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Uživatelský manuál 
 
 
 
 
 

ART – E1 
 
 
 
 
 

 

Přístroj k řezání 
a koagulaci tkáně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezpečnostní zásady 

Před  tím než začnete používat a instalovat tento přístroj přečtěte si pozorně 
toto upozornění!!!  
 
 
UPOZORNĚNÍ: 

 

správné zacházení s přístrojem a jeho údržba mohou zabránit 
poškození nebo zničení zařízení. 
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Pokud jste ještě nikdy nepracovali s tímto typem přístroje, doporučujeme Vám 
nacvičit techniku řezu a koagulace podle Manuálu na straně 10. 

 
S tímto přístrojem může pracovat pouze proškolená osoba.  

 
Opravy může provádět pouze osoba s potřebnou kvalifikací. 

Upozornění:
 

 Následující symboly jsou zde uvedeny z důvodu nebezpečí úrazu. 

 
 
 

„BF“ symbol, znamená, že tento výrobek byl vyroben podle 
určitého stupně ochrany před elektrickým šokem.   

 
 
 
Uzemnění 

   
 

 
 
  Upozornění! Před prvním použitím přístroje si pečlivě 

přečtěte tento manuál    
 

 
Varování! 
Důležité poznámky!  
 
Toto zařízení může být použito pouze kvalifikovaným lékařem, 
stomatologem, hygienikem nebo jinou kvalifikovanou osobou.  

 
Vyhněte se použití tohoto přístroje u pacientů s kardiostimulátorem. 
 
 
 
 

 
Poznámky před použitím 

Elektrické vedení přístroje musí být uzemněno. Pokud není dodržen tento 
požadavek, může dojít k poškození jednotky. Může však také dojít k mnohem 
závažnějšímu poškození samotného uživatele. 
 
Tento přístroj by měl být umístěn na nepohyblivé, pevné vodorovné ploše nebo 
na stole. Umístěním přístroje na nestabilním a nakloněném povrchu může dojít 
ke snížení výkonu přístroje nebo může dojít k jeho poničení. 
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Tento přístroj nerozebírejte na vlastní nebezpečí nebo za pomoci neoprávěné osoby. 
Nedodržení těchto požadavků může způsobit škody na přístroji a ohrozit současně 
bezpečnost člověka.  
 
Přívodní kabel by neměl být z bezpečnostních důvodů umístěn pod těžkými 
předměty. Současně by tento kabel neměl být umístěn v blízkosti jiných předmětů - 
zdrojů o vysoké teplotě. 
 
Pokud se během chodu přístroje objeví jakákoliv “abnormální” či zvláštní situace, 
z bezpečnostních důvodů vytáhněte přívodní kabel. 
 
Tento přístroj nesmí být použit v blízkosti hořlavin (plyny nebo výbušniny). 
 
Při použití této metody je možné použít rajský plyn (N2
 

O). 

Kvůli frekvenci, na níž pracuje elektrochirurgický přístroj umístěte EKG monitorovací 
elektrody co nejdále od přístroje. 
 
Všechny nástroje, které se používají během výkonu s tímto přístrojem by měly být 
vyrobeny z nevodivého plastového materiálu. 
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I. Úvod 

 
A. Obecný popis 

Elektrochirurgie je efektivní metoda, která se používá k řezání nebo koagulaci měkké 
tkáně. 
Řezání tkáně se také často nazývá „ elektrosection“. V přůběhu řezání elektrickým 
proudem je eliminována bolest spojená s používáním skalpelu, zároveň je snížena 
destrukce tkáňových buněk. Princip elektrochirurgické metody spočívá v používání 
vysokofrekvenčních proudů o frekvenci 2 MHz procházející rezistorem. Vysoká 
teplota roztaví a odpaří buněčnou tkáň stejně účinně jako při použití nože.  
 
Elektrokoagulace je metoda, při níž k vypařování nedochází. Při této metodě se 
používá vysokofrekvenční proud. Tato metoda je vhodná a velice nápomocná při 
samotném procesu hojení. 
 
