
 

MONOPOLAR/BIPOLAR FORSEPS: 

El anahtarlı, monopolar, iğne uçlu elektrokoter forseps submammari ve subpektoral cep açmada 

önemli oranda fayda sağlar. Hedef, beklenen kanama başlamadan kanamayı önlemek ve bitişik 

dokulara kan gitmesini engellemektir. El anahtarlı, iğne uçlu elektrokoter forseps cerrahın tek ürünle 

diseksiyon ve hemostaz yapmasına olanak sağlar ve istenmeden kesilen damar kanamalarını kontrol 

eder.  Forseps, belirgin şekilde pıhtılaşma süresini kısaltır ve kanın bitişik dokulara gitme olasılığını 

düşürür. Cerrah, akım geçişini sağlayan anahtarı basılı tutarak forsepsin ucunu kapatır ve böylece 

kaza veya hatalar önlenebilir; forseps ayak pedalı ile de çalışır. Cerrah ürünün iğne uçlarını 

kapattığında iğne ucundan en uygun diseksiyon için akım geçer.  

Elektrokoter için diseksiyon ve hemostaz performansını belirleyen üç değişken bulunur:  (1) 

elektrokoter jeneratörü üzerindeki kesim ve pıhtılaşma ayarları, (2) ucun temas edeceği dokunun 

yüzey alanı, (3) cerrahın kestiği ya da pıhtılaştırdığı dokunun elektriksel direnci. Elektrokoter 

jeneratörlerinin ayarları üretici ve modellere göre değişiklik gösterir ve cerrah en uygun performansı 

sağlamak için operasyon sırasında ayarları kontrol etmelidir. Kesme ve pıhtılaştırmadaki düzgün oran 

sayesinde cerrah hem diseksiyon yapar hem de kanayan damarın kontrolünü sağlar. Bu elektrokoter 

için ValleylabTM  jeneratördeki en uygun ayarlar: kesme 50, pıhtılaştırma 50, karışım 3’tür. 

Elektrokoter ucunun temas ettiği doku yüzey alanı azaldıkça performans arttığından ince tip forseps 

ve iğne tip koter ucunda etkili ve etkin diseksiyon için en uygun akım sağlanır. Dokuların elektrik 

direnci doku tipi ve sıvı ya da kan olduğunda değişkenlik gösterir. Genel anestezide enjeksiyon kesi 

çizgisi dışındaki bölgeye yapılmalıdır; lokal anestezik sıvısı dokudaki elektrik direncini arttırır ve 

elektrokoter cihazının performansını düşürür. Yağın, kas dokusuna göre elektriğe olan direnci daha 

yüksek olduğundan subkutanöz yağ diseksiyonunda iğne uçlu elektrokoter kullanımı ile yüksek 

performans elde edilir. En iyi performans için, fasia diseksiyonunda elektrokoter iğne ucu kullanılmalı 

ve submammari/subpektoral cep açmak için elektrokoter forseps ucu kullanılmalıdır. Kapsamlı veri 

yayınları net bir biçimde kanıtlar ki, elektrokoter diseksiyonu anlatıldığı gibi doku travmasına ya da 

yanmadan dolayı tahribatına neden olmaz. Diğer diseksiyon ve cep diseksiyonu yöntemlerine kıyasla 

elektrokoter diseksiyonu prosedürün daha az travmalı ve kanamalı geçmesine yardımcı olur. Akım 

kaçağı ve yanmalara neden olmaması için elektrokoter cihazının özel bakım ve yalıtıma ihtiyacı vardır. 

Operasyon, temizleme ve sterilizasyon sırasında elektrokoter forsepsini diğer cihazlardan uzak 

tutunuz; böylece yalıtımı zarar görmez. Elektrokoter forsepsi diğer cihazlardan uzakta özel bir kutuda 

taşınmalı, temizlenmeli ve steril edilmelidir. Cerrah, forsepsi ya her zaman elinde ya da yalıtımlı bir 

haznede tutmalı, asla operasyon alanındaki bir yere bırakmamalıdır. Cep diseksiyonunda, cerrah her 

zaman forseps üzerindeki anahtarın yakınlığının farkında olmalı ve deri kenarları ve dokuları kuru 

tutmalıdır; böylece istemsiz deri yanıkları ve akım kaçakları engellenecektir. Bu basit ilkeleri 

uygulamak cerrahların bu cihazı diğer değerli ürünlerle birlikte güvenle kullanmasına yardımcı olur.  

