
Model S Slimline DermatomeModel S Slimline DermatomeModel S Slimline DermatomeModel S Slimline Dermatome    
 
 
Model S Komple Set’te yer alanlarModel S Komple Set’te yer alanlarModel S Komple Set’te yer alanlarModel S Komple Set’te yer alanlar    
 
Güç kaynağı 
Makinanın gövdesi 
Kalibrasyon cihazı 
Tornavida 
Dermatome muhafazası 
1 inch’lik bıçak klipsi (ayrıca sipariş ediliyor) 
2 inch’lik bıçak klipsi 
3 inch’lik bıçak klipsi 
4 inch’lik bıçak klipsi 
390 cm güç kablosu 
750 cm güç kablosu (ayrıca sipariş ediliyor) 
Dermatome taşıma çantası 
 
Sterilizasyon tepsisi (ayrıca sipariş ediliyor) 
 
 
SınıflandırmaSınıflandırmaSınıflandırmaSınıflandırma    
 
60601-1/IEC 60601-1 ile uyumlu, Sınıf 1, Tip BF 
Kısa şarj etme süresi ile sürekli kullanım 
Dermatome kullanımında çalışma süresi: 30 saniye faal, 5 dakika30 saniye faal, 5 dakika30 saniye faal, 5 dakika30 saniye faal, 5 dakika    dinlendirme.dinlendirme.dinlendirme.dinlendirme. 
İnfilak riski: Yanıcı anestetiklere yakın kullanmayınız. 
 
 
Teknik özellikleriTeknik özellikleriTeknik özellikleriTeknik özellikleri    
 
Giriş voltajı   100-250 V 
Giriş frekansı   50 / 60 Hz 
Çıkış voltajı   48 V 
Çıkış akımı (Amper)  2 A 
Faal durumdaki ısı aralığı -20 ile 50 C arası. Nem: yoğuşmasız %10 ile %95 arası 
Saklama ısı aralığı  -40 ile 55 C arası. Nem: yoğuşmasız %10 ile %95 arası 
Toplam ağırlık   700 gr 
Emniyet kriterleri  UL 60601-1 
    CUL (CSA) 22.2 no.601-1 
    TÜV EN60601-1 
EMC    FCC Part15, CISPR11 (EN55011) 
 
 
Riskler ve UyarılarRiskler ve UyarılarRiskler ve UyarılarRiskler ve Uyarılar    
 
Tehlike: Yanıcı anestetiklere yakın kullanmayınız. 
 
Bıçağın hareketi ısınmaya neden olacağından, hastanın dokusuna ısı kaynaklı (yanık 
benzeri) hasar verebilecektir. Dermatome, hastayla temas halindeyken ileri doğru 
hareket ediyor olmalıdır. 
 



Dermatome ile, özellikle de hasta ile temas halinde olarak 30 saniyeden daha uzun süre 
çalışmayınız. Birden fazla sayıda graft alınacaksa, her bir graft alma arasında 5 
dakikadan az olmamak kaydıyla cihazı soğutma süreleri kullanınız. 
 
Uyarı: Elektrik şoku riskini bertaraf etmek için, güç kaynağının kapağını açmayınız. 
Herhangi bir tamirat gereksiniminde bakım merkeziyle irtibat kurunuz. 
 
Model S Dermatome’da cihazın gövdesine nem girmesini engellemek için yalıtım 
kullanılmıştır. Demontaj ve tekrar montaj işlemlerinde bu yalıtım parçaları hasar 
görebilecektir. Benzer durumlarda bakım merkezine başvurunuz. 
 
Yalnızca cihaz ile birlikte gelen güç kaynağı, gövde elemanı ve gövde bağlantılı kabloyu 
kullanınız. 
 
Kuzey Amerika’da kullanılan tek fazlı 220 V prizlerle kullanmayınız. Tamirat gerektiren bir 
hasar oluşacaktır. 
 
