veri toplamak için PC ye destek sağlar.
4) GÜÇ (AÇIK/KAPALI ANA ŞEBEKE ANAHTAR TERTİBATI)
Güç anahtarı ünitenin açılıp/kapanması için kullanılır.
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Arka panel (Şekil 3b)
1) ETİKET (İŞARETLER)
Üzerinde seri numarası, elektrik değerleri ve IEC 601-1 tarafından istenen diğer
bilgiler yer alır.
2) GAZ GİRİŞİ
500-800 KPa’lık (72 – 116 PSI) sıkıştırılmış hava kaynağı bu girişe bağlanmalıdır. Bu hava

Venturi pompası ve vitrektomi kesicinin çalışması için ASSISTANT tarafından
kullanılır.
3) IV MİL AYAK ŞALTERİ
IV mil hareket ayak şalteri kontrolü sokete bağlanmalıdır.
4) AYAK PEDALI KONNEKTÖRÜ
Bu sistem ayak pedalı konnektör yuvasıdır. Ayak pedalına basılması ASSISTANT
fonksiyonlarını çalıştırır.
5) GÜÇ
Bu modülün A.C. voltaj girişidir. Ana şebeke sigortaları bu cihazda
bulunmaktadır. Sigorta yuvasının kapağındaki ana şebeke voltaj seçicisi
bulunduğunuz yerde mevcut olan voltaja ayarlanmalıdır.
NOT:
Ünite ve kullanıcı arayüzü üzerinde kullanılan kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
CUT RATE = Vitrektomi kesme hızı (dakikada kesme)
DIATH = Bipolar diatermi
I/A = İrigasyon/Aspirasyon
IRR = İrigasyon
LINEAR = Doğrusal kontrol modu (Doğrusal ayak pedalı kontrolü).
SLOW = Yavaş vakum yıkama süresi
MED = Standart vakum yıkama süresi
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FAST = Hızlı vakum yıkama süresi
VIT = Vitrektomi

7.3 KULLANICI ARAYÜZÜ
ASSISTANT interaktif bir dokunmatik LCD (Sıvı Kristal Görüntü) ekran ile
donatılmıştır. Kullanıcı arayüzü Windows CE platformunda çalışan ve çeşitli tuşları
ve görüntüleri simüle eden bir grafiksel yazılım içermektedir. Kullanıcı ekranda
uygun alanlara dokunarak ekipman fonksiyonunu seçebilir ve ilgili parametreleri
ayarlayabilir. Her bir parametre için gerçek ve önceden ayarlanmış değerler
gösterilir. Eğer monitör üzerinde steril bir örtü örtülürse, ekipman steril bir
ameliyathane hemşiresi tarafından çalıştırılabilir.
Arayüz ekranını mümkün olduğunca okunabilir yapmak için, ASSISTANT kullanıcı
arayüzü ekipmanın çalışması sırasında kurulum tuşları gizli olurken fonksiyon
tuşları, önceden ayarlanan ve gerçek parametre değerleri her zaman ekranda
görünür olacak şekilde tasarlanmıştır. Parametreler mantıksal bir şekilde parametre
pencerelerinde gruplanmıştır. Belirli bir parametre değerini ayarlamak için,
kullanıcı açılan bir kurulum penceresinde anında görülen <UP>/<DOWN>
(<YUKARI>/<AŞAĞI>) okları ve diğer kurulum tuşları için ilgili görüntüye
dokunmalıdır. Parametre değerleri/modları modifiye edildikten sonra kurulum
pencereleri otomatik olarak kapanacaktır.
Ayar penceresi sol üst köşede bulunan anahtar kilit noktasını aktif hale getirerek
ekranda kitlenebilir. Dokunmatik kontrol paneli ayar penceresini tekrar çalıştırabilir
İrigasyon birde, I.V. askı yükseklik ayarlamasının hızlıca yapılmasını sağlaması için
sadece <UP>/<DOWN> (<YUKARI>/<AŞAĞI>) ok tuşlarını gösteren parametre
penceresi her zaman görünürdür.
Ekranda uyarı ve hata mesajları gözüküyor. Operatör tarafından kabul edilen
uyarı/hata mesajları ekranın üst köşesindeki uygun kutu içerisine taşınır. Bu kutuya
dokunulduğunda tüm aktif hata mesajları ve/veya uyarılar ve bunların anlamlarının
listesinin verileceği bir pencere açılır.
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Ekranda sürekli görünen bir Optikon’un yuvarlak logosu bulunacaktır. Yazılım doğru
bir şekilde çalışırken logo dönmektedir. Eğer durursa sistem etkin değildir. Kullanıcı
sistemin durumunu kontrol etmek için belirli aralıklarla logoya bakmalıdır. Kullanıcı
arayüzü terimler sözlüğü ve düzeninin daha iyi bir açıklaması için aşağıdaki şekillere
bakın.

Uyarı/Hata
Mesajları
panosu

Parametre Pencereleri

Ayak pedalı göstergesi

Fonksiyon
Tuşları
Hareketli Simge
Program penceresi

Ekipman fonksiyon ekranı
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Açılan ayar
penceresi

Parametrelerin kurulumu için açılan pencere

Ekipman açıldığında, kullanıcı arayüzü yazılımı yüklenecektir ve Program Ekranı
görünecektir (bölüm 8, paragraf 10’a bakın). Uygun program seçildikten ve ilgili
parametreler konfigürasyon tablosunda doğrulandıktan sonra kullanıcı <DONE>
(TAMAM) tuşuna dokunarak ana fonksiyon ekranına gidebilir. Çeşitli ekipman
fonksiyonları ilgili “yumuşak” fonksiyon tuşuna dokunarak seçilebilir. Grafiksel
yazılım basılan tuşu simüle eder ve seçilen fonksiyon ekranı görünür.

7.4 SESLİ İLETİM
Ameliyathanede ünitenin konsolu sıklıkla cerrahın omuzlarının arkasına yerleştirilir,
bu yüzden cerrah makinenin durumunu kontrol etmek ve düzensiz koşullar
durumunda uyarılma için LCD monitörden faydalanamaz.
Bu sebeple, ASSISTANT sadece uygun ses şiddeti ve frekansında sesler oluşturabilen
bir ses frekans sentezörü ile verilmeyip aynı zamanda bir insan konuşma sentezörü
özelliğine de sahiptir.
Konuşma sentezörü fonksiyon seçiminin (DIATH, I/A , VIT, vb.) doğrulanması için
kullanılmaktadır.
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EKİPMANIN ÇALIŞMASI

8.1 BİPOLAR DİATERMİ
Kullanıcı arayüzü
•

Mevcut parametre
pencereleri
- İrigasyon
- Diatermi

•

İrigasyon parametreleri
- Durum (AÇIK/KAPALI)
- I.V. Askı yüksekliği

•

Diyatermi parametreleri
- Güç %’si (%5-100)
- Mod (doğrusal/panel)

Çalıştırma
DIATH fonksiyon tuşuna dokunulmasıyla, DIATH Hafıza1 ekranı (DIATH1)
görüntülenecektir. DIATH Hafıza2 ekranını (DIATH2) görüntülemek için, aynı tuşa
tekrar dokunun (geçiş modu). DIATH1 ve DIATH2 hafızaları arasında değiştirme ayak
pedalı aracılığıyla da sağlanabilir. Ayak pedalının çalışması için lütfen ilgili bölüme
bakın.
1) İstenilen el kumandası bağlantı kablosunun fişini kontrol konsolu üzerindeki
“DİATERMİ” yuvasına takın (Şekil.1, No.4).
2) Bipolar diatermi modunu seçmek için LCD ekran üzerindeki <DIATH> tuşuna
dokunun. <DIATH> yumuşak tuşuna basılır ve bipolar diatermi seçildiğinde
konuşma sentezörü “DİATERMİ BİR” diye anons eder. Diametri parametreleri
penceresi önceden ayarlanmış çıkış gücünü ve güç modunu gösterecektir.
3) Mevcut ayarlardan memnunsanız, adım 5’e geçin.
4) Çıkış gücünü ayarlamak için, Diatermi Kurulum açılan penceresini göstermesi
için Diatermi güç görüntüsüne dokunun. Önceden ayarlanan güç değeri
<UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI) ok tuşları ile ayarlanabilir. Kullanacağınız güç
konusunda emin değilseniz, her zaman düşük bir ayarla (%30 gibi) başlanması ve
istenen cerrahi etkiyi elde etmek için kademeli olarak arttırılması önerilir.
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Bipolar diatermi hem sabit panel güç kontrollü moddahem de doğrusal cerrahi
güç kontrollü modda çalışabilir. İkinci durumda, verilen güç ayak pedalına
basılması ile %5 ile önceden ayarlanan sınır arasında doğrusal olarak kontrol
edilir. DOĞRUSAL CERRAH modundan SABİT PANEL moduna veya tersine geçmek
için Diatermi kurulum açılan penceresinde geçiş <MODE> (MOD) tuşunu kullanın.
İlgili ayarlamaları gerçekleştirdikten sonra kurulum penceresi otomatik olarak
kapanacaktır.
NOT:
Bir parametrenin ayarlanması programın varsayılan parametrelerini iptal etmeyecektir. Varsayılan
parametreleri geri çağırmak veya yeni ayarları makinenin hafızasında kalıcı olarak saklamak için,
“8-11. BİR PROGRAMIN GERİ ÇAĞRILMASI VEYA SAKLANMASI” paragrafına bakın.

5) Diatermi ayak pedalına basılarak çalıştırıldığında diatermi gücü el kumandasına
verilir ve operatörü uyarması için otomatik olarak duyulabilir tonda kesintisiz bir
ses çıkarır.
NOT:
Diatermi sistemi cerrahın spesifik gereksinimlerine göre uygun hale getirilen bipolar silgili kalemler,
mikroforsepsler ve çeşitli probları içeren kapsamlı yardımcı ekipmanlar ile tamamlanmıştır.
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8.2 I/A (İrigasyon/Aspirasyon)
Kullanıcı arayüzü
•

Mevcut parametre
pencereleri
- İrigasyon
- Aspirasyon

•

İrigasyon parametreleri
- Durum (AÇIK/KAPALI)
- I.V. Askı yüksekliği

•

Aspirasyon parametreleri
- Durum (Venturi veya
Peristaltik)
- Vakum mmHg (5-500)
- Akış hızı cc/dak (2-50,
sadece peristaltik mod)
- Yıkama süresi (yavaş,
orta, hızlı)
- Mod (doğrusal/panel)

I/A Fonksiyon Tuşuna dokunulmasıyla I/A Hafıza1 ekranı (I/A 1) görüntülenecektir.
I/A Hafıza2 ekranını (I/A 2) görüntülemek için, aynı tuşa tekrar dokunun (geçiş
modu). I/A 1 ve I/A 2 (ve tersine) hafızaları arasında değiştirme ayak pedalı
aracılığıyla da sağlanabilir. Ayak pedalının çalışması için lütfen ilgili bölüme bakın.
Çalıştırma
1) Gerekli I/A ucunu seçin ve koaksiyal I/A el kumandasına yavaşça takın.
2) Silikon manşonu I/A ucunun üzerine takın. Manşon, I/A ucunda aspirasyon
portunu açana dek uç üzerine yavaşça bastırılmalıdır.
3) Kurulan irigasyon aspirasyon hatlarından gelen I/A hortumlarını uç bağlantı
parçalarını el kumandası hortumu üzerindeki ilgili bağlantı uçlarına iterek takın.
4) İrigasyon penceresinde I.V. askı yüksekliğini BSS şişesi hastanın göz seviyesinden
50 ile 70 santimetre yüksekte olacak şekilde ayarlayın.
5) İrigasyon/Aspirasyon modunu seçmek için LCD ekran üzerindeki <I/A> tuşuna
dokunun. <I/A> yumuşak tuşuna basılır ve konuşma sentezörü “I/A bir” diye
anons eder. İrigasyon/Aspirasyon penceresi önceden ayarlanmış Vakum seviyesi,
Aspirasyon modu, Vakum Yıkama Süresi ve akış hızını (sadece peristaltik)
görüntüleyecektir.
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6) Pompa modunu Venturi’den peristaltiğe veya tersine değiştirmek için,
aspirasyon parametre penceresinin üst kısmında bulunan durum düğmesine
dokunun.
NOT:
Pompa modunu değiştirirken her zaman uygulamaya tekrar başlamadan önce aspirasyon
parametrelerinin seçilen pompa tipi için uygun olup olmadığını kontrol edin.