 

 



Olası Hemostazlar 

Olası hemostaz, elektrokoterle cep diseksiyonu tekniklerinde geleneksel diseksiyon yöntemlerinin 

aksine kanama olmadan engellenmesi olarak tanımlanır. Geleneksel yöntemde cep oluşturulur ve 

kanama kontrolü için dokunun kanla dolması beklenir ve bu da yanma ve acıyı arttırır. Olası 

hemostazda cerrahlar damar yapısı detaylarına odaklanır, cep diseksiyonunda bilinçli olarak kanaması 

beklenen kan damarları yeri ve en küçük damar kontrolü el anahtarlı elektrokoter forsepsi ile 

yapılabilir. Cihaz değiştirme zorunluluğu olmadığından kanayan damarları kolayca kontrol edilir ve  

doku lekelenmeleri-yanmaları azaltılı ve önlenir. Herhangi bir diseksiyon yöntemi ile açılan optimal 

cep, taze ve kuru bir kadavra diseksiyonu gibi görünmelidir ve ilk insizyonda kanama dermal seviyede 

kalmalıdır.  
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TEBBETTS MONOPOLAR FORSEPS 

 

KULLANIM KILAVUZU 
 

Uyarı 
Lütfen buradaki tüm bilgileri okuyunuz. Hatalı taşıma ve bakım kadar hatalı kullanım da cerrahi 

cihazın aşınmasına sebep olur.  

 

Kullanım Kılavuzu 
Monopolar  forsepsler dokunun tutulması, diseksiyonu ve pıhtılaştırması için tasarlanmıştır. Bu 

forsepsler monopolar elektro cerrahi jeneratörü çıkışına monopolar kablo ve monopolar pıhtılaştırma 

parametreleri kullanılarak bağlanmalıdır. Jeneratörün maksimum 2000 Vp çıkışını aşmayınız.  

 
Uygun Monopolar Kablo 

# Bissinger monopolar cable 801xxxxxx 

 

Dikkat 
Elektro cerrahi ürünlerini sadece bu konu için özel eğitim almış kişiler kullanmalıdır.  

 

Kontrendikasyonlar 
Elektro cerrahi cihazlarının kullanımında rapor edilen yan etkiler: 

Yanlışlıkla yanlış yere yapılan doku ya da donanım hasarı. 
Yanıcı cerrahi örtüler içeren ve diğer yanıcı malzemeler rapor edilmiştir. 

Alternatif akım geçişi ile hastanın, doktorun ya da asistanın metal ile temas ettiği yerde yanıklar 

oluşturabilir.  

Elektro cerrahi kıvılcımları yanıcı gazla dolu ortamlarda patlamaya sebep olabilir (örn. anestetik 

gazlar). 

Organ perforasyonu. Ani şiddetli kanama. 

 

Kullanım ve güvenlik talimatları 
- Tüm cihazın parçaları kullanmadan önce tamamen temizlenmeli, arındırılmalı ve steril edilmelidir. 

- Her kullanımdan önce tüm cerrahi donanımlarının çizik, kırık ve yalıtım kusurları gibi görünen 
hasar ve aşınması olup olmadığını kontrol ediniz. Bıçaklar, uçlar, çentikler, kilitli ve engelleyici 

parçalar ile taşınabilir parçaları, yalıtımları ve seramik parçaları dikkatlice kontrol ediniz.  

- ASLA hasarlı ürün kullanmayınız. 

- ASLA yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanında cihazı kullanmayınız. 

- Cihazı hastanın üstünde bırakmayınız. 

- Pıhtılaştırma işlemi sadece temas yüzeyi görünebilir ise yapılabilir. Pıhtılaştırma işlemi sırasında 

herhangi bir metale dokunmayınız.   