Používání přístroje pro koagulaci a řezání tkání omezuje pooperační bolesti, otoky 
a infekci.  
 
 

 

ART – E1 schéma a princip této metody, viz. manuál výrobce obr. č.1 (Fig.1), 
str.2 

 
B. Uspořádání přístroje ART-E1 

Popis jednotlivých funkcí přístroje ART-E1 obr. č.2 a obr. č.3 (Fig.2,3) str.3 
manuálu výrobce.  
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Zde je popis jednotlivých funkcí přístroje: 

1.tlačítko POWER - zapnutí přístroje; při zmáčknutí dojde k rozsvícení zelené 
kontrolky. Před zapnutím se ovšem ujistěte, že je vypnutá nožní páka a ovládání 
vypínače nohou. 

 
2. Držák elektrod - zastrčte koncovku od držadla do černé zástrčky. 
 
3. RF / 2 MHz - provozní indikátor - sešlápněte nožní pedál, poté začne fungovat 
jednotka a současně se zapne RF / 2 MHz; tato kontrolka ukazuje, že je přístroj 
v provozu. 
 
Pokud stále svítí LED kontrolka, došlo k přetížení jednotky. 
 
4. Zemnící podložka – červenou koncovku zasuňte do červené zástrčky 
 
5. Intenzita proudu - kontrolní spínač. Je zde 10 úrovní pro nastavení intenzity. 
Jednotlivé úrovně se používají podle zadaného úkolu. 
 
6. MODE: funkce výběru jednotlivých modů. Celkem jsou zde k dispozici tři módy – 
CUT, COAG1, COAG2. 
 

6.1 CUT - tento mód slouží jak k koagulaci tak k řezání. 
6.2 COAG1 - tento mód slouží jak k koagulaci tak k řezání. 
6.3 COAG2 - tento mód slouží ke koagulaci a zástavě krvácení. 

 

 
II. Začínáme 

A. rozbalení přístroje

 

 - pokud rozbalíte přístroj a zjistíte, že je poničen, okamžitě 
kontaktujte svého dodavatele.  

B. Skladovací podmínky

 

 - tato jednotka by měla být skladována na čistém 
suchém místě.  

Platí zde následující omezení:  
 
Teplotní rozmezí: 0 – 60 °C  
Vlhkost: 10 – 90 % 

 
Atmosférický tlak: 860 – 1060 hPa 

 

 
C. Bezpečnostní instrukce:  

POZNÁMKA: jednotka musí být umístěna tak, aby byla zástrčka přístupná. 
 
Rozsah napětí a pojistky: 
Ujistěte se před zastrčením hlavní zástrčky do zásuvky ve zdi, zda místní napětí 
vyhovuje přístroji. 
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VAROVÁNÍ: při výměně pojistky odpojte přístroj z elektrické sítě. 
 
Hlavní držák pojistek se nachází na zadní straně panelu. Pokud je potřeba nahradit 
pojistku, postupujte následovně: 
 
- odpojte jednotku ze sítě 
- pomocí šroubováku odstraňte kryt držáku pojistek 
- zapojte novou pojistku, která splňuje požadavky přístroje, poté vraťte kryt zpět 
- používejte pojistku 2A / 250V. 
 

 
D. Nastavení 

Zkontrolujte přístroj ART-E1 a ujistěte se, že pokud je hlavní vypínač vypnutý, pak 
kontrolka hlavního vypínače nesvítí  
Zasuňte koncovku kabelu do zástrčky, která je uzemněná.  
Zasuňte koncovku od držáku do černě označené zástrčky HANDPIECE na panelu. 
Zasuňte koncovku zemnící  podložky do červené zástrčky IND. PLATE 
Vyberte správnou TIP elektrodu na požadovaný výkon a vložte ji do držáku. Ujistěte 
se, že proces vložení je kompletní a že kovová část není odkrytá. Potom uzamkněte 
hrot držáku ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že pacient je v kontaktu se 
zemnící elektrodou.  
 