Güç kaynağını ve güç kablosunu otoklava tabi tutmayınız. 
 
Bıçaklar steril ve tek kullanımlık üretilmişlerdir. Birden fazla kez kullanmayınız.Bıçaklar steril ve tek kullanımlık üretilmişlerdir. Birden fazla kez kullanmayınız.Bıçaklar steril ve tek kullanımlık üretilmişlerdir. Birden fazla kez kullanmayınız.Bıçaklar steril ve tek kullanımlık üretilmişlerdir. Birden fazla kez kullanmayınız.    
 
 
ÖnemÖnemÖnemÖnemli Notlarli Notlarli Notlarli Notlar    
 
Bu cihaz, hastanın uzman sağlık personelinin gözetimi altında olacağı hastane ve benzer 
klinik ortamlarda uzman kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. 
 
Mükerrer otoklav işlemi gövde bağlantılı kabloyu zamanla yıpratacağından, her 400 
otoklav sonrası bu kablonun değiştirilmesi gerekmektedir. 
 
Temizlik için ilgili bölüme bakınız. Burada belirtilen ısı ve süreleri aşmayınız. 
 
Yalnızca, doğru boyutlarda ve Integra Padgett bıçakları kullanınız. 
 
Güvenlik önlemi: Kullanılmış bıçaklar, çevreye ve kişilere zarar vermemesi için özel 
emniyetli atık kutularına atılmalıdır. 
 
Cihazı hiçbir şekilde soğuk dahi olsa suya veya herhangi bir sıvıya batırmayınız. Bu, 
tamirat gerektiren bir hasara neden olacaktır. 
 
 
Padgett Model S ElektrPadgett Model S ElektrPadgett Model S ElektrPadgett Model S Elektriiiikli Dermatokli Dermatokli Dermatokli Dermatome ile deneme kesişime ile deneme kesişime ile deneme kesişime ile deneme kesişi    
 
Her cerrah için kesme açısı ile cihaza elle uygulanan basınç farklı olacaktır. Kişiye en 
uygun açının ve basıncın bulunabilmesi için bir greyfurtun kabuğunun içteki beyaz 
kısmıyla denemeler yapmak en iyi sonucu verecektir. Kesme basıncının çok hafif olacağı 
bir tutuş şekli bulunmalıdır. Greyfurt kabuğuyla değişik kalınlıklarda kesme yapıldıkça 
bunlar yol gösterici olmak üzere not edilmelidir. 
 
 
KalibrasyonKalibrasyonKalibrasyonKalibrasyon    
 



Yeni Dermatome’larla birlikte bir kalibrasyon aleti verilmektedir. Bu, ayrıca bir aksesuar 
olarak da sipariş edilebilir. Bu aletin amacı, bıçağa hareket veren titreşimli (salınımlı) 
pimin doğru ayarda olup olmadığını göstermektir. Bu pim doğru ayarda olmadığında 
bıçağın takılması veya atlaması sonucu doğmaktadır. Bu da arzu edilmeyen ve yetersiz 
sonuçlara sebebiyet verecektir. Dermatome her bir kullanımdan önce bu kalibrasyon 
aletiyle kontrol edilmelidir. 
 
Kalibrasyon ölçüm aleti titreşimli pim ile bıçak yatağının arasına sokulur. Bunu hem 
sağdan hemde soldan aynı kolaylıkla yapabilirsiniz. Titreşimli pim kalibrasyon aleti 
üzerinde gösterilen ayar işaretlerinin arasında kalıyorsa, cihazın ayarı iyi durumdadır. Bu 
sınırların dışında kalındığı durumlarda ise, Dermatome ayarsız durumdadır ve kalibrasyon 
için bakım merkezine gönderilmelidir. Cihazın yere düşürülmesi veya bir sebeple pimin 
herhangi bir yere çarpılması sonucu ayar bozulabilecektir. Bu yüzden, her kullanım 
öncesi kalibrasyon kontrolünün yapılması çok önemlidir. 
 