7) Vakum seviyesini ve diğer Aspirasyon parametrelerini ayarlamanız gerekiyorsa,
Aspirasyon kurulum açılan penceresini göstermesi için vakum seviyesi
görüntüsüne dokunun.
8) Vakum seviyesi <UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI) tuşları ile ayarlanabilir. Doğrusal
veya panel kontrollü modda vakumu ayarlamak için <MODE> (MOD) geçiş tuşuna
dokunun. Uygun vakum yıkama süresini (yavaş, orta, hızlı) seçmek için <VAC
RISE> (VAKUM YIKAMA) geçiş düğmesini kullanın. Eğer peristaltik moddaysanız,
akış hızı ayarlaması YUKARI/AŞAĞI tuşları açılan pencerenin alt kısmında
görünecektir. Mevcut iki havalandırma modundan birini seçebilirsiniz:
•

Hızlı havalandırma: İrigasyon hattı gibi aynı basınçta çalışan aspirasyon
hattında yeni Dengeli Tuz Çözeltisinin (BSS) verilmesiyle derhal vakum
serbest bırakılır.

•

Yumuşak havalandırma: Vakum Venturi pompası aracılığıyla kademeli
olarak serbest bırakılır. Bu akışkanlar dengesindeki ani değişiklikler
nedeniyle oluşan Ön Kamaradaki türbülansları ortadan kaldırır (sadece
Venturi pompa şekli ile).

9) İRİGASYONU çalıştırmak için ayak pedalını bekleme pozisyonunun ilerisine doğru
bastırın. İRİGASYON aynı zamanda ayak pedalı üzerinde bulunan “KESİNTİSİZ
İRİGASYON” düğmesi ile veya LCD ekran üzerindeki IRR yumuşak tuşuna
basılarak da çalıştırılabilir.
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10) İRİGASYON ve ASPİRASYONu önceden ayarlanan VAKUM sınırında çalıştırmak için
ayak pedalına mekanik tetik #1’in ilerisine doğru basın (PANEL modda ise). Eğer
CERRAH modundaysanız, ayak pedalı VAKUM seviyesini doğrusal olarak kontrol
edecektir. Bu durumda, tetik #1 ile maksimum hareket mesafesi arasında ayak
pedalına basılması VAKUM seviyesini doğrusal olarak 5 mmHg ile önceden
ayarlanmış maksimum seviye arasında değiştirecektir.
Ayak pedalı her serbest bırakıldığında vakum seviyesi otomatik olarak sıfıra düşecek
ve eş zamanlı bir HAVALANDIRMA gerçekleşecektir.
SESLİ ALARM
Değişen frekansta duyulabilir bir ses vakum seviyesine ulaşıldığını belirtir (düşük
vakum seviyesinde düşük frekans, yüksek vakum seviyesinde yüksek frekans).
DİKKAT:
Aspirasyon her zaman steril çözelti ile dolu bir beher içinde test
edilmelidir.
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8.3 FAKOEMÜLSİFİKASYON
Kullanıcı arayüzü
•

•

•

•

Mevcut parametre pencereleri
- İrigasyon
- Aspirasyon
- Ultrason
İrigasyon parametreleri
- Durum (AÇIK/KAPALI)
- I.V. Askı yüksekliği
Aspirasyon parametreleri
- Durum (Venturi veya
Peristaltik)
- Vakum mmHg (5-500)
- Akış hızı cc/dak (2-50,
sadece peristaltik mod)
- Vakum Yıkama Süresi
(yavaş, orta, hızlı)
- Mod (doğrusal/panel)
Ultrason parametreleri
- Fako uç vuruşu µm (5-100)
- Mod (doğrusal/panel)
- U/S Hızı (Sürekli, Kısa
Darbe, Tek Patlama, Çoklu
Patlama, Sürekli Patlama),
Programlanabilir emme
modudur (Programmable
Emission Mode – P.E.M.)
- Darbe Frekansı (1-40
patlama/san)
- Zamanlayıcı (okuma ve
sıfırlama tuşu)
- Eşdeğer Fako Süresi
- AVG (Kullanılan Ortalama
Güç)

U/S Fonksiyon Tuşuna dokunulmasıyla U/S Hafıza1 ekranı (U/S 1)
görüntülenecektir. U/S Hafıza2 ekranını (I/A 2) görüntülemek için, aynı tuşa iki kez
basın. Aynı tuşa üçüncü kez basılması U/S Hafıza3 ekranının (U/S3)
görüntülenmesine neden olacaktır; daha fazla basılması ise U/S1’i tekrar
çalıştıracaktır. U/S 1, U/S 2 ve U/S 3 hafızaları arasında değiştirme ayak pedalı
aracılığıyla da sağlanabilir. Ayak pedalının çalışması için lütfen ilgili bölüme bakın.
Çalıştırma
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1) İstenen titanyum ucu fako el kumandasının ucuna vida dişlerinin birbirine doğru
bir şekilde geçmesine özen göstererek vidalayın. Parmağınızla ucu sıkıştırın.
2) Yıldız anahtarı açıklığını titanyum ucun üzerinden dikkatlice ilerletin (uca
dokunmamak için dikkat ederek) böylece açıklık ucun tabanında tamamen
dairesel kafaya geçer ve el kumandasının ucuna doğru yerleşir. Birbirlerine
geçtikten sonra, ucun dairesel kafasını yıldız anahtarı ile tutun ve ucu saat
yönünde çevirerek sağlam bir şekilde sıkılaştırın. Aşırı sıkmayın.
3) Yıldız anahtarı çıkarın.
4) Gerekirse, vida dişli silikon manşonu U/S uç üzerinden kaydırın ve manşon
dişlerini birbirine geçirin. Cerrahın tercih ettiği kadar U/S uç miktarı bırakarak
manşonu el kumandası üzerine yavaşça sıkılaştırın. Yatay düzlem üzerinde
manşonda İrigasyon yan pencerelerini yönlendirin.
DİKKAT:
Sistem ile verilen yıldız anahtardan başka bir aletin kullanılması veya
yıldız anahtarın doğru şekilde kullanılmaması uç veya el kumandasında
hasara neden olabilir. Hasar durumunda, cerrahi işlem sırasında
titanyum partiküllerinin uçtan ayrılması olasıdır.
NOT:
Ucu sökmek için montaj prosedürünü geriye doğru uygulayın.

