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AçIK cERRArfr ne,ıvrı,nKApAMA vp nı.Ğrıvıslz KEşME pRoBu ı<rsı BĞnİ
UÇ AI\IA TEKNİK Özrı_,ı-,İxr-,rnİ

ı. prob disposable olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır.

Ekstra herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır

2. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır,

3. prob, çene|erinin ucu atravmatik olmalı dokuların kör diseksiyonunu, yakalanmasını, vasküler

yapıların mühürlenmesini ve kesme işlemlerini yapabilmelidir.lstendiğinde mühürleme,

mühürleme ve kesme veya sadece kesme işlemlni birbirinden bağımslz yaPabilmelidir.

4. probun tutacındaki elcik ile çene açılarak ligasyonu yapılacak dokunun çeneye yerleŞtirilmesi

sağlandıktan sonra elcik sonuna kadar kapatılıp damar mühürleme işlemi baŞlatılmalıdlr. Damar

Mühürleme işlemi başlamadan önce probun çenesindeki basınçın yeterli ve uygun oldugunu

belirtmesi ve işlemi başlatması için probun tutacıgındaki elcikte iki kademeli düğme olmalıdır.

Birinci kademede çenelerdeki basıncın uygunlugunu bildirmeli, ikinci kademede ise mühürleme

işlemini aktive etmeli ve mühürleme işlemi sırasında basıncın tutarlı ölÇüde devam ettiğini

kontrol etmelidir. Takiben tutaçtaki kesme düğmesi ile probtaki bıçak aktive edilerek kesme

işlemi lsteğe baglı yapılabilmelidir.

s. saaecd ,ühürı"." işleminde ve mühürleme sonrası kesme işleminde çenenin proksimali ile

distali arasındaki dokuya uygulanan basınç her noktada esit olmahdır. Tutarlı basıncın

saglanması ve güvenli mühürleme işlemini yapabilmek için probun tutacıgındaki elcikte iki

kademeli düğme olmalıdır. Kademeli düğme ile geribildirim vermeyen problar dikkate

alınmayacaktır,
6. Güven|İ damar mühürleme işleminin yapılabilmesi için aletinin çenelerinin dokuya uyguladığı

basıncİn tutarlı ölçüde ve damar mühürleme işlemi bitinceye kadar devam etmesi, dokunun

elastin ve kolajen yapısının denatüre olması için şarttır. İki kademeli aktivasyon düğmesi ile bu

tutarlı ve sürekli basıncın çene tarafından dokuya uygulaması iÇin şarttır.Birinci kademede

çenelerdeki basıncın yeterli ve uygun oldugu, ikinci kademede ise mühürleme iŞlemi sırasında

b.r,n.,n tutarlı ölçüde devam ettiğini kontrol edimelidir, Basınc miktarının mühürleme iÇin

olması gerekenin altına inmesinde cihaz otomatik olarak işlemi durdurmalı ve kullanıclYa

mühürlemenin tamamlanmadıgını sesli ve görüntülü şekilde geri bildirim vermelidir. Sıralı olarak

yapılan vaka süresince tekrarlanan çoklu aktivasyonlarda aynı tutarlı ve sürekli basıncın dokuYa

uygulanmasıdır. Böylelikle cerrahın hem kullanım rahattığı hemde kas yorulmasına bağlı olarak

uylun basıncın uygu|anamama riski elimine edilerek hasta sağlığı ve güvenliği iÇin olmalıdır.

7. prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim saYesinde,

dokunun direncini ölçmeli ve ne kadar enerji vereceğini, ne kadar sürede vereceğini otomatik

olarak hesaplayarak dokunun elastin ve kolejen yapısını denatüre ederek kalıcı olarak

mühürleyebilmeli ve enerjiyi mühürleme işlemi bittikten sonra otomatik olarak kesmelidir.

8. Cihazın elden kumanda edilebilmesi için üstünde bir aktivasyon düğmesi bulunmalıdır.Cihaz

istenildiğinde elden,istenildiğinde ayaktan kumanda edilebilmelidir.

9. prob mühürleme ve kesme işlemini 7 mm dahil vasküler dokular üzerinde YaPabilmelidir.

