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که موجب هموستاز عروق حین عمل استفاده از وسایلی

می شود یکی از بزرگ ترین کمک هایی است که می

.توان به جراح نمود

 میلی 7لیگاشور توانایی ذوب کردن عروق با قطر حداکثر
.متر را دارد

 بافت هایی که الزم می باشدligat گردند در بین
وسط گیره های لیگاشور در قرار می گیرند و بافت ت

.ژنراتور موجود ذوب گردیده
از این دستگاه در عمل های جراحی متنوعی مانند

تومی، تیروئیدکتومی، تانسیلکتومی، هموروئیدک
.استفاده می شود... رزکسیون روده و

گیره سیستم لیگاشور از یک ژنراتور و یک سری لوازم و
.  ها تشکیل شده است

مزایای استفاده از لیگاشور  :
.زمان جراحی کاهش می یابد

.  ی شودسطح هموستاتیک با کلمپ های لیگاشور بیشتر م

جراحیکاربرد لیگاشور در 
 در رزکسیون روده باعث هموستاز عروق و سرعت

.  باال و کاهش عوارض بعد از عمل می شود
در هموروئیدکتومی استفاده از لیگاشور باعث

کاهش درد و خون ریزی پس از عمل و سرعت باال 
.و کاهش زمان جراحی می شود
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کاربرد لیگاشور در جراحی
اعث در تیروئیدکتومی استفاده از این دستگاه ب

کاهش مدت زمان بستری در بیمارستان و عوارض
.بعد از عمل می شود

سرعت در تانسیلکتومی استفاده از لیگاشور باعث
.باال و کاهش خونریزی می شود

:فعال سازی دستگاه

پدال پایی-ON/OFF2دکمه -1

.هرگز به طور همزمان دکمه و پدال را فشار ندهید

WARNINGS:
ده از این سیستم باید با احتیاط و طبق دستور سازن

دستگاه استفاده کرد

 در بیماران دارایICD(دفیبریالتور قلبی داخلی )ا ب
.احتیاط استفاده شود

 میلی متر کاربرد ندارد7برای مجراهای با قطر بیشتر از.

نان قبل از شروع عمل از نصب صحیح لیگاشور و گیره ها اطمی
ترودها دقت کنید الک. تمام اتصال ها را چک کنید. حاصل کنید

.از محل خود خارج نشده باشند

تفاده از این سیستم در حضور داروهای بیهوشی قابل اشتعال اس
.نشود

یداز قرار دادن انگشتان دست بین گیره های فک خودداری کن.

راحی از قرار دادن گیره های لیگاشور در تماس با بیمار یا تیم ج
.یا اشیای فلزی جلوگیری شود

 تماس دستگاه در حال کار با اشیای فلزی باعث عواقب
.ناخواسته می شود

عال نکنیدتا وقتی فشار مناسب را تنظیم نکرده اید سیستم را ف

ن مایعات رسانا مثل خون در تماس مستقیم با دستگاه ممک
.نداست جریان برق یا گرما را منتقل کرده، ایجاد سوختگی ک

زار بخیه زدن بافت ها نیازمند انرژی حرارتی و فرایند فشار اب
.است

 طبق راهنمای سازنده دستگاه از گیره ها و لوازم جانبی
مشخص شده برای همان دستگاه و همان شرکت سازنده 

.  استفاده شود
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:نحوه تمیز کردن دستگاه

هرگز در حین تمیز کردن گیره ها دستگاه را فعال نکنید  .

نکنیداز ترکیبات سفید کننده و دترجنت های غلیظ استفاده.
ابزارهای یک بار مصرف را مجدداً استریل و استفاده نکنید.

سطح فک ها را با پد گاز مرطوب تمیز نمایید.