5) El kumandası artık ASSISTANT’tan gelen irigasyon/aspirasyon hortumunu kabul
etmeye hazırdır.
6) I/A hortum takımından gelen ASPİRASYON hortumunu uç bağlantı parçasını
ultrason el kumandası üzerindeki ilgili bağlantı uçlarına iterek takın.
7) I/A hortum takımından gelen İRİGASYON hortumunu uç bağlantı parçası erkek
Luer kilidini ultrason el kumandası üzerindeki ilgili bağlantı uçlarına iterek takın.
8) İrigasyon penceresinde I.V. askı yüksekliğini BSS şişesi hastanın göz seviyesinden
50 ile 70 santimetre yüksekte olacak şekilde ayarlayın.
9) ASSISTANT’nın vakum seviyesini operatörün gereksinimlerine göre Aspirasyon
penceresinde ayarlayın. Venturi modda, 120 mmHg sınırının aşılmaması ve yavaş
yıkama süre ayarının kullanılması önerilir.
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DİKKAT:
İrigasyon ile aspirasyon ayarları arasındaki dengeyi test kamarasını
kullanarak her zaman test edin. Test kamarasını irigasyon çözeltisi ile
doldurun ve irigasyon manşonuna takın.
Venturi pompası:
Test kamarasını hastanın gözü ile aynı seviyeye getirin ve cerrahi işlem
için ayarlanmış seviyelerde aspirasyonu çalıştırın. Test kamarası
çökmemelidir. Çökerse, vakum ayarını azaltın veya irigasyon
çözeltisinin yüksekliğini arttırın. Doğru denge elde edilene dek devam
etmeyin.
Peristaltik pompa:
Test kamarasını hastanın gözü ile aynı seviyeye getirin ve cerrahi işlem
için ayarlanmış seviyelerde aspirasyonu çalıştırın.
Aspirasyon hattını el kumandasının yakınına eğin, vakumun önceden
ayarlanan seviyeye yükselmesini bekleyin.
Aspirasyon hortumunu serbest bırakın, test kamarası çökmemelidir.
Çökerse, vakum ayarını azaltın veya irigasyon çözeltisini içeren şişenin
yüksekliğini arttırın. Doğru denge elde edilene dek devam etmeyin.
10) El kumandasının elektrik konnektörünü ekipmanın ön paneli üzerindeki U/S
yuvasına (Şekil1, No.5) takın.
11) Ultrason modunu seçmek için LCD ekran üzerindeki <U/S> tuşuna dokunun.
<U/S> yumuşak tuşuna basılır ve konuşma sentezörü “US 1” diye anons eder.
Ultrason penceresi önceden ayarlanmış fako uç vuruşu, güç modu, darbeli mod,
fako zamanlayıcısı, EPT (Eşdeğer Fako Süresi) ve zamanlayıcının sıfırlanmasını
görüntüleyecektir.
12) Ultrason kurulum açılan penceresini göstermesi için, Ultrason penceresinde uç
vuruşu görüntüsüne dokunun. Uç vuruşu <UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI)
tuşlarıile ayarlanabilir. Doğrusal veya panel U/S modları geçiş <MODE> (MOD)
tuşuna dokunarak seçilebilir. Patlama modu <US RATE> (US HIZI) tuşuna
dokunarak seçilebilir. Zamanlayıcının sıfırlanması Ultrasondaki <RESET>
(SIFIRLAMA) tuşuna dokunarak seçilebilir.
Ekranda görüntülenen “Plug Handpiece” (El Kumandasını Takın) mesajı fako el
kumandasının bağlı olmadığını veya tanınmadığını gösterir.
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“Please Prime” (Lütfen Kullanıma Hazırlayın) kullanıma hazırlama prosedürünün
gerektiğini belirtir.
Kullanıma Hazırla yumuşak tuşuna dokunulması kullanıma hazırlama prosedürünü
çalıştırır; I/A hatları doğru kurulum, doğru çalışma için test edilir ve tamamen BSS
çözeltisi ile doldurulur.
I/A kullanıma hazırlama prosedürü örneğin başarılı bir kullanıma hazırlamadan
sonra ultrason el kumandasının veya ucun yenisi ile değiştirilmesinin gerektiği bazı
özel durumlarda atlanabilir. I/A kullanıma hazırlama prosedürünü atlamak için,
sistem ayak pedalını 3. pozisyonun ötesine basın. açılan bir pencere Kullanıma
Hazırlamayı gerçekten geçmek isteyip istemediğinizi doğrulamanızı isteyecektir.
Ayarlama isimli basit bir başlangıç testi her fako el kumandası takıldığında
gereklidir.
Ayarlama el kumandasının ekipmana karşı uygun yanıt verdiğini kesinleştirir.
Ayarlama kullanıma hazırlama prosedürünün sonunda ekipman tarafından otomatik
olarak gerçekleştirilir.
DİKKAT:
Uç havadayken ayarlamayı denemeyin çünkü uçta hasar meydana
gelebilir.
Ayarlama aynı zamanda ilk ayak pedalına basıldığında da otomatik olarak yapılır.
Eğer ayarlama prosedürü başarısız olursa, “Please Check Tip”(Lütfen ucu kontrol
edin) mesajı 4 saniye boyunca görünecektir ve kullanıcının tekrar bir kez daha
kullanıma hazırlama prosedürünü gerçekleştirmesi gerekecektir.
DİKKAT:
ASSISTANT göze verilen ultrason enerji miktarını sınırlamak için
Minimal Stres devresi ile donatılmış olmasına rağmen, gözün
endotelyumunda hasarların (korneal yanıklar) önlenmesi için yine de
bir miktar özen gösterilmelidir.
Her zaman katarağın çıkarılması için uygun olan minimum ultrason
enerji seviyesini kullanın.
İnsizyon çok sıkı olmayıp irigasyon çözeltisinin birazının sızmasına izin
vermelidir.
Gözün çekirdeğindeki parçalara ulaşmaya çalışırken bükmelerle
insizyonu germeyin.
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Fako uç tamamen çekirdeğe geçtiğinde, aspirasyon akışı durur ve uç
doğru bir şekilde soğumaz. Uç tıkandığında, uzun süre veya yüksek
enerji seviyelerinde Ultrasonu çalıştırmayın.
8.3.1 PROGRAMLANABİLİR EMME MODU(PROGRAMMABLE EMISSION MODE P.E.M.)
Katarakt tedavisindeki bu araştırma günümüzde insanları en gelişmiş teknoloji
yardımı ile insanları lens kullanmaktan kurtarmayı amaçlamaktadır.
Işık yayan bu sistem 90 lara kadar küçülmektedir ve lensleri emülsyon yapmak için
ihtiyaç duyulan yüksek gerilim enerji değeri azaltmak için kullanılmaktadır.
En az baskı, nabız modu ve çatlatma modları bu yöndeki bir aşamadır. Ilk aşama
programlanabilir emme modudur (Programmable Emission Mode – P.E.M.).
P.E.M. parametreleri, yüksek gerilim emme değerlerini ayarlayarak tasarlanır.
Katarakt tedavisinde en gelişmiş teknolojiyi kullanmak için araştırma yapılır. Tıbbi
tedavi kalitesini arttırmak için P.E.M baskı modu ile çalışılır.
P.E.M.i yüksek gerilim ayarlama
penceresinde aktif hale getirmek için
U/S bölümünü P.E.M görünene kadar
çalıştırın
Not: P.E.M ortaya çıktığında doğrusal
panel mod seçimi aktif olmaz. Güç
bölümü P.E.M yazılımı tarafından
kontrol edilir.
Yüksek gerrilim bölümünü tanımlandığı
gibi yapılandırmak için “Ayar”
düğmesine basın.
pop-up penceresi görünecektir.
(aşağıdaki gibi)
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Yüksek gerilim bölümünün tanımlanma
aşamaları:
a) kariyer
b) yapılandırma
c) sınır
d) Geçit

Kariyer yüksek gerilim hattında tanımlanabilen alandır.
1) t ON olduğunda her aşama görünür (10-90 binde bir saniye).
2) t OFF aşamalar arasında iç düzen görünür (0-90 binde bir saniye).
3) Amplitude, yükseklik görünür (gücün 10-100% of).
Örnek olarak değişiklik 0 a ulaştığında geçit kapalı konuma gelir ve kariyer aşağıdaki
gibi görünür
t ON= 10
t OFF= 30
Amplitude (Genişlik) = 30
Çatlama bölümü aşağıdaki gibi görünür:

Değişiklik dalga formunda dikey olarak gözlenir ve kariyer bölümünü değiştiri.
Cerrahi aşağıdaki şekilde tanımlar:
1) Genişlik, bu dikey dalganın genişliğidir. Dikey dalgaya bir sayı gider ve
genişlik kariyere eklenir. (0-100%). Unutmayın ki bu aşamanın sonucu 0-100
oranında değerlendirilmektedir. Örnek olarak eğer kariyer genişliği C=50
olursa ve modulasyon genişliği M=70, C±M= -20 +120 ise değer 0 100 olur.
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2) Sıklık, dikey dalganın sıklığıdır. (0.5-10Hz).
Aşağıdaki örnekte kariyer genişliği % 50 ve modülasyon % 50 oranındadır. Sonuçta,
gücün çatlama genişlik değeri 0 dan % 100 e kadar değişir ve sıklık değeri 2 Hz
değerinde olur. (dakikada iki kez).

Kenar dalga formlarının çeşitlenmesini gösterir. Önceki örnekte “YÜKSELTME”
fonksiyonu seçilmiştir. Ayak pedalı 3 pozisyonuna geldiğinde yüksek gerilim 0 dan
başlar ve % 100 seviyesine kadar yükselir.
“DÜŞÜŞ” fonksiyonu seçilirse model aşağıdaki gibi görünür.

Geçit aynı frekanstaki dalgadır ve bu dalgada yeniden yapılandırılabilir. Aşağıda
belirtilen üç şekilde ayarlanabilir.
5) KAPALI konumunda geçit fonksiyonu aktif değildir. Örnekte gösterildiği gibi
yüksek gerilim modeli ortaya çıkar.
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6) AÇIK konumunda geçit çemberi yüksek gerilim modeli ile kısmen
çeşi,tlendirilir. Dalga yüksek seviyede olduğunda yüksek gerilim çatlamaları
yayılır, dalga düşük seviyede olduğunda çatlamalar kısıtlanır. (aşağıdaki
gibi).

7) Gerektiğinde durdur düğmesine basın. Geçiş işlemi illk aşamada değişiklik
göstermeyecektir. Çatlama işlemini takip ederek ilk aşamanın yarısında işlem
aynı şekilde tekrarlanacaktır. (aşağıdaki gibi)
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Programlanmış emme bölümü tasarlanmış yüksek gerilimli alt programın
ayarlanmasını sağlayacaktır. (örnek olarak U/S2).
Her kullanıcı programı programlanmış üç farklı emme modu içermektedir.
(U/S1, U/S2 and U/S3).
Optikon herhangi bir özel emme bölümü veya herhangi bir özel cerrahi prosedüre
meydana getirmez. Bu durum direk cerrahi uygulamalarda kullanılamayabilir.
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8.4 VİTREKTOMİ
Kullanıcı arayüzü
•

•

•

•

Mevcut
parametre
pencereleri
− İrigasyon
− Aspirasyon
− Kesici
İrigasyon parametreleri
− Durum (AÇIK/KAPALI)
− I.V. Askı yüksekliği
Aspirasyon parametreleri
− Durum (Venturi veya
Peristaltik)
− Vakum mmHg (5-500)
− Akış hızı cc/dak (2-50,
sadece peristaltik mod)
− Yıkama süresi (yavaş,
orta, hızlı)
− Mod (doğrusal/panel)
Kesme Parametreleri
− Kesme hızı kesim/dak
(60-4000)
− Mod (doğrusal/panel)
− Uç portu (açık/kapalı)
− Kesme tipi (çoklu/tekli)

Çalıştırma
VIT fonksiyon tuşuna dokunulmasıyla, VIT Hafıza1 ekranı (VIT1) görüntülenecektir.
VIT Hafıza2 ekranını (VIT2) görüntülemek için, aynı tuşa tekrar dokunun (geçiş
modu). VIT1 ve VIT2 hafızaları arasında değiştirme ayak pedalı aracılığıyla da
sağlanabilir. Ayak pedalının çalışması için lütfen ilgili bölüme bakın.
1) I/A hatlarından gelen İRİGASYON hortumunu uç bağlantı parçası erkek Luer
kilidini skleral kılavuz hortumundaki (dişi Luer kilit) ilgili bağlantı uçlarına
iterek takın.
2) I/A hatlarından gelen ASPİRASYON hortumunu uç bağlantı parçasını vitrektomi
el kumandasındaki (erkek Luer kilit) ilgili bağlantı uçlarına iterek takın.
3) Vitrektomi el kumandası hortumu (160 cm uzunluğunda) dişi Luer kilit
konnektörünü kontrol konsolu “VIT” konnektörüne (Şekil 1, No.6) takın.
4) Vitrektomi modunu seçmek için LCD ekran üzerindeki <VIT> tuşuna dokunun.
<VIT> yumuşak tuşuna basılır ve konuşma sentezörü “VİTREKTOMİ” diye anons
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eder. Kesici penceresi önceden ayarlanan kesme hızını, kesme modunu, <OPEN
TIP> (AÇIK UÇ) ve <SINGLE> (TEK) geçiş tuşlarını görüntüleyecektir. <OPEN TIP>
ve <SINGLE> tuşları “sanal” bir LED’e sahiptir. <OPEN TIP> LED’i açık (yeşil
renkte) olduğunda, kesici aspirasyon portu başlama pozisyonunda açıktır, aksi
taktirde kapalıdır. <SINGLE> LED’i açık (yeşil renkte) olduğunda, kesici tek
kesim modunda çalışmaktadır, aksi taktirde tekrarlı standart moddadır.
5) Aspirasyon penceresi aracılığıyla aspirasyonu ayarlayın (bkz. I/A çalıştırma).
6) Kesici kurulumu açılan penceresini göstermesi için, kesici penceresinde kesme
hızı görüntüsüne dokunun.
7) Kesme hızı <UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI) tuşları ile ayarlanabilir.
8) Eğer tek kesme modunda çalışmak istiyorsanız, <SINGLE> (TEK) geçiş tuşuna
dokunun. Kesme hızı görüntüsü yavaşça kararacak ve <SINGLE> (TEK) “sanal”
LED’i yeşil olacaktır. Tekrarlı kesme moduna geçmek için, tekrar <SINGLE>
tuşuna basın.
9) Camsı kesicide kesme portu büyüklüğünü ayarlayın (sadece bir kısmı tek
kullanımlık olan modellerde). Port büyüklüğü ayarı uç manşonunun el
kumandasına göreli olarak yavaşça itilip döndürülmesi ile gerçekleştirilir.
10) Reflü hattından havanın ortadan kaldırılması amacıyla “REFLÜ” fonksiyonunu
çalıştırmak için (bkz. paragraf 8,9) aspirasyon hattı tamamen dolana kadar ayak
pedalını kullanın.
11) İrigasyonu çalıştırmak için ayak pedalını bekleme pozisyonunun ilerisine doğru
bastırın. İrigasyon aynı zamanda ayak pedalı üzerinde bulunan “KESİNTİSİZ
İRİGASYON” düğmesi ile veya LCD ekran üzerindeki <IRR> yumuşak tuşuna
basılarak da çalıştırılabilir.
12) İRİGASYON ve ASPİRASYONU çalıştırmak için ayak pedalını MEKANİK TETİK #1’İN
ilerisine doğru bastırın. Eğer DOĞRUSAL moddaysanız, ayak pedalı VAKUM
seviyesini doğrusal olarak kontrol edecektir. Bu durumda, tetik #1 ile
maksimum hareket mesafesi arasında ayak pedalına basılması VAKUM seviyesini
doğrusal olarak 5 mmHg ile önceden ayarlanmış maksimum seviye arasında
değiştirecektir.
13) Eğer ayak pedalı tek doğrusal moda programlandıysa, vitrektomiyi (irigasyon ve
aspirasyonun yanı sıra) çalıştırmak için ana denetim kolunu mekanik tetik #1’in
ilerisine doğru bastırın; vitrektomiyi kapatmak için ana denetim kolunu
döndürün. Eğer DOĞRUSAL moddaysanız, ayak pedalı KESME HIZI seviyesini
seviyesini doğrusal olarak kontrol edecektir. Bu durumda, tetik #1 ile
maksimum hareket mesafesi arasında ayak pedalına basılması KESME HIZI
seviyesini doğrusal olarak 60 kesme/dak ile önceden ayarlanmış maksimum
seviye arasında değiştirecektir.
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14) Eğer

