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Consideraţii generale 
 

Aparatul ALTIUS HF200W a fost realizat din dorinţa de a oferi medicilor şi 

instituţiilor medicale din ţară şi străinătate o alternativă viabilă la echipamentele existente 

pe piaţă. Astfel, îmbinând tehnologia de ultimă oră din domeniul electronicii cu sisteme 

software avansate, MobilService a reuşit să realizeze un produs ce oferă înalte standarde 

de siguranţă pentru pacienţi şi performanţe deosebite în procedurile chirurgicale. 

 ALTIUS HF200W este singurul radiocauter omologat şi avizat CE, produs în 

România, ce foloseşte înaltă frecvenţă, între 3.6 – 4.1 Mhz în regimul monopolar şi 0.8 – 

1.1 Mhz în regimul bipolar. Acest lucru reduce considerabil efectele secundare asupra 

ţesuturilor şi, în tandem cu sistemele de protecţie unice, conduce către intervenţii mai 

sigure, cu impact minim asupra pacienţilor. 

 

 

Radiochirurgia – chirurgia viitorului 
 

Avantajele folosirii radiochirurgiei: 

 datorită utilizării curenţilor de înaltă frecvenţă, s-a observat o diminuare a 

durerilor postoperatorii şi o recuperare a pacienţilor  într-un timp mult mai scurt decât în 

cazul intervenţiilor clasice. (studii multiple realizate de specialişti americani). 

  distrugerea minimă a ţesutului cauzată de căldura degajată. 

  în radiochirurgie poate fi folosit electrodul tip antenă care se plasează peste haine 

sau în contact direct cu pacientul, cât mai aproape de locul intervenţiei, fiind facil de 

utilizat în chirurgia ambulatorie, neonatologică şi pediatrică. 

 operaţii în zone în care accesul cu bisturiul este  de cele mai multe ori dificil şi 

totodată controlul coagulării. 

 Precizia şi controlul intervenţiilor pe ţesuturi delicate. 

 
Fig.1 – Grafic de variaţie a puterii în funcţie de impedanţa ţesutului 
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Avantajele folosirii aparatului ALTIUS HF 200W 
 

 ALTIUS are implementat un sistem de verificare a legăturii la împământare 

brevetat (brevet nr.126244), care conduce către intervenţii mai sigure, cu impact negativ 

minim asupra pacienţilor. 

 În modul de lucru “coagulare bipolară” se poate programa o întârziere de la 0,1 la 

9,9 secunde care facilitează utilizarea duală atât ca pensă anatomică pentru manipularea 

ţesuturilor cât şi ca pensă bipolară pentru radiochirurgie. 

 Controlul perfect al adâncimii secţiunii este suplimentat de un sistem de protecţie 

ce nu permite lezarea ţesutului atunci când se aplică o presiune mai mare decât cea 

necesară asupra piesei de mână. 

 Posibilitatea de a lucra atât în regim bipolar cât şi monopolar fără a fi necesare   

manipulări suplimentare pentru schimbarea accesoriilor. 

 Display LCD color cu touchscreen cu meniu presetabil în principalele limbi de 

circulaţie internaţională, cu afişaj permanent al modului de lucru şi a accesoriilor folosite.  

 Aparatul este compatibil cu o gamă largă de accesorii utilizate atât în 

electrochirurgie cât şi în radiochirurgie.  

 Utilizarea în regim de lucru intensiv fără oprire o perioadă mult mai mare decât a 

aparatelor clasice de electrochirurgie. 

 Datorită frecvenţei de lucru mari pot fi folosiţi cu eficienţă optimă electrozii neutri 

de tip antenă. 

 

 

1. Prezentarea generatorului radiochirurgical 
 

 
Fig.2 – Sistemul radiochirurgical Altius HF200W 

 

Accesoriile care se conectează la unitatea de radiochirurgie sunt: 

 Pedală simplă sau dublă; 

 Cablu bipolar şi pensa bipolară; 

 Piesă de mână monopolară; 

 Electrod neutru de tip antenă sau de contact. 
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ALTIUS HF200W este o unitate radiochirurgicală care funcţionează în următoarele 

moduri care sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

 

Regim monopolar: Regim bipolar: 

 - Tăiere;  - Coagulare Bipolară; 

 - Tăiere-Coagulare;  - Lipire Bipolară. 

 - Coagulare;  

 - Coagulare Forţată.  

 

Modulele interne ale dispozitivului dispun de sisteme automate pentru 

monitorizarea parametrilor interni şi detectare a eventualelor erori sau avarii.  Parametrii 

de funcţionare ai dispozitivului sunt memoraţi în mod constant pentru păstrarea acestora 

după întreruperea funcţionării. Comanda modulelor dispozitivului se face cu ajutorul 

butoanelor de tip touchscreen de pe panoul frontal. Alimentarea cu energie electrică se 

realizează cu un cablu conectat la panoul din spate al aparatului. 

 

 

2. Panoul de comandă, accesoriile şi modul de conectare a 

acestora 
 

2.1 Panoul de comandă 

 
Fig.3 – Panoul de comandă 

 

Legendă: 

 

1. Selecţie Mod Tăiere 

    (cu modul tăiere selectat). 

8. Selecţie Decrementare. 

9. Conector Regim Bipolar. 

2. Selecţie Mod Tăiere Coagulare. 10.Conector Electrod Neutru 

3. Selecţie Mod Coagulare. 11.Conector Regim Monopolar. 

4. Selecţie Mod Coagulare Forţată. 12.Bară afişaj mod selectat. 

5. Selecţie Mod Coagulare Bipolară. 13.Afişaj accesoriu placă 

     neutrală sau antenă.  6. Selecţie Meniu Configurare. 

7. Selecţie Incrementare.  
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2.2 Accesorii 
 

Accesoriile utilizate pot fi de unică folosinţă sau autoclavabile la temperatura de 

134°C.  

 

  
Fig.4 - Piesă de mână Fig.5 - Pensă bipolară 

  

 
 

Fig. 6 - Pensă lipire bipolară Fig.7 - Electrod neutru tip antenă 

  

  
Fig.8 - Electrod neutru (placă pacient) 

şi cablu de conectare 

Fig.9 - Pedală dublă 

 

 

2.3 Conexiunea Monopolară 
 

Pentru funcţionarea în regim monopolar se fixează cablul cu trei borne al piesei de 

mână în conectorul notat cu numărul 11 în figura 3 şi este necesară fixarea electrodului 

neutru (placă pacient) în conectorul notat cu cifra 10 (tot în figura 3). 
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Fig.10 – Conectarea instrumentului monopolar 

 

În modul de lucru monopolar recomandăm utilizarea vârfurilor specifice diferitelor 

proceduri chirurgicale. Utilizarea corespunzătoare a vârfurilor induce o cantitate de 

energie mai mică în ţesut obţinându-se o eficienţă ridicată. 

 

 
Fig. 11 – Vârfuri pentru instrumentul monopolar 
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2.4 Conexiunea pentru Coagulare Bipolară 
 

Pentru funcţionarea în modul de Coagulare Bipolară cablul pensei bipolare se 

fixează în conectorul numerotat cu cifra 9 din Fig.3 (Panoul de comandă). În acest regim 

nu mai este necesară conectarea electrodului neutru. 

 

 

Fig.12 – Conectare pensă Coagulare Bipolară 

 

Fig.13 – Pense Coagulare Bipolară 
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2.5 Conexiunea pentru Lipire Bipolară 
 

Pentru funcţionarea în modul Lipire Bipolară cablul pensei bipolare se fixează în 

conectorul numerotat cu cifra 9 din Fig.3 (Panoul de comandă). În acest regim nu mai 

este necesară conectarea electrodului neutru. 

 

 

Fig.14 – Conectare pensă Lipire Bipolară 

 

 

Fig.15 – Pense Lipire Bipolară 
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2.6 Conexiunea cu electrodul neutru 
 

Pentru funcţionarea în regimul de lucru monopolar este necesară fixarea 

electrodului neutru (placă pacient) în conectorul notat cu cifra 10 pe panoul de 

comandă. 
 

 

Fig.16 – Conectarea electrodului neutru 

 

Electrodul tip antenă se poate plasa peste haine sau în contact direct cu pacientul, 

cât mai aproape de locul intervenţiei, fiind facil de utilizat în chirurgia ambulatorie, 

neonatologică şi pediatrică. 

 

 
Fig.17 – Electrod neutru tip antenă 
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2.7 Conexiunea cu pedală 
 

Conectarea accesoriului de tip pedală se face în conectorul de pe panoul din spate 

al aparatului, în partea stângă. Poate fi utilizată atât o pedală simplă cât şi una dublă. 

 

 

Fig.18 – Conectare accesoriu pedală  

 

 

2.8 Conector alimentare cu buton ON/OFF 

 

Conectarea cablului de alimentare se face în conectorul de pe panoul din spate al 

aparatului, în partea dreaptă. 

 

 
Fig.19 – Conectare cablu de alimentare  
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3. Regimuri de lucru 
 

 

3.1 Regimul monopolar 
 

Tăierea Monopolară reprezintă secţionarea ţesuturilor biologice prin trecerea 

curentului de înaltă frecvenţă şi înaltă densitate concentrată prin vârful piesei de mână. 

Curentul de înaltă frecvenţă, aplicat prin vârful piesei de mană, generează în celulă o 

încălzire moleculară intensă fapt care duce la explozia acesteia. 

Efectul de tăiere se obţine prin deplasarea electrodului în ţesut şi distrugerea 

celulelor progresiv. Mişcarea electrodului evită propagarea laterală a căldurii în ţesut 

limitând astfel distrugerea unui număr mare de celule. 

Curentul sinusoidal pur, fără modulaţie este cel mai bun din punct de vedere al 

performanţei, creând o incizie curată cu un efect termic minim. Acest efect poate fi reglat 

cu multă precizie şi poate fi folosit în siguranţă fără a afecta ţesutul osos. 

 Coagularea Monopolară este hemostaza vaselor mici de sânge ale ţesutului 

corporal prin trecerea curentului de înaltă frecvenţă prin vârful piesei de mână. Curentul 

generat utilizat pentru coagulare este modulat. În funcţie de tipul modulaţiei curentului, 

creşte sau scade calitatea hemostazei şi gradul de distrugere a ţesutului. 

