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  دستورالعمل دستيابي به ايمني بيشتر و كاهش سوختگي هاي ناشي از الكتروكوتر
  

با توجه به گزارش هاي ارائه شده در خصوص سوختگي هاي ناشي از جراحي بـا الكتروكـوتر و                   
جراحـي ايمـن بـا دسـتگاه         مطالعات و تحقيقات انجام شده توسـط كارشناسـان در ايـن زمينـه،             

. يي دستگاه به آشنايي اپراتور با نكات ايمني نيـز بـستگي دارد            آر كيفيت و كار   الكتروكوتر عالوه ب  
لذا اين دستورالعمل در قالب سه بخش  اتاق عمل و عوامل محيطي ، استفاده و نگهداري دسـتگاه                   

  .و ايمني بيمار اعالم مي گردد
   

   اتاق عمل و عوامل محيطي) الف
خالت الكترومغناطيـسي و نـويز ، زمـين حفـاظتي دسـتگاه             و كاهش تـدا    براي ايمني بيمار و اپراتور    * 

دسـتگاه الكتـرو     بـرق  مراكز درماني متصل شودو كابـل        الكتروكوتر بايد به زمين حفاظتي استاندارد     
آن تاييـد شـده     زمين الكتريكي   كه قبال وجود و سالمت      داراي زمين الكتريكي      فقط به پريز   ،   كوتر

هماننـد آنچـه در اكثـر مراكـز درمـاني و             (ي چند خانه برق   است متصل گردد و چنانچه از رابط ها       
آنها نيز تمامـا     استفاده مي شود،  ) ها وجود دارد  اتاقهاي عمل به دليل ناكافي بودن تعداد پريزهاي اتاق        

 . و تست شده باشندداراي زمين الكتريكي بايد

ن حفـاظتي در تـابلوي    نول بجاي زمـي  ازاستفادهتوجه شود كه     باشد و  استانداردبايدزمين حفاظتي   
   .براي مراكز درماني غير مجاز و خطرآفرين مي باشدبرق 

، تا جايي كه امكان دارد از مواد غيـر قابـل اشـتعال اسـتفاده                نمودن دستگاه براي تميز و ضد عفوني      *  
 و در صورت استفاده از مواد اشتعال زا، اجازه دهيد مواد قابـل اشـتعال بـه كـار رفتـه قبـل از                         شود
  .ده از دستگاه، تبخير شونداستفا

 داراي  ،اجزاي فلـزي   الكتريكي در حين عمل جراحي، بدن بيمار نبايد با اجزاي فلزي متصل به زمين            *  
ظرفيت خازني قابل توجه با زمين و پارچه هاي مرطوب و نمناك تمـاس پيـدا كنـد، زيـرا ممكـن                      
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تمـاس كوچـك، باعـث      است در اثر نشت جريان فركانس بـاال، چگـالي زيـاد جريـان در سـطوح                  
  ) . دستگاه با حداقل مقاومت بر قرار گرددRFمسير جريان  (.سوختگي شود

آنتـي  براي جدا سازي كامل بيمار از قسمت هاي فلزي تخت بهتر است رويه تخت هاي اتاق عمـل   *  
  .خشك بودن تشك نيز بايد كامال رعايت شود .دند و پارگي نداشته باشنانتخاب شواستاتيك 

 دور از بيمار و كابلهاي مانيتور قرار داده شوند و از حلقـه شـدن كابـل هـا                     بايد اي الكتروكوتر كابله*  
  . خودداري شود

  .كابل هاي مربوط به قلم كوتر به طريقي قرار گيرند كه با بيمار و سيم هاي ديگر تماس پيدا نكنند*  
ر عملكـرد سـاير تجهيـزات       هنگام فعال كردن دسـتگاه امكـان تـداخل امـواج الكتـرو مغناطيـسي د               *  

ي كه امواج الكترومغناطيسي     هاي استفاده از دستگاه   بنابر اين از   . و  الكترونيكي وجود دارد     الكتريكي
 خودداري شود و نيز در اطـراف بيمـار از دسـتگاههايي             ،بيش از حد مجاز استاندارد ساطع مي كند       