ayak pedalı çift doğrusal mod için programlandıysa, vitrektomiyi
çalıştırmak için ana denetim kolunu sağa döndürün. Eğer DOĞRUSAL
moddaysanız, ayak pedalı KESME HIZI seviyesini seviyesini doğrusal olarak
kontrol edecektir. Bu durumda, ana denetim kolunun döndürülmesi KESME HIZI
seviyesini doğrusal olarak 60 kesme/dak ile önceden ayarlanmış maksimum
seviye arasında değiştirecektir.

Ayak pedalı her serbest bırakıldığında vakum seviyesi otomatik olarak sıfıra düşecek
ve eş zamanlı bir HAVALANDIRMA (havaya veya BSS’ye) gerçekleşecektir.
NOT:
a. Bir kısmı tek kullanımlık olan vitrektom 123001 tekrar kullanılabilir ve yaklaşık 10 kez
otoklavlanabilir.
b. Bir parametrenin değiştirilmesi varsayılan parametreleri iptal etmeyecektir. Varsayılan
parametreleri geri çağırmak veya yeni ayarları ekipmanın hafızasında kalıcı olarak saklamak
için, “8-11. BİR PROGRAMIN GERİ ÇAĞRILMASI VEYA SAKLANMASI” paragrafına bakın.

DİKKAT:
Camsı kesici ucu her zaman steril çözelti ile dolu bir beher içinde test
edilmelidir. Havada test edilmesi bıçakta onarılamaz hasara neden
olacaktır.
DİKKAT:
Aspirasyon her zaman steril çözelti ile dolu bir beher içinde test
edilmelidir.
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8.5 MİKROMAKASLAR
Kullanıcı arayüzü
•

•

•

Mevcut parametre pencereleri
− İrigasyon
− Kesici
İrigasyon parametreleri
− Durum (AÇIK/KAPALI)
− I.V. Askı yüksekliği
Kesme Parametreleri
− Kesme hızı kesim/dak (60310)
− Mod (doğrusal/panel)
− Uç portu (açık/kapalı)
−
Kesme tipi (çoklu/tekli)

Çalıştırma

1) Makaslar el kumandası hortumu (160 cm uzunluğunda) dişi Luer kilit
konnektörünü kontrol konsolu “SCISS” konnektörüne (Şekil 1, No.8) takın.
2) Makaslar modunu seçmek için LCD ekran üzerindeki <SCISS> tuşuna dokunun.
<SCISS> yumuşak tuşuna basılır ve konuşma sentezörü “MAKASLAR” diye anons
eder. Kesici penceresi önceden ayarlanan kesme hızını, kesme modunu, <OPEN
TIP> (AÇIK UÇ) ve <SINGLE> (TEK) geçiş tuşlarını görüntüleyecektir. <OPEN TIP>
ve <SINGLE> tuşları “sanal” bir LED’e sahiptir. <OPEN TIP> LED’i açık (yeşil
renkte) olduğunda, bıçaklar başlama pozisyonunda açıktır, aksi taktirde
kapalıdır. <SINGLE> LED’i açık (yeşil renkte) olduğunda, kesici tek kesim
modunda çalışmaktadır, aksi taktirde tekrarlı standart moddadır.
3) Kurulum açılan penceresini göstermesi için, mikro makaslar penceresinde kesme
hızı görüntüsüne dokunun.
4) Kesme hızı <UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI) tuşları ile ayarlanabilir.
5) Eğer tek kesme modunda çalışmak istiyorsanız, <SINGLE> (TEK) geçiş tuşuna
dokunun. Kesme hızı görüntüsü yavaşça kararacak ve <SINGLE> (TEK) “sanal”
LED’i yeşil olacaktır. Tekrarlı kesme moduna geçmek için, tekrar <SINGLE>
tuşuna basın.

Kod. 121008TR

8-18

2010-10-18 Rev.M

ASSISTANT
OPTIKON 2000

Kurulum ve Çalışma Kılavuzu

6) Eğer ayak pedalı tek doğrusal mod için programlandıysa, makasları çalıştırmak
için ana denetim kolunu mekanik tetik #1’in ilerisine doğru bastırın. Eğer
DOĞRUSAL moddaysanız, ayak pedalı KESME HIZI seviyesini seviyesini doğrusal
olarak kontrol edecektir. Bu durumda, tetik #1 ile maksimum hareket mesafesi
arasında ayak pedalına basılması KESME HIZI seviyesini doğrusal olarak 60
kesme/dak ile önceden ayarlanmış maksimum seviye arasında değiştirecektir.
7) Eğer ayak pedalı çift doğrusal mod için programlandıysa, makasları çalıştırmak
için ana denetim kolunu sağa döndürün. Eğer DOĞRUSAL moddaysanız, ayak
pedalı KESME HIZI seviyesini seviyesini doğrusal olarak kontrol edecektir. Bu
durumda, ana denetim kolunun döndürülmesi KESME HIZI seviyesini doğrusal
olarak 60 kesme/dak ile önceden ayarlanmış maksimum seviye arasında
değiştirecektir.
NOT:
a) Bir kısmı tek kullanımlık olan mikro makaslar tekrar kullanılabilir ve
yaklaşık 10 kez otoklavlanabilir.
b) Bir parametrenin değiştirilmesi varsayılan parametreleri iptal
etmeyecektir. Varsayılan parametreleri geri çağırmak veya yeni
ayarları cihazın hafızasında kalıcı olarak saklamak için, “8.11. BİR
PROGRAMIN GERİ ÇAĞRILMASI VEYA SAKLANMASI” paragrafına bakın.
c) Mikro makaslar kullanıldığında aspirasyon çalışmaz.
DİKKAT:
Mikro makaslar her zaman steril çözelti ile dolu bir beher içinde test edilmelidir. Havada test
edilmesi bıçakta onarılamaz hasara neden olacaktır.
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8.6 AYDINLATMA
•

Aydınlatma parametreleri
- Işık duyarlılığı (25, 50, 75, 100%)
- Filtre (yeşil veya değil)

Asistan aydınlatma sisteminde iki bağımsız ışık özelliğine sahip xenon ışığı ile
donatılmıştır.
1) Birim panelinin ön yüzündeki optik fiber sokete gerekli donanımı bağlayın. (şekil
1 No.10 ve 11).

2) Işık seviyesini düzenlemek için gösterge düğmesine basın ve yeşil filtreyi seçin.
NOT:
a. yeşil filtre seçildiğinde, ışık otomatik olarak %100 oranında ayarlanır.
b. aydınlatma çerçevesi üzerindeki ampul yeşil filtre seçildiğinde yeşil renge dönüşür.

3 Işığı açmak için LCD ekran üzerindeki <ışık 1> veya <ışık 2> (aydınlatma) tuşuna
dokunun. Aydınlatmayı kapatmak için tekrar <light> (aydınlatma) tuşuna
dokunun.
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NOT:
İki yönlü fiber optik adaptöre takılmış bir fiş kaçak ışığın engellenmesi
için kullanılmayan optik fiber yuvaların kapanmasını sağlar.
Aydınlatma fonksiyonu elektrik açıldıktan sonra en erken 90 dakika
içinde çalışmaya başlayabilir
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8.7 TAMPONLAMA
Tamponlama pencerelerinin kullanılabilir hale getirilmesi için <TAMPONADE>
(TAMPONLAMA) tuşuna basın.
•

•

•

Mevcut tamponlama pencereleri
− Silikon
− Hava
Silikon parametreleri
− Durum (AÇIK/KAPALI)
− - Enjeksiyon basıncı Bar
(0,4 - 5)
Hava parametreleri
− Durum (AÇIK/KAPALI)
−
Enjeksiyon basıncı mmHg
(5-80)

Hava Bölümünün Çalışması
ASSISTANT Hava enfüzyonu gerçek göz basıncının doğrudan kontrolünü
gerçekleştirir. Küçük bir dahili kompresör tek kullanımlık bir sterilizasyon
filtresinden göze verilen düşük basınçlı hava üretir. Ünitedeki elektronik bir izleme
sistemi çıkış basıncını okur ve önceden ayarlanmış göz basıncını temin etmek için
ayarlar.
- Hava enjeksiyon basıncını ayarlamak için, Hava kurulum açılan penceresini
göstermesi için hava basıncı görüntüsüne dokunun. Hava enjeksiyon basıncı
<UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI) tuşları ile ayarlanabilir.
- Hava enfüzyonunu başlatmak için <AIR> (HAVA) geçiş tuşuna dokunun. <AIR>
tuşu “sanal” bir LED’e sahiptir. <AIR> LED’i yeşil olduğunda, hava enfüzyonu
açıktır, aksi taktirde KAPALIDIR.
- Hava enfüzyonunu kapatmak için tekrar <AIR> (HAVA) tuşuna dokunun.
Tek bir ritmik ton hava enfüzyonunun normal olduğunu ve önceden ayarlanmış
değer ile uyumlu olduğunu belirtir.
NOT:
Otomatik göz basıncı izlemesi sadece OPTIKON’un ürettiği ve dağıttığı aksesuarların (membran
filtreleri, hortum, skleral kılavuz) kullanımı ile kalibre edilir.
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Silikon Bölümünün Çalışması
Silikon enjeksiyon basıncını ayarlamak için, silikon kurulum açılan penceresini
göstermesi için hava basıncı görüntüsüne dokunun. Silikon enjeksiyon basıncı
<UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI) tuşları ile ayarlanabilir.
NOT:
Silikon yağ enjeksiyon basıncı sıkıştırılmış hava girişi basıncından yüksek olamaz, 5 bar’lık
maksimum enjeksiyon basıncı sadece sıkıştırılmış hava giriş basıncı gerekli olan 5-8 bar aralığında
olduğunda elde edilebilir.

