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

Kurma ve kullanım kılavuzu
OPTIKON 2000

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

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

•

Cihaz kullanım kılavuzu içeriğinde belirlenen şekilde kullanıldığında;

•

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

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

Genel uyarılar
•

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

•

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

•

Sadece tıbbi kullanım için bulunan %1 nem oranı dahil ve müsaade edilen değerde
arı olmayan, minimum titolo’su %99 CO2 (Karbon dioksit) veya N2O (Azot Protoksit)
kuru gazlarını kullanın. Tüp 70 bar’ı (1015 PSI) geçmiyecek bir basınç ile
doldurulmalıdır. Likit bir şekilde gazların, gaz tüpü içerisinden dışarı çıkmasını
önlemek için sifonlu gaz tüplerini kullanmayın. Tüpü dik, subap yukarı gelecek bir
şekil bir pozisyonunda bulundurun.

•

Emniyet gerekçesi ile fazla basınça karşı sadece üzerinde subabı bulunan gaz tüpleri
kullanın.

•

Gaz tüplerinin mekanik olarak sabitlenmiş olmasından emin olun. Şayet Optikon’un
gaz tüp taşıma arabası kullanılıyorsa, gaz tüpünü arabanın üzerinde bulunan blokaj
yayları ile sabitleyin; gaz tüp arabası kullanılmadığı durumlarda, gaz tüpünü sabit
durabilecek bir şekilde sabitleyin.

•

Kabloya hasar vermemek için, kablyu kullanarak pedalı kaldırmayın veya yerini
değiştirmeyin.
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•

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

•

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

•

Cihazın akustik ses çıkarma durumu, aletin çalıştırılması ile kontrol edilir. Sistem
çalıştırılmaya başladığı anda akustik sinyalin var olup olmadığını kontrol edin.

•

Bilgisayara bağlanma sadece teknik yardım gerektiği durumlar için gereklidir.
Cihazın cerrahi alanda kullanımı esnasında, başka dış düzenleri arka tarafta bulunan
pananelin üzerinde yerleşik bulunan aynı serial elektrik prize bağlamayın.

•

Sondanın hasar görmesini önlemek için, temizlik ve sterilizasyon işlemlerini
yapmadan önce gaz kondüktörünü kendi koruma kapağı ile koruyun.

•

Sondanın buzunun hızlı bir şekilde çözülmesi için gerekli olan devre düzğün
çalışmadığı taktirde, bu gibi acil durumlarda hızlı bir şekilde buzun çözülmesi için
Vent düğmesine basın. Optikon teknik servisine haber verin. Aleti tamir edilinceye
kadar kullanmayın.

•

Sonda kablosunun hasar görmesini önlemek için, katlanmasını önleyerek ve
sterilizasyon kutusuna 5 cm çapında daire şeklinde sararak yerleştirin.

•

Sondadan gaz kaçağı olduğunu anladığınız taktirde, kullanmayın ve Optikon teknik
servisine gönderin.
• Ünite ile verilenlerden farklı aksesuar ve kablo kullanımı emisyonların artmasına
veya ünitenin sisteminin bağışıklığının azalmasına yol açabilir. Taşınabilir
telekomünikasyon cihazlarından çıkan emisyonlar ünitenin verimini etkileyebilir.

-

• Yakınlarda yerleştirilmiş olan diğer cihazlarla tehlikeli şekilde karışmaların
gerçekleşmesini önlemek için ünitenin kurulumu ve kullanımı için tavsiye edilen
noktalara özenle uyunuz. Eğer alet tehlikeli bir şekilde diğer cihazlara karışıklıklar
yaratıyorsa (bunun nereden kaynaklandığını üniteyi açıp kapamak suretiyle kontrol
ederek anlayabilirsiniz), kullanıcıya aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak
karışmayı önlemesi tavsiye edilir:
Diğer cihazların yönünü değiştirmek veya cihazları farklı şekilde yerleştirmek.
Cihazlar arasındaki mesafeleri arttırmak.
Üniteyi diğer cihazların bağlı olduğundan farklı bir priz ağına bağlamak.
Satış temsilcisine veya bir OPTIKON 2000 yetkili servisine başvurmak.
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Çevresel önlemler
•

Patlama ve yangın çıkma risk imkanları bulunduğundan, sistemi hiç bir zaman
serbest alev bulunan mekanlarda kullanmayın.

•

Dikkat : N2O (Azot Protoksit) teneffüs edildiği taktirde, sağlık için tehlikelidir:
sistemi sadece, gazın kendine uygun bir emme sistemi ile ameliyathane dışına
çıkarıldığı taktirde kullanın.

•

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

•

CRYO-LINE sistemini havalandırma aralıklarını serbest bırakacak şekilde kurunuz.

•

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

•

Sistemi hava, oksijen veya azot protoksiti ile yanıcı aneztezik karışımların mevcut
olduğu mekanlarda kullanmayınız.

Elektrik ile ilgili uyarılar
•

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

•

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

•

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

•

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

•

CRYO-LINE ünitesi kullanım halinde olmadığı zaman, ana devre anahtarını kapalı
tutunuz.
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•

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

•

Sigortayı değiştirirken konsol arka panelinde belirtilmiş olduğu gibi aynı türde
sigorta kullanınız.
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4. SEMBOLLER
Aşağıdaki tablo I.E.C. tarafından onaylanmış birkaç sembolü ve bunların tanımlarını
gösterir. Yeterli alan olmamasından dolayı, bu semboller tıbbi aletler üzerinde çabuk ve
basit şekilde bilgi ve uyarı iletmek amacı ile kullanılırlar. Bazı durumlarda iki veya daha
fazla sayıda sembolü kullanarak özel anlamlar elde edilebilir.
Bunlar CRYO-LINE etiketi üzerinde kullanılan sembollerdir. Üniteyi kullanmadan önce bu
sembolleri ve tabloda gösterilen tanımlarını iyice öğrenmeniz gerekmektedir.
IEC TARAFINDAN YAYINLANMIŞ SEMBOLLER
SEMBOL

