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Taşıyıcı kalınlığı ayarı 
Ayarlanabilir Skin Graft Mesher 0.1 mm’den 5 
mm ve fazlasına kadar doku taşıyıcısı 
kalınlığını içerebilir. Üst kesici silindirde (3) 
kesici bıçaklar birbirine geçirme işlemini 
yaparlar ve alt besleme silindirine (örs) geçen 
düz taşıyıcı levha üzerine yayılmış deri 
dokusuna pres yapar.(4).  
     
Yükseltme kadranı (1) üst kesici silindir ile alt 
örs silindiri arasındaki mesafeyi düzenler. 
Yükseltme kadranını (1) çevirirken her 
“tıklama” 0.1 mm’lik harekete karşılık gelir. 
Yükseltme kadranını hareket ettirmek için kilit düğmesini (2) aşağıya bastırmalısınız. 
Đki rulo arasındaki mesafeyi azaltmak için yükseltme kadranını (1) saat yönünde çevirin. 
Mesafeyi artırmak için kadranı saat yönü tersinde çevirin. 
Mesher’I taşıyıcı kalınlığına ayarlamak için lütfen aşağıdaki adımları takip edin. 

1. Kilit düğmesine (2) tamamen aşağıya kadar basın.  
2. Yükseltme kadranını (1) tamamen saat yönünde çevirin.  
3. 4Med taşıyıcı kullanıyorsanız yükseltme kadranını 5 “tık” çevirin. 
4. Örs silindiri ve bıçak silindirleri arasına taşıyıcıyı yerleştirin ve kağıtla kesişi kontrol 

edin. 
5. Kesiş sonuçlarına göre nihai mesafeyi ayarlayın.  

 
 
Oranları ayarlayın 
Her kesim bıçağı iki eş yarıdan oluşur ve her biri kesiş uzunluğuna 
katkıda bulunur. Đki eş bıçağın açısal konumunu değiştirerek 
meshing oranı ayarlanabilir. Đki eş bıçak tamamen paralel 
olduğunda, sonuç 1:1 meshing oranı ile minimal bir kesiştir. Bu 
genişleme tam olarak perfore olacak ve dokunun yatağına iyi bir 
drenaj ve yapışma sağlayacaktır. Eş bıçaklar arasında açının artırılması gerçek kesişin 
uzunluğunu ve meshing oranını 5:1 oranında artırır. 
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Genişletme Oranının Ayarlanması 
Ayarlanabilir deri dokusu Mesher cihazını düz bir yüzeye 
koyun. Mesher cihazını yükseltme kadranı size bakacak 
şekilde yerleştirin. Sağ elinizle kilitleme tekerini (6) saat 
yönü tersine çevirin ve sağ dişliyi (7) sağa itin. Bıçaklar 
serbest kalır ve silindirin kilitleme mekanizması otomatik 
olarak devreye girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
Silindir kilidi (8) açık konumu        Silindir kilidi (8) kapalı konumu 
   
 
Sol elinizle ayar tekerini (5) saat yönünde veya saat yönü tersinde çevirerek oranı ayarlayın. Eş 
bıçak hareket eder. Meshing oranı cihazın iç sol tarafındaki bir teker (10) bulunan bir işaretçi 
(11) ile gösterilir. Đşaretçideki işaretler şunlardır oo 4:1, 3:1, 2:1, 1.5:1 1:1  
Đstenilen orana erişildiğinde, kilitleme tekeri (6) iyice sıkılaşıncaya kadar saat yönünde 
döndürülmelidir. Bu sistemi açacaktır, ve bıçakları konumlarında kilitleyecektir.  
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      Oran 1:1    Oran 2:1                       Oran 5:1   
 

Deri Dokusunun Meshing işlemi  
 
Önemli: Bıçaklar sıkı değilse ve silindir kilidi 
açılmamışsa Mesher cihazını kullanmayan 
kalkmayın. 
 