Silikon enfüzyonunu etkinleştirmek için <SILIC> geçiş tuşuna dokunun. <SILICONE>
tuşu “sanal” bir LED’e sahiptir. <SILICONE> LED’i yeşil olduğunda, silikon enfüzyonu
etkindir, aksi taktirde etkin değildir.
Silikon enfüzyonunu başlatmak ve enjeksiyon basıncını doğrusal olarak ayarlamak
için ana kontrol ayak pedalı üzerindeki merkez denetim kolunu anahtar #3’ün
ilerisine doğru bastırın; durdurmak için denetim kolunu serbest bırakın.
Silikon yağ akıtma işlemi süresince ASİSTAN sulama işlemini durdurmak için bir uyarı
sinyali verecektir.
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Tamponlama Aksesuarlarının Kurulumu
BSS / HAVA değişimi.
I/A kasetinden gelen
irigasyon hattı

Hava filtresi

Hava enjeksiyon tüpü

Göze

Stopkoklu skleral
anfüzyon kanülü

HAVA
konektörüne

Membran filtresini ön panel üzerinde HAVA konnektörüne (Şekil 1, No.7) bağlayın.
- Hava hortumunu (2 Erkek Luer Kilit konnektörü) steril membran filtre
konnektörüne (Dişi Luer Kilit) ve stopkokun Dişi Luer Kilit konnektörüne bağlayın.
- Hortumu skleral kılavuz (Dişi Luer Kilit) ile stopkokun Erkek Luer Kilit
konnektörüne bağlayın.
- İrigasyon hortumunu (Erkek Luer) stopkokun Dişi Luer Kilit konnektörüne bağlayın.
Artık sistem kullanıma hazırdır.
Silikon yağ enjeksiyonu- Kullanıma hazır şırınga giriş hortumunu SILIC konnektörü
ile bağlayın (Şekil 1, No.9). Hortumun diğer ucunu (Erkek Luer Kilit) şırıngaya arka
tarafından (Dişi Luer Kilit) bağlayın.
- İrigasyon silikon hortumunu silikon yağı ile dolu şırıngalı (Erkek Luer Kilit) skleral
kılavuzla (Dişi Luer Kilit) bağlayın.
Artık sistem kullanıma hazırdır.
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Silikon Yağı / BSS veya Silikon Yağı / HAVA değişimi.
I/A kasetinin irigasyon
hattından

Silikon yağı için,
Stopkoklu skleral
enfüzyon kanülü

Ön panel konsolu
Silika konnektörüne

- Kullanıma hazır şırıngayı bir araya getirmek için önceki bölümdeki talimatları
izleyin.
- Şırınga giriş hortumunu SIL konnektörü ile bağlayın (Şekil 1, No.9). Hortumun diğer
ucunu (Erkek Luer Kilit) şırıngaya arka tarafından (Dişi Luer Kilit) bağlayın.
- silikon yağı ile dolu şırınganın Erkek Luer Kilidini ile stopkokun Dişi Luer Kilit
konnektörüne bağlayın.
- Hortumu skleral kılavuz (Dişi Luer Kilit) ile stopkokun Erkek Luer Kilit
konnektörüne bağlayın.
- Silikon Yağı / BSS değişimi için, irigasyon hortumunu (Erkek Luer) stopkokun Dişi
Luer Kilit konnektörüne bağlayın.
- Silikon Yağı / Hava değişimi için, hava hortumunu (2 Erkek Luer Kilit konnektörü)
steril membran filtre konnektörüne (Dişi Luer Kilit) ve stopkokun Dişi Luer Kilit
konnektörüne bağlayın.
Artık sistem kullanıma hazırdır.
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Silikon Yağının çıkarılması.

I/A kasetinden gelen
aspirasyon hattı

Göze

- Silikon yağı çıkarma kiti ile birlikte verilen kateter kanülünü yağ toplama
tankından gelen uzun hortumun ucundaki erkek konnektöre bağlayın. Kateter
kanülü özellikle yüksek yoğunluklu yağlarda daha hızlı yağ çıkarılmasının
gerçekleştirilmesi için istenen uzunlukta kesilebilir.
Yağ toplama tankından gelen daha kısa hortum üzerindeki serbest erkek konnektörü
İkili Pompa kasetinden gelen aspirasyon hattına bağlayın.
- I/A modu, Venturi pompası ve 400 ile 500 mmHg arasında bir vakum seviyesi
seçin.
Artık sistem kullanıma hazırdır.
NOT:
Kasetten herhangi bir yağın aspirasyon hattına ulaşmasını önlemek için, yağ toplama tankını dikey
bir pozisyonda tutun ve silikonla tamamen dolmuşsa değiştirin.

Yüksek yoğunluklu yağlarda daha hızlı bir çıkarma prosedürü için, verilen Y
konnektörü ile iki çıkarma kiti bağlanıp eş zamanlı olarak kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için silikon yağ çıkarma ile ilgili belgelere bakın.
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8.8 İRİGASYON
8.8.1 OTOMATİK I.V. MİLİ
Operatör İrigasyon penceresindeki <UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI) yumuşak tuşlarını
kullanarak şişe pozisyonunu ayarlayabilir.
Vitrektomi, diyatemi ve makaslama modlarında kontrol panelindeki bir anahtar tek
dokunma ile en üst seviyedeki baskıya ulaşmayı sağlar.
Bu fonksiyon baskıyı arttırmak için ve aynı zamanda su boşaltma işlemini durdurmak
için kullanılır
Yeni pozisyonu makinenin hafızasında kalıcı olarak saklamak için, “8-11 BİR
PROGRAMIN GERİ ÇAĞRILMASI VEYA SAKLANMASI” bölümüne bakın.
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8.8.2 GÜÇLENDİRİLMİŞ SULAMA
Assistant, bir tuzlu solüsyon paketinin basınca tabi tutulmasıyla güçlendirilen
sulama prensibine göre geliştirilmiş bir sistemi kullanır.
İntra Oküler Basınç (İOB) koruma sistemi, ön segment ve ayrıca retina
operasyonlarını ilgilendiren yerçekimiyle basit bir sulama yapılmasına ilişkin pek
çok avantaj sunmaktadır.
Özellikle de katarakt operasyonlarında, daha alt düzey bir İOB ve daha iyi bir
korumayla Ön Kameranın devrilmesini engelleyerek boş seviyede işlemin
yapılmasına olanak tanımaktadır.
Retina operasyonlarında istenilen İOB’nin makine üzerinde ayarlanmasına ve bu
değerlerin sabit kalmasına izin vermektedir.
Güçlendirilmiş sulama sistemini kullanabilmek için basınca tabi tutulan paketin
aşağıdaki biçimde takılması gerekir:
1. Sulama / Havlandırma tek kullanımlık
kasetini, üst kısmı tüpe gelecek biçimde ve
basınca tabi tutulan paketle birlikte verilen
perforatör bağlantısıyla 6.4. paragrafta
yazıldığı biçimde makine üzerine takınız.
2. Basınca tabi tutulan paketi cihaz üzerindeki
uygun desteğe gelecek biçimde takın.
3. Perforatörü paket çekme kapağına
yerleştirin.
4. Paketten gelen en uzun tüpün ucundaki
konektörü ön panel üzerindeki “Air” (Hava)
yuvasına takın.
5. Paket ve Sulama / Havlandırma kaseti
arasındaki bağlantı üzerinde bulunan kıskacı
açın.
6. IV Mil yüksekliğindeki gösterge üzerinde yer alan "Irrigation" (Sulama)
penceresine dokunun. Bir parametre seçme penceresi belirecektir.
7. “Forced" (Güçlendirilmiş) tercihini seçmek için “MODE” (MOD) düğmesine
basın.
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Bir kaç saniye sonra parametre seçme penceresi
kendiliğinden kapanacaktır ve önceden ayarlanan sulama
kaynağı yüksekliği (şişe yükseltici pozisyonu) İOB
içerisinde mmHg olarak değiştirilecektir.
“Irrigation” (Sulama) penceresi içerisinde UP/DOWN
(YUKARI/AŞAĞI) yön tuşlarını kullanarak İOB sistemini
istenilen seviyelerde ayarlayabilirsiniz.
Vitrektomi, diyatemi ve makaslama modlarında kontrol
panelindeki bir anahtar tek dokunma ile en üst seviyedeki
baskıya ulaşmayı sağlar.
Bu fonksiyon baskıyı arttırmak için ve aynı zamanda su
boşaltma işlemini durdurmak için kullanılır.
Yeni pozisyonu makine hafızasına kalıcı olarak yüklemek
için “8-11 BİR PROGRAMIN GERİ ÇAĞIRILMASI VEYA
SAKLANMASI” bölümüne baºvurun.

ÖNEMLİ UYARILAR
Basınca tabi tutulmuş paket var olan tuzlu solüsyonun miktarından bağımsız olarak şişkin
görünmektedir. Paketin iç duvarında ve paketin ön duvarında bulunan dikey çizgilerin belirmeye
başlaması tuzlu çözeltinin azalmakta olduğuna işaret eder. Paketin ön duvarında bulunan dikey
çizgilerin yatay olanlar arasından gözükmesi yaklaşık 100 cc solüsyon kaldığı anlamına gelmektedir.
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8.9 AYAK PEDALI
Su geçirmez ayak pedalı cerrahın ekipmanın çalışması hakkında çeşitli modları
kontrol etmesini mümkün kılar. Ayak pedalı kontrol konsolunun arka paneline
bağlanır (Şekil 3, No.3).
ASSISTANT birimi tek veya çift doğrusal alanda ayak pedalı kullanmak için
programlanabilir. Her bir modda çalıştırılabilen fonksiyonlar aşağıdaki paragraflarda
özetlenmektedir.
Farklı bir mod seçmek için, fonksiyon ana ekranında <PROGRAM MODE> (PROGRAM
MODU) yumuşak tuşuna dokunun. Program ekranı görünecektir. Bu noktada ayak
pedalı modunu seçmek için <FTSWTCH> geçiş tuşuna dokunun: tek doğrusal 05 veya
çift doğrusal o5. Aktif ayak pedalı modu ayak pedalı penceresinde
görüntülenecektir. Fonksiyon ana ekranına dönmek için <DONE> (TAMAM) tuşuna
dokunun. Ayak pedalının kenarındaki “D” veya “S” mevcut “Çift” veya “Tek”
doğrusal seçimi belirtecektir.