TANIM
DEĞİŞKEN CEREYAN
KORUYUCU TOPRAK HATTI
DİKKAT, EKTEKİ BELGEYİ
İNCELEYİNİZ
AÇIK (BESLEYİCİ AĞDAN
AYRILMA)
KAPALI (BESLEYİCİ AĞDAN
BAĞLANTI)
BF TİPİ İŞLEM GÖRMÜŞ TARAF
ELEKTRİK/ELEKTRONİK ALET
AYRIRIMLI ARTIK TOPLAMA
ISI ÖLÇÜMÜ BAĞLANTISI
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5. GENEL BİLGİLER
5.1 ÇALIŞMA KURAMI
OPTIKON CRYO-LINE isimli tıbbi cihazın çalışması için Joule-Thompson fizik prensibinden
yararlanılır, yani, yüksek basınçlı bir taktım gazlar, dış mekan ile ısı alış-verişi olmaksızın
yayılırlar ise, başlangıçtaki ısı ve basınca, son durumdaki basınca ve gazın kimyasal
oluşumuna göre değişen bir ısı değişikliğine uğrarlar. Bu prensibi ayakta tutan eşitlik
denklemi aşağıda gösterilmiştir:

µ=

∂T
∂P

H =0

µ işareti Joule Thomson katsayısını gösterir. CRYO-LINE ile kullanılan gazlar Azot proksiti
(N2O) ve Karbonik anitritdir (CO2), her ikisinin de Joule Thomson katsayısı normal ısıda
pozitiftir.

5.2 SİSTEMİN ANLATIMI
Optikon CRYO-LINE isimli tıbbi alet, vasıflı personel tarafından oftalmik cerrahi
ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın kullanılabileceği özel cerrahi
prosedürlerin listesi aşağıda belirtilmiştir:
•

Katarakt

•

Glokoma

•

Retina dekolmanı

•

Vitrektomi

OPTIKON CRYO-LINE isimli tıbbi cihaz –60°C aşan donma derecesini elde etmek için, tıbbi
türde ve sifonsuz tüplerde Azot proksiti (N2O) veya Karbon Anitriti (CO2) kullanır.
OPTIKON CRYO-LINE cihazı bir kontrol konsolu ve bir pedaldan oluşur.
Aksesuar olarak crioşirürjik bir takım sondalar, gaz filtresi ve tüplerin yerleştirilebileceği
alet taşıyıcı araba mevcuttur.
Bazı sondalarda bunların uç noktarında ulaşılmış olan ısının ölçümünü sağlamak için
kullanılan termal konverter mevcuttur. Sürekli olarak ölçülen ısı konsol ekranında
santigrat (°C) veya in Fahrenheit (°F) olarak görüntülenir. Sondalar yüksek ısı iletişimi
Cod. 131002 TR
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sağlayan malzemelerden yapılmış olup, çok çabuk soğuma ve donmaları mümkündür.
Sondanın kablosu 2 metre uzunluğundadır.

5.3 TEKNİK ÖZELLİKLER
PARAMETRE

ÖZELLİKLER

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

OPTIKON 2000 S.p.A.
via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - İtalya
CRYO-LINE
Tıbbi cihazlar yönergesi 93/42/CEE
EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ; EN 60601-1-2

Model: ................................
Yönergelere uygunluğu: ...........
Teknik standartlar: .................
ÖZELLİKLER
Saklama: .............................
Kullanım halinde: ...................
ÖZELLİKLER
Girişteki gerilim:....................
Frekans: ..............................
Cereyan tüketimi: ..................
Sigortalar:............................

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

100/120/220/240 V CA olarak seçilebilir
50/60 Hz
80 VA
220-240 V: 1 A T
100-120 V: 2 A T

PNEÜMATİK DEVRE
Besleyici gaz.........................sifonsuz tüplerde tıbbi N20 o CO2
Girişteki azami basınç..............70 bar - 1015 PSI

IEC 60601-1’ E GÖRE ALETİN SINIFLANDIRILMASI
Cereyan çarpmalarına
karşı koruma tipi:...................

Sınıf I

Cereyan çarpmalarına karşı koruma derecesi:
Crioşirürjik Sonda : ................. BF
Zarar verici su girişine karşı
Koruma tipi: ......................... IPX1
Anestesi karışımı bulunan bir ortamda
kullanım emniyeti
Hava veya oksijen veya azot protoksit
ile yanabilir ........................ uygun değildir
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BOYUTLAR
Yükseklik .............................
Genişlik...............................
Derinlik ...............................
Ağırlık.................................

172 mm
393 mm
470 mm
10 Kg

NOTLAR:
1) Belirtilmiş olan ağırlık ve boyutlar yaklaşık değerlerdir. (istenildiği şekilde xy veya zy olarak ta
belirtilebilir) veya xz olarak da gösterilebilir, neden olmasın?
2) Uyarı olmaksızın değişime tabi tutulabilecek özelliklerdir.

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

5.4.1 KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK YAYIMLAR
Cryo-Line aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere
üretilmiştir. Kullanıcılar Cryo-Line `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
Cod. 131002 TR

Uyum

Grup 1

Kategori B
Kategori A

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler
Cryo-Line 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.
Cryo-Line ev dahil yerleşim maksadıyla
kullanılan ve alçak gerilim şehir şebekesi
vasıtasıyla beslenen tüm yapılarda
kullanılmaya uygundur.

Uyumludur
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5.4.2 KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK BAĞIŞIKLIK
Cryo-Line aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere
üretilmiştir. Kullanıcılar Cyo-Line `in üretim maksadına uygun ortamlarda
kullanıldığından emin olmalıdırlar.
Bağışıklık Testi