 

 

 
 

 

 



Önlem & Uyarılar 
A.B.D. federal yasaları bu cihazın sadece doktorlar tarafından siparişi ile satışına kısıtlama getirmiştir.  

Elektro cerrahi ürünleri kullanılırken özel güvenlik  önlemleri alınmalıdır.  

Elektro cerrahi ürünler düzgün kullanılmazsa, yanlış ve dikkatsizce kullanılırsa belirli oranda şok, yanık 

ve ya patlamaya sebep olabilir. Yalıtım yapılmamış ürünleri topraklamamaya ya da bu ürünlere 
dokunmamaya özen gösteriniz. Bu ürünü kullanan her kişi pıhtılaştırma donanımını, diğer 

aksesuarlarını ve diğer bağlantılı donanımları bilmelidir. 

Her kullanımdan önce donanımları, aksesuarları ve cihazı test ediniz. Yanıcı madde ve anestetik 

bulunan ortamlarda kullanmayınız. Elektro cerrahi jeneratörleri doku tahribatı için tasarlanmış ve 

kullanılmaktadır ve düzgün çalıştırılmazsa tehlikeli olabilir. Elektro cerrahi jeneratörü üreticisinin 

belirttiği tüm talimatlara uyunuz ve gerekli önlemleri alınız. Elektrot ucu gücü açmadan önce her 

zaman açık olmalıdır. Pıhtılaştırılacak doku ile elektrot ucu temas ederken gücü açın.  

Elektrot ucu kullanımda iken diğer metal donanımlarla temas etmemesi gereklidir. 

Bu önlemler ve tedaviye uygun olmama durumu takip edilmediğinde hasta ya da görevlide 
yaralanmalar ve cihazın bozulması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. 

 

Tekrar işlem 
Ürün tasarımı, kullanılan hammadde ve hedeflenen kullanıma göre işlem tekrar sayısını belirlemek 

mümkün değildir. Cihazın ömrünü çalışılabilirliğinin yanı sıra nasıl taşındığı da belirler. 

Elektro cerrahi malzemelerinde malzemenin tipine ve zamana göre aşınma olabilir.   

 

Temizlik maddeleri silikon malzemeler için uygun olmalıdır. 

 

Hazırlama ve Taşıma 
Her kullanımdan sonra kiri ve lekeleri hemen cihazın üzerinden temizleyiniz.  Yanlış kimyasallar ya da 

sıcak su (>40oC) cihazın bağlantılarını ve temizlenmesini kötü şekilde etkiler. 

Cihazın depolanması ve kullanılacak alana taşınması kapalı ve hasarı engelleyecek biçimde olmalıdır. 

 

Makine ile tekrar işleme hazırlama 
Temizleme 

Cihazı sepetin içine yerleştiriniz ve aşağıdaki işlem sırasını takip ediniz. 

1. Soğuk su ile 1 dakika durulayınız.  

2. Şarjı boşaltınız. 

3. Soğuk su ile 3 dakika durulayınız. 
4. Şarjı boşaltınız. 

5. En az 5 dakika boyunca 55oC’de %0,5 alkalin ya da 45oC’de enzimatik temizleyici ile yıkayınız. 

6. Şarjı boşaltınız. 

7. 3 dakika ılık musluk suyu (40oC) ve nötrleştirici ile etkisizleştiriniz. 

8. Şarjı boşaltınız. 

9. 2 dakika ılık musluk suyu (40oC) ile durulayınız. 

10. Şarjı boşaltınız. 

 

Dezenfeksiyon 

Makine termal dezenfeksiyonu ulusal A0 değerlerine göre değerlendirilir (Bakınız. ISO 15883) 
 

Kurutma 

Cihazın dışını temizleme/dezenfeksiyon makinesi ile kurutunuz. Eğer gerekirse, elle pamuksuz bir bez 

ile ek bir temizlik yapabilirsiniz. Oyukları steril basınçlı hava ile kurutunuz. 

 

 
 



Elle tekrar işleme hazırlama 
Temizleme 

Üreticinin talimatlarına göre temizlik banyosunu hazırlayınız. 