Çift doğrusal05

NOT:
Donanımın doğru çalışması için, ayak pedalları içinden uygun olan ayak pedalını seçin ve ilgili
bağlantıyı kurun.
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112103 “Çift Doğrusal05” modda Ayak Pedalı
Linear U/S
veya Kesme hızı

bellek
1-2 veya
1-2-3
U/S->I/A
veya
Vit->Diath
veya
Sciss->Diath

Sürekli
İrigasyon

Bekle
İrigasyon
Aspirasyon hattı
Diatermi veya
Silikon yağı
enjeksiyon hattı

Reflü

Şekilde gösterildiği gibi, ayak pedalı dikey ve/veya yatay olarak hareket
ettirilebilen bir ana denetim kolu ile “SÜREKLİ İRİGASYON”u çalıştıran, çalışan
modun değiştirilmesini içeren iki farklı anahtardan oluşmaktadır.
Ana denetleme koluna yavaşça basıldığında, “İRİGASYON” valfı açılıp enfüzyon
takımına sıvının girmesine izin verir.
Ana denetleme koluna tetik #1’e doğru basıldığında, pompa çalışarak aspirasyon ve
irigasyonun eş zamanlı olarak meydana gelmesine neden olur. Denetleme koluna
daha ileriye doğru basılması eğer konsolda doğrusal kontrol modu seçilmişse
aspirasyon seviyesini doğrusal olarak arttıracaktır.
Ana denetleme kolu cerrahın sağına doğru döndürülürse, camsı kesici (veya fako el
kumandası) çalışır. Eğer doğrusal mod seçilmişse, daha fazla sağ döndürülmesi
kesme hızını (veya fako uç vuruşu veya patlama hızı) arttıracaktır.
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Ana denetleme kolu cerrahın soluna doğru döndürüldüğünde, sistem U/S modda
Hafıza 1, 2 ve 3, DİATERMİ, I/A ve VIT modda Hafıza 1 ve 2 arasında değişir.
Ana denetleme kolu topuk (alt) tarafına bastırılırsa, bağlı el kumandasının
aspirasyon hattı ile derhal REFLÜ meydana gelir. REFLÜ, aspirasyon hattında yeni
BSS çözeltisine izin veren REFLÜ valfının açılmasının neden olduğu bir geri akıştır.
Düşük tonda bir ses (800 Hz) duyulur.
Ana denetleme kolu tetik #2’nin ilerisine doğru basılırsa, eğer seçilmişse, DİATERMİ
çalışır. Eğer doğrusal kontrol modu açıksa, denetleme kolunda daha fazla bir basınç
emisyon basınç seviyesini arttıracaktır.
“SÜREKLİ İRİGASYON” anahtarı kapalıysa açtığı, açıksa kapattığı şeklinde İRİGASYON
valfının durumunu tersine çevirir.
Çalışma modunu değiştirme anahtarı kullanıcının U/S’dan I/A moda ve tam tersine
hareket edilmesini veya Vit modundan Diath moduna ya da Sciss’den Diath’a veya
tam tersine değiştirme yapmasını mümkün kılar.
Sesli ve görsel geri bildirim seçilen modların ve ilgili alarm koşullarının bir
göstergesi olarak sağlanır.
NOT:
Vakum seviyesi ayak pedalı ile otomatik olarak ayarlanabilir.
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112103 “Tek Doğrusal05” modda Ayak Pedalı
bellek
1-2 veya
1-2-3

Yalnızca
Aspirasyon

U/S->I/A
veya
Vit->Diath
veya
Sciss->Diath

Sürekli
İrigasyon

Bekle
İrigasyon
Aspirasyon hattı
Diatermi veya
Silikon yağı
enjeksiyon hattı

Reflü

Şekilde gösterildiği gibi, ayak pedalı dikey ve/veya yatay olarak hareket
ettirilebilen bir ana denetim kolu ile “SÜREKLİ İRİGASYON”u çalıştıran, çalışan
modun değiştirilmesini içeren iki farklı anahtardan oluşmaktadır.
Ana denetleme koluna yavaşça basıldığında, “İRİGASYON” valfı açılıp enfüzyon
takımına sıvının girmesine izin verir.
Ana denetleme koluna tetik #1’e doğru basıldığında, seçilen pompa çalışarak
aspirasyon ve irigasyonun eş zamanlı olarak meydana gelmesine neden olur. Eğer
VAKUM (peristaltik modda ise ve/veya akış) için konsolda doğrusal kontrol modu
seçilmişse denetleme koluna daha ileriye doğru basılması aspirasyon seviyesini
doğrusal olarak arttıracaktır.
Ana denetleme kolu tetik #1’in ilerisine doğru basılırsa, camsı kesici de çalıştırılır.
Eğer konsolda KESME HIZI için doğrusal kontrol modu seçilmişse, denetleme koluna
daha ileriye doğru basılması kesim hızını doğrusal olarak arttıracaktır. Kesmeyi
kapatmak için, ana denetleme kolunu sağa çevirin; ASPİRASYON ve İRİGASYON hala
aktif kalacaktır. Eğer sürekli irigasyon çalıştırılırsa, ana denetleme koluna hafifçe
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bastırılmasıyla aspirasyon (ve sonunda kesme) derhal başlayarak böylece doğrusal
kontrol için mevcut mesafeyi genişletecektir.
U/S modda, ana denetleme koluna tetik #2’nin ilerisine doğru basıldığında
basıldığında, fako el kumandası çalıştırılır, denetleme kolunun daha ileri basılması
fako uç vuruşunu (eğer doprusal kontrol modu açıksa) veya patlama hızını önceden
ayarlanmış seviyeye arttıracaktır. Eğer sürekli irigasyon çalıştırılırsa, ultrasonlar
ana denetleme koluna tetik #1’in ilerisine doğru bastırılmasıyla başlar, böylece
doğrusal kontrol için mevcut mesafeyi genişletecektir.
U/S modda, eğer hem aspirasyon hem de fako gücü doğrusal modda ayarlanırsa,
aspirasyon seviyesi denetleme kolunun mesafesinin üçte ikisinde maksimuma
ulaşacaktır, ardından denetleme koluna tam mesafesi boyunca basılmasıyla ultrason
başlayacak ve artacaktır.
Ana denetleme kolu cerrahın soluna doğru döndürüldüğünde, sistem U/S modda
Hafıza 1, 2 ve 3, DİATERMİ, I/A ve VIT modda Hafıza 1 ve 2 arasında değişir.
Ana denetleme kolu topuk (alt) tarafına bastırılırsa, bağlı el kumandasının
aspirasyon hattı ile derhal REFLÜ meydana gelir. REFLÜ, aspirasyon hattında yeni
BSS çözeltisine izin veren REFLÜ valfının açılmasının neden olduğu bir geri akıştır.
Düşük tonda bir ses (800 Hz) duyulur.
Ana denetleme kolu tetik #2’nin ilerisine doğru basılırsa, eğer seçilmişse, DİATERMİ
çalışır. Eğer doğrusal kontrol modu açıksa, denetleme kolunda daha fazla bir basınç
emisyon basınç seviyesini arttıracaktır.
“SÜREKLİ İRİGASYON” anahtarı kapalıysa açtığı, açıksa kapattığı şeklinde İRİGASYON
valfının durumunu tersine çevirir.
Fonksiyon değişikliği geçiş anahtarı U/S’dan I/A moda ve tam tersine hareket
edilmesini mümkün kılar veya Vit moddan Diath moda veya Sciss moddan Diath
moda ve tam tersine değiştirme yapılmasını mümkün kılar.
Sesli ve görsel geri bildirimler seçilen modların ve ilgili alarm koşullarının bir
göstergesi olarak sağlanır.
NOT:
Ayak pedalı her serbest bırakıldığında vakum seviyesi otomatik olarak sıfıra düşecektir.

8.10 BİR PROGRAMIN GERİ ÇAĞRILMASI VEYA SAKLANMASI
ASSISTANT’ın tüm varsayılan parametreleri ayrı ayrı gereksinimleri karşılaması için
bağımsız
olarak
ayarlanabilirler,
sistem
hafızasında
kullanıcı
tarafından
programlanabilir, 1000 programa kadar saklanabilir, yaklaşık 10 yıl boyunca saklanırlar.
Aktif program ismi arayüz ekranının altı kısmında bulunan Program Penceresinde belirtilir.
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Yeni bir program oluşturmak ve saklamak için veya aktif programı modifiye etmek
için, önce çeşitli ekipman parametrelerinin ilgili Parametre Pencerelerinde
ayarlayıp ardından Program mod tuşuna dokunun. Program ekranı görünecektir.
Aktif program üzerinde etkili tüm parametre modifikasyonlarını sıfırlamak için ana
fonksiyon ekranında bulunan Undo Changes (Değişiklikleri İptal Et) tuşuna dokunun.
Konfigürasyon tablosu

Çift doğrusal05

Program seçim tuşları

Program tuşları

Konfigürasyon tablosu
Ekipman üzerinde halihazırda ayarlanmış tüm parametre değerleri bir konfigürasyon
tablosunda gösterilir. Alt-mod parametrelerinin (U/S2 veya U/S3 gibi)
görüntülenmesi için ilgili sekmeye dokunun. Aktif program ismi tablonun kendisinin
üst sol kısmında belirtilir.
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<Ftswtch>
Bu düğmeye basıldığında kullanılacak pedalın tipin ve konfigürasyonunu seçmenizi
sağlayacak bir pencere açılır; her konfigürasyonun mevcut özellikleri gösterilmiştir.
Ok tuşlarıyla pedallara göz atabilirsiniz; seçim yapmak için "Select" düğmesine
dokunun.

Çift doğrusal05
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Program tuşları
<Advanced>
Bu düğmeye basıldığında uyarı, hata mesajları ve ASSISTANT ünitesi tarafından
görüntülenecek diğer mesajların dilini seçebileceğiniz bir pencerer açılır.
•

•

•

Bu düğmeye basıldığında uyarı, sesli mesajlar ve ASSISTANT ünitesi tarafından
görüntülenecek diğer mesajların dilini seçebileceğiniz bir pencerer açılır.
Tercihinizi aktif hale getirmek için istenilen dilin karşılığı olan küçük bayrak
simgesi üzerine dokunun ve "Select" düğmesine basarak bu seçiminizi onaylayın.
Sistemden baağımsız olarak ayarlanabilen ses çerçevelerini ve alarm
çerçevelerini gösterir. Mesajlar çeşitli seslerde veya sessiz olarak verilebilir.
Yazılımın denetim toplamını görüntüler.

Çift doğrusal05

<Save>
Asıl program ismini değiştirmeden asıl konfigürasyon tablosunu saklamak için bu
tuşa dokunun. Orijinal konfigürasyondan başlayarak parametreler üzerinde etkili
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olan tüm modifikasyonlar daha sonra saklanacak ve asıl program kalıcı olarak
modifiye edilecektir. “Fabrikadan Varsayılan” programı modifiye edilemez ve ismi
dğeiştirilmeden kaydedilemez.
<Save as>
Asıl konfigürasyon tablosunu farklı bir program ismi ile saklamak için bu tuşa
dokunun. Yeni program ismi ekranda görünen sanal klavye ile girilebilir. Program
ismi girişini sonlandırmak için ve program ekranına dönmek için Done tuşuna basın.

Sanal klavye

<Delete>
Mevcut program penceresinde gösterilen programı kalıcı olarak silmek için bu tuşa
dokunun. Aktif program ve “Fabrikadan Varsayılan” program silinemez.