 

 
E. Začínáme 

Zvolte mód CUT k řezání. 
Přepněte vypínač do polohy COAG1 - v této poloze je možné přístroj použít jednak 
na koagulaci a jednak na řezání. 
Pokud přepnete vypínač do polohy COAG2, je možné použít přístroj jen ke 
koagulaci. 
Dalším knoflíkem nastavte Vámi požadovanou intenzitu 
 

 
III. Popis 

 
A. Definice „ dosažení dobrého výsledku“ 

Pokud je tkáň přehřátá nebo dehydrovaná, může se objevit poškození tkáně. 
 
Proto je velice důležité udržovat část, kde se operuje neustále zavlaženou a zvolit 
vhodnou elektrochirurgickou techniku. 
 
Pro zvolení správné techniky jsou důležité tyto dvě věci: 

1. Intenzita nastavení 
2. Plynulost a rychlost pohybu elektrody v místě chirurgického zákroku. 

 
Tyto dva faktory spolu souvisí. Velikost naakumulovaného tepla ve tkáni je určena 
mnoha faktory. Můžeme je shrnout následovně: hodnota vzniklého tepla při 
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elektrochirurgii je přímo úměrná době trvání spojení mezi TIP elektrodou a tkání, 
intenzitou proudu, rozměru TIP elektrody a na proudu použitém při řezání.  
 

 
B. Intenzita proudu 

1. Vysoká intenzita - elektrody mohou jiskřit a může dojít k poškození tkáně. 
2. Správná intenzita: velikost vzniklého tepla je snížena až na prahovou hodnotu 

(minimum) vypařování buněčných elementů, při této intenzitě projde proud 
tkání velice snadno bez odporu nebo jiskření. 

3. Nízká intenzita: může dojít k tažení tkáně nebo dokonce k trhání tkáně. 
 

 
C. Velikost TIP elektrod 

Používají se dvě velikosti elektrod (menší a větší). 
Čím větší je plocha elektrody TIP, tím větší je pracovní výkon 
Čím menší hrot, tím menší je pracovní výkon. 
 
 
 
 
 

 
D. Volba pracovního režimu v závislosti na typu proudu 

Elektrokoagulace má praktické využití v chirurgii. Přístroj ART-E1 nabízí možnost 
zastavení krvácení elektrokoagulací. Okolo 75 % všech klinických operací je 
prováděno řezáním, nikoliv koagulací. 
 

 
1. Zcela filtrovaný proud (CUT) 

Plně filtrovaný proud obsahuje jen vysoké frekvence. Výsledek filtrování vede 
k vytvoření pouze neoscilujícího proudu. Tento upravený proud za pomoci filtrace se 
používá k operacím, je užitečný na většinu klinických aplikací. Vznik tepla 
a destrukce tkáně jsou minimální.  
 

 
2. Zcela upravený proud (COAG1) 

Plně upravený proud vykazuje sice malé, ale viditelné oscilace. Za určitých okolností 
může tento typ proudu snížit účinek řezání. Takto upravený typ proudu může vyvolat 
určité koagulace v ráně, je velmi efektivní, ovšem velmi málo používaný. Při použití 
tohoto typu proudu se může na začátku procesu hojení objevit film. Ten ovšem není 
trvalý a po zhojení rány zmizí nebo se rozpustí.  
 
 

 
3. Částečně upravený proud (COAG2) 

Toto je střídavý vysokofrekvenční proud.. Je velice účinný na zástavu krvácení. 
Speciálně na rány o velikosti 1.6mm v průměru. Částečně upravený proud může 
nabízet další techniku pro koagulaci. Koagulujte cévy za pomoci Styptiku, dodržujte 
oddělené části od 2,5 do 5 cm. Pokud je částečně upravený proud zapnut, proběhne 
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koagulace krevních cév, následkem čehož vznikne nadbytečná koagulační 
kontrakce. 
 