بخصوص بيمـاراني كـه     (  . مي باشد  استفاده گرددكه نسبت به تداخل امواج الكترو مغناطيسي ايمن        
 مي باشند احتمال خطر از نظر تداخل امواج الكتـرو مغنـا طيـسي بـراي آنهـا             Pacemakerداراي  

  ) .بيشتر است
و ليدهاي مانيتورينگ و الكترودهاي ديگرمـي تواننـد مـسيري بـراي نـشت جريـان هـاي                    پروب ها *  

 شوند حتي االمكـان دور از قلـم كـوتر و پليـت              بنابراين هنگامي كه استفاده مي    . فركانس باال باشند  
  .قرار گيرند

  
  استفاده و نگهداري دستگاه) ب
ن مورد بازبيني قرار گيرنـد، تـا        آدستگاه الكتروكوتر و لوازم      ،بعد از هر عمل و نيز قبل از عمل بعد         *  

 تـا  اصـالح قـرار گرفتـه     يـا جـايگزيني داراي عايق و اتصاالت آسيب ديـده مـورد         رابط هاي   كابل  
  . ايجاد ننمايندجراحي مشكالتي را براي عمل 

حتي المقدور دستگاه داراي مانيتور براي نمايش اتصال پليـت بـه كابـل باشـد و همچنـين قابليـت                     *  
  .نمايش عملكرد قلم كوتر را داشته باشد

  . متر باشد در bd 45دستگاه داراي آالرم هشدار دهنده با حداقل قابليت شنوائي *   
  :رت مشاهده عملكرد نامطلوب دستگاه، قبل از افزايش قدرت دستگاه مطمئن شويد كهدر صو*  

  .پليت داراي اتصال مناسب مي باشد) 1
  . سوراخ و موارد مشابه نمي باشد، سوختگي، چين خوردگي،پليت و سيم رابط آن داراي زدگي) 2
 تغييـر رنـگ زيـادي نـداده     (ه است تو آب فلز روي نوك آن از بين نرف  قلم كوتر تميز مي باشد      ) 3

  .)است 
  .باشد قلم كوتر داراي ترك شكستگي يا لب پريدگي نمي) 4
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دو  ( باشد   سوراخ يا موارد مشابه نمي     ،  سوختگي  ، پارگي ،سيم قلم در هيچ نقطه اي داراي زدگي       ) 5
   ).مورد اخير براي حفاظت از سوختگي پزشك و كاربر ميباشد

  .صل مي باشندمت به طور كامل  و فيش هاابل هاك) 6
ن آن اتـصال مـي      دچنانچه در حين كار هر كدام از اتصاالت گرم بشوند دليل بر نا سالم بـو               (

  .) كه بايد قبل از بوجود آوردن مشكل جدي رفع ايراد انجام شودباشد
 اتـصال بـدن بـا پليـت را          ، دستگاههايي كـه   درقسمتي  حتي المقدور از پليت هاي يكبار مصرف دو         *  

خصوصا براي عمل هاي جراحي طوالني مدت استفاده از اين پليت ها             .ننداستفاده شود كنترل مي ك  
  . گردد و دستگاهها موكداً توصيه مي

 به دليل عدم نياز به پليت و توان خروجي كمتـر، خطـرات سـوختگي كمتـر از                   Bipolarدر روش   *  
 اسـتفاده  Bipolarش  بنابراين در موارديكه امكان پذير اسـت از رو        . باشد مي Monopolarروش  
  . شود

پليت قبل از استفاده مورد بازرسي قرار گيرد تا از پليت هايي كه داراي  فرورفتگي، چروك شـدگي                   *  
باشند كه مي توانند  نقاطي با چگالي جريان باال ايجاد كنند كه منجـر      يا خميدگي در سطح پليت مي     

  .صرف نظر شود به سوختگي خواهد شد،
در غير اينصورت ممكـن اسـت در        . ت، بايد متناسب با توان خروجي انتخاب شود       جنس و ابعاد پلي   *  

در اين خصوص توصيه مـي شـود        .اثر افزايش چگالي جريان در محل تماس، سوختگي ايجاد شود         
  .براي هر دستگاه از پليت استاندارد سازنده دستگاه استفاده شود