 

 

3.2 Regimul bipolar (Coagulare Bipolară) 
 

Coagularea Bipolară constă în hemostaza vaselor mici de sânge ale ţesutului între 

cele două vârfuri ale pensei. Când intensitatea de curent este redusă, uscarea suprafeţei 

celulare este obţinută fără penetrare profundă şi fără coagulare. De aceea este necesară o 

creştere treptată de la o valoare mică a intensităţii până la obţinerea efectului dorit de 

hemostază între cele două vârfuri ale pensei. 

 

 

3.2.1 Regimul bipolar (Lipire Bipolară) 
 

Lipirea Bipolară constă în lipirea vaselor de sânge de diametre mari cuprinse între 

1 şi 5 mm cu ajutorul accesoriului de lipire bipolară (pensa de lipire bipolară – Fig.6). 

Aparatul este proiectat să funcţioneze cu orice tip de pensă destinată lipirii bipolare. 
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4. Comenzi pentru utilizarea aparatului 
 

 

4.1 Meniul principal 
 

Cu ajutorul butonului numărul 6 (Meniu) se intră în meniul de configurare din care 

se poate seta: 

 

 

4.1.1 Meniu mod de lucru în regim bipolar. 

 

 

Fig.20 – Meniu regim bipolar 

 

 Modul de funcţionare al pensei de Lipire Bipolară care poate fi activat automat 

selectând din meniu pensa specificată sau din pedală în cazul acţionării de la picior. 

 Modul de funcţionare al pensei de Coagulare Bipolară care poate fi activat 

automat selectând din meniu pensa specificată sau din pedală în cazul acţionării de la 

picior. 
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4.1.2 Meniu selecţie tip accesoriu. 
 

 
Fig.21 – Meniu selecţie accesorii  

 

Selecţie electrod neutru: 

Echipamentul permite utilizarea atât a unui electrod neutru de contact cât şi a 

electrodului neutru tip antenă.  

Electrodul neutru tip antenă este recomandat atât în chirurgia ambulatorie cât şi 

în chirurgia neonatologică deoarece nu necesită contact direct cu pacientul iar puterile 

utilizate nu sunt foarte mari. Se recomandă amplasarea electrodului neutru tip antenă cât 

mai aproape de zona operatorie. 

Electrodul neutru de contact se recomandă la proceduri chirurgicale ce implică 

utilizarea unor puteri mari de lucru. Pentru o amplasare corectă a electrodului neutru de 

contact este absolut necesară citirea cu atenţie a capitolului 7.1. 

Selecţie pedală: 

Aparatul poate fi setat să lucreze cu pedală simplă sau dublă. În cazul selecţiei 

pedalei duble, pedala galbenă este specifică primelor două moduri, Tăiere şi Tăiere 

Coagulare, iar cea albastră modurilor Coagulare, Coagulare Forţată, Coagulare 

Bipolară şi Lipire Bipolară. În cazul selecţiei unui mod din regimul monopolar (Tăiere 

sau Tăiere Coagulare) urmat de acţionarea pedalei galbene, aparatul memorează modul 

curent de operare.  

În cazul selecţiei unuia din modurile Coagulare, Coagulare Forţată sau 

Coagulare Bipolară/Lipire Bipolară urmat de acţionarea pedalei albastră, aparatul 

memorează modul curent de operare.  

În cazul selecţiei pedalei simple aceasta este specifică modului selectat, atât în 

regim monopolar cât şi în regim bipolar. 

Selecţie piesă de mână: 

Aparatul poate fi setat să lucreze cu piesă de mână cu două sau trei butoane.  

În cazul selecţiei şi folosirii piesei de mână cu două butoane, butonul galben este 

asociat primelor două moduri Tăiere şi Tăiere Coagulare iar cel albastru celorlalte 

moduri în regim monopolar Coagulare, Coagulare Forţată.  
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În cazul selecţiei şi folosirii piesei de mână cu trei butoane, primul buton galben 

este asociat modului Tăiere, al doilea modului Tăiere Coagulare iar cel albastru 

celorlalte două moduri din regim monopolar: Coagulare şi Coagulare Forţată. 

 

4.1.3 Meniu ajustare volum/luminozitate. 
 

 

Fig.22 – Meniu ajustare volum/luminozitate 

 

 Pentru ajustarea luminozităţii ecranului LCD, se utilizează săgeţile stânga/dreapta 

până când se obţine intensitatea luminoasă dorită. 

 Pentru ajustarea volumului se utilizează săgeţile stânga/dreapta până când se 

obţine intensitatea sonoră dorită. 
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4.1.4 Meniu ajustare timer. 
 

 
Fig.23 – Meniu ajustare timp de emisie 

 

Timpul de emisie (de la 0.1 până la 9.9 secunde) se poate seta pentru fiecare mod 

în parte cu ajutorul butoanelor stânga, dreapta (selecţie timp). 

Timpul de emisie reprezintă perioada în care pensa bipolară sau piesa de mână este 

activă şi este setat de utilizator. Timpul de emisie este folosit în principal în procedeele de 

microchirurgie. Dacă timpul de emisie nu este setat (0.0) aparatul funcţionează continuu 

în activare 30 secunde (pe toate modurile) urmat de o avertizare sonoră şi oprirea puterii 

până la o nouă activare. 

Timpul de întârziere (de la 0.1 până la 9.9 secunde) se poate seta doar pentru 

Lipirea Bipolară şi Coagularea Bipolară. 

Pentru Coagularea Bipolară timpul de întârziere reprezintă perioada de timp în 

care pensa bipolară poate fi utilizată ca pensă anatomică pentru explorarea ţesuturilor. 

După această perioadă pensa bipolară devine activă. Dacă timpul de întârziere este setat 

0, pensa bipolară devine activă la contactul ambelor vârfuri cu ţesutul. 

Pentru Lipirea Bipolară, timpul de întârziere se setează pentru a păstra procedura 

activă după terminarea lipirii încă o perioadă de timp setată de utilizator pentru a fi sigur 

că lipirea a fost finalizată cu succes. 
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4.1.5 Meniu selecţie limbă 
 

 
Fig.24 – Meniu selecţie limbă 

 

Se selectează butonul de tip radio aferent limbii dorite. 

 

 

4.1.6 Meniu info 
 

 
Fig.25 – Meniul Info  
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În meniul Info se pot vizualiza: seria aparatului, numărul de acţionări pe fiecare 

mod în parte şi versiunea de software şi firmware. 

De asemenea se poate selecta modul de afişare a valorilor pe ecran. Dacă butonul 

din dreapta jos a ecranului este apăsat şi pe suprafaţa lui este afişat “Watt” atunci valorile 

selectabile sunt afişate în waţi (Tăiere 3-200W, Tăiere Coagulare 3-160W, Coagulare 

3-120W, Coagulare Forţată 3-100W, Coagulare Bipolară 1-100W, Lipire Bipolară 

20-100W ). Dacă butonul este apăsat din nou şi pe suprafaţa lui este afişat “%”, atunci 

valorile selectabile sunt afişate în procente de la 1 la 100% pentru fiecare mod în parte 

(ex: Tăiere 200W-100%, 3W-1%, Coagulare Bipolară 100W-100%, 1W-1%). 

 

 

4.2 Moduri de funcţionare pentru regimul monopolar. 
 

Se definesc patru moduri de funcţionare: 

 

4.2.1 Mod Tăiere. 
 

 

La pornirea aparatului, pe ecran este afişat modul de lucru setat la 

ultima utilizare. În momentul selectării modului Tăiere acesta se pune 

în evidenţă prin accentuarea chenarului simbolizând butonul apăsat. 

Pentru selectarea valorilor de lucru (regim de putere) se acţionează 

butoanele Sus / Jos, notate cu cifra 7 respectiv 8. După stabilirea 

valorii de putere de către operator se poate trece la secţionarea 

ţesuturilor biologice prin acţionarea butonului galben de pe piesa de 

mână sau a pedalei de culoare galbenă. 

 

 

4.2.2 Mod Tăiere-Coagulare (60% Tăiere / 40% Coagulare). 
 

 

Funcţionarea în modul Tăiere-Coagulare se realizează prin selectarea 

butonului aferent simbolului. În momentul selectării modului Taiere-

Coagulare acesta se pune în evidenţă prin accentuarea chenarului 

simbolizând butonul apăsat. Pentru selectarea valorilor de lucru (regim 

de putere) se acţionează butoanele Sus / Jos notate cu cifra 7 respectiv 

8. După stabilirea valorii de putere de către operator se poate trece la 

secţionarea ţesuturilor biologice prin acţionarea butonului galben de pe 

piesa de mână sau a pedalei de culoare galbenă. 
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4.2.3 Mod Coagulare (Tăiere 40% / Coagulare 60%) 

 

 

Funcţionarea în modul Coagulare se realizează prin selectarea 

butonului aferent simbolului. În momentul selectării modului 

Coagulare, acesta se pune în evidenţă prin accentuarea chenarului 

simbolizând butonul apăsat. Pentru selectarea valorilor de lucru (regim 

de putere) se acţionează butoanele Sus / Jos notate cu cifra 7 respectiv 

8. După stabilirea valorii de putere de către operator se poate trece la 

secţionarea ţesuturilor biologice prin acţionarea butonului albastru de 

pe piesa de mână sau a pedalei de culoare albastră.  

 

 

4.2.4 Mod Coagulare Forţată (Tăiere 10% / Coagulare 90%) 

 

 

Funcţionarea în modul Coagulare Forţată se realizează prin 

selectarea butonului aferent simbolului. În momentul selectării 

modului Coagulare Forţată acesta se pune în evidenţă prin 

accentuarea chenarului simbolizând butonul apăsat. Pentru selectarea 

valorilor de lucru (regim de putere) se acţionează butoanele Sus / Jos 

notate cu cifra 7 respectiv 8. După stabilirea valorii de putere de către 

operator se poate trece la coagularea ţesuturilor biologice prin 

acţionarea butonului albastru de pe piesa de mână sau a pedalei de 

culoare albastră. 