 

 
E. Shrnutí 

 
ART-E1 je používaným nástrojem pro řezání a koagulaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Manuál 

 
A. Jak použít elektrochirurgii 

Před přiložením elektrody ke tkáni vyberte vhodnou intenzitu. Během operace je 
důležité provádět výkon jemným pohybem a za optimálního tlaku na nástroj. 
Současně by pohyb nástroje neměl být příliš pomalý, protože v takovém případě 
dojde k pronikání vznikajícího tepla hluboko do tkáně a může způsobit popáleniny 
vyúsťující v nekrózy. Ochlazení tkáně během operace v elektrochirurgii je umožněno 
tím, že zde není nutný takový tlak jako při použití skalpelu. Výhoda této metody 
spočívá v plynulém hladkém řezu. 
 
 

 
B. Vysvětlení pojmu řezání 

Část, která je operována by měla být mokrá nebo alespoň vlhká. Mělo by být dobře 
známo místo řezání. Operatér by měl zvolit vhodný hrot a intenzitu proudu. Nejprve 
je dobré zkusit si celý postup bez zapnutého přístroje. Určete si délku řezu, hloubku 
a směr pohybu elektrody. 
 

 
C. Praktická část před samotnou operací 

1) Vyberte si kousek hovězího masa s malým množstvím tuku, nesmí to ovšem být 
telecí. Je důležité, aby neměnilo barvu při rozříznutí. Teplota tohoto kusu masa by 
měla být stejná jako je teplota v místnosti. 

2) Položte tento kousek masa na zemnící podložku. 
3) Vložte vhodnou elektrodu do TIP do držadla. 
4) Nastavte výkon na hodnotu 10. 
5) Přepněte ovládací knoflík do polohy CUT. 
6) Sešlápněte nožní pedál. 
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7) Proveďte několik řezů rozdílné délky a hloubky, jemně a rychle. Je možné, že 
během řezání uvidíte jiskření a zároveň se změní barva tkáně. Takovýto výsledek 
nastane, pokud je nastavena příliš vysoká hodnota proudu. 

8) Přepnutím výkonu do polohy 1 naopak velice dobře uvidíte jak obtížně bude 
elektroda pracovat. V tomto případě (výkon je nastaven na hodnotu 1) může dojít 
k tzv. tažení tkáně, případně k natržení. Daná tkáň může zůstat na obou stranách 
elektrod. 

9) Opakujte předešlou proceduru s nastavenými rozdílnými hodnotami výkonu do té 
doby, než se během řezání objeví jiskření a změna barvy na Vašem kousku 
hovězího masa. Proces samotného řezání by měl být hladký a jemný. Není 
možné, aby docházelo k „tažení“ řezané tkáně nebo dokonce k jejímu trhání. 
Obvykle v rozmezí hodnot výkonu 5 a 6 se neobjevuje žádné tažení nebo trhání. 
Toto je vhodná intenzita a její hodnotu si poznamenejte. Poté provádějte proces 
řezání několikrát s různými rychlostmi a výkony až do okamžiku, než budete mít 
přesně nastavené Vámi požadované parametry. 

 
 
 
 

 
D. Vysvětlivky před koagulací 

Přístroj ART-E1 může být použit ke koagulaci kapilár. Přepněte knoflík na 
požadovanou hodnotu proudu. Obvykle se kulová elektroda používá tehdy, pokud je 
potřeba rozšířit rozsah pokrývající tkáně. Před samotnou koagulací setřete krev, aby 
byla rána lépe vidět. Stlačením rány nepřímo (tzn. ne přímo do samotné rány) je 
možné zjistit zdroj krvácení. Elektroda se používá do té doby, než krvácení zcela 
ustane. 
 

 
E. Praktická část před samotnou koagulací 

Kroky před samotnou koagulací jsou stejné, jako v případě řezání. Pokud se objeví 
bílá skvrna o průměru asi 2 mm, je to znak, že operace je dokončena. Je nutné 
dotknout se několikrát rány kvůli kontrole krvácení. Pokud krvácení pokračuje je 
nutné dále koagulovat. Toto je velice důležité!!!  
 