IEC 60601 test seviyesi

Elektrostatik deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2

•

±6 kV temaslı

•

±8 kV hava

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

•

±2 kV güç hatları için

•

±1 kV giriş/çıkış hatları için

Akım
IEC 61000-4-5

•

±1 kV diferansiyel mod

•

± 2kV yaygın mod

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Uyum Seviyesi

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler

Taban döşemeleri ahşap, beton ya da
seramik karo olmalıdır. Tabanların sentetik
•
±8 kV hava
malzeme ile kaplaı olması durumunda, bağıl
nem oranı en az % 30 olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
•
±2 kV güç hatları için
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
•
±1 kV giriş/çıkış hatları için olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
•
±1 kV diferansiyel mod
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
•
± 2kV yaygın mod
olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
•
<5% UT (UT`de >%95
dalgalanma), 0.5 devir için işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır.Kullanıcının şehir şebekesindeki
•
40% UT (UT`de >%60
kesintiler esnasında Cryo-Line `i kesintisiz
dalgalanma) 5 devir için
olarak kullanması gerekli ise, Cryo-Line `in
•
70% UT (UT`de %30
bir kesintisiz güç kaynağından ya da
dalgalanma) 25 devir için
bataryadan beslenmesi tavsiye
edilmektedir.
•
<5% UT (UT`de >95%
dalgalanma) 5 saniye için
Güç Frekansı Manyetik alanı normal bir
Geçerli değildir.
ticari işletme ya da hastane ortamındaki
Cihazın manyetik hassasiyete
özelliklere sahip olmalıdır.
sahip herhangi bir parçası
bulunmamaktadır.
•

±6 kV temaslı

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

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

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

5.4.3 CRYO-LINE ile TAŞINABİLİR RF İLETİŞİM CİHAZLARI ARASINDA TAVSİYE
EDİLEN MESAFE ÖLÇÜLERİ
Cryo-Line, RF dalgalarının yayılımının kontrol altında bulundurulduğu elektromanyetik
ortamlarda calıştırılmak üzere üretilmiştir. Cryo-Line kullanıcıları taşınabilir RF iletişim
cihazları (vericiler) ile Cryo-Line arasında, cihazların maksimum çıkış gücüne uygun
olarak, aşağıdaki tabloda tavsiye edilen mesafeleri sağlamak suretiyle elektromanyetik
karışmayı engelleyebilirler.
Verici Frekansına göre Mesafe Ölçüleri
(m)
Maksimum Verici
150 kHz`den
80 MHz`den
800 MHz`den
Çıkış Gücü (W)
80 MHz`e kadar
800 MHz`e kadar
2.5 GHz`e kadar
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P
d= 2.3 √P
0.01
0.12
0.23
0.12
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
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 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; emilim veya yansıtılma suretiyle
etkilenebilmektedir.
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5.5 ELEKTRİK ŞEMALARI
OPTIKON 2000 S.p.A. talep üzerine, kullanıcının teknik vasıflı personeline aletin tamir
edilebilir parçalarının tamirinde kullanılmak üzere, elektrik şemalarını, parçaların
listesini, tanımları, ayarlar için bilgileri ve bunun dışındaki diğer bilgileri sağlayabilir.
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6. KURMA VE BAKIM
6.1 GİRİŞ
İşbu bölümde CRYO-LINE ünitesinin kurulması ve çalışma kontrolüne ilişkin tavsiye edilen
prosedür detaylı olarak açıklanmaktadır.
Sistemin kurulmasına müteakiben ve aletin çalışmasına ilişkin olarak yapılan tüm
çalıştırma kontrolleri, aynen belirtilen şekilde yapılmalı ve bunların olası cerrahi
ameliyat prosedürleri için cesaret veren bir olay olarak kabül edilmemelidir.
Kurma ve çalıştırmaya ilişkin bilgileri titizlikle adım adım takip ediniz, kısa süre
içerisinde cerrahi CRYO-LINE sisteminin mükemmel olarak çalıştırılması için gereken tüm
bilgileri kavradığınızı gözleyeceksiniz.

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

6.3 KURMA PROSEDÜRÜ
Sistemi kurmak için aşağıda belirtilenleri takip ediniz.
1. Aletin ve aksesuarlarının ambalajlarını açınız.
2. CRYO-LINE ünitesini 183001 arabası üzerine veya sabit bir yüzeye yerleştiriniz.
3. Besleme geriliminin arka panel üzerinde belirtilen değere uygun olduğunu kontrol
ediniz.
NOT
Bunların kullanımdan önce crioşirürjik sondaların temizliğini ve sterilizasyonunu yapmak kullanıcının
sorumluluğundadır.

4. Besleme kablosunu konsolun arka paneline bağlayınız ve fişe takınız.
5. Pedalı arka panele bağlayınız.
6. N2O veya çok kuru CO2 içeren sifonsuz bir tüp seçiniz.
Cod. 131002 TR
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7. Kalmış olabilecek nem ve kirleri dışarıya atmak için bir an için tüpün subapını açınız.
8. Çemberimsi sıkıştırma contasının pozisyonunun doğru olduğundan emin olarak, gaz
filtresini (ref 746109) buna ilişkin bağlantı aracılığı ile bağlayınız.
9. Yüksek basınç borusunu, filtreden konsolun arka paneline bağlayınız ve uç noktalarını
sıkınız.
DİKKAT!
ŞU ANDA TÜPÜN SUBABINI AÇMAYINIZ.
10. Ameliyat odası dışına atılacak gaz dağılımı için arka panel üzerindeki boşaltma
konektörüne bir boşaltma borusu bağlayınız.
11. Tüpün subabını açınız.
12. Arka panelde bulunan düğmeye basarak aleti açınız ve açıldığını kontrol ediniz.
13. CRYO-LINE sisteminden toz zerreciklerini dışarıya atmak için, aynı anda kumanda
pedalını ve interlock güvenlik pinini aşağıya indiriniz.
DIKKAT!
AZOT PROTOKSITI (N2O) ZEHIRLIDIR!
NOT
Bu işlem sadece aletin ilk kullanıldığı veya uzun zaman sonra kullanıldığı durumlarda gereklidir.

14. Crioşirürjik sonda bağlantısından koruma kapakçığını çıkarınız. Crioşirürjik sondanın
bağlantı yerini prize yerleştiriniz. Sonda konektörünün kapanma halkasını saat
yönünde ve bağlantı yeri konsol prizine iyice sabitleninceye kadar çeviriniz.
15. Termal konverteri buna denk gelen prize bağlayınız.
16. Aletin iyi bir şekilde çalışmasını sağlamak için tüpün basıncını ayarlayınız.