Program seçim tuşları
<UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI) tuşları tuşları ile kullanıcı saklanan mevcut
programları görebilir. Program Mevcut Program çerçevesinde görüntülendikten
sonra, ilgili konfigürasyon ekipman hafızasına <DONE > tuşuna dokunulmasıyla
yüklenebilir.
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8.11 KAPATMA PROSEDÜRÜ
NOT:
ASSISTANT cerrahi sistemi uzun bir süre kullanılmayacaksa, aşağıdaki prosedüre uyulmalıdır:

1) I.V. uygulama takımı silindir klempi kapatın.
2) El kumandası ve kontrol konsolundan irigasyon ve aspirasyon hatlarını çıkarın.
3) El kumandası konnektörlerini kontrol konsolundan çıkarın ve uç koruyucu
kapakları yenisiyle değiştirin.
4) “Temizleme, sterilizasyon ve bakım” bölümüne bakın.
5) Kontrol konsolunu kapatmak için “POWER” anahtarına bastırın.
6) Güç kablosunu ve gaz beslemesi için olan hortumu duvar çıkışlarından çıkarın ve
konsolun arkasından bağlantılarını kesin. Kabloyu değil fişi çektiğinizden emin
olun.
7) Ayak pedalını konsolun arkasından ayırın.
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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TEMİZLEME, STERİLİZASYON VE BAKIM

Tıbbi personel, mevcut aygıtları ve ekipmanı doğru şekilde çalışır durumda tutma
ile sorumludur. Aşağıdaki basit adımlar koruma ve bakım programınızı
oluşturmanızda size pratik bilgiler sunmaktadır.

9.1 TEMİZLEME
9.1.1 ÜNİTE
1) Düzenli aralıklarla dokunmatik LCD ekranı distile su ile nemlendirilmiş yumuşak
toz alma bezi ile temizleyin. Gerekirse sadece nötr deterjan kullanın.
2) Kontrol konsolunda alkol, çözücü veya aşındırıcıları kullanmayın.
9.1.2 AKSESUARLAR
Pas ve aşınmanın en yaygın nedenleri aletlerin kullanımdan sonra tam olarak
temizlenmemesi veya kurutulmaması; kimyasal veya sterilize edici çözeltiler;
musluk suyu ile temizlenmesi; ameliyathane çarşaflarındaki çamaşır deterjanından
fazla artık; uygun olmayan pH seviyelerinde (optimum pH 7’dir) deterjanlar ve
doğru bir şekilde çalışmayan otoklavdır. Ancak aşınmanın en önemli nedeni
artakalan kan ve salindir.
1) Tekrar kullanılabilen mikrocerrahi aletlerinin tüm parçalarını cerrahiden hemen
sonra ilgili kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde suya daldırıp tamamen
durulayın.
2) Tüm el kumandaları üzerindeki sıvı hatları, irrigasyon ve aspirasyon hatlarının
içine bol miktarda ılık distile su dökün ve sıkıştırılmış hava püskürtün veya
sıkıştırılmış hava ile kurutun. AŞIRI BASINÇTAN KAÇININ.

9.2 Sterilizasyon
9.2.1 ÜNİTE
1) Konsol ve ayak pedalı sterilize edilemez. Temizleme için lütfen ilgili kullanım
talimatlarında verilen anlatımlara bakın.
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9.2.2 TEK KULLANIMLIK AKSESUARLAR
Tek kullanımlık olarak etiketlenmiş mikrocerrahi aletlerini tekrar kullanmayın.
9.2.3 TEKRAR KULLANILABİLEN AKSESUARLAR
1) Tekrar kullanılabilen mikrocerrahi aletleri buhar sterilizasyonundan önce
tamamen temizlenmelidir, dezenfekte edilmelidir ve/veya dekontamine
edilmelidir. Aksi şekilde yapılması, kalıntıların buhar sterilizasyonu sırasında
pişip mikroorganizmaların etkin bir şekilde yok edilmesini önleyecek koruyucu bir
tabaka oluşturabilir. Ayrıca, yapışmış herhangi bir kontaminant yüksek
sıcaklıklardan dolayı özellikle plastik parçalara hasar verebilir. Mikrocerrahi
aletlerinden herhangi birini “chemklav” veya sıcak hava sterilizasyonuna maruz
bırakmayın.
2) Tekrar kullanılabilen cerrahi aletlerin temizlenmesi, dekontaminasyonu ve
sterilizasyonu konusunda ayrıntılı bilgi için ilgili kullanım talimatlarına bakın.

9.3 BAKIM
9.3.1 ÜNİTE
1) ASSISTANT Cerrahi sistemi temiz ve kuru bir ortamda oda sıcaklığında
saklanmalıdır.
2) Her kullanımdan sonra I/A hortumunu çıkarın.
3) Ekipmanın tüm kullanım süresi boyunca optimal performansını korumak için,
yıllık bakım ve kalibrasyon programı yürütülmelidir. Lütfen yerel Optikon
Distribütörü/Servis Merkezinden bilgi alın.

NOT:
Sistem güvenliğini korumak için, en az yılda bir kez EN60601-1’e göre kaçak akım sınırlarına
uyumluluk test edilmelidir. Lütfen, kliniğinizdeki Biyomühendislik Bölümünden veya yerel Optikon
Distribütörü/Servis Merkezinden bilgi alın.

9.3.2 AKSESUARLAR
1) El kumandalarını ve aksesuarları düşürmekten veya yanlış kullanmaktan kaçının.
Bu parçaların azami özenle tutulması ve her kullanımdan sonra herhangi bir hasar
veya aşınma olup olmadığının kontrol edilmesi önemlidir.
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2) Düzenli aralıklarla sıvı hatlarını, bağlantı parçalarını ve el kumandalarını
herhangi bir hasar veya aşınma olup olmadığı açısından inceleyin.
3) Saklamadan önce tüm parçaları tekrar monte edin.
4) Paketleyip saklamadan önce uç koruyucu kapakları tüm el kumandalarının
üzerine yerleştirin.

DİKKAT:
1) Sentetik deterjanları veya yağ bazlı sabunları kullanmayın.
2) Diatermi el kumandasının kullanımdan önce tamamen kuru
olduğundan emin olun, çünkü RF akımları ıslak yüzeylerden bir yol
bulabilir.
3) Vitrektomi el kumandaları asla tamamen distile su içine
batırılmamalıdır çünkü su yüksek basınç membran kamarasına girip
arızalanmasına neden olabilir.
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR

Kod. 121008TR

9-4

2010-10-18 Rev.M

ASSISTANT
OPTIKON 2000

Kurulum ve Çalışma Kılavuzu

10 SORUN GİDERME
10.1 UYARILAR VE HATA MESAJLARI
ASSISTANT konsolu operatöre özel bir bakım gerektirebilen durumlar hakkında bilgi
vermek için LCD üzerinden uyarı ve hata mesajlarını gösterir.
LCD’nin ortasında uyarı veya hatanın tam açıklamasını veren bir pencere açılır,
eğer çalışma devam edebiliyorsa bir OK tuşu pencerede görünür.
Operatör mesajın alındığını doğrulamak için bu tuşa basmalıdır. Açılan pencere
kapanacaktır ve LCD’nin sağ kenarı üzerinde bulunan uyarılar çerçevesinde küçük
bir uyarı sembolü bir hatırlatıcı olarak görünecektir. Uyarının nedeni ortadan
kalktığından bu hatırlatıcı otomatik olarak gözden kaybolacaktır.
Tablo uyarı ve hata mesajlarını özetlemektedir.
U
Y
A
R
I

H
A
T
A

MESAJ

X

Hata 01: Seri iletişim hatası
Hata 02: Düşük giriş basıncı
Hata 03: I/A Kaseti yok
Hata 04: I/A kaseti dolu. Aspirasyon durdu
Hata 06: Vakum seviyesi hatası
Hata 07: US Güç uyumsuzluğu
Hata 08: Diatermi güç uyumsuzluğu
Hata 09: Hava basıncı
Hata 11: Vak sapması
Hata 12: Büyük sızıntı
Hata 13: İrigasyon yok
Hata 14: Aspirasyon tıkalı
Hata 15: Küçük sızıntı
Hata 16: Düşük Ultrason gücü
Kullanıma hazırlama kullanıcı tarafından durduruldu
Hata 19: Basınç seviyesi hatası
Hata 23: Hava etkinleştirme hatası
Hata 24: US etkinleştirme/okuma başarısız
Hata 25: US etkinleştirme başarısız
Hata 26: Diath etkinleştirme/okuma başarısız
Hata 27: Diatermi etkinleştirme hatası
Hata 28: Ayak pedalı arızası
Hata 29: Bekçi arızası
Hata 30: Güç kaynağı / referans voltajı uyumsuzluğu
Hata 52: Ampul ömrü sonuna yaklaşmış

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ultrason U/S fonksiyonu seçilirken, LCD’nin ortasında bulunan durum çerçevesinde
aşağıdaki mesajlar görünebilir.
MESAJ

1
2
3
4
5

Lütfen, el kumandasını takın
Lütfen, kullanıma hazırlayın
Ucu kontrol edin!
Hazır.
Zayıf el kumandası

10.2 ÇEŞİTLİ PROBLEMLER
Aşağıdaki kılavuz meydana gelebilecek arızaları, belirtilerini ve düzeltici işlemleri
listelemektedir. ASSISTANT cerrahi sistemi aşağıda belirtilen düzeltici işlemler
gerçekleştirildikten sonra dahi çalışmıyorsa, OPTIKON 2000 S.p.A. satış/servis
bölümüne danışın.
BELİRTİLER

DÜZELTİCİ İŞLEMLER

A.C. Gücü
ASSISTANT tamamen çalışmıyor.

a) A.C. güç kablosu bağlı değil. Güç kablosunu kontrol
konsoluna ve güç kaynağına bağlayın.
b) A.C. hat sigortası yanmış. Hat sigortasını değiştirin.

Sıkıştırılmış Hava Beslemesi
Hata 02: Düşük giriş basıncı

a) Ünite sıkıştırılmış hava beslemesine bağlı değil veya
musluk kapalı. Üniteyi sıkıştırılmış hava beslemesine
bağlayın veya musluğu açın.
b) Üniteyi verilen sıkıştırılmış havanın 450 Kpa’nın (65
PSI) altında bir basıncı var. Sıkıştırılmış hava devresinin
basıncını kontrol edin.

İrigasyon sistemi
İrigasyon akışı yok

a) İrigasyon hortumu el kumandasından ayrılmış. İrigasyon
hortumunu el kumandasına bağlayın.
b) Dolaşmış veya hasar görmüş irigasyon hortumu.
Dolaşma olup olmadığını kontrol edin ve düzeltin.
Hasarı kontrol edin ve gerekirse yenisiyle değiştirin.
c) Hortumu irigasyon kaynağına bağlayan klemp kapalı.
İrigasyonu çalıştırmak için klempi açın.
d) Damla haznesinde bulunan boşaltma valfı kapalı.
Boşaltma valfını açın.
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BELİRTİLER

DÜZELTİCİ İŞLEMLER

Aspirasyon Sistemi
a) I/A hortum takımı doğru bir şekilde kurulmamış.
Hortum kurulumunu iki kere kontrol edin.
b) I/A hortum konnektörleri cerrahi el kumandası
üzerinde ilgili konnektörlere doğru bir şekilde
takılmamış. Doğru bir şekilde takın.
c) I/A hortum takımı hasarlı. Yenisi ile değiştirin.
d) Düşük “VAC” seviyesi Biraz daha yüksek bir seviyeye
ayarlayın.
e) Tıkanmış uç veya el kumandası veya hortum. Tıkanma
olup olmadığını kontrol edin ve tüm debrisi temizleyin.