1) Položte kousek hovězího masa na zemnící podložku 
2) Vložte kulovou elektrodu do držadla 
3) Nastavte výkon na hodnotu 1 
4) Nastavte MODE na COAG2 
5) Dotkněte se velmi lehce tohoto kousku hovězího kulovou elektrodou 
6) Sešlápněte nožní pedál 
7) Nastavte knoflík na hodnotu 2, 3, 4, s tím, že budete opakovat předchozí kroky, 

doba by neměla překročit 2 - 3 sekundy. 
 

 
F. Kontrola velkého krvácení 

Zřídka se stává, že by došlo k obzvláště velkému krvácení. S částečně nastavenou 
hodnotou proudu a odlišnými schopnostmi může být koagulace rozšířena a můžete 
tak krvácení dostat pod kontrolu. Koagulace může zabránit krvácení v samotném 
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počátku ještě předtím, než se dostane krev do tkáně. Pokud se objeví krvácení, 
nemůže být zastaveno. V takovém případě je nutné přímo buď stlačit ránu nebo 
použít vzduchové stlačení a Styptika (látky zastavující krvácení). Když je krvácení 
zastaveno, je možno použít COAG2 k „nápravě“ kapilár nebo krevních cév. 
 

 
G. Anestezie 

Během chirurgického výkonu je nutné podávat lokální nebo celková anestetika. 
Pokud použijete N2

 
O (rajský plyn) je nutné použít lokální anestetikum!!! 

 
V. Údržba a provoz přístroje 

 
V.1. Každý den

 

 - zapněte přístroj, při zapnutí přístroje stiskněte tlačítko POWER, 
rozsvítí se kontrolka (LED) 

poznámka: Pokud kontrolka při zapnutí přístroje nesvítí, zkontrolujte napájecí kabel 
nebo zavolejte nejbližší autorizovaný servis. 

 
Zasuňte správnou zástrčku držáku zásuvky. 
Vyberte správnou TIP elektrodu. 
Pokud je výkon slabý, zkontrolujte TIP elektrodu nebo kontaktujte nejbližšího 
autorizovaný servis. 

 
V.2. Každý den

 
 – vypnutí 

pokud každodenně vypínáte přístroj - stiskněte tlačítko do polohy OFF 
vyčistěte držák a TIP elektrodu. 
Sterilizujte TIP elektrody. 
 

 
V.3. Připravte pacienta k léčbě 

Ujistěte se, že držák a TIP elektroda jsou sterilizované. 
 

 
V.4. Čištění a sterilizace 

V této části je popsán postup jednotlivých kroků, jak vyčistit a sterilizovat tuto 
jednotku. Je důležité provést celý postup před použitím přístroje. Existuje zde totiž 
nebezpečí infekce jak u pacientů, tak lékařů. Dle nařízení musí být veškeré oblečení 
sterilní, aby se tak zabránilo vzniku infekce. 
 
Pečlivé vyčištění elektrod dosáhnete sterilizací v parním autoklávu. 

 
 

 
 Držák 

Před samotným čištěním vyndejte TIP elektrodu z držadla. Opatrně a pečlivě umyjte 
držadlo dezinfekčním roztokem a opláchněte destilovanou vodou. Nedávejte držadlo 
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a kabel přímo do dezifekčního roztoku. Jakýkoliv zbytek takovéto tekutiny uvnitř 
přístroje bude vadit standardnímu provozu přístroje. 

 

 
TIP elektroda  

Po každém použití zůstane na elektrodě tkáň nebo krev, je tedy nutné nejdříve 
vyčistit elektrodu čističem. Pamatujte si, že místo vody použijete dezinfekční tekutinu 
v ultrazvukové čistička. Umyjte důkladně elektrodu jemným čističem a potom 
opláchněte. Ujistěte se, že na elektrodě nezůstal žádný přípravek. Usušte opláchnuté 
TIP elektrody. Posledním krokem je vložení těchto elektrod do autoklávu, aby se 
odstranily případné zárodky a bakterie. 