 
Güç KaynağıGüç KaynağıGüç KaynağıGüç Kaynağı    
 
Güç kaynağının üzerindeki yeşil ışık Dermatome’un kullanıma hazır olduğunu 
göstermektedir. Kullanım öncesi düğmenin açılması ile yeşil ışığın yanması arasında 2 
saniyelik bir süre geçebilecektir. 
 
 
Model S Slimline Dermatome’un KullanılmasıModel S Slimline Dermatome’un KullanılmasıModel S Slimline Dermatome’un KullanılmasıModel S Slimline Dermatome’un Kullanılması    
 

• Dermatome her kullanımdan önce sterilize edilmelidir. 
• Dermatome’da ayrılabilir bir kablo bulunmaktadır. Bu kablo renk kodludur. Gümüş 

renkli uç cihazın gövdesine, siyah renkli uç ise güç kaynağına takılır. Uçlar farklı 
olduğu için, kazara da olsa uçları yanlış yerlere takmak olası değildir. Elektrik 
şokuna karşı, kablonun tasarımında bir ters pim konfigürasyonu mevcuttur. Doğru 
bağlantı için noktaların aynı hizada olması gerekmektedir. Bu ara kablonun 
cihazın gövdesinden çıkarılması için gümüş renkli kısımdan kavramak 
gerekmektedir. Böylelikle, kullanım esnasında kablo gerildiği zaman bile 
kablonun yerinden çıkması veya gevşemesi sonucu bir güç kaybı 
yaşanmayacaktır. 

• Bıçaklar yalnızca tek kullanımlıktır. Birden fazla kez kullanmayınız.Bıçaklar yalnızca tek kullanımlıktır. Birden fazla kez kullanmayınız.Bıçaklar yalnızca tek kullanımlıktır. Birden fazla kez kullanmayınız.Bıçaklar yalnızca tek kullanımlıktır. Birden fazla kez kullanmayınız.    
• Açma/kapama düğmesi, başparmakla kumanda edilecek şekilde gövdenin 

üzerindedir. Pülsasyon konumuna getirmek için düğme ileri itilir. Düğme 
bırakıldığında cihaz kapalı konumdadır. 

• Bıçağa, cihaza takılmadan önce çok ince bir tabaka halinde mineral yağ tatbik 
edilmelidir. Bıçağın en büyük flanşının olduğu taraf yukarı gelecek şekilde 
yerleştirilmelidir. Dermatome iki elle tutulmalıdır. Bıçağın kılavuz deliğini titreşimli 
pimin olduğu yere geçirip, başparmaklarınızı yan vidaların üzerine koyunuz. 
Başparmaklarınızı kullanarak bıçağı aşağı ve öne doğru itiniz. Bıçak kolaylıkla 
yatağa oturacaktır. Bıçak yatağında ve bıçakta herhangi bir parçacık veya yabancı 
madde olmamalıdır. Bu, bıçağın serbest hareketini engeller. Bıçak, her iki 
ucundaki oyuklardan tutarak iki elin işaret parmaklarıyla cihazdan çıkarılır. 

• 2, 3 veya 4 inch’lik klipslerden uygun olanını seçiniz. 1 inch’lik klips ayrıca sipariş 
edilebilir. Bıçağı bir tornavidayla yerine iyici sıkınız. Klampta herhangi bir parçacık 
olmamasına dikkat ediniz. Vidalar iyice sıkılmış ve sabitlenmiş olmalıdır. Yalnızca, 
cihazla birlikte tedarik edilen tornavidayı kullanınız. 



• Graft’ın istenen kalınlığı daha önce kullanıcı tarafından saptanmış olacaktır ve 
kalınlık ayarı cihazın yanında yer alan ayar mekanizmasıyla yapılacaktır. 
Gösterilen kalibrasyonlar (ayarlar) inch ve milimetrenin binde birleridir. 