NOT
Elektrosubabların başlangıçta yapılan çalışma kontrolü sonrasında, sistem otomatik olarak crioşirürjik
sondayı arıtmaya başlar. Bu işlem sondanın buhar nemini yok eder. Herhangi bir ayarın yapılmasına gerek
yoktur. Sondanın arıtılması için yaklaşık 4 dakika bekleyiniz.
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7. ALETİN ÇALIŞMASI
7.1 ALETİN ANLATIMI
7.1.1 EKRAN
CRYO-LINE ünitesi LCD bir ekran ile donatılmış olup, işbu ekranda sistemin çalışmasına
ilişkin en önemli veriler (Basınç, Isı, Uygulama süresi), alarmlar ve kullanıcının belirlediği
veriler (Uygulama ısısı, uygulama süresi) belirtilir. Ekranın kenar kısmında bulunan iki
adet tuş sırası aracılığı ile aletin fonksiyonlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak
mümkündür.
7.1.2 SİSTEMİN DURUMU
Aşağıda aletin temel durumları açıklanmıştır:
•

No Probe:

•

Stand by:
sonda
bulunmaktadır.

•

Freezing:

•

Defrosting: sondanın ucunun buzunun çözülmesi fazıdır.

•

Venting:

pneümatik devre kapsamında artık gazın dışarıya atılmasıdır.

•

Purge:

sondanın ve aletin pneümatik devresinde ve parçalarında bulunan

sonda yerleştirilmemiştir.
yerleştirilmiştir,

ve

sistem

dinlenme

durumunda

sondanın ucunun donması fazıdır.

nemden arıtılması fazıdır.

7.1.3 SİSTEMİN BAŞLANGIÇ TESTİ
Bu fazda CRYO LINE otomatik olarak elektrosubabları denetler.

7.1.4 STANDART ÇALIŞMA
Standart çalışma şekli aletin temel çalışma şeklidir. Bu durumda pedala basıldığında
crioşirürjik sondanın donar. Pedal serbest bırakıldığında da sondanın buzu erimeye
başlar. Ekranda criosondanın ucundaki anlık ısı ve işlem süreci görüntülenir (şayet termal
konverter mevcut ise).
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7.1.5 ISININ KONTROLÜ
Bu prosedürün kullanımı sadece termal konverter ile donatılmış olan sondalar
kullanılarak mümkündür.
Isı kontrolü, buna ilişkin prosedür devreye sokarak yapılabilir (TEMP CTRL). Bu işlem ise
ekran üzerinde yan kısımda bulunan sembolün yakınındaki düğmeye basarak gerçekleşir.
Bu durumda, pedala basarak, sondanın belirlenmiş olan dereceye kadar donma
prosedürü devreye girer. Pedala basıldığı sürece ısı ekranda belirtildiği şekilde muhafaza
edilir. Pedal serbest bırakıldığında crioşirürjik sondanın ucundaki buzun erime prosedürü
devreye girer.

7.1.6 UYGULAMA SÜRESİNİN KONTROLÜ
Uygulama süresinin kontrolü, buna ilişkin prosedürü devreye sokarak yapılır(COUNT
DOWN). Bu işlem ise ekran üzerinde yan kısımda bulunan sembolün yakınındaki düğmeye
basarak gerçekleşir.
Bu durumda, pedala basarak, crioşirürjik sondanın donma prosedürü devreye girer, bu
işlem kullanıcı tarafından belirlenmiş sürenin bitmesine kadar devam edecektir. İşlem
sürecinin sona ermesi sesli bir sinyal tarafından belirtilir. İşlem sürecinin tamamlanması
sonunda crioşirürjik sondanın buzu otomatik olarak çözülür.
Sondanın donma safhası esnasında, cerrah istediği zaman işlemi devreye sokma pedalını
serbest bırakarak bu prosedüre son vererir ve buz çözülme prosedürüne geçebilir.

7.1.7 UYGULAMA SÜRESİNİN VE UYGULANAN ISININ KONTROLÜ
İşlem uygulama süresinin ve uygulanan ısının kontrolüI aynı anda ısı kontrolü
prosedürünün (TEMP CTRL) ve işlem süresi prosedürünün (COUNT DOWN) devreye girmesi
sağlanarak yapılabilir.
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7.2 ALETİN AYARI
İşbu bölüm aletin ayarına ilişkin bilgiler içermektedir. Tüm operatif kumandalar ve
ayarlar
aşağıda
görüldüğü
şekilde
tanımlanır
ve
açıklanır.
Aletin konektörleri ve diğer elemanları 1. şekilde tanımlanmıştır. Arka panelin
konektörleri ve diğer elemanlar 2. şekilde tanımlanmıştır.

1

2

2
6

4

5

3

Şekil 1. Ön görünüş

1) ARKADAN IŞIKLANDIRILMIŞ LCD EKRAN
İşbu ekran sayesinde kullanıcı:
Aktif olan fonksiyonları görebilir
Tüm efektif ve önceden belirlenmiş değerleri okuyabilir
Uyarıları ve hata mesajlarını okuyabilir
2) TUŞLAR
Silikon tuşlar sayesinde üniteye ilişkin değişik fonksiyonları seçmek mümkündür.
3) KONTRAST AYARLAYICISI
Ekran kontrastının ayarlanmasını sağlayan yuvarlak düğme.
4) SONDA KONEKTÖRÜ
Bu prize crioşirürjik sondanın pneümatik kablosu bağlanır.
5) GÜVENLİK SWITCH DÜĞMESİ
Bu interlock pini, sondanın içeride olmadığı durumlarda gaz geçişini önler.
6) TERMAL KONVERTER KONEKTÖRÜ
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Bu prize sonda termal konverteri konektörü bağlanır.
2