 

 
Hlavní jednotka 

Jelikož hlavní jednotka přístroje není v přímém kontaktu s pacienty, je čištění velice 
jednoduché. Pečlivě otřete celý přístroj čistým alkoholem a kalomelem (chlorid 
rtuťný) a uložte ho na místo, kde není prach. Pokud budete používat kromě tohoto 
přípravku ještě další, dbejte na to, aby přípravek nepoškodil plastový obal. 
 

 
Zákaznický servis 

 
Pokud potřebujete servis na tento přístroj, kontaktujte autorizovaný servis. 

 
V.5. Kontrolní postupy přístrojového vybavení ohledně infekce 

Primárním cílem těchto instrukcí je doporučit postupy pro běžnou péči, která bude 
omezovat možnost kontaminace infekčních onemocnění.  

 

 
 V.6. Dezinfekce držadla a montážního kabelu. 

Po léčbě každého pacienta musí být TIP elektrody odstraněny z držadla 
a sterilizovány. Po tomto odstranění elektrod je dobré nechat přístroj po určitou dobu 
zapnutý aby došlo k vytlačení možné kontaminace zevnitř držadla.  
 
Zevní část držadla by měla být omyta antiseptickým, dezinfekčním přípravkem nebo 
roztokem. Dále je třeba z přístroje opláchnout špínu vodou a otřít nebo nasprejovat 
chemickým dezinfekčním prostředkem, který je kompatibilní s materiálem, ze kterého 
je vyrobeno samotné držadlo, např. je možné použít roztok 1:6 Sporicidinu. Sterilní 
hubice je potom znovu připojena k držadlu, aby byl přístroj připraven pro dalšího 
pacienta.  

 
Na konci každého dne by měl být kabel umytý antiseptickým mýdlem nebo roztokem 
a  propláchnutý vodou. Držadlo by mělo být umyto podruhé antiseptickým mýdlem 
nebo roztokem a propláchnuté vodou. Držadlo a kabel jsou omyty, otřeny nebo 
nasprejovány chemickým desinfekčním prostředkem (1:16) Sporicidinu, opět musí 
být tento zředěný roztok kompatibilní. Je dovoleno, aby tento přípravek zůstal na 
povrchu přístroje tak dlouho, jak uvádí výrobce. Plochy držadla a kabelu by měly být 
propláchnuty sterilní vodou. Samotná pracovní jednotka, jež je v provozu jen krátkou 
dobu, by měla být propláchnuta vodou, aby došlo k očištění uvnitř držadla. 
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Upozornění:  

Držadlo a kabel by neměly být přímo ponořeny do všech doposud uvedených 
roztoků, mohlo by v pozdějším použití dojít k interferenci u pacienta. 

 
 

 
Varování:  

Chemické dezinfekční prostředky by neměly zůstat na povrchu déle než je 
doporučeno výrobcem, mohlo by v takovém případě dojít k poškození materiálu. 
 

 
V.7. Sanitace vnitřku jednotky 

Vnitřek přístroje je navržen tak, aby nemusel být každý den sanitován. Proces 
sanitace se skládá z otření povrchu (lehce roztokem Orange Solventu) a vytřen 
hadrem do sucha.  
 

 
V.8. Sterilizace vložky a vstřikovací trysky 

Vstřikovací tryska/vložka musí být očištěny od krve. Sliny a zbytky poškozené tkáně 
musí být odstraněny před samotnou sterilizací. Tato část čištění musí být provedena 
ručně a to vydrhnutím kartáčkem. Druhou možností je použít ultrazvukové čističky 
s roztokem (čisticí přípravek a voda). Po tomto vydrhnutí kartáčkem všech hrubých 
nečistot by měla být vstřikovací tryska propláchnuta vodou, aby došlo k odstranění 
čistícího roztoku. Poté je nutné tuto část vysušit. 
 