 

 

4.3 Moduri pentru regimul bipolar 
 

 

4.3.1 Coagulare Bipolară  
 

 

 

Funcţionarea în regim Bipolar, mod Coagulare Bipolară se 

realizează prin selectarea butonului aferent simbolului. În momentul 

selectării modului Coagulare Bipolară acesta se pune în evidenţă 

prin accentuarea chenarului simbolizând butonul apăsat. În dreptul 

afişajului modului de lucru, va apărea pictograma cu pensa bipolară 

ca în imaginea de alături. Pentru selectarea valorilor de lucru (regim 

de putere) se acţionează butoanele Sus/Jos notate cu cifra 7 

respectiv 8. După stabilirea valorii de putere de către operator se 

poate trece la coagularea ţesutului prin acţionarea pedalei de culoare 

albastră în modul manual sau doar a pensei bipolar în modul 

automat. 
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4.3.2 Lipire Bipolară  
 

 

 

Funcţionarea în regim Bipolar, mod Lipire Bipolară se realizează prin 

selectarea butonului aferent simbolului. În momentul selectării modului 

Lipire Bipolară acesta se pune în evidenţă prin accentuarea chenarului 

simbolizând butonul apăsat. În dreptul afişajului modului de lucru va 

apare pictograma cu pensa pentru lipire bipolară ca în imaginea de 

alături. Pentru selectarea valorilor de lucru (regim de putere) se 

acţionează butoanele Sus / Jos notate cu cifra 7 respectiv 8. După 

stabilirea valorii de putere de către operator se poate trece la lipirea 

vaselor de sânge prin acţionarea pedalei de culoare albastră în modul 

manual sau doar cu ajutorul pensei în modul automat. 

 

 

5. Domenii de aplicare 

 

Utilizarea unităţii chirurgicale de înaltă frecvenţă se adresează personalului medical 

specializat. Aparatul este destinat utilizării în următoarele domenii: 

 

 
 

5.1 Chirurgie generală – Avantaje: 
 

 nu traumatizează sever ţesuturile, nici mecanic (ca  în cazul bisturiului), nici termic 

(ca  în cazul electrocauterului sau laserului), datorită faptului că generează o 

cantitate mică de căldură;  

 exclude posibilitatea suprainfectării plăgii (nu se formează puroi) din cauza 

efectului de “sterilizare”;  

 capacitatea de a inciza fară presiune ceea ce permite efectuarea intervenţiilor 

chirurgicale pe ţesuturi foarte subţiri sau “mobile” (ex.: pleoapa, lobul urechii); 

 regenerarea după intervenţii este mai rapidă şi mai “estetică” (lipsesc cicatricile 

dure); 

 datorită cantităţii mici de căldură, care se formează în ţesuturi la trecerea undelor 

radio, ele rămân aproape neschimbate, ceea ce este foarte important pentru biopsie. 

 

  

 Chirurgie plastică 

 Neurochirurgie 

 Ortopedie 

 Dermatologie 

 Ginecologie 

 Stomatologie 

 Medicină veterinară 

 Chirurgie generală 

 Otorinolaringologie 

 Chirugie cardiovasculară  

 Chirurgie pediatrică 

 Urologie 

 Ortopedie 

 Chirurgie BMF 
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5.2 Chirurgie plastică estetică şi reparatorie – Avantaje: 
 

 căldura şi distrugerea minimă a ţesutului lateral duc la o vindecare mai rapidă; 

 diminuarea durerii postoperatorii cu rezultate estetice superioare laserului, 

electrochirurgiei sau bisturiului; 

 adaptabilitatea electrozilor speciali; 

 disecţia ţesuturilor fără a produce arsuri; 

 risc scăzut al infecţiilor şi al apariţiei hematoamelor; 

 procedurile chirurgicale se reduc ca timp; 

 costuri de întreţinere minime; 

 gamă largă de proceduri. 

 

 

5.3 Dermatologie – Avantaje: 
 

 prin utilizarea exclusivă a electrodului neutru de tip antenă se reduc costurile de 

intervenţie prin eliminarea electrozilor de unică folosinţă sau autoclavabili; 

 utilizarea electrodului de tip antenă nu necesită contactul direct cu pacientul şi 

intervenţiile minore se pot efectua într-un timp scurt; 

 vindecare rapidă şi rezultate estetice superioare  laserului, electrocauterului sau 

bisturiului; 

 distrugerea minimă a ţesutului înseamnă o inflamaţie minimă şi o vindecare foarte 

bună şi rapidă a plăgii; 

 minimizarea edemului şi inflamaţiei; 

 diminuarea durerii postoperatorii; 

 gamă largă de proceduri. 

 

 

5.4 Ginecologie – Avantaje: 
 

 procedurile chirurgicale se reduc ca timp utilizând electrodul neutru tip antenă; 

 la prelevarea ţesuturilor pentru biopsie, ele rămân aproape neschimbate oferind 

astfel o acurateţe bună a probei; 

 vindecare rapidă cu minimizarea edemului şi inflamaţiilor; 

 incizii precise; 

 risc scăzut al infecţiilor şi al apariţiei hematoamelor; 

 reduce disconfortul şi tratamentele postoperatori; 

 câmp operator curat, cu maximă vizibilitate. 

 

 

5.5 ORL/Otorinolaringologie – Avantaje: 

 
 procedurile chirurgicale se reduc ca timp şi costuri utilizând electrodul neutru tip 

antenă; 

 utilizarea accesoriilor bipolare specifice (Bayonet RF Turbinate) procedurilor ce 

implică curenţi de înaltă frecvenţă; 

 recuperare rapidă - cu o distrugere a ţesutului mai mică, vindecarea este accelerată 

iar pacienţii dumneavoastră îşi vor reveni rapidă; 
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 durere postoperatorie scăzută - radiochirurgia provoacă o traumă mai mică; 

 este o metodă mai sigură decât electrochirurgia, radiochirurgia implicând un minim 

de măsuri de siguranţă. 

 

 

5.6 Ortopedie – Avantaje: 

 
 utilizarea modului de Lipire Bipolară în cazul intervenţiilor majore cu accesoriile 

specifice pentru sigilarea vaselor mari de sânge; 

 timp redus de intervenţie; 

 gamă largă de proceduri; 

 putere suficientă pentru orice tip de intervenţie. 

 

 

6. Măsuri de siguranţă în sala de operaţie şi pentru pacient 
 

 

6.1 Generalităţi 
 

Utilizarea eficientă şi în siguranţă a electrochirurgiei se află în mare măsură sub 

controlul operatorului. Nu există înlocuitor pentru un personal medical chirurgical bine 

pregătit şi atent. Este important ca instrucţiunile de utilizare furnizate odată cu acest 

echipament să fie citite, înţelese şi respectate. 

Radiochirurgia a fost folosită cu siguranţă în numeroase proceduri. Înainte de 

iniţierea oricărei proceduri chirurgicale, medicul chirurg trebuie să fie pregătit pentru 

tehnica respectivă şi pentru procedura chirurgicală care urmează a fi executată, să fie 

familiarizat cu literatura medicală legată de acea procedură şi de posibilele complicaţii şi 

să fie familiarizat atât cu riscurile cât şi cu avantajele utilizării radiochirurgiei în cazul 

procedurii respective.  

 

 

 
 

Acest echipament este destinat exclusiv utilizării de către medici pregătiţi 

profesional şi autorizaţi. 

Folosiţi întotdeauna cea mai scăzută putere de ieşire necesară prin care să obţineţi 

efectul chirurgical dorit. 

Piesa de mână şi pensa bipolară trebuiesc utilizate numai pentru durata necesară, cu 

scopul de a micşora posibilitatea rănirii accidentale prin ardere. Aplicaţiile pediatrice sau 

procedurile efectuate pe structuri anatomice de dimensiuni mici pot necesita valori mici 

ale puterii de lucru. Cu cât este mai mare fluxul de curent electric şi cu cât este mai lung 

Avertisment 

Utilizaţi acest echipament numai dacă sunteţi pregătiţi profesional 

pentru procedura specifică care urmează a fi efectuată. Folosirea 

acestui tip de echipament de către personalul medical nepregătit poate 

avea ca rezultat lezarea accidentală gravă a pacienţilor.  
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intervalul de timp aplicat, cu atât este mai mare posibilitatea de a avea loc deteriorări 

termice accidentale ale ţesuturilor, în special în timpul aplicării pe structuri mici. 

Folosiţi cu grijă procedurile radiochirurgicale în prezenţa stimulatoarelor cardiace 

interne sau externe. Interferenţa creată în timpul utilizării dispozitivelor radiochirurgicale 

poate cauza funcţionarea defectuoasă sau chiar blocarea dispozitivelor precum 

stimulatoarele cardiace. Consultaţi fabricantul stimulatorului cardiac sau departamentul 

de cardiologie al spitalului pentru informaţii suplimentare atunci când utilizaţi aparatul de 

radiochirurgie asupra pacienţilor. 

 

 
 

 

 

6.2 Incendii/ Explozii 
 

 

 
 

  

Avertisment 

Pericol de explozie: Nu folosiţi radiocauterul în prezenţa 

anestezicelor inflamabile. 

Pericol de incendiu /explozie: Următoarele substanţe vor contribui 

la creşterea pericolelor de incendiu şi de explozie în camera de 

operaţie: 

 Substanţe inflamabile (agenţi pe bază de alcool pentru 

dezinfectarea pielii şi tincturi); 

 Gaze inflamabile de provenienţă naturală care se pot acumula în 

cavităţile corpului precum intestinele; 

 Atmosferă bogată în oxigen; 

 Agenţi oxidanţi, precum atmosfera conţinând oxid de azot. 

 

Scânteile şi încălzirea asociate cu radiochirurgia pot constitui o 

sursă de inflamare. Respectaţi întotdeauna măsurile de prevenire a 

incendiilor. Când folosiţi radiocauterul în aceeaşi cameră cu aceste 

substanţe sau gaze, evitaţi acumularea lor sub drapajele chirurgicale 

sau în zona în care sunt efectuate procedurile radiochirurgicale. 

Avertisment 

Acest echipament poate produce efecte fiziologice nedorite. 

Citiţi instrucţiunile, atenţionările şi avertismentele furnizate împreună 

cu accesoriile radiochirurgicale înainte de utilizare. 
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6.3 Pericol de incendiu la conexiunile circuitelor de oxigen 
 

 

 
 

 

6.4 Fum electrochirurgical 

 

 

 
 

 

6.5 Prevenirea arsurilor 
 

 

 
 

 

 
 

Amplasarea electrozilor sau a sondelor, cât mai departe posibil de zona de 

radiochirurgie sau de electrodul neutru, reduce riscul de arsuri în zona acestora. 