Aspirasyon zayıf veya yok.

f) Hava aspirasyon hattında sıvı. Sıvıyı bir şırınga ile yan
plakada bulunan hava aspirasyon konnektöründen
emerek çekin veya sıvı-durdurma filtresini değiştirmek
için en yakın satış/servis ofisi ile irtibata geçin.
Hata 04: I/A kaseti dolu. Aspirasyon
durdu

Tank doludur ve rezerv yıpranmıştır.
I/A kaseti değiştirin.

Önceden ayarlanan VAC ile gerçek Vac
arasında tutarsızlık

a) Önceki “Aspirasyon zayıf veya yok.” paragrafına bakın.

b)

Eğer bu problemi çözmüyorsa, vakum/basınç tablası
bozulmuş olabilir. Ünitenin tekrar kalibre edilmesi için
en yakın satış/servis ofisi ile irtibata geçin.

Kullanıma hazırlama hataları
Hata 11: Vak sapması

Aspirasyon pompası çalıştırılmamış da olsa bir miktar
vakum bulunabilir.
a) Hata 13’den sonra kullanıma hazırlama prosedürü
tekrar başlatılır. İrigasyon klempini açın ve kullanıma
hazırlama prosedürünü tekrar başlatın.
b) Kaset konsol üzerinde birkaç saattir bırakılmış. Kaseti
değiştirin.
c) Vakum sensörünün kalibrasyona ihtiyacı var. Ünitenin
tekrar kalibre edilmesi için en yakın satış/servis ofisi
ile irtibata geçin.

Hata 12: Büyük sızıntı

I/A sisteminde büyük bir sızıntı var:
a) I/A kaseti doğru bir şekilde pozisyonuna
mandallanmamıştır (bkz. 6.4).
b) Test kamarası manşonun üzerine takılmamış. Test
kamarasının manşonun üzerine doğru bir şekilde
takıldığından emin olun.
c) I/A hatları el kumandasına bağlı değil. Kasetten gelen
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BELİRTİLER

DÜZELTİCİ İŞLEMLER
I/A hatlarını fako el kumandasına bağlayın.

Hata 13: İrigasyon yok

İrigasyon akışı yok, damla haznesinden hat üzerinde
irigasyon klempi kapalı. Klempi açın ve kullanıma
hazırlama prosedürünü tekrar başlatın.

Hata 14: Aspirasyon tıkalı

Aspirasyon hattı kısmen tıkalı. El kumandası ve uç
sterilizasyondan önce doğru bir şekilde temizlenmemiş
olabilir. Ucu ve/veya el kumandasını değiştirin.

Hata 15: Küçük sızıntı

I/A sisteminde küçük bir sızıntı var:
a) I/A konnektörleri el kumandası konnektörlerine
tamamen geçmiyor. Konnektörleri içeri doğru itin.

Zayıf el kumandası

Vitrektomi el kumandası ayak pedalına
basıldığında çalışmıyor.

Ayak pedalına basıldığında el
kumandasına diatermi güç çıkışı
gelmiyor.

Vitrektomi el kumandası bağlandığında
panel konnektöründen gaz kaçıyor.

Konsoldan duyulabilir gaz kaçakları.
Konsol arızaları.

Ayarlama mümkün değil. (U/S “Ucu
kontrol et” mesajı).
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b) Manşon veya test kamarası doğru bir şekilde monte
edilmemiş. Test kamarasının tamamen manşon üzerine
geçtiğini ve manşonun doğru bir şekilde el
kumandasının üzerine konumlandırıldığını doğrulayın.
El kumandası etkinliği düşük ve 50µm’den daha fazla
veremiyor. El kumandası servise gönderilmelidir; en yakın
satış/servis ofisi ile irtibata geçin.
VIT (Vitrektomi)
a) İstemeden ana ayak pedalını sağa doğru
döndürüyorsunuz (sadece aspirasyon).
b) El kumandası konnektörü uygun şekilde geçmemiş.
Konnektörün uygun şekilde birbirine geçtiğini
doğrulayın.
c) Hatalı el kumandası. El kumandasını değiştirin.
Diatermi Sistemi
a) Konsola veya el kumandasına gevşek kablo bağlantısı
(mikroforseps durumunda).
Fişi doğru bir şekilde takın.
b) Arızalı diatermi el kumandası. El kumandasını
değiştirin.
c) Prob ucunda bir miktar kir. Prob ucunu temizleyin.
Kontrol Konsolu
a) Dişi Luer konnektörü uygun şekilde birbirine geçmemiş.
Kilitlemek için yavaşça çevirerek konnektörün tamamen
geçtiğinden emin olun.
b) Hasarlı konnektör. Yeni bir konnektörle değiştirin.
Hortum bağlantı parçaları veya valf veya solenoid valfinin
servise ihtiyacı var. En yakın satış/servis ofisi ile irtibata geçin.
Konsol arızaları. Konsolu firmaya iade edin veya en yakın
satış/servis ofisi ile irtibata geçin.
Fakoemülsifikasyon
a) Gevşek titanyum ucu. Yıldız anahtar kullanarak ucu
doğru şekilde el kumandasına takın.
b) Hasarlı titanyum uç. Ucu inceleyin ve gerekirse

10-4

2010-10-18 Rev.M

ASSISTANT
OPTIKON 2000

Kurulum ve Çalışma Kılavuzu

BELİRTİLER

Zayıf U/S gücü.

Yetersiz aydınlatma

Arızalı optik fiber

Ayak pedalı aktif ekipman bölümüne
enerji vermiyor.
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DÜZELTİCİ İŞLEMLER
değiştirin.
c) Hasarlı U/S el kumandası. El kumandasını değiştirin.
a) Önceden ayarlanan U/S gücü yetersiz. Önceden
ayarlanan U/S gücünü arttırın.
b) Ayak pedalına tamamen basılmıyor. Ayak pedalını
maksimum mesafesine kadar bastırın.
c) Bozuk titanyum uç. Ucu değiştirin.
d) Zayıf el kumandası. El kumandası Piezoseramikleri
normal olarak, sürekli kullanım ve sterilizasyon ile
bozunmaya uğrar. El kumandasını OPTIKON 2000 S.P.A.
Servis merkezine gönderin.
e) Aspirasyon seviyesi çok düşük. Yetersiz aspirasyon
seviyesi emülsifikasyon sırasında çekirdek parçalarını
uygun şekilde taşımayabilir. Uygun bir sıvı dengesi
sağlamaya özen göstererek vakum seviyesini arttırın.
Aydınlatma
Yoğunluk seçicisi minimum seviyeye ayarlanmış. Yoğunluk
seçiciyi çevirerek ışık seviyesini arttırın (Şekil 1
No.10).
Optik fiberi yenisiyle değiştirin.

Ayak pedalı
a) ASSISTANT ünitesi kapalı. Üniteyi açın.
b) Ayak pedalı bağlı değil. Ayak pedalını bağlayın.
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11 İNDEKS
<

G

<UP>/<DOWN> (YUKARI/AŞAĞI) tuşları 8-8; 816; 8-38

2-1

Garanti Bilgisi
Gaz girişi
Görüntü
Güç
Güç anahtarı
Güvenlik vakum sensörü

A
ACS3 vacuum sensor
7-8
Aktif programın modifiye edilmesi
8-35
Ameliyathane hemşiresi
7-1; 7-11
Aspirasyon sistemi
7-1
Atık Elektrikli ve Elektronik ekipmanın İmhası
3-2
Ayak pedalı konnektörü
7-10
Ayak pedalı seçimi
8-30
Ayarlama
8-9

7-10
7-1
7-10
7-9
7-1

H
Hastanın göz seviyesi
Hava Bölümünün Çalışması
Hava yuvası
Hızlı havalandırma

8-3; 8-7
8-22
7-7
8-4

I
B
Bipolar diatermi
BSS / HAVA değişimi
BSS şişesi

I/A 1 ekranı
I/A 2 ekranı
I/A cassette release button
İrigasyon sistemi
Irrigation pinch valve

3-3; 7-2
8-24
8-3; 8-7

8-3
8-3
7-8
7-1
7-8

C
Çevresel önlemler
Çoklu Patlama

K

3-2
5-5; 7-5

Kapalı sistem
7-1
Kesintisiz irigasyon
8-5; 8-16
Kısa Darbe
5-5; 7-5
Konfigürasyon tablosu
8-35
Konuşma sentezörü
7-13
Kullanıcı arayüzü 3-1; 5-1; 7-1; 7-10; 7-11; 712; 7-13
Kullanıma hazırlama prosedürü
8-9
Kurulum
6-1

D
Darbeli fako gücü
7-5
Devre şemaları
5-5
Diatermi güç döngüsü
8-2
Diatermi güç görüntüsü
8-1
Diatermi gücü
5-4; 5-6
Diatermi yuvası
7-7
DIATH fonksiyon tuşu
8-1
Doğrusal cerrahi güç kontrollü mod
8-2
Dönen logo
7-12
Dönen sembol
3-1
Duyulabilir bir bip sesi
3-1

L
LCD dokunmatik ekran görüntüsü
M
Mikro makaslar yuvası
Minimal Stress

E
El Kumandasını Takın mesajı

7-6

7-7
7-4

8-8
O

F
Fakoemülsifikasyon
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P
Peristaltik pompa
Piezo transdüser
Pompa modunu değiştirmek
Program seçim tuşları

U
7-8
7-4
8-4
8-38

U/S (fako) yuvası
7-7
U/S ekranı
8-6
UP/DOWN (YUKARI/AŞAĞI) ok tuşları7-11; 8-1
Uyarılar
3-1

S

V

Sabit panel güç kontrollü mod
8-2
Selecting the green filter
8-20
Semboller
4-1
Sigortaların değiştirilmesi
3-2
Sıkıştırılmış hava
5-2
Silikon Bölümünün Çalışması
8-23
Silikon enjeksiyonu yuvası
7-7
Silikon yağ enjeksiyonu
3-5; 8-24
Sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı ayak pedalı
8-30
Sürekli fako gücü
7-5
Sürekli Patlama
5-5; 7-5

Vakum sensörü
5-3
Vakum seviyesi
7-2; 8-4
Varsayılan parametrelerin ayarlanması
8-34
VIT ekranı
8-15
VIT yuvasý
7-7
Vitrektomi
5-3; 7-2
Vitrektomi kesici port büyüklüğü ayarı 8-16
W
Warnings/errors messages board
Y
Yeni bir programın oluşturulması ve
saklanması
Yeşil filtre
Yüksek Yoðunluk Deþarj lambalý
Yumuşak havalandırma

T
Tek Patlama
Test kamarası
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7-11

5-5; 7-5
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11-2
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