  .استفاده شود ) كودكان و بزرگساالن ، مخصوص اطفال(بيمار   ابعاد پليت بايد متناسب با سن *

محل قرار گيري پليت نزديكترين مكان به محل مورد جراحي باشد تا جريان الكتريكـي كوتـاهترين                 *  
  .  جريان از قلب و شش ها عبور نكند،مسير را طي كند و در اين مسير

زده ) ELECTROD GELL(مخصوص الكتـرود  هنگام استفاده از پليت هاي دائمي سطح پليت ژل *  
  . براي افزايش تماس پليت با بيمار استفاده نشود)نرمال سالين( از آب يا محلول آب نمك. شود

مطمئن شويد كه پليت داراي اتصال محكم و ثابت با پوست مي باشد و تمام سطح چـسبنده پليـت                    *  
  .مورد استفاده قرار مي گيرد

 مناسب تمييز نمايد و قبل از استفاده از خشك            سطح پليت را با برس پالستيكي و محلول شستشوي          *
  .بودن پليت مطمئن شويد 

حتـي  ( قلم هاي كوتر متصل به دستگاه كه در حين عمـل اسـتفاده نمـي شـوند در مكـاني مناسـب        *  
 يـا  قرار گيرند تا با فعال شدن نا خواسته دستگاه، موجـب سـوختگي بيمـار              ) االمكان دور از بيمار     

  .نشود پرسنل
  . ناشي از استفاده قبلي، پاك شودكوتر همواره تميز باشد و از اثرات چسبندگي بافت،قلم *  
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  ايمني بيمار) ج
اقدامات احتياطي مقتضي رعايـت     .... )  و   2O   ، O2N( هنگام استفاده از گازها يا مواد قابل اشتعال         *  

  .شود
ستفاده از پليت هاي دائمـي از       از استفاده از پليت هاي فلزي خودداري شود و حتي المقدور هنگام ا            *  

  . نوع سيليكوني استفاده شود
 حـداكثر سـطح تمـاس بـين بـدن و            و داراي محل قرار گيري پليت روي بدن بيمار، تميز، بدون مو           *  

  . حداكثر فشار ممكن باشدراياو همچنين دپليت 
رار گيرد و از قرار      نزديك به محل مورد جراحي ق      )مانند باسن يا كشاله ران    (پليت در محلي عضالني   *  

  . دادن پليت روي عروق خوني بزرگ زير پوستي و استخوان ها  اجتناب شود
روي هـم قـرار   ) عضالت پشت پا و مانند بازو(لبه هاي پليت، در محل هايي كه قطرعضو كم است         *  

  .نگيرد
  . قبل از عمل از بيمار جدا شوند..... و گردنبنداجزاي فلزي مانند انگشتر، *  
اي انتخاب شود كه    ي پليت به گو نه    رر صورت وجود قطعات فلزي داخل بدن بيمار، محل قرارگي         د*  

  .جريان از اين قطعات عبور نكند
  . اتصال پليت به بدن بيمار، هنگام جابجا كردن بيمار، مجددا كنترل شود*  
  .از انباشته شدن مايع، بخصوص نزديك پليت جلوگيري شود*  
همچنـين در   . شودر زير بيمار و گوديهاي بدن قبل از استفاده از دستگاه خشك             مايعات جمع شده د   *  

شته  مايعات جمع شده ، با حوله خشك نگه دا         اينحين عمل، نقاطي از بدن را كه تعرق زياد دارند           
  .شود

 . جلوگيري شود) مانند بازوها با بدن و ران ها به يكديگر ( از اتصال اعضا به هم *  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اعم از مراكز دولتي و خصوصي، شركتها،       (از كليه صاحبنظران، كارشناسان و عالقمندان       

دعوت مي گردد تا نسبت به انعكاس ديدگاهها و         .....)فارغ التحصيالن مهندسي پزشكي و    

ادات خـود را بـه      اقدام نمـوده و پيـشنه     در زمينه راهنماي فوق الذكر      نقطه نظرات خود    

  .  ارسال فرمايندmed@imed.irآدرس پست الكترونيكي 