10. Mühürleme aletinin güvenli damar mühürleme ve kesme işlemini ve manupulasyonunun

dikkatlice yapılabilmesi için uygulanacak olan ameliyatlardaki anatomik yapl ve cerrahi

işlemlbrdeki ihtiyaçlar göz önününe alınarak probun elcik kısmı kapatılarak iki kademeli

.ttiraryon düğmesinin ikinci kademesinde mühürleme işlemi başladıktan sonra güvenlik

açısından prob çene mekanizması sabitlenmelidir, Mühürleme yapılacak doku ve damarın
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hasta güvenliği açısından önemli olduğu için sabitlenmeyen problar dikkate

laktır.

|ıe 
ve Kesme iŞleminin güvenli yapılabilmesi ve mühür|eme hattının distalden sistolik

)ebiyle zorlanmamas| Ve kaçak verme ihtİmalinin minimize edilmesi için en fazla 2 mm
hyı muhakkak o|malıdır.

12. Şaft tamamen izolasyon maddesiy|e kaplanmış olmalıdır.
13, Yurt dıŞında İmal edilen probların CE belgesi ve ima|atçının Türkiye'de ki kuruluşuna verilen

aposti| kaşe|i satış yetki belgesi teklifle birlikte hastane idaresine verjlmelidir.
14, Probların,imonoPolar ve bipolar koter özelliği ihtiva eden, aynı anda iki adet bağımsız damar

mühürleme ve kesme probunun kullanılabileceği,giriş bulunan ve saniyede 3333 kez doku
emPedanŞ ölÇümü YaParak geribildirim verme özel|iği sahip cihaz ile beraber kullanıma uygun
olmalıdır. ı

15, Bağımsız damar mühürleme ve kesme probu, jeneratörün kontrolü ile güvenli ve kalıcı olacak
Şekilde ddmar mühürleme iŞlemini yapmalıdır. işlem sırasında probun kullanıldığı anatomik
bölge ve Çtvresindeki dokuların (hayati yapılar olabilir, Sinir gibi) termal ısı yayılımından minimal
etkilenme{i iÇin dokunun tiPine göre uygun akım değerinde ve uygun sürede enerji akarmalıdır.
I'F"|.te}.nolojili _elektro-cerrahi sistem kullanılma amao uygun olarak haİsas ö|çümleri
dokudaki direnÇ değiŞikliklerine göre eş zamanlı olarak yapabi|me-li ve kullanıcıyı yönlenİirerek
sonucund{ olabilecek insan hatalarının minimize etmelidir. Hasta güvenliği için bu kritik karar
kullanıclnır| 5 duYu organ|na gerek kalmadan cihaz tarafından karaİvermelidir. Doku direncinin
akımı iletn|edİği aŞamaYa ulaŞıldıgında hasta ve cerrah kullanıcı güvenliği |çin otomatik olarak
akımı kendlsi kesmelidir.

15, Prob.. dam{r mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan adığı geri bildirim sayesinde
mühürlemt iŞleminin gerÇekleŞmediği durumlarda kullanıcıya sesli ve LCD ekranda Türkçe yazılı
olarak uYaı|ı vermelidir.Ameliyathanenin ameliyat sırasındaki yerleşimi açısından kullanıcı cerrah
her zamarİ cihaz i|e göz teması kuramayacağı ön görülerek o|ası uyarı komutlarının tüm
ameliyathahe personeli tarafından anlaşılabilemesi için gereken bir özelIiktir.

L7,P.rob, dam|r mühürleme prensibi ile ça|ışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim sayesinde,
dokunun dLenc|ni ölçmeli ve bu işlemi yapabiIdiğini belgeleyebilmelidir.

18. AÇık cerrahi ameliyatlarında kullanılanacak olan ameliyatın türü ve methoduna göre anatomik
YaPl Ve cerrahi iŞlemlerdeki ihtiyaçlar göz önününe alınarak, Mühürleme aletinin güvenli
kullanlmı ve ilgili anatomik yapıya erişebilir olması için Probun şaftı en az 18,5 cm uzunluğunda
olmalıdır.

19. Mühürleme aletinin güvenli kullanımı ve manipülasyonunun dikkatlice yapılabilmesi için
uYgulanacak olan ameliyat|ardaki anatomik yapı ve cerrahi işlemlerdeki ihtiyaçlar göz önününe
alınarak. Çene aÇıklığı ile güvenli miktarda doku kavrayabilme, kesme uzunluğu ile de güvenli
mobilizasYon YaPmak üzere. Mühürleme hattı uzunluğu en az 165 mm ,Bıçağın kesi uzun|uğu
14(+/-1)mm olmalıdır.
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