1
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Şekil 2. Arkadan görünüş

1) GAZ KONEKTÖRÜ
Yüksek basınçlı gaz için konektör.
2) SOĞUTMA PERVANESİ
Üniteden sıcak havanın çıkmasını sağlar.
3) SES AYARI KUMANDA DÜĞMESİ
Bu düğme kullanıcının CRYO-LINE ünitesinin ürettiği seslerin ayarını yapmasını
sağlar.
4) BESLEME GRUBU (DEVRE ANAHTARI GRUBU ON/OFF)
Ana devre anahtarı üniteyi açıp-kapatır. Sigortalar ve besleyici kablo prizi, bu
devre anahtarının yakınına yerleştirilmişlerdir.
5) FOOTSWITCH KONEKTÖRÜ
Üzerine basıldığı zaman CRYO-LINE ünitesinin fonksiyonlarının devreye girmesini
sağlayan pedalın konektörü için kapıdır.
6) SERİAL KONEKTÖR
Bu konektör, CRYO-LINE ünitesinin bir PC’ye serial iletişim ile bağlanmasını sağlar.
Bu konektör, aletin teknik servisi için gereklidir.
7) TOPRAKLI PRİZ
Aletin toprak hat potansiyalini kontrol etmek için kullanılan konektör.
8) GAZ KAÇIRMA KONEKTÖRÜ
Bu çıkışa gazın ameliyat odasının dışına çıkarılması için bir borunun bağlanması
gerekmektedir.
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7.3 KULLANICI ARA KARTI
CRYO-LINE ünitesi kullanıcı ara kartı, arkadan ışıklandırılmış bir LCD ekran ve bunun
kenarında bulunan 8 tuştan oluşmaktadır.
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Şekil 3. Ekran Grafiği

Ekran grafiği fonksiyon alanlarına bölünmüştür:
Sistemden kullanıcıya bilgi
1) Sistemin durumu ve hata mesajları.
2) Uygulama süresi veya donmaya kalan süre.
3) Crioşirürjik sondanın ısısı.
4) Pneümatik devre kapsamındaki mevcut basınç.
Kullanıcının sistem ile ilişkisi
5) Venting durumunun faaliyete geçirilmesi veya sondanın temizliğinin durdurulması.
6) Uygulama süresi ayarı.
7) Uygulama süresi kontrolünün faaliyete geçirilmesi.
8) Isı derecesinin Celsius (°C) veya in Fahreneit (°F) olarak görüntülenmesi.
9) Uygulanan ısının ayarı.
10) Uygulama ısısı kontrolünün faaliyete geçirilmesi.
Muhtelif fonksiyonlar ve bunlarla ilgili ayarı yapılan değerler, eşleştirilmiş oldukları
tuşların karşılığında yer almaktadır.
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7.4 SESLİ MESAJLAR
Bir ameliyathanede, konsol genellikle cerrahın arkasında yer alır, bu durumda cerrah
makinenin durumunu kontrol etmek için ekrandan faydalanamaz ve bununla beraber
düzen dışı olayları da farkına varamaz.
Bu nedenle, CRYO-LINE ünitesi bir ses frekans sintiayarı ile donatılmış olup, amaca uygun
sesleri üretebilir.
Sesli mesajlar aşağıdaki anlamlara bağlıdırlar:
1. Konsol üzerinde bulunan tuşlardan birinin basıncının onayı.
2. Uygulama süresinin hesaplanması.
3. Uygulama süresinin sonu.
4. Sonda temizlik süresinin sonu.
5. Sesli sinyal alarmı olarak:
i.

Aletin pneümatik devresi dahilindeki fazladan gazın basıncı

ii.

Sondanın iyi bir şekilde donmasını sağlayacak gazın basınç eksikliği.

iii.

Sistem testlerinden birisinin başarısızlığa uğraması.

iv.

Sonda konektörünü bağlantısının yanlışlıkla konsoldan ayrılması (Şekil 1,
ref.4).

v.

Sonda mevcut olmaksızın donma durumunun faaliyete girmesini sağlama
teşebbüsü.

vi.

Crioşirürjik sondanın donma prosedürünün devreye girmesinden 5 saniye
sonra belirlenen ısıya ulaşma imkansızlığı.
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8. KULLANICI ARA KARTI
8.1 DİL SEÇİMİ
Cihaz açıldıktan yaklaşık 3 saniye sonra, ön panelin silikon tuşlarından birine basarak, dil
seçimi arayüzüne erişmek mümkündür.
Bu arayüz ortaya çıktığı zaman, ekran üzerinde yer alan listeden, karşısındaki tuşa
basarak arzu edilen dili seçmek mümkündür. Daha sonra arayüzden çıkmak için Save
(Kaydet) yazısına ilişkin tuşa basmanız gerekmektedir.
Seçim işlemi böylece cihazın bir sonraki kullanımında da hafızaya alınır.

8.2 STANDART ÇALIŞMA

Uygulama süresi, sonda ısısı, pneümatik devre dahilindeki basınç, sistemin durumu,
önem taşıyan parametrelerdir.
Çalışma
1. Bir crioşirürjik sonda seçiniz.
2. Sonda konektörünü buna ilişkin konsol üzerinde bulunan bağlantı noktasına
takınız. Eğer sonda termal konverter ile donatılmış ise, ilgili konektörü konsol
üzerindeki bağlantı noktasına yerleştiriniz.
NOT
Sonda konektörünü konsol üzerinde iyice sıkışana kadar vidalayınız.
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3. Cerrahi prosedüre başlamadan evvel sondanın temizlik işleminin (Purge)
sonuçlanmasını bekleyiniz. Purge fazının sona erdiği sesli bir sinyal ile
belitilecektir.
4. Sondanın ucunu dondurmak için (Freezing), alete bağlı olan pedala basınız. Pedala
basıldığı zaman uygulama süresini hesaplayan timer faaliyete geçecektir.
5. Sondanın ucunun buzunu çözmek için (Defrosting), alete bağlı olan pedalı serbest
bırakınız. Buz çözülme fazını pneümatik devrenin boşaltılması izler (Venting). Her
iki durumda da tekrar pedala basarak donma fazına geri dönmek mümkündür
(Freezing).

DİKKAT!
Pneümatik devrenin boşaltılması fazının sonuçlanmasından önce sondayı
yerinden çıkarmayınız (Venting).
6. Faaliyet durduktan birkaç dakika sonra, sistem, criyoşirürjik sondanın pneümatik
kanallarında mevcut saklı nemi dışarıya atmak üzere yeni bir sonda temizliği
devresi öngörür (Purge). Bu durumdan çıkmak için konsol üzerinde bulunan Stop
düğmesine basılır. Sondanın donma fazının başlatılması için, (Freezing), alete
bağlı olan pedala basmak yeterlidir.