Đlk önce deri dokusunu taşıyıcıya yerleştirin. Daha 
sonra silindirin önündeki düz yüzeye taşıyıcıyı 
yerleştirin. Đki silindirin rotasyonu bir krank 
mandalı veya özel bir güç birimi ile aktif hale 
getirilebilen bir vites dişlisi seti ile tatbik edilir. 
Krank mandalı sağ tarafta kilitleme tekerinin altında 
bulunan alt silindir şaftına (9) eklenebilir. Mandalın ileri hareket için ayarlandığından emin olun 
ve sonra taşıyıcıyı silindirlere doğru hareket ettirin. 
 
 
 
** UYARI: Deriyi ileri itmek veya çekmek için bıçakların yanında metal aletler 
kullanmayın. 
 
 
Eğer güç birimi varsa, Mesher isteğe bağlı transmisyona sahip sterilizasyon konteynırına monte 
edilmelidir. Güç birimi konteynırın içinde olmalıdır. Mesher cihazını güç birimi transmisyonuna 
tam olarak hizalamak gerekli değildir. Güç birimi açıldığında, Mesher otomatik olarak yerine 
geçecektir. Sistem konteynırın kapağındaki ve Mesher cihazının sağ ve sol tarafında bulunan 
açma/kapama düğmeleri ile aktif hale getirilebilir. Krank mandalı, Mesher güç birimi 
transmisyonuna asılıyken kullanılamaz. Güç opsiyonunu kullanarak tek bir operatör tüm sistemi 
aktif hale getirebilir. Sağ taraftaki kol taşıyıcı levhasını Mesher cihazına besler ve sol kol 
düğmeyi aktif hale getirir. Sağ kol Mesher cihazının arkasından çıkmış taşıyıcıyı takip eder. 
Birim düğmelerden birine basılarak durdurulabilir. 
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Temizleme Talimatları. 
 
Ayarlanabilir deri dokusu Mesher cihazı iki menteşeli parçadan yapılmıştır: üst ve alt; bunlar 
temizlik ve bakım için açılabilir. Mikrometrik bir 
yükseltme kadranı iki parçayı bir arada tutar. Bir itme-
çekme kilidi (12) iki parçayı yükseltme kadranına kilitler. 
Bunun Mesher cihazına doğru itilmesi iki parçayı kilitler ve 
Mesherin içinden dışarıya çekilmesi veya itilmesi onu açar. 
Eğer Mesher cihazını açmak çok zor ise, yükseltme 
kadranının tamamen aşağıya çevrilmediğinden emin olun. 
Eğer tamamen aşağıya çevrilmişse saat yönü tersinde bir 
tık hareket ettirin. 
 
Arıtılmış suda durulayarak her prosedürden sonra 
temizleyin.  
* Mesher cihazı üzerinde hiç bir zaman tuzlu malzeme 
kullanmayın.  
Döndürme tekerini durularken döndürün. Yumuşak kıl fırça 
ile kalan artıkları atın. Üst kesici silindir koruma ağlarını 
(11) çıkarmak gerekebilir. 
Mesher cihazı açıkken arkadan koparın. Korumaları yerine 
koymak için her koruma çifti arasında bir boşluk bırakarak 
korumaları bıçakların üzerine yerleştirin. Tüm birimi 
dikkatlice silin ve temizledikten sonra kurulayın. 
 

 
Sterilizasyon 
Ayarlanabilir deri dokusu Mesher cihazı her meshing 
prosedürü öncesinde sterilize edilmelidir. Bu cihazda 
yağlama kullanılmamalıdır. Her kurum uygun metotla 
kendi sterilizasyon prosedürünün verimliliğini 
sağlamalıdır; örneğin piyasada mevcut kimyasal veya 
biyolojik monitörleri kullanarak. Bu alet otoklav veya flaş 
otoklav işlemine tabi tutulabilir. 
                                                                               

                                                                                                                        Mesher cihazı temizlik için açılmıştır. 
Üretici: 4 Med Ltd.  
P.O. Box 489, Kfar-Sava 44104 Israel 
Tel: +972 9 7425985, Fax: +972 9 7427598 
E-mail: info@4med.co.il 
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