Impedanţa de protecţie (rezistori sau inductori RF) instalată în circuitele de 

monitorizare poate reduce riscul acestui tip de arsuri. Consultaţi inginerul biomedical 

pentru informaţii suplimentare. 

Nu folosiţi ace pe post de electrozi de monitorizare în timpul procedurilor 

electrochirurgicale. Pot avea loc arsuri radiochirurgicale.  

Avertisment 

Aveţi în vedere posibilele surse de curenţi de înaltă frecvenţă ce pot 

conduce la incidente neplăcute sau arsuri accidentale cum sunt: sondele 

şi electrozii folosiţi împreună cu dispozitivele de monitorizare, stimulare 

şi vizualizare chiar dacă sunt limitate la 50-60 Hz, izolate sau operate 

prin acumulatori. 

Avertisment 

Evitaţi contactul punctiform între pacient şi elementele metalice 

conectate la pământ, respectiv părţile metalice  ale mesei de operaţie 

deoarece se pot produce arsuri grave. 

Avertisment 

Se recomandă folosirea măştilor chirurgicale şi ventilarea adecvată 

printr-un dispozitiv de evacuare a fumului, atunci când se operează cu 

radiocauterul Altius HF 200W. Acest lucru este necesar deoarece studiile 

indică un potenţial pericol pentru personalul medical, generat de fumul 

rezultat în urma procedurilor radiochirugicale. 

 

Avertisment 

Pericol de incendiu/explozie: Asiguraţi-vă că toate conexiunile 

circuitului de oxigen nu au scurgeri, înainte şi în timpul efectuării 

procedurilor radiochirurgicale.  

Asiguraţi-vă că tuburile endotraheale nu au scurgeri şi garnitura este 

corect etanşată pentru a evita scurgerile de oxigen. Atmosfera 

îmbogăţită cu oxigen poate provoca incendii şi arsuri asupra pacienţilor 

sau asupra personalului medical. 
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În anumite circumstanţe există potenţialul de arsuri în locurile de contact cu pielea 

(ex: între braţ şi partea laterală a corpului). Acest lucru are loc atunci când curentul 

radiochirurgical caută o cale cât mai scurtă către electrodul neutru. 

Pentru a reduce potenţialul unor astfel de arsuri, trebuie să aveţi în vedere 

următoarele: 

 evitaţi punctele de contact ale pielii, precum contactul dintre degete, mâini şi 

picioare atunci când poziţionaţi pacientul; 

 folosiţi un tampon din tifon uscat cu grosimea 5-10 cm pentru a evita contactul 

între membre şi corpul pacientului; 

 poziţionaţi electrodul neutru destinat pacientului astfel încât să creaţi o rută directă 

a curentului între zona chirurgicală şi acesta; 

 plasaţi electrodul neutru destinat pacientului conform instrucţiunilor prezentate în 

manual; 

 riscul unor astfel de arsuri creşte dacă electrodul neutru este deteriorat. 
 

 

6.6 Asigurarea conexiunilor corecte 
 

 

 
 

 

6.7 Depanarea 

 

 

 
 

Avertisment 

Pericol de şoc electric: Nu scoateţi capacul. Consultaţi personalul 

calificat pentru activităţile de service. 

Notă: Consultaţi manualul service pentru recomandările cu privire la 

întreţinere şi la procedurile de verificare electrică şi funcţională 

Avertisment 

Examinaţi toate accesoriile şi conexiunile la generatorul 

radiochirurgical înainte de utilizare. Asiguraţi-vă că toate accesoriile 

funcţionează corect. Conexiunile incorecte pot avea ca rezultat 

scântei, arcuri electrice, deteriorări ale accesoriilor sau efecte 

chirurgicale nedorite. 
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6.8 Avertismente aditionale 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

Avertisment 

Pericol de deteriorare tranzitorie/resetare/deteriorare permanenta a 

funcţiilor stimulatorului electric implantabil: Nu este indicată folosirea 

electrochirurgiei la pacienţii cu stimulatoare electrice implantabile. Se 

recomanda poziţionarea electrodului neutru la o distanţă minim 

posibila de electrodul activ. Se recomanda sistarea intervenţiei 

electrochirurgicale in cazul aparitiei fenomenelor de interferenta 

electromagnetica. 

Se recomanda folosirea de puteri minim necesare ale electrocauterului. 

Avertisment 

Pericol de producere de arsuri ale pacientului: Nu este indicată 

folosirea electrochirurgiei la pacienţii cu stimulatoare electrice 

implantabile. Se recomanda poziţionarea electrodului neutru la o 

distanţă minim posibila de electrodul activ. Se recomanda sistarea 

intervenţiei electrochirurgicale in cazul aparitiei fenomenelor de 

interferenta electromagnetica. 

Se recomanda folosirea de puteri minim necesare ale 

electrocauterului. 

Avertisment 

Pericol de incapacitare permanentă a dispozitivelor medicale: Se 

recomanda folosirea unei puteri de ieşire a electrocauterului minim 

necesare. Se recomanda păstrarea unei distanţe maxim posibile între 

părţile active ale electrocauterului şi alte dispozitive medicale. 

Avertisment 

Pericol de apariţie de erori de măsură la monitorizare: Se 

recomanda folosirea unei puteri de ieşire a electrocauterului minim 

necesare pentru obtinerea efectului chirurgical dorit. 

Avertisment 

Pericol de funcţionare defectuoasă tranzitorie a dispozitivelor. 

Apariţia de erori în timpul funcţionării: Se recomanda separarea 

cablurilor  şi a firelor, verificarea vizuală a izolaţiei cablurilor si a 

firelor de către utilizator. Menţinerea unei distanţe maxime posibile 

între locul de aplicare a semnalului de radiofrecvenţă şi senzorii sau 

cablurile de conexiune la echipamentele de monitorizare. 
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7. Măsuri de siguranţă înainte de procedura chirurgicală 
 

 

7.1 Electrodul neutru destinat pacientului 
 

Utilizarea în siguranţă a radiochirurgiei monopolare necesită o amplasare corectă a 

electrodului neutru destinat pacientului (vezi figura 26).  

 

Zonele operatorii în funcţie de amplasarea electrodului neutru 

 

 
 

Fig.26 – Amplasarea electrodului neutru 

 

Pentru a evita arsurile radiochirurgicale respectaţi toate instrucţiunile în legătură cu 

amplasarea şi folosirea corectă a acestuia. Nu tăiaţi electrodul neutru destinat pacientului 

pentru a-i micşora dimensiunile. Pacientul poate suferi arsuri datorită intensităţii mari a 

curentului.  

Altius HF200W urmăreşte conexiunea electrică între unitate şi 

electrodul neutru, precum şi aplicarea corectă a electrodului neutru pe 

pacient. Când se utilizează electrozi neutri cu o singură suprafaţă de 

contact este monitorizată numai conexiunea electrică între unitate şi 

electrodul neutru. Dacă conexiunea se întrerupe un semnal sonor urmat 

de o imagine pe ecran avertizează lipsa sau întreruperea acestuia şi 

modul de operare monopolar nu poate fi activat.  

Avertisment 

Pericol de aparitie de erori de software/hardware: Se recomanda 

sistarea utilizarii dispozitivului si scoaterea din functiune. Se 

recomanda cererea interventiei de service pentru remedierea 

problemelor. 
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Când se utilizează electrozi neutri cu două suprafeţe de contact nu este monitorizată 

numai conexiunea electrică, ci şi aplicarea electrodului neutru pe pacient. În acest caz 

conductivitatea electrică între cele două suprafeţe de contact al electrodului neutru şi 

pielea pacientului este măsurată automat iar în caz de contact imperfect aparatul 

avertizează utilizatorul pentru remediere (repoziţionare). Dacă electrodul neutru nu a fost 

aplicat corect curentul de înaltă frecvenţă poate fi mai mare pe unul dintre suprafeţele de 

contact ale electrodului neutru ceea ce poate provoca arsuri.  

 

Fig.27 – Situaţii de aplicare a electrozilor neutri 

 

 

 
 

 
 

 

 

7.2 Instalarea generatorului 

 

Avertisment 

Nu aplicaţi un electrod neutru destinat pacientului dacă folosiţi 

numai accesorii bipolare. 

În caz contrar este posibil ca efectul electrochirurgical să nu se 

limiteze la ţesutul aflat între electrozii bipolari. 

Avertisment 

Orice aparat de radiochirurgie poate produce grave arsuri 

pacientului dacă nu este respectat cu stricteţe modul de 

amplasare al electrodului neutru în funcţie de zona 

operatorie. 
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Paşi de urmat pentru instalarea generatorului (atenţie la avertismentele de pe pagina 

anterioară): 

 asiguraţi-vă că generatorul este dezactivat apăsând întrerupătorul de alimentare pe 

poziţia "Oprit" (O); 

 aşezaţi generatorul pe o suprafaţă plană şi stabilă; 

 pentru detalii consultaţi procedurile specifice instituţiei dumneavoastră; 

 lăsaţi cel puţin 10 cm spaţiu în jurul generatorului, pentru ventilare. În mod 

obişnuit, suprafaţa superioară, laturile şi panoul posterior sunt calde atunci când 

generatorul este utilizat continuu perioade lungi de timp; 

 cuplaţi cablul electric al generatorului în conectorul de alimentare de pe panoul 

spate; 

 conectaţi cablul electric al generatorului într-o priză împământată. 

 

 

7.3 Configuraţiile electrice ale generatorului 
 

 

 
 

 

7.4 Verificarea electrodului neutru destinat pacientului 
 

Avertisment 

Verificaţi corectitudinea configuraţiei generatorului 

radiochirurgical înainte de a iniţia operaţia chirurgicală. Folosiţi nivelul 

de putere cel mai scăzut pentru a obţine efectul dorit. Nu măriţi nivelul 

puterii fără a verifica mai întâi piesa de mână şi electrodul neutru 

destinat pacientului, precum şi conexiunile lor. Folosiţi piesa de mână 

numai în intervalul minim necesar obţinerii efectului chirurgical dorit 

pentru a reduce riscul de apariţie a arsurilor. Acest lucru este valabil în 

mod special în cazul pacienţilor de pediatrie şi a nou-născuţilor sau în 

cazul oricărui pacient pentru care sunt necesare instrumente de 

dimensiuni mici. 