8.3 UYGULAMA SÜRESİNİN KONTRÖLÜ

Uygulama süresi, sonda ısısı (eğer termal konverter ile donatılmış ise), pneümatik devre
basıcı, uygulama süresi kontrolünün faaliyete geçirilmesi, uygulama süresinin ayarı önem
taşıyan parametrelerdir.
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Çalışma
1. Criyoşirürjik bir sonda seçiniz.
2. Sonda konektörünü buna ilişkin konsol üzerinde bulunan bağlantı noktasına
takınız. Eğer sonda termal konverter ile donatılmış ise, ilgili konektörü konsol
üzerindeki bağlantı noktasına yerleştiriniz.
NOT
Sonda konektörünü konsol üzerinde iyice sıkışana kadar vidalayınız.

3. Cerrahi prosedüre başlamadan evvel sondanın temizlik işleminin (Purge)
sonuçlanmasını bekleyiniz. Purge fazının sona erdiği sesli bir sinyal ile
belitilecektir.
4. Alet ekranı üzerinde bulunan COUNT DOWN yazısı karşılığında yer alan tuşa
basarak uygulama süresi kontrol faaliyetinin devreye girmesini sağlayın.
5. Aletin ekranı üzerinde sol tarafta +/- işaretleri karşılığında bulunan tuşlar yardımı
ile uygulama süresini ayarlayınız.
6. Sondanın donma fazının devreye girmesini sağlamak için (Freezing), alete bağlı
olan pedala basınız. Uygulamanın her saniyesi sesli bir alarm ile belirtilir. Ekranın
zaman nosyonu için ayrılmış olan bölümünde uygulamanın bitmesine ne kadar
kaldığı görüntülenir. Uygulama süresinin sonu yaklaşık 2 saniye süren ve aralıklı
bir alarm ile belirtilir.
7. Donma fazı, uygulama için öngörülmüş sürenin dolması nedeniyle veya konsola
bağlı olan pedalın serbest bırakılması nedeniyle sona erebilir. Bu faz sonunda,
sondanın buzunun çözülmesi (Defrosting) ve pneümatik devrenin boşaltılması
(Venting) işlemleri elde edilir.
DİKKAT!
Pneümatik devrenin boşaltılması fazının sonuçlanmasından önce sondayı
yerinden çıkarmayınız (Venting).
8. Faaliyet durduktan birkaç dakika sonra, sistem, criyoşirürjik sondanın pneümatik
kanallarında mevcut kalan nemi dışarıya atmak üzere yeni bir sonda temizliği devresi
öngörür (Purge). Bu durumdan çıkmak için konsol üzerinde bulunan Stop düğmesine
basılır. Sondanın donma fazının başlatılması için, (Freezing), alete bağlı olan pedala
basmak yeterlidir.
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8.4 UYGULANAN ISISININ KONTRÖLÜ
Kullanıcı ara kartı

DİKKAT!
Bu tür prosedür sadece termal konverter donatımlı crioşirürjik sonda ile
mümkündür. Uygunsuz sondaların kullanımı sisteme ve hastaya zarar
verebilir.
Çalışma
1. Crioşirürjik bir sonda seçiniz.
2. Sonda konektörünü buna ilişkin konsol üzerinde bulunan bağlantı noktasına
takınız. Sondanın termal konverter konektörünü konsol üzerindeki buna ilişkin
bağlantı noktasına yerleştiriniz.
NOT
Sonda konektörünü konsol üzerinde iyice sıkışana kadar vidalayınız.

3. Cerrahi prosedüre başlamadan evvel sondanın temizlik işleminin (Purge)
sonuçlanmasını bekleyiniz. Purge fazının sona erdiği sesli bir sinyal ile
belitilecektir.
4. Cihazın ekranı üzerinde bulunan TEMP CTRL yazısının karşısındaki tuşa basarak ısı
kontrolünün devreye girmesini sağlayınız.
5. Aletin ekranı üzerinde sol tarafta +/- işaretleri karşılığında bulunan tuşlar yardımı
ile uygulama süresini ayarlayınız.
6. Sondanın donma evresini (Freezing), başlatmak için, alete bağlı pedala basınız.
İstenilen dereceye ulaşıldığında, bu 1 saniye süren bir sesli sinyal aracılığı ile
belirtilir. Sonda istenilen dereceye 5 saniye içerisinde ulaşmadığı taktirde, sistem,
bir mesaj ve sesli bir alarm ( Yüksek frekanslı, 2san/5) aracılığı ile hatayı
belirtecek ve otomatik olarak erime (Defrosting) durumuna geçecektir.
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7. Erime evresini (Defrosting) başlatmak için alete bağlı olan pedalı serbest
bırakınız. Bu fazı pneümatik devrenin boşaltılma evresi (Venting) izleyecektir.
8. Faaliyet durduktan birkaç dakika sonra, sistem, criyoşirürjik sondanın pneümatik
kanallarında mevcut saklı nemi dışarıya atmak üzere yeni bir sonda temizliği
devresi öngörür (Purge). Bu durumdan çıkmak için konsol üzerinde bulunan Stop
düğmesine basılabilir. Sondanın donma evresinin başlatılması için, (Freezing),
alete bağlı olan pedala basmak yeterlidir.

8.5 SİSTEMİN KONTROLÜ
Kullanıcı ara kartı

Çalışma
Alet çalıştırıldığında, pneümatik elektrosubabların işlerliğini
değerlendirmek amacı ile bir kontrol uygulamak mümkündür.

ve

kapasitelerini

Başlangıç kontrolü yapılması istenmediği taktirde, ekranda bulunan SKIP yazısından
sonraki tuşa basınız. Her halükarda başlangıç kontrolünün aşağıdaki talimatlar uyarınca
yapılması önerilir:
1. Kurma prosedüründe açıklandığı gibi tüpü alete bağlayınız.
2. Aleti çalıştırınız.
3. Aletin çalışmasından birkaç saniye sonra bir ses duyulacaktır, bu ses devresinin
değerlendirme kontrolüdür.
4. Girişteki gaz yetersiz veya fazla yüksek ise, ekranda bir mesaj belirecektir. Tüp
üzerindeki redüktörü ayarlayınız veya basıncın cok düşük olması durumunda tüpü
değiştiriniz. Uygun basıncın elde edilmesi sesli bir alarm ile belirtilecek ve
ekrandaki hata mesajı yok olacaktır.
5. Sonda bağlantı noktasına bir crioşirürjik sonda takınız.
6. Eğer 1-5 numaralı işlemler doğru olarak uygulandı ise, devre kontrolü
başlayacaktır.
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7. Kontrollerden birinin kötü sonuçlanması durumunda teknik servise veya çalıştığınız
Optikon 2000 mümessil firmaya başvurunuz.

