نمای جلوی دستگاه Force FX

شاخصه هشدار ( REMالکترود بازگشتی بیمار)
این شاخصه به رنگ قرمز روشن خواهد ماند تا وقتی
که شما پیلت استاندارد را به درستی به بیمار وصل
کرده و آنرا بوسیله سیم رابط به دستگاه متصل

دکمه حافظه

نمایید  .پس از اتصال صحیح  ،این شاخصه به رنگ

با فشار دادن این دکمه ،

سبز روشن می شود .

تنظیمات دستگاه به آخرین
تنظیم قبل از آخرین مرتبه
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کلید خاموش  /روشن

نمای پشت دستگاه Force FX
ورودی برق دستگاه

محل اتصال زمین حفاظتی

پیچ تنظیم صدا

کانکتور پدال پایی بایپالر

محل اتصال

کانکتور پدال پایی مونوپالر

وسایل اختیاری

مُدهای Bipolar
:Precise
 :Standardاین حالت همان  Bipolarمعمولی می باشد .
 :Macroاین حالت برای استفاده از  Bipolarدر مصارف  Macroبکار میرود .با قدرت یبشتر نسبت به ُمدهای دیگر بایپالر عمل
این حالت برای استفاده از  Bipolarدر اعمال خیلی دقیق بکار می رود و دارای تخریب جانبی بسیار کم می باشد.

میکند بطوریکه

برای برش بافت در بیماران با  Pacemakerمی توان استفاده کرد.

مُدهای Cut
:Low
 :Pureاین حالت برای انجام عمل برش ب ا میزان انعقاد بسیار کم میباشد (به عبارتی دیگر حداکثر قدرت برش بافت را دارد).
 :Blendاین حالت برای انجام عمل  Cutهمراه با انعقاد می باشد و در حقیقت تلفیقی از  Cutو  Coagulationاست.
ایي حالت برای اًجام عول برش با دقت بسیار باال و بدوى ایجاد جرقه در ًوک قلن کوتر هی باشد.

مُدهای Coag
:Desiccateاین حالت به عبارت دیگر  Contact Coagنامیده می شود و با چساندن نوک قلم کوتر به بافت  ،آن ناحیه را  Coagمی نماید.
:Fulgurateدر این حالت نوک قلم کوتر با فاصله نسبت به بافت نگهداشته می شود و برای  Coagنمودن سطوح وسیع با عمق کم بکار می رود.

:Spray

دراین حالت نیز نوک قلم کوتر با فاصله نسبت به بافت نگهداشته می شود و میتوان سطح بیشتری را به کمک جرقه ها  Coag ،کند.