 

Atenţionare 

Dacă nu cunoaşteţi configuraţiile corecte, reglaţi generatorul 

radiochirurgical la intensitate foarte mică şi măriţi puterea cu grijă, 

până obţineţi efectul dorit. 

Avertisment 

Pericol de şoc electric: Conectaţi cablul electric al 

generatorului la o priză corect împământată. Nu folosiţi adaptoare 

pentru ştecher. 

Pericol de incendiu: Nu folosiţi improvizaţii. 
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7.5 Instrumentul bipolar (pensa bipolară) 
 

Nu activaţi generatorul decât atunci când pensa intră în contact cu pacientul. În 

cazul utilizării simultane cu regimul monopolar, pensa bipolară nu trebuie să fie în 

contact cu pacientul.  

 

 

7.6 Instrumentul monopolar (piesa de mână) 
 

 

 
 

 

7.7 Accesoriile active 

 

 

 
 

Avertisment 

Pericol de incendiu: accesoriile radiochirurgicale care sunt 

activate sau fierbinţi datorită utilizării pot provoca incendii. Nu le 

amplasaţi lângă/sau în contact cu materialele inflamabile (tifon sau 

drapaje chirurgicale). Folosiţi un cadru pentru susţinerea electrozilor şi 

a accesoriilor similare, păstrându-le în acest mod departe de pacienţi, 

de personalul medical şi de materialele inflamabile. 

 

Avertisment 

Contactul piesei de mână cu obiectele metalice va creşte fluxul de 

curent electric şi poate provoca efecte chirurgicale nedorite. Când 

folosiţi radiocauterul, evitaţi contactul direct al pacientului cu 

obiectele metalice legate la pământ (ex.: cadrul mesei chirurgicale, 

masa pentru instrumente, etc.). Dacă acest lucru nu este posibil în 

timpul anumitor proceduri (ex.: cele în care sunt folosite cadre pentru 

cap neizolate), folosiţi maximum de precauţie pentru siguranţa 

pacientului: 

• folosiţi cel mai mic nivel electric pentru a obţine efectul dorit. 

Plasaţi electrodul neutru destinat pacientului cât mai aproape posibil 

de zona chirurgicală; 

• dacă este posibil, aşezaţi tifon uscat între pacient şi obiectul 

fixat legat la pământ; 

• monitorizaţi în mod constant punctele de contact. 

Avertisment 

Pentru a evita arsurile asupra pacientului, asiguraţi-vă că electrodul 

neutru intră în contact ferm cu pielea. Verificaţi periodic electrodul 

neutru după ce pacientul este repoziţionat şi în timpul procedurilor care 

implică perioade lungi de activare. 

La creşterea nivelului de putere sau la repoziţionarea pacientului, 

verificaţi dacă electrodul neutru (placa pacient) este bine plasat şi 

verificaţi continuitatea tuturor cablurilor de conectare 
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Dacă activaţi simultan aspiraţia/irigarea şi generatorul radiochirurgical, poate avea 

loc creşterea fenomenului de arc electric la vârful electrodului şi pot apărea arsuri ale 

unor ţesuturi, sau pot avea loc arsuri şi şocuri electrice asupra personalului medical. 

Când nu folosiţi accesoriile active, păstraţi-le într-un suport sau într-o zonă curată, 

uscată, nonconductoare, ce poate fi observată cu uşurinţă. Contactul accidental cu 

pacientul poate determina arsuri. 

 

 

7.8 Verificarea conexiunilor accesoriilor 
 

 
 

 

 

 

8. Realizarea conexiunilor şi programarea funcţiilor 
 

 

8.1 Selectarea modurilor de funcţionare 
 

Programaţi nivelurile de putere la configuraţia minimă înainte de a testa un 

accesoriu. În momentul în care aparatul este deschis acesta va avea setat modul de 

funcţionare utilizat anterior. Selectarea în regim monopolar/bipolar se realizează prin 

selectarea butonului aferent modului. În momentul selectării modului, acesta se pune în 

evidenţă prin accentuarea chenarului simbolizând butonul apăsat.  

 

 

8.2 Conexiunile pentru chirurgia monopolară 
 

Respectaţi instrucţiunile furnizate împreună cu accesoriile electrochirurgicale 

pentru conectarea corectă şi utilizare. 

Conectorii acestui generator sunt proiectaţi să accepte un singur instrument. Nu 

încercaţi să conectaţi mai multe instrumente simultan într-un singur conector. 

Cablul de la piesa de mână se introduce în conectorul notat cu numărul 11 în panoul 

frontal şi prezentat în Fig.28: 

 
Fig. 28 – Conexiune accesoriu monopolar 

Avertisment 

Asiguraţi-vă că toate accesoriile sunt corect conectate la generator. 

Când folosiţi accesorii multiple ţineţi cablurile separate. Nu răsuciţi şi 

nu înnodaţi cablurile între ele. 
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Înainte de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriile şi cablurile (în special accesoriile 

şi cablurile reutilizabile) şi asiguraţi-vă că nu sunt rupte sau defecte. 

Dacă prezintă defecte, nu le folosiţi. În caz contrar personalul medical sau pacientul 

pot fi răniţi sau electrocutaţi. 

 

8.3 Programarea pentru chirurgia monopolară 
 

Potriviţi nivelurile electrice pe cea mai mică treaptă posibilă înainte de a testa un 

accesoriu. 

Meniul aparatului pentru regim monopolar este compus din patru moduri de 

funcţionare. În regimul monopolar cele patru moduri de funcţionare sunt: 

 

 

 

Tăiere 

În momentul selectării regimului de funcţionare, acesta se pune în 

evidenţă prin accentuarea chenarului simbolizând modul ales, iar 

în bara de afişaj a modului de lucru apare afişat mesajul “Tăiere” 

şi pictograma tipului de electrod neutru folosit. 

 

 

Tăiere-Coagulare 

În momentul selectării regimului de funcţionare, acesta se pune în 

evidenţă prin accentuarea chenarului simbolizând modul ales, iar 

în bara de afişaj a modului de lucru apare afişat mesajul “Tăiere - 

Coagulare” şi pictograma tipului de electrod neutru folosit. 

 

 

Coagulare 

În momentul selectării regimului de funcţionare, acesta se pune în 

evidenţă prin accentuarea chenarului simbolizând modul ales, iar 

în bara de afişaj a modului de lucru apare afişat mesajul 

“Coagulare” şi pictograma tipului de electrod neutru folosit. 

 

 

Coagulare Forţată 

În momentul selectării regimului de funcţionare, acesta se pune în 

evidenţă prin accentuarea chenarului simbolizând modul ales, iar 

în bara de afişaj a modului de lucru apare afişat mesajul 

“Coagulare Forţată” şi pictograma tipului de electrod neutru 

folosit. 

 

 

8.4 Conexiunile pentru chirurgia bipolar 
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Cablul pensei bipolare se introduce în conectorul de pe panoul frontal notat cu 

numărul 9 şi prezentat în Fig. 29: 

 
Fig. 29 – Conexiune accesoriu bipolar 

 

 

8.5 Programarea pentru regimul bipolar 
 

Potriviţi nivelurile electrice pe cea mai mică treaptă posibilă înainte de a testa un 

accesoriu. 

Meniul aparatului în regim bipolar este compus din două moduri de funcţionare: 

 

 
 

Coagulare Bipolară 
În momentul selectării regimului de funcţionare, 

acesta se pune în evidenţă prin accentuarea 

chenarului simbolizând modul ales, iar în bara de 

afişaj a modului de lucru apare afişat mesajul 

“Coagulare Bipolară” şi pictograma pensei 

bipolare. 

 

  

Lipire Bipolară 

În momentul selectării regimului de funcţionare, 

acesta se pune în evidenţă prin accentuarea 

chenarului simbolizând modul ales, iar în bara de 

afişaj a modului de lucru apare afişat mesajul 

“Lipire Bipolară” şi pictograma pensei de lipire 

bipolară. 

 

 

8.6 Programarea puterii de ieşire 

Avertisment 

 

Pericol de şoc electric: 

• Nu conectaţi accesorii umede la generator. 

• Asiguraţi-vă că toate accesoriile şi adaptoarele sunt corect conectate 

şi că nici un articol din metal nu este expus pe suprafaţa operatorie. 

Nu aplicaţi electrodul neutru dacă folosiţi numai accesorii bipolare. În 

caz contrar este posibil ca efectul electrochirurgical să se extindă în 

afara zonei aflată între electrozii bipolari. 
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Programaţi nivelurile de putere la configuraţia minimă înainte de a testa un 

accesoriu. După selectarea modului de funcţionare se reglează puterea de ieşire cu 

ajutorul butoanelor Sus/Jos (elementele 7 şi 8 din figura 3). 

 

Valorile maxime de putere: - Tăiere 200 W 

 - Tăiere Coagulare 150 W 

 - Coagulare 100 W 

 - Coagulare Forţată 80 W 

 - Coagulare Bipolară 100 W 

 - Lipire Bipolară 100 W 

 

Valorile minime de putere: - Tăiere 3 W 

 - Tăiere Coagulare 3 W 

 - Coagulare 3 W 

 - Coagulare Forţată 3 W 

 - Coagulare Bipolară 1 W 

 - Lipire Bipolară 1 W 

 

 

8.7 Indicatori de activitate 
 

Modul de 

lucru 

Comutare 

manuală 

Comutare 

pedală 

Indicator activare 

Bipolar Închideţi 

bine 

vârfurile 

pensei. 

După ce aţi 

selectat unul din 

cele două 

moduri de lucru, 

apăsaţi pedala 

albastră. 

- tonul specific modului de lucru; 

- indicatorul bipolar  se pune în evidenţă 

prin accentuarea chenarului simbolizând 

buton apăsat  iar bara de afişaj (vezi figura 

3, elementul 12) îşi schimbă fundalul din 

albastru în verde. 

Monopolar Apăsaţi 

butonul 

Cut 

sau Coag 

(tăiere / 

coagulare). 

Apăsaţi pedala 

galbenă pentru 

tăiere şi tăiere 

coagulare sau 

albastră pentru 

Coagulare. 

- tonul specific modului de lucru; 

- indicatorul tăiere se  pune în evidenţă 

prin accentuarea chenarului simbolizând 

buton apăsat iar bara de afişaj (vezi figura 

3, elementul 12) îşi schimbă fundalul din 

galben în verde. 