• Cihazın ağırlığının büyük bölümü cihazı kullanan el tarafından karşılanmaktadır. 
Böylelikle de kesici kenar ile hastanın bedeni arasındaki basınç kontrol 
edilebilmektedir. Cihazın 25 ile 45 dereceler arasında bir açıyla tutulması 
gerekmektedir. Kesilen graft Dermatome kafasında yer alan cepte katlanarak 
kalacaktır. Graftı koparmak için, Dermatome’u yukarı kaldırıp donör bölgeden 
çekmeniz yeterli olacaktır. 

• Bıçağın ileri geri hareketiyle oluşan ısı hastanın bedeninde ısı kaynaklı bir hasara 
neden olabilecektir. Dermatome, hastanın bedeniyle temasa geçtiği anda, graft’ın 
alınmasına kadar yalnızca ileri yönde bir hareket uygulayınız. Klinik deneyimler, 
20 cm.lik bir graft’ın en fazla 30 saniyede alınabildiğini göstermektedir. 
Dermatome’u 30 saniyeden fazla çalışır durumda tutmayınız. Birden fazla sayıda 
graft alınacaksa, her bir graft alma arasında 5 dakikadan az olmamak kaydıyla 
cihazı soğutma süreleri kullanınız. 

 
 
Bakım ve Teknik HizmetBakım ve Teknik HizmetBakım ve Teknik HizmetBakım ve Teknik Hizmet    
 
Model S Slimline Dermatome’da kullanıcı tarafından teknik bakımı yapılabilecek parçalar 
bulunmamaktadır. Bütün bakım ve tamiratın Integra Padgett Dermatome Bakım 
Merkezi’nde yapılması gerekmektedir. Ehil olmayan kişilerce yapılan bakımlar garantiyi 
ortadan kaldırır. Dermatome gövdesinin, güç kaynağının ve ara kablonun her yıl bakım 
merkezine yıllık bakım için gönderilmesi tavsiye olunur. 
 
 
 
 
TemizlikTemizlikTemizlikTemizlik    
 

• Kullanım sonrası en kısa sürede temizleyiniz. 
• Suya batırmayınız. Deterjanlı ve nemli temizlik bezi veya fırça ile temizledikten 

sonra nemli bezle durulayınız. 
• Nemli bez veya fırçayı motorlu gövdeden (sap bölümü) başa doğru silerek 

kullanınız. 
• Temizlik esnasında cihazı sıvının sap bölümünden uzağa akacağı yönde tutunuz. 
• Mutlaka kurulayınız. 

 
 
 
SterilizasyonSterilizasyonSterilizasyonSterilizasyon    
 
Flaş Buhar SterilizasyonuFlaş Buhar SterilizasyonuFlaş Buhar SterilizasyonuFlaş Buhar Sterilizasyonu    
 

• Enine konumlanmış muhafaza klipsini çıkarın. Titreşimli (salınımlı) pime zarar 
vermemek için azami özeni gösterin. Aksi takdirde, Dermatome’un ayarı 
bozulabilecektir. Kalibrasyon bölümüne bakınız. Her kullanımdan önce Her kullanımdan önce Her kullanımdan önce Her kullanımdan önce 
kalibrasyon kontrolü yapınız.kalibrasyon kontrolü yapınız.kalibrasyon kontrolü yapınız.kalibrasyon kontrolü yapınız.    



• Flaş sterilizasyon esnasında, dermatome ve ayrılabilir ara kablosu sarılı konuma 
veya sarılı olmayan konuma getirilebilir. Dikkat: Güç kaynağını ve güç kablosunu Dikkat: Güç kaynağını ve güç kablosunu Dikkat: Güç kaynağını ve güç kablosunu Dikkat: Güç kaynağını ve güç kablosunu 
sterilize etmeyiniz.sterilize etmeyiniz.sterilize etmeyiniz.sterilize etmeyiniz.    