8.6 KAPATMA PROSEDÜRÜ
NOT
Cryo-Line cerrahi sisteminin uzun bir süre için kullanılmaması akibinde, aşağıda açıklanan
prosedürü uygulayınız.

1) Konsolu kapatmak için "POWER" devre anahtarına basınız.
2) Tüpün subabını veya merkezi gaz besleme tesisatının prizini kapatınız.
3) Gaz besleme kablosunu ve merkezi gaz besleme borusunu tesisat prizlerinden veya
yüksek basınçlı gaz tüpünden ve alet konsolunun arka panelinden çıkarınız. Kabloyu
değil fişi tutunuz.
4) Pedallı kumandayı konsolun arka panelinden çıkarınız.
5) Sonda ve termal konverter konektörlerini çıkarınız.
"Temizlik, sterilizasyon ve bakım" Bölümlerini inceleyiniz.
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9. TEMİZLİK, STERİLİZASYON VE BAKIM
Mevcut bilumum araç ve aletleri en mükemmel kullanılabilecek bir şekilde muhafaza
etmek sorumluluğu doktor personeline aittir. Bundan sonra göreceğiniz basit etaplar,
uygun bir bakım programı tespit etmenize yarayacaktır.
CRYO-LINE cihazının tekrar kullanılabilen cerrahi aletlerinin temizliği, kirlerden
arıtılması ve sterilizasyonu için, buna ilişkin kullanım bilgilerini inceleyiniz.
Konsol, pedal ve araba sterilize edilemezler, fakat aşağıdaki paragraflardaki bilgiler
doğrultusunda temizlenebilirler.
AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞ OLAN BİLGİLERE UYUNUZ
a) Cerrahi aletleri kimyasal sterilizasyona tabi tutmayınız.
b) Cerrahi aletleri sıcak hava ile sterilizasyona veya sıvısal sterilizasyona tabi
tutmayınız.
c) Crioşirürji sondalarının kullanılmadan önce en az 20 dakika kurutulması gerekir.

9.1 TEMİZLİK
9.1.1 ÜNİTE
1) LCD ekranı periyodik olarak arıtılmış suda nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile
temizleyiniz. Gerektiği taktirde, sadece nötr deterjan kullanınız.
2) Konsol üzerinde alkol, çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayınız.

9.1.2 AKSESUARLAR
Aşınma ve paslanmanın en çok rastlanan nedenleri: kullanım sonrası aletlerin temizliği
ve kurutulmasının tam yapılmaması; kimyasal etkenler veya sterilize eden çözeltiler;
musluk suyu ile yapılan temizlik; ameliyathame örtülerindeki temizleyiciye ait fazladan
deterjan kalıntıları; PH değeri uygun olmayan deterjanlar (en uygun PH değeri 7’dir);
düzgün bir şekilde çalışmayan otoklav. Her şeye rağmen aşınmanın esas nedenleri kan ve
tuzlu madde kalıntılarıdır.
1) Kullanımlarından hemen sonra crioşirürjik sondaların tüm parçalarını, bunlara
ilişkin kullanım talimatlarında yazılı bulunanları izleyerek suya batırınız ve iyice
durulayınız .
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9.2 STERİLİZASYON
9.2.1 ÜNİTE
1) Konsol, pedal ve tüp taşıyıcı arabanın sterilizasyonu yapılamaz.

9.2.2 KRİOŞİRÜRJİK SONDALAR
1) Criosirürjik sondalar otoklav kapsamında sterilize edilebilirler. Buna ait özel kullanma
talimatlarını inceleyiniz.

9.3 BAKIM
9.3.1 ÜNİTE
1) CRYO-LINE crioşirürjisinde kullanılan sistemi temiz, kuru mahallerde ve oda
sıcaklığında saklayınız.
2) Kullanım sonrası tüpün kablosunu çıkarınız.
3) Tüpün filtresini periyodik olarak değiştiriniz.
4) Cihazın tüm kullanım süresince mükemmel performansını korumak için, yıllık bir ayar
ve bakım programı belirlemek gerekmektedir. Kendi dağıtımcı firmanıza /yetkili
Optikon 2000 teknik servisine başvurunuz.
NOT
Sistemi güvenlik içinde kullanabilmek için, en az yılda bir kere EN60601-1 kanunu uyarınca cereyan
kaçırma limiti çerçevesinde uygunluğunu kontrol ediniz. Kendi bünyenizdeki bio mühendislik bölümüne,
dağıtımcı firmanıza/ yetkili Optikon 2000 teknik servisine baş vurunuz.

9.3.2 AKSESUARLAR
1) Crioşirürjik sondaların yanlış şekilde kullanılmasını veya düşmesini önleyiniz. İşbu
aksesuarların büyük titizlikle kullanılması ve her kullanım sonrası aşınma veya hasar
olup olmadığı tespit edilmek üzere incelenmesi gerekmektedir.
2) Crioşirürjik sondaların konektörlerinin dış O-ring’lerini periyodik olarak silikon yağı
veya gresi kullanarak yağlayınız. GEREĞİNDEN FAZLA YAĞLAMAYINIZ.
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DİKKAT!
1) Sentetik detarjan veya yağ kökenli sabunlar kullanmayınız.
2) Sondayı konsola bağlayan konektörün kullanım öncesi tamamen kurumuş
olduğundan emin olunuz; mevcut nem donma işleminin etkenliğini aksi
yönde etkileyebilir.
3) Yanlış ısı değerleri okunmasını engellemek için, termal konverterin
konektörünün tamamen kurumuş olduğundan emin olunuz.
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10. ARIZALARI TESPİT ETME KILAVUZU
10.1

İKAZ VE HATA MESAJLARI

Özel dikkat gerektirecek durumlar hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla, CRYOLINE ünitesi LCD ekran üzerinde ikaz ve hata mesajları görüntüler.
LCD ekranın üst orta kısmında hataya ilişkin kod numarası belirir.
Aşağıdaki tablo ikaz ve hata mesajlarını özetlemektedir.