 

 

8.8 Folosirea simultană a două generatoare 
 

Pot fi folosite simultan două generatoare (şi doi electrozi neutri) asupra aceluiaşi 

pacient, condiţia fiind ca ambele să fie izolate şi legate la pământ. 

Se recomandă utilizarea electrozilor neutrii de unică folosinţă cu REM. 

 

 

8.9 Stimulatoare cardiac 
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Dacă pacientul are defibrilator cardiac intern (ICD), contactaţi fabricantul acestuia 

pentru instrucţiuni înainte de a efectua proceduri electrochirurgicale. 

Radiochirurgia poate provoca activări multiple ale acestor dispozitive. Pentru a 

evita interferenţa cu stimulatoarele cardiace, plasaţi electrodul neutru (placa de pacient) 

cât mai aproape de zona asupra căreia se efectuează operaţia. 

Asiguraţi-vă că fluxul de curent transmis de la zona operată către electrodul neutru 

nu trece prin apropierea inimii sau a zonei în care stimulatorul cardiac este implantat. 

 

 

9. În timpul intervenţiei chirurgicale 
 

9.1 Schimbarea modului de lucru 
  

Verificaţi modul selectat împreună cu medicul chirurg. Nu puteţi schimba modul în 

timp ce generatorul este activat. Selectarea modului dorit în regim monopolar se poate 

face atât din panoul frontal cât şi din piesa de mână (galben doar pentru Tăiere, Tăiere 

Coagulare iar albastru pentru celelalte moduri în cadrul regimului). Schimbarea 

regimului în mod bipolar se face selectând modul dorit apoi acţionând pedala de culoare 

albastră (sau apropiind vârfurile pensei când este activat modul auto), acesta punându-se 

în evidenţă prin accentuarea chenarului simbolizând butonul apăsat. Când schimbaţi 

modurile de operare, configuraţia puterii este cea selectată la ultima utilizare (ultima 

valoare selectată este memorată). 

 

 

9.2 Selectarea modului de lucru şi reglajul puterii 
 

 

 
 

Confirmaţi configuraţiile puterii pentru modul selectat împreună cu medicul 

chirurg. Nu puteţi schimba configuraţia puterii când generatorul este activat. Pentru a 

Avertisment 

Verificaţi corectitudinea configuraţiei generatorului 

electrochirurgical înainte de a iniţia operaţia chirurgicală. Folosiţi 

nivelul de putere cel mai scăzut pentru a obţine efectul dorit. 

Nu măriţi nivelul de putere fără a verifica mai întâi electrodul activ 

şi pe cel neutru destinat pacientului, precum şi conexiunile lor. Folosiţi 

electrodul activ sau pensa numai în intervalul minim necesar obţinerii 

efectului chirurgical dorit pentru a reduce riscul de apariţie a arsurilor.  

Avertisment 

Interferenţa electromagnetică creată în timpul utilizării 

dispozitivelor electrochirurgicale poate face ca dispozitivele precum 

stimulatoarele cardiace să intre într-un mod de funcţionare defectuos 

sau le poate bloca în întregime. 

Consultaţi fabricantul stimulatorului cardiac sau departamentul de 

cardiologie al spitalului pentru informaţii suplimentare atunci când 

facilităţile electrochirurgicale sunt aplicate asupra pacienţilor care 

folosesc stimulatoare cardiace. 
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mări puterea modului selectat apăsaţi butonul cu săgeata îndreptată în sus (vezi figura 3, 

elementul 7). Pentru a reduce puterea apăsaţi butonul cu săgeata îndreptată în jos (vezi 

figura 3, elemental 8). 

Pentru a atinge nivelul maxim sau minim al configuraţiei ţineţi apăsat butonul cu 

săgeata îndreptată în sus (vezi figura 3, elementul 7) respectiv butonul cu săgeata 

îndreptată în jos (vezi figura 3, elemental 8). Configuraţia se modifică încet la început cu 

o singură unitate, iar apoi mai rapid din 10 în 10 unităţi.  

Eliberaţi butonul când este afişată valoarea dorită. 

 

 

9.3 Metode de menţinere a configuraţiilor de putere la un nivel 

scăzut 
 

Cu cât electrodul activ are o suprafaţă de contact mai mică, cu atât este mai mare 

densitatea curentului transmis către ţesut şi cu atât mai puţină putere este necesară pentru 

a produce acelaşi efect chirurgical. Spre exemplu, un electrod în formă de ac efectuează 

inciziile la un nivel mai scăzut de putere decât electrodul cu lamă. 

Nivelul de putere necesar pentru a produce efectul chirurgical dorit variază în 

funcţie de tehnica medicului chirurg, de modul selectat şi de dimensiunile electrodului 

activ. 

Un nivel scăzut reduce cantitatea de curent transmisă pacientului, micşorează 

solicitarea electrodului neutru destinat pacientului şi ajută la protejarea pacientului şi a 

medicilor împotriva arsurilor accidentale şi a şocurilor electrice. 

 

 

9.4 Configuraţii de putere tipice 
 

Folosiţi următoarea listă a configuraţiilor de putere tipice pentru diverse proceduri 

chirurgicale. Dacă nu cunoaşteţi configuraţiile corecte, reglaţi generatorul 

electrochirurgical la puterea de emisie minimă şi măriţi treptat nivelul de putere până la 

obţinerea efectului dorit: 

 

Putere 

 

Procedura chirurgicală 

1 - 50W Dermatologie 

Chirurgie orală 

Chirurgie plastică 

Neurochirurgie 

50 - 100 W Chirurgie cap şi gât 

Chirurgie generală 

Chirurgie toracică  

Chirurgie vasculară  

50 - 200 W Chirurgie ortopedică 

Chirurgie abdominală, Extirpări tumori 

 

9.5 Reglarea volumului tonurilor de activare 
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9.6 Posibile alarme 
 

 

9.6.1 Alarmă lipsă împământare 
 

Când se conectează aparatul la reţeaua de alimentare cu energie electrică, dacă priza 

de împământare lipseşte sau este defectă, aparatul indică lipsa acesteia afişând pe ecran 

următorul mesaj: 
 

 

Fig.30 – Avertizare lipsă împământare (conform brevetului de invenţie nr.126244) 

 

 
 

 

 

9.6.2 Alarmă electrod neutru (placă pacient) 
 

Funcţionarea în cele două moduri (monopolar - bipolar) este diferită. Pentru 

coagularea bipolară aparatul funcţionează chiar dacă este deconectată placa de pacient 

(electrod neutru). La funcţionarea monopolară, dacă electrodul neutru lipseşte sau cablul 

de conectare este defect, aparatul îşi întrerupe funcţionarea afişând pe ecran mesajul din 

figura 31. 

 

Indicaţie: 

Dacă sala de operaţie este dotată cu sistem de alimentare 

echipotenţial atunci acţionaţi butonul “Disable Earth check!!” iar 

aparatul va funcţiona în condiţii normale. 

Avertisment 

Sunetul de activare se reglează din meniul “Ajustare 

Volum/Luminozitate” şi nu poate fi oprit. Tonul de activare 

avertizează personalul medical atunci când accesoriul este activ. 
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Fig.31 – Avertizare conexiune placă pacient 

 

9.6.3 Alarmă defecte interne 
 

Aceste tipuri de alarme apar atunci când există defecte interne ale aparatului. La 

apariţia acestor alarme generatorul nu mai emite, afişând pe ecran codul erorii respective. 

Lista codurilor de eroare împreună cu semnificaţia acestora este prezentată în tabelul de 

mai jos. 

 
Fig.32 – Avertizare la posibile defecţiuni 

 

 

Numărul codului de eroare Semnificaţia erorii 

01 Defecţiune internă 

02 Tensiuni interne periculoase 

03 Tensiuni periculoase 

04 Accesorii invalide 

 

În această situaţie trebuie contactat departamentul de service pentru remedierea 

problemei.  

 

 

10. După intervenţia chirurgicală 
 

 

10.1 Pregătirea generatorului pentru reutilizare 
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 Dezactivaţi generatorul; 

 Deconectaţi cablul electric de la reţeaua electric; 

 Deconectaţi toate accesoriile şi îndepărtaţi electrodul neutru (placa de pacient) de la 

panoul frontal; 

 Dacă accesoriul este de unică folosinţă, aruncaţi-l conform procedurilor instituţiei 

dvs; 

 Dacă accesoriul este reutilizabil, curăţaţi-l şi sterilizaţi-l conform instrucţiunilor 

fabricantului; 

 Deconectaţi şi depozitaţi pedala de comutare folosită; 

 Ştergeţi foarte bine toate suprafeţele generatorului şi cablul electric cu o substanţă 

de curăţat slabă sau cu dezinfectant şi cu o lavetă umedă. Respectaţi procedurile 

aprobate de instituţia dvs sau folosiţi o procedură de control a infecţiilor aprobată. 

Nu permiteţi lichidelor să se infiltreze în carcasă, generatorul nu poate fi sterilizat. 

 

Notă: Nu curăţaţi generatorul cu substanţe de curăţare sau dezinfectanţi abrazivi, cu 

solvenţi sau alte materiale care ar putea zgâria panourile sau care ar putea deteriora 

generatorul. 

 

 

10.2 Depozitarea generatorului 

 
 Generatorul poate fi depozitat pe timp nelimitat. În cazul depozitării pe o perioadă 

mai mare de un an, acesta trebuie supus unor proceduri de verificare înainte de a fi 

repus în funcţiune. 

 Dacă generatorul este depozitat la o temperatură care depăşeşte limitele sale 

normale de funcţionare (de la -20 grade C la +40 grade C ), o perioadă de 

aclimatizare de o oră este necesară înainte de folosire. 

 

 

11. Probleme posibile 
 

 

11.1 Indicaţii generale pentru remedierea problemelor 
 

Dacă generatorul se defectează, căutaţi cauzele evidente care ar fi putut provoca 

problema: 

 semne vizibile de defecţiuni fizice asupra generatorului; 

 verificaţi compartimentul siguranţelor electrice: să fie foarte bine închis; 

 verificaţi dacă toate cablurile sunt conectate corect; 

Avertisment 

Pericol de şoc electric: Întotdeauna dezactivaţi şi deconectaţi din 

priză generatorul înainte de curăţare. 