• Önceden hazırlanmış otoklav haznesine koyunuz. 
• 132 C’de 30 psi basınçla 4 dakika sterilize ediniz. 
• Yarı açık konumdaki sterilizatörde en az 5 dakika bekletiniz. Dikkat: Elleyebilecek Dikkat: Elleyebilecek Dikkat: Elleyebilecek Dikkat: Elleyebilecek 

soğukluğa ulaşmadan çıkarmayınız.soğukluğa ulaşmadan çıkarmayınız.soğukluğa ulaşmadan çıkarmayınız.soğukluğa ulaşmadan çıkarmayınız.    
 
 
Buhar SterilizasyonuBuhar SterilizasyonuBuhar SterilizasyonuBuhar Sterilizasyonu    
 

• Buhar sterilizasyonu esnasında, dermatome ve ayrılabilir ara kablosu sarılı 
konuma veya sarılı olmayan konuma getirilebilir. Dikkat: Güç kaynağını ve güç Dikkat: Güç kaynağını ve güç Dikkat: Güç kaynağını ve güç Dikkat: Güç kaynağını ve güç 
kablosunu sterilize etmeyiniz.kablosunu sterilize etmeyiniz.kablosunu sterilize etmeyiniz.kablosunu sterilize etmeyiniz.    

• Önceden hazırlanmış otoklav haznesine koyunuz. 
• 121 C’de 18 psi basınçla 30 dakika sterilize ediniz. 
• Hemen akabinde sterilizatörün basıncını düşürünüz ve kapağını çok az aralayınız 

(çizgi halinde). 
• Aralanmış konumdaki sterilizatörde en az 15 dakika bekletiniz. Dikkat: Dikkat: Dikkat: Dikkat: 

Elleyebilecek soğukluğa ulaşmadan çıkarmayınız.Elleyebilecek soğukluğa ulaşmadan çıkarmayınız.Elleyebilecek soğukluğa ulaşmadan çıkarmayınız.Elleyebilecek soğukluğa ulaşmadan çıkarmayınız.    
• Cihazı bir havlu veya kafesin üzerine koyunuz. Sert ve soğuk bir zeminde cihazın 

dibinde kalan nem yoğuşacaktır. 
• Dikkat: KurDikkat: KurDikkat: KurDikkat: Kuru ısı sterilizasyonu yapmayınız.u ısı sterilizasyonu yapmayınız.u ısı sterilizasyonu yapmayınız.u ısı sterilizasyonu yapmayınız.    

 
 
Etilen Oksit SterilizasyonuEtilen Oksit SterilizasyonuEtilen Oksit SterilizasyonuEtilen Oksit Sterilizasyonu    
 

• Etilen Oksit sterilizasyonu esnasında, dermatome ve ayrılabilir ara kablosu sarılı 
konuma veya sarılı olmayan konuma getirilebilir. Dikkat: Güç kaynağını ve güç Dikkat: Güç kaynağını ve güç Dikkat: Güç kaynağını ve güç Dikkat: Güç kaynağını ve güç 
kablosunu sterilize etmeyiniz.kablosunu sterilize etmeyiniz.kablosunu sterilize etmeyiniz.kablosunu sterilize etmeyiniz.    

• En az % 50 nem içerecek şekilde ve ısı seçimi yapıldıktan sonra 60 dakika 
bekletilmiş hazneye cihazı koyunuz. 

• Hazne ısısını 55 C’ye veya 37 C’ye ayarlayınız. 
• 55 C’de 60 dakika, 37 C’de 180 dakika sterilize ediniz. 
• İşlemi takiben, hazneyi 230 mBar (7.5 cm) gazın hazneden kaçacağı şekilde 

boşaltınız. Hazneyi havalandırınız ve bu vakum/havalandırma işlemini en az iki 
kere daha yapınız. Havalandırma işleminde hazne ısısı korunmalıdır. 

 


