
 
 

PADGETT ELECTRO 
DERMATOME MODEL B 

Seri ve Hatasız Keserek Greft Almak için  
 
 

 
 
 
 
Padgett Elektrikli Dermatom cihazı hızı ve hatasızlığıyla bir çok operasyondan kendini 

ispatlamıştır. Bu dermatom 10 cm’e kadar farklı genişliklerde greft alabilir. Kalınlık ayarı istenildiği gibi 
yapılabilir. Greftin uzunluğu alınan yerin uzunluğuyla orantılıdır. Düşük maliyetli kullan-at bıçaklar 
kullanmıştır. Deriyi kaldırmak için yapışkan bir malzeme kullanılması gerekmez.  
 
  Çalıştırma ve durdurma düğmesi geleneksel yer olan cerrahın işaret parmağının altındadır. 
Padgett Dermatom yüksek kaliteli malzemenin işlenmesinden, patlamaya dayanıklı ve sağlam olarak 
üretilmiştir. Her parçası birleştirme ve dikkatli incelemelerde düşük toleranslı olarak tutulmuştur. 
Cihaz alternatif akımda 120 ya da opsiyonel olarak(belirtiniz) 230 volt da çalışmaktadır. Her cihazın 
yanında Dermotom ünitesi, bıçağı, klempler, kablo ve güç kaynağı gibi önemli parçaları 
bulunmaktadır.  
 
 Her klemp 3 ayrı kesim genişliğine sahiptir; 5,7.5 ya da 10 cm. 
 
Model B 

 10 cm Genişliğinde Greft 

 Bağımsız Çalışabilir 

 Tamamen Steril Olabilir 

 Yağ bakımı gerektirmez 

 Hafiftir – sadece 1.5 kg 
 

Genel Bilgi 
 Eğer Dermatom ya da güç kaynağı kazara hasar 
gördüyse, ikisi birden Padgett Instrument Inc.’e inceleme ve 
ayarlama için geri gönderilmelidir. Patlama olmasını 
engellemek için, yıpranmış kablo yetkili biri tarafından 
değiştirilmelidir. Her 150 otoklav işleminden sonra kablo 
değiştirilmelidir. Her Otoklava girdikten sonra not alırsanız 
böylece takibini yapabilirsiniz. Eğer patlama koruyuculu fiş 
başka bir fiş ile değiştirilmesi gerekiyorsa, üretici bilgilerine 
uygun olarak değiştirilmelidir. 
 
 
 



Güç Kaynağı: Standart model B Elektrikli Dermatom cihazı sabit akım 12 volt motoru ile 
çalışmaktadır. 120V AC 50-60Hz girişli güç kaynağına bağlanarak çalışmaktadır. 230V için bizimle 
temasa geçiniz. 
 
Not:  
Belirtilmediği taktirde 12 volt motor ve 120 volt 50-60Hz akım girişli güç kaynağı ile gönderilmektedir. 
 
Dermatom ile deneme 
 

Deneme kesimi üzümler üzerinde yapılabilir. Dermatom tutuşu oldukça hafif olmalıdır. Kesim 
kalınlıkları çokludur. Bir çok oranda kesim denenebilir. Yüksek ve düşük açılarla kesim test edilebilir. 
    En iyi tutuşu cerrahın kendisi seçmelidir. Cihazı hissetmek ve baskı uygulamak önemlidir. 
 
 
Kalibrasyon 

 Kalibrasyon aleti yeni dermatomların 
içinde bulunur ve ya aksesuar olarak ayrıca sipariş 
edilebilir. Bu alet bıçağın ileri-geri hareketini 
ölçmede kullanılmaktadır. Eğer ileri-geri pimi 
verilerin dışındaysa, bıçak tıkırdar ya da atlama 
yaparsa istenen sonuçlar elde edilmez. Dermatom 
cihazı her kullanımdan önce kalibre edilerek 
kalibrasyon verilerinin içinde olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. 7 
   Kalibrasyon ölçüm aleti fotoğraftaki gibi 
ileri-geri pimi ve bıçak tabanı arasına yerleştirilir. 
Sağ ve sol taraf eşit olduğunda tamam demektir. İleri-geri pimi eğer düzlemde kalibrasyon aletinde 
net şekilde işaretlenmişse, cihaz kalibre olmuş demektir. Eğer pim düzlemin dışında ya da 
kenarındaysa, dermatom cihazı kullanılmamalıdır ve Padgett Instrument Inc.’e tekrar kalibrasyon için 
gönderilmelidir. Bu prosedür dermatom düştüğünde ya da istemsiz çarpmalarda ileri-geri piminin 
kalibrasyonunun bozulmasında önemlidir.  
 Amacımız Padgett Elektrikli Dermatom ile her deneyimin başarılı olmasıdır.  
 
 

 
 
 

 

 