Nu refolosiţi şi nu sterilizaţi accesoriile etichetate "disposable" sau 

"single use only" (de unică folosinţă). 
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 dacă defecţiunea persistă, este posibil ca generatorul să necesite depanare, 

contactaţi departamentul de service; 

 când există o alarmă a sistemului se aude un ton de alarmă şi pe ecran se afişează 

mesajul aferent alarmei; 

 generatorul este dezactivat până la remedierea alarmei. 

 

 

11.2 Remedierea unei condiţii de alarmă - lipsă electrod neutru 
 

Paşii necesari: 

 asiguraţi-vă că electrodul neutru al pacientului are cablul conectat corect la 

generator; 

 inspectaţi cablul şi conectarea cablului la electrodul neutru. Dacă găsiţi dovezi de 

uzură excesivă, ruptură sau alte deteriorări vizibile, înlocuiţi electrodul neutru şi/sau 

cablul. 

 

 

11.3 Remedierea unei condiţii de alarmă - lipsă împământare 
 

 când se conectează aparatul la reţeaua de alimentare cu energie electrică, dacă priza 

de împământare lipseşte sau este defectă, aparatul indică lipsa acesteia; 

 dacă sala de operaţie este dotată cu sistem de alimentare echipotenţial atunci 

acţionaţi butonul “Disable Earth check!!” iar aparatul va funcţiona în condiţii 

normale. 

 

 

11.4 Corectarea defectelor 
 

Dacă nu găsiţi imediat o soluţie, folosiţi tabelul de mai jos pentru a identifica şi 

remedia defecţiunile specifice. 
 

Situaţia Cauza posibilă Soluţia 

Stimulare 

neuromusculară 

anormală (opriţi 

imediat operaţia). 

Scânteiere metal-metal Verificaţi toate conexiunile la generatorului, 

electrodul neutru şi electrozii activi. 

Poate avea loc în 

timpul coagulării. 

Folosiţi un nivel de putere mai scăzut. 

Curenţi de scurgere 

anormali de 50-60Hz. 

Consultaţi departamentul de inginerie 

biomedicală sau contactaţi reprezentantul 

autorizat MobilService. 

Generatorul nu 

răspunde când 

este activat. 

Cablul electric este 

deconectat sau priza 

din perete este defect. 

Verificaţi conectarea cablului electric (la 

generator şi în priză). Conectaţi cablul la o 

priză funcţională. 

Cablul electric este 

defect. 

Înlocuiţi-l. 

Compartimentul pentru 

siguranţe este deschis 

ori siguranţele sunt 

arse 

Închideţi compartimentul pentru siguranţe. 

Înlocuiţi siguranţele arse. 
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Situaţia Cauza posibilă Soluţia 

Defectare a 

componentelor interne 

Folosiţi un generator de rezervă. Consultaţi 

departamentul de inginerie biomedicală sau 

contactaţi reprezentantul autorizat 

MobilService. 

Generatorul este 

activat dar nu s-a 

aprins ecranul 

Defectare a sistemului 

software 

Dezactivaţi şi apoi reactivaţi generatorul. 

Defectare a 

componentelor interne 

Folosiţi un generator de rezervă. Consultaţi 

departamentul de inginerie biomedicală sau 

contactaţi reprezentantul autorizat 

MobilService 

Generatorul şi 

accesoriul sunt 

activate dar 

generatorul nu 

furnizează energie 

Pedala sau 

instrumental comutat 

manual sunt defecte 

Dezactivaţi generatorul. Verificaţi şi corectaţi 

toate conexiunile accesoriilor. 

Nivelul de putere este 

prea scăzut 

Măriţi nivelul de putere. Consultaţi capitolul 

"Schimbarea configuraţiei puterii" 

Există o condiţie de 

alarmă 

Verificaţi mesajul afişat pe display şi încercaţi 

să remediaţi defectul. 

Defectare a 

componentelor interne 

Folosiţi un generator de rezervă. Consultaţi 

departamentul de inginerie biomedicală sau 

contactaţi reprezentantul 

autorizat MobilService. 

Interferenţa 

continuă asupra 

monitorului 

Împământare defectă a 

carcasei 

Verificaţi şi remediaţi împământarea carcasei 

monitorului şi a generatorului Verificaţi 

împământarea celorlalte echipamente electrice 

din cameră. 

Echipamentele 

electrice au 

împământări diferite în 

loc de a fi împământate 

în comun. Generatorul 

poate răspunde la 

diferenţele de voltaj 

rezultate între obiectele 

împământate 

Conectaţi toate echipamentele electrice în linie 

în acelaşi loc. Contactaţi departamentul de 

inginerie biomedicală sau reprezentantul 

autorizat MobilService. 

Monitor defect Înlocuiţi monitorul 

Interferenţa cu 

alte dispozitive 

numai când 

generatorul 

este activat 

Scânteiere metal-metal Verificaţi toate conexiunile la generator, 

electrodul neutru şi accesoriile 

Firele de împământare 

din camera de operaţie 

sunt inconsistente 

electric 

Departamentul de inginerie biomedicală 

trebuie să consulte un specialist. 

Interferenţa cu 

stimulatorul 

cardiac 

Conexiuni intermitente 

sau scânteiere metal-

metal 

Verificaţi conexiunile cablului electrodului 

activ şi ale cablului electrodului neutru. Poate 

fi necesar să reprogramaţi stimulatorul Cardiac 

Curentul transmis de la 

electrodul activ la cel 

de retur în timpul 

electrochirurgiei 

monopolare trece prea 

aproape de stimulatorul 

Folosiţi instrumente bipolare, dacă este 

posibil. Dacă trebuie să folosiţi un instrument 

monopolar, plasaţi electrodul de retur cât de 

aproape posibil de zona operată.  Asiguraţi-vă 

că fluxul de curent de la zona operată la 

electrodul neutru al pacientului nu trece prin 
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Situaţia Cauza posibilă Soluţia 

cardiac apropierea inimii sau a zonei în care este 

implantat stimulatorul cardiac.  

Monitorizaţi întotdeauna pacienţii cu 

stimulator cardiac în timpul operaţiei şi 

păstraţi un defibrilator de rezervă.  

Consultaţi fabricantul stimulatorului cardiac 

sau departamentul de cardiologie pentru 

informaţii suplimentare atunci când folosiţi 

dispozitivele electrochirurgicale asupra 

pacienţilor cu stimulator cardiac. 

Activarea 

defibrilatorului 

cardiac intern 

(ICD) 

ICD este activat de 

generatorul 

electrochirurgical 

Opriţi procedura şi contactaţi fabricantul ICD-

ului pentru instrucţiuni. 

 

 

12. Întreţinerea şi reparaţiile 
 

 

12.1 Responsabilitatea fabricantului 
 

Compania MobilService este responsabilă pentru siguranţa, rezistenţa şi 

performanţa generatorului numai în următoarele circumstanţe: 
 • sunt respectate procedurile de instalare şi asamblare descrise în acest manual; 

 • operaţia de asamblare, reajustare, modificare sau reparaţiile sunt executate de 

persoane autorizate; 

 • instalaţia electrică a camerei în care generatorul este instalat respectă codurile şi 

reglementările locale, ca de exemplu SR EN-urile aplicabile; 

 • echipamentul este folosit conform instrucţiunilor de utilizare; 

 • pentru informaţii referitoare la garanţie, urmăriţi anexa Garanţii, aflată la sfârşitul 

acestui manual. 

 

 

12.2 Întreţinerea de rutină 
 

Notă : Consultaţi MobilService pentru recomandările de întreţinere şi pentru a fi în 

legătură cu procedurile de verificare electrică şi funcţională. 

 

 

Când trebuie verificat sau depanat generatorul? 

 

MobilService recomandă ca generatorul să fie inspectat de personal service calificat 

cel puţin de 2 ori pe an. Această inspecţie trebuie să includă verificarea calibrării 

generatorului. 

 

 

Când trebuie verificat sau înlocuit cablul electric? 
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Verificaţi cablul electric de fiecare dată când folosiţi generatorul sau la intervalele 

recomandate de instituţia dvs. Înlocuiţi cablul electric dacă există circuite expuse, rupturi, 

margini sfâşiate sau conectori defecţi. 

 

 

Când trebuie înlocuite siguranţele electrice? 

 

O componentă internă defectă sau o supratensiune a reţelei electrice poate defecta 

siguranţele. În această situaţie este nevoie să înlocuiţi siguranţele dacă generatorul nu mai 

funcţionează, chiar dacă este alimentat cu tensiune. 

 

 

12.3 Returnarea generatorului pentru service 
 

Înainte să returnaţi generatorul, contactaţi reprezentantul autorizat. Dacă vi se spune 

să trimiteţi generatorul pentru depanare, obţineţi mai întâi un număr de autorizare pentru 

returnare. Apoi, curăţaţi generatorul şi returnaţi-l pentru depanare. 

 

Pasul 1 - Obţineţi un număr de autorizare pentru returnare 

Contactaţi reprezentantul autorizat. Trebuie să aveţi pregătite următoarele 

informaţii: 

• numele spitalului/clinicii/numărul de client; 

• numărul de telefon; 

• departamentul/adresa, oraşul, codul poştal; 

• numărul modelului; 

• numărul de serie; 

• descrierea problemei. 

 

Pasul 2 - Curăţaţi generatorul 

Respectaţi recomandările şi avertismentele de la paragraful 10.1. 

 

Pasul 3 - Livrarea generatorului 

A. Ataşaţi generatorului o etichetă care va conţine: Numărul autorizaţiei de 

returnare şi informaţii (despre spital, telefon, etc). 

B. Asiguraţi-vă că generatorul este perfect curăţat înainte de a-l împacheta şi livra 

în cutia sa originală. 

C. Asiguraţi trimiterea preplătită a generatorului la Centrul MobilService. 
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Anexa A 
 

 

A.1 Caracteristici de funcţionare 
 

Toate specificaţiile sunt nominale şi supuse schimbărilor fără preaviz. În acest 

capitol, cuvântul "tipic" se referă la o specificaţie care se află în limita a ± 20% dintr-o 

valoare exprimată la temperatura camerei (25°C) şi un voltaj de intrare nominal. 