1. Soğuk su ile ürünü görünür kirden temizleyiniz. Yapışmış kirleri yumuşak bir fırça ile temizleyiniz. 

2. Ürünü temizleme suyuna tamamen batacak şekilde yerleştiriniz. Üreticinin talimatlarına göre 

tutulacak zamanı belirleyiniz. 

3. Cihazı yumuşak bir fırça ile birkaç kez temizleyiniz. Tüm yüzeyler birkaç kez fırçalanmalıdır. 

4. Ürünü musluk suyu ile kullandığınız temizlik maddeleri durulanacak şekilde durulayınız.  

 

Dezenfeksiyon 

Üreticinin dezenfeksiyon için verdiği talimatlara göre dezenfeksiyon banyosunu hazırlayınız. Ürünü 

dezenfeksiyon banyosuna yerleştiriniz ve belirlenen bekleme süresine bakınız. Ürünün üzerinde 

dezenfektan kalmayıncaya kadar su ile durulayınız. 

 

Kurutma 

Elle kurutmayı pamuksuz bir bez ile yapınız. Oyukları ve kanalları ise steril basınçlı hava ile 

temizleyerek kurutunuz.  

 

İşlev testi ve paketleme 
Cihazın temiz olduğundan emin olunuz; gerekirse parçaları birleştiriniz ve operasyon talimatlarına 

göre işlev testi yapınız. Gerektiğinde, tekrar işlem prosedürünü cihaz gözle görünür şekilde temiz 

olana kadar tekrarlayınız. Paketleme ISO 11607’ye ve steril cihazların paketlenmesi için EN 868 

standartlarına uygun olmalıdır. 

 

Sterilizasyon 
Ürünün sterilizasyonu ile kademeli vakum öncesi işlemi (ISO 13060 / ISO 17665’e göre) ulusal 

koşullara göre sırasıyla belirlenir: 

- 3 vakum öncesi fazı, basınç en az 60 mbar. 

- Sterilizasyon sıcaklığı min. 132oC ve max. 137oC olmalıdır. 
- En kısa açık kalma süresi: 3 dakika 

- Kurutma süresi: en az 10 dakika 

 

Depolama 
Steril edilmiş cihazı kuru, temiz ve tozsuz ortamda 5oC ile 40oC arasında depolayınız.  

 

Tamir 
Asla kendi başınıza tamir için uğraşmayınız. Bakım ve tamir işlemi kalifiye ve eğitimli personel 

tarafından yapılmalıdır. Herhangi bir soruda ya da sorunda üretici ya da mediko-teknik bölümüyle 

temasa geçiniz.  
Dikkat: Kusurlu parçalar tamire gönderilmeden önce mutlaka tekrar işleme hazırlama prosedüründen 

geçmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Bakım-Onarım Onaylama Bilgisi 
Aşağıdaki donanım ve test talimatları için kullanılır; 

 

Temizleyici (makine için) 

 

 Neodisher FA by Dr. Weigert 

 Endozim by Ruhof  (enzimatik temizleyici)  

 Johnson&Johnson 

 Nötrleştirici: 
 Neodisher Z by Dr.Weigert 

 Temizleyici ve Arındıcı Cihaz: 

 Miele G 7736 CD 

 Miele ek parçası E 327-06 

 Miele MIS parçası E 450 

Detaylı bilgi için bakınız. 

SMP GmbH # 01707011901-2 

Nelson Labs # 200432706-02 

 

Eğer kimyasallar ve makineler varsa, kullanıcı aşağıdakiler göre onaylamalıdır. 
 

Taşıma 
Taşıma, temizleme, bakım ve depolamada tüm cerrahi ürünlere maksimum önem gösterilmelidir.  

 

Garanti 
Guenter Bissinger Medizintech müşterilerine test edilmiş ürünlerini özel olarak tedarik eder. Tüm 

ürünler maksimum kaliteyi karşılamak için tasarlanmıştır. Orijinal ürün üzerinde yapılan oynamalar, 

hatalı kullanım ya da hatalı taşıma gibi konular kabul edilmez.  

 

Semboller 
 

LOT numarası 

 

 

Referans Numarası 

 

 

 

Dikkat! 

 
 

Talimatlara bakınız 

 

 

 

Üretici 
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