HATA

MESAJ

X

Err 01 Test E1-EV4 failed

X

Err 01 Test E1-EV4 başarısız

X

Err 02 Test Loading failed

X

Err 02 Test Loading başarısız

X

Err 03 Test EV3 failed

X

Err 03 Test EV3 başarısız

X

Err 04 Test EV3b failed

X

Err 04 Test EV3b başarısız

X

Err 05 Test EV2 failed

X

Err 05 Test EV2 başarısız

X

Err 06 High pressure

X

Err 06 Yüksek basınç

X

Err 07 Low pressure

X

Err 07 Yetersiz basınç

X

X

MESSAGE

TÜRKÇE
UYARI

ERROR

WARNING

ENGLISH

Err 08 Footswicht pushed without the probe

X

Err 08 Pedala sondasız basıldı

X

Err 09Accidental probe disconnection

X

Err 09 Sondanın hata sonucu yerinden çıkması

X

Err 10 Thermocouple disconnection/failure

X

Err 10 termal konverter yerinden çıkması veya
kırılması

Err 11 Preset T cannot be reached
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DEĞİŞİK NİTELİKLİ PROBLEMLER

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

BELİRTİLER

DÜZELTME İŞLEMİ

Besleme hattı
CRYO-LINE tamamen çalışmaz durumdadır.

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

Gaz kaçağı
Adaptörden duyulabilir şekilde kaçak

a) Adaptör yeterince sıkıştırılmamıştır. Kuvvetlice
sıkıştırınız.
b) Bozuk conta. Contayı değiştiriniz.

Konsoldan kaçak

a) Fazla basınç. Çok fazla basınç alet etrafındaki
güvenlik subabının açılmasına neden olur: uygun
bir basınç kaynağına bağlantı yapınız.
b) Bozuk subab. Optikon teknik servisini çağırınız.

Sondadan kaçak

Cod. 131002 TR
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BELİRTİLER

DÜZELTME İŞLEMİ

Sondanın Donması

Sonda düzgün bir şekilde dönmüyor

a) Hatalı işlem basıncı. Tüpü değiştiriniz.
b) Sondada nem mevcut. Dışarı atma işleminin
bitmesini bekleyiniz (Purge).
c) Sonda filtrasi kirlidir. Tamir için gönderiniz.
d) Konsol filtreleri kirlidirler.Optikon teknik servisini
çağırınız.
e) Tüpün subabı kapalıdır. Tüpün subabını açınız.
f) Tüp boştur. Tüpü değiştiriniz.
g) Sifonlu türde tüp takılmıştır. Sifonsuz tüp ile
değiştiriniz.

Sondanın buzunun çözülmesi
Sondanın buzu çözülmüyor

a) Bozuk subab.Optikon teknik servisini çağırınız.

Hatalar
Err 01 den Err 05’ e kadar
Err 06

Err 07
Err 08
Err 09

Err 10

Err 11

Cod. 131002 TR

Optikon teknik servisini veya yetkili personele
başvurunuz.
Yüksek basınç. Aleti bu durumda kullanmayınız.
Kullanılan gaz türünü veya OPTIKON Cryo-Line
aletinin bağlı olduğu tesisin işlem basıncını kontrol
ediniz.
Yetersiz basınç. Aleti bu durumda kullanmayınız. Tüpü
veya OPTIKON Cryo-Line aletinin bağlı olduğu tesisin
işlem basıncını kontrol ediniz.
Sonda yerine takılmadan pedala basılmıştır. Pedala
basmadan önce sondayı yerine takınız.
Sondanın bağlantısının yanlışlıkla kopması. Optikon
teknik servisini veya yetkili personele başvurunuz.
Termal konverter yerinden çıkması veya kopması.
Termal konverter konektörünün alete bağlı olup
olmadığını kontrol ediniz. Problem halen mevcut ise
Optikon teknik servisini veya yetkili personele
başvurunuz.
İstenilen ısıya ulaşılması mümkün değildir. Pneümatik
devrenin basıncını kontrol ediniz. Eğer basınç 40
bar’ın altında ise tüpü değiştiriniz. Sondaya bir
temizlik devresi uygulayınız.
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11. AKSESUARLAR
11.1

TAVSIYE EDILEN AKSESUARLAR

KOD

183001

TANIM

GÖRÜNTÜ

Tüp taşıyıcılı alet arabası

Cod. 131002 TR

11-1

2010-03-08 Rev.C

CRYO-LINE

11.2

Kurma ve kullanım kılavuzu
OPTIKON 2000

MEVCUT CRİOŞİRÜRJİK SONDALAR

KOD

TANIM

GÖRÜNTÜ

133001

Katarakt için crioşirürjik sonda

133002

Retina için küresel crioşirürjik sonda

133003

Retina için spatül crioşirürjik sonda

133004

Retina için “T” şeklinde crioşirürjik
sonda

133005

Retina için “Bonnet crioşirürjik sonda

133006

Glokom için crioşirürjik sonda
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YEDEK PARÇALAR

NOT.
Kullanıcı tarafından uygulanabilecek bakım işlemleri sadece aşağıda belirtilen parçaların değiştirilmesi ile
sınırlandırılması gerekmektedir. Bunların haricindeki herhangi bir parça üzerinde yapılacak işlemler garanti
dahilinde değildir.

KOD

TANIM

GÖRÜNTÜ

132005

Gaz filtresi için yedek kartuş

132006

Tüp için CO2 pbağlantısı
(ÇIN)

132008

N20 tüpü için bağlantı
ISO5145

132009

Tüp için CO2 bağlantısı ISO5145

132010

Tüp için N2O bağlantısı
(FRANSA)
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E

S
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Sonda kablolarının sarılması ........... 3-2
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Uyarılar.................................... 3-1
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V
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Y
Yanabilir anestesi bileşimleri .......... 3-3
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