 

 

A.2 Dimensiuni şi greutate 
 

Lăţime: 234,5 mm 

Adâncime: 280 mm 

Înălţime: 101 mm 

Masă: <3.5kg ± 5% 

 

 

A.3 Parametri de operare 
 

Cablu electric: conector 3 pini, aprobat local 
Tensiune de alimentare: 200-240Vac/100-110Vac 

Gamă frecvenţă linie reţea (nominal): 50-60Hz 
Siguranţe: 2xT4 A 

Temperatura ambientală: de la 10° la 40° C 
Umiditate relativă: de la 30% la 75%, fără condens 

Presiune atmosferică: de la 700 la l060 milibari 
 

Timp încălzire: Dacă este transportat sau depozitat la temperaturi în afara 

temperaturii de operare, aparatul trebuie să rămână inactiv minim o oră până ajunge la 

temperatura camerei. 

 

 

A.4 Transportul şi depozitarea 
 

Temperatura ambientală: de la 10% la 80%, condens 

Umiditatea relativă: de la - 20° la 40°C 

Presiune atmosferică: de la 500 la 1600 milibari 

 

Durata depozitării: indiferent de durata depozitării la utilizare nu trebuiesc efectuate 

operaţii suplimentare pentru punerea în funcţiune, excepţie făcând reviziile implicite. 

Configuraţie 

ieşire 

Ieşire izolată în regim bipolar, ieşire neizolată faţă de masă în curent alternativ în 

regim monopolar. 

Răcire Orificii ventilaţie panou inferior, ventilator. 

Afişaj LCD color cu TouchScreen 480x272 pixeli. 

Montare Altius HF200W se poate monta pe orice suprafaţă stabilă sau opţional se poate livra 

şi cu suport mobil pentru a îmbunătăţi gradul de ergonomie în utilizarea aparatului. 
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A.5 Regimul de funcţionare 
 

La configuraţii maxime de putere şi în condiţii de sarcină nominală (Tăiere Pură -

200W pe o sarcină de 550 ohmi) generatorul poate fi activat pe intervale de 10 secunde 

(activat), 30 secunde (dezactivat) timp de o oră. 

 

 

A.6 Volum audio 
 

 Nivelurile audio enumerate mai jos reprezintă tonurile de activare (bipolar, incizie 

şi coagulare) şi tonurile de alarmă măsurate la o distanţă de 1 m. Tonurile de alarmă 

respectă cerinţele standardului IEC 60601-2-2. 

 

 

A.6.1 Tonuri de activare RF 
 

Pe toată durata activării generatorului acesta emite un ton specific în funcţie de 

modul de lucru (vezi tabelul de mai jos). Volumul tonului de activare este reglabil în 

gama 45 - 65 dB. 

 

Mod de lucru: Frecvenţa tonului de 

activare a generatorului 

Tăiere:   860 Hz ± 10% 

Tăiere coagulare: 1055 Hz ± 10% 

Coagulare: 1260 Hz ± 10% 

Coagulare bipolar (Micro): 1420 Hz ± 10% 

Coagulare bipolar: 1635 Hz ± 10% 

 

 

A.6.2 Ton de alarmare 
 

Volum (neajustabil): > 65 dB 
Frecvenţă: 1500 Hz ± 10% intermitent 
Durată: de la 250 la 500 ms 
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A.7 Caracteristici de ieşire 
 

Frecvenţa nominală a aparatului pentru regimul monopolar este de 3,6 - 4,1  Mhz, 

cu o formă a curentului IF sinusoidală sau modulată prin puls iar pentru regimul bipolar  

frecvenţa nominal este de 0,6 - 1,1Mhz. Puterile maxime debitate de aparat în funcţie de 

modul de lucru sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Mod de lucru Voltaj P-P circuit 

deschis(max) 

Sarcina 

nominală (max) 

Putere 

(max) 

Factor 

de vârf 

Bipolar 
Bipolar 500 100Ω 100 W 1,5 

Lipire 500 100Ω 100W 1.5 

Monopolar 

Tăiere 1410 550 Ω 200 W 1.5 

Tăiere - Coagulare 1980 550 Ω 150 W 2.5 - 2.9 

Coagulare 2160 550 Ω 100 W 2.6 – 4.2 

Coagulare Forţată 2200 550 Ω 80 W 2.8 – 4.8 

 

În figura 33 este prezentată diagrama reprezentând caracteristicile privind variaţiile 

puterii livrate în funcţie de rezistenţa de sarcină: 

 
Fig.33 - Grafic de variaţie a puterii în funcţie de rezistenţa de sarcină 
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Standarde şi clasificări IEC 
 

 
 

Atenţie ! 

 

 
 

Pericol ! 

 
 

Simbol folosit pentru 

circuit de pacient de 

înaltă frecvenţă izolat. 

 
 

Simbol folosit pentru 

circuit de pacient legat 

la pământ. 

 
 

Echipament de tip CF 

protejat împotriva 

şocurilor de defibrilare 

 
 

Echipament de tip BF 

protejat împotriva 

şocurilor de defibrilare. 

 

Radiaţii neionizante ! 

 

 

Pericol de explozie dacă este folosit cu anestezice inflamabile. Pentru a reduce 

pericolul de electrocutare, nu scoateţi carcasa. Contactaţi personalul service autorizat. 
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Echipament clasa I (60601-1) + A1+A2+A3: 2001 

Părţile accesibile conductoare nu se pot activa în cazul defectării izolaţiei de bază 

datorită modului în care acestea sunt conectate la conductorul de împământare. 

 

Echipament clasa I CF (60601-1:2012) protecţie defibrilator pentru modul 

bipolar 

Generatorul Altius HF200W are un grad înalt de protecţie împotriva şocului 

electric, în special în ceea ce priveşte curenţii cu scurgere permişi. Deţine o izolaţie de 

ieşire de tip CF şi poate fi folosit pentru proceduri pe sau în apropierea cordului. 

Terminalul pentru electrodul neutru al generatorului Altius HF200W este protejat 

împotriva descărcării defibrilatorului conform SR EN 60601-2-2:2009. 

Echipamentul corespunde standardului SR EN 60601-1-4:2002 în ceea ce priveşte 

cerinţele generale pentru sistemele electronice programabile. 

Echipamentul corespunde standardului SR EN 980:2008 în ceea ce priveşte 

simbolurile grafice utilizate pentru etichetarea aparatului. 

 

Relativ impermeabil (60601-2-2:2009). 

Carcasa generatorului este construită astfel încât lichidul vărsat în utilizare normală 

să nu afecteze izolaţia electrică sau alte componente care ar putea afecta siguranţa 

generatorului. 

 

Interferenţa electromagnetic. 

Când este amplasat peste sau sub un generator electrochirurgical, generatorul Altius 

HF200W funcţionează fără interferenţe. Generatorul reduce interferenţa electromagnetică 

a echipamentului video folosit în camera de operaţie. 

 

Compatibilitate electromagnetică (SR EN 60601-1-2:2007 şi SR EN 60601-2-

2:2009) 

Generatorul Altius HF200W respectă specificaţiile SR EN 60601-1-2 şi SR EN 

60601-2-2 referitoare la compatibilitatea electromagnetică. 
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Anexa B 
 

B.1Condiţii de acordare a garanţiei 
Garanţia produsului este de 24 luni calendaristice de la data achiziţionării de către 

cumpărător. Produsul beneficiază de garanţie şi service în condiţiile respectării regulilor 

de instalare, utilizare, manipulare şi transport prevăzute în manualul produsului. 

Producătorul garantează componentele utilizate în procesul de fabricaţie al produselor 

sale împotriva defectelor de fabricaţie şi de material pe perioada mai sus stabilită, cu 

începere de la data cumpărării de către utilizatorul final. 

În timpul perioadei de garanţie producătorul îşi rezervă dreptul de a repara sau 

înlocui subansamblul care se dovedeşte a fi defect. 

 

 

B.2 Obligaţiile furnizorului 
 

Furnizorul îşi asumă în perioada de garanţie următoarele obligaţii: 
 diagnosticarea, expertiza, demontarea/montarea, repararea sau înlocuirea gratuită a 

subansamblelor defecte, în cadrul Compartimentului Service aflat la sediul firmei, 

de Luni până Vineri 09:00-17:00; 

 dacă Compartimentul Service, în urma expertizei, constată că defecţiunea a 

intervenit cu respectarea tuturor obligaţiilor beneficiarului - înscrise mai jos - şi a 

condiţiilor de exploatare conform instrucţiunilor de utilizare, va rezolva reclamaţia 

în termen de 10 zile lucrătoare de la data sesizării şi luarea în primire a produsului; 

 dacă, din motive obiective (dispariţia totală sau parţială din producţie sau de pe 

piaţă a unor piese de schimb) defecţiunea nu poate fi remediată în termen 10 zile, 

furnizorul va înlocui produsul defect cu un altul (cel puţin echivalent cu cel vechi) a 

cărui garanţie va fi în continuarea celei aferente produsului defect; 

 perioada de garanţie începe la data vânzării produsului şi se prelungeşte cu timpul 

scurs de la data reclamaţiei până la data remedierii defecţiunilor. Prelungirea 

perioadei de garanţie se înscrie în certificatul de garanţie; 

 diagnosticarea şi depanarea dispozitivelor defecte se face la sediul societăţii 

comerciale MobilService; 

 astfel de operaţiuni se pot efectua şi la sediul clientului, acesta urmând să suporte 

eventualele cheltuieli suplimentare. 

 

 

B.3 Obligaţiile beneficiarului 
 

 respectarea condiţiilor de manipulare, transport, depozitare, exploatare, întreţinere 

prevăzute în manualul produsului; 

 orice intervenţii (montări, demontări de subansamble), asupra produselor livrate de 

MobilService vor fi executate exclusiv de către personalul tehnic al societăţii. 

Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor menţionate duce la retragerea 

garanţiei produsului; 

 în cazul oricărei reclamaţii, beneficiarul are obligaţia de a prezenta, la sediul 

MobilService SRL, produsele defecte ambalate în ambalajele originale, împreună 

cu certificatul de garanţie şi factura sau bonul fiscal aferent; 
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 furnizorul asigură contra-cost întreţinerea şi repararea echipamentelor şi în afara 

perioadei de garanţie - pe toată durata medie de utilizare a acestora (5 ani) - în baza 

unui contract de service post-garanţie. 

 

 

B.4 Livrarea şi recepţia produsului 
 

Livrarea şi recepţia produsului se face la sediul furnizorului. Recepţia produsului se 

va face în baza facturii fiscale emise de furnizor şi a certificatului de garanţie. 

Beneficiarului i se va proba funcţionarea produsului, integritatea acestuia şi i se va 

explica modul de utilizare. 