Preferovanou metodou při sterilizaci je uzavřít vstřikovací trysku do sterilizačního 
sáčku a umístit tento předmět do autoklávu, který pracuje na principu páry. Proces 
v autoklávu probíhá po dobu 30 minut při teplotě 127°C, podle doporučení výrobce. 
 
Další alternativou, ovšem méně účinnou metodou sterilizace je použití kompatibilního 
chemického sterilizačního prostředku, např. Sporicidinu. Použitím této metody je 
vkládací tryska ponořena do dezinfekčního prostředku při pokojové teplotě. Roztok 
musí mít vhodnou koncentraci, doba tohoto procesu se řídí podle pokynů výrobce. 
Poté je důležité vše pečlivě propláchnout sterilní vodou a kompletně vysušit. 
 

 
Varování: 

Vysoká pokojová teplota, stejně jako nevhodné roztoky, přehnaně dlouhá doba při 
ponoření jednotlivých částí do chemického roztoku mohou způsobit poničení 
plastových nebo elastomerních materiálů jak vložky, tak trysky. 
 

 
Upozornění:  

Stejně tak může dojít k poškození materiálů při použití sušičky, nekompatibilních 
chemických látek určených ke sterilizaci.  
 
Kvartérní sloučeniny amoniaku nebo látky na bázi alkoholu nesmí být používány. 
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Poznámky:  

1) Pacient s kardiostimuilátorem - pacemakerem nesmí být léčen metodou 
elektrochirurgie. Ujistěte se proto, jestli pacient nemá pacemaker. 
 

2) Nepracujte s tímto přístrojem v místnosti, kde jsou hořlavé nebo výbušné látky, 
speciálně benzín.  
 

3) Při výměně elektrody se ujistěte, jestli máte Vaší nohu mimo pedál (nožní 
podložku), z důvodu možnosti kontaktu elektrody s pokožkou. 

 
4) Jakékoliv části přístroje, které se právě nepoužívají nesmí být v blízkosti pacienta 

nebo na ručníku. Může dojít k požáru. 
 
5) Pokud se elektrochirurgický přístroj nepoužívá, nebo není vhodně nastaven,  

je vhodné, aby operatér začal s nízkými hodnotami, postupně zvyšoval hodnoty 
nastavením knoflíku až na požadovanou hodnotu.  

 
6) Pokud je v místnosti EKG monitor, dbejte aby byl co nejdále od 

elektrochirurgického  přístroje.  
 
 

 
VI. Příslušenství  

Na této str. je zobrazeno celkem 5 obr.   
Manuál výrobce v anglickém jazyce str.15 

 
Pod č.1 je nožní spínač   
Pod č.2 je kabel       
Pod č.3 je držadlo 
Pod č.4 je zemnící podložka 
Pod č.5 je sada elektrod 
 

 
VII. Specifikace přístroje: 

Přístroj BONART-ART-E1 je navržen a vyroben tak, aby splňoval přísné podmínky 
ohledně životního prostředí. 
 

 
Jednotlivé normy, které přístroj splňuje jsou napsány zde: 

 
1. Seznam standardů: 

Vyzařování:
 

  EN 55011 Class B  EN60555-2 Class  A EN60555-3 

Odolnost:
  IEC 801-3   ENV50141 

 IEC 1000-4-2  IEC 1000-4-4   IEC 1000-4-5 

   
Bezpečnost:
 

  EN 60601-1  EN 1640 
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2. Funkce přístroje: 

 

 Operační módy: Řezání, Řezání s Koagulací, samotná 
Koagulace 

   Provozní frekvence: 1,5 MHz 
    
   Stálý a pohodlný provoz (nastavení) - 10 kroků 
 
   Možnost použití různých elektrod 
 

 
3. Popis provozních parametrů 

Připojení k síti:
   230 V ± 10 % - 50 / 60Hz 0,9A 210VA 

  115 V ±  10 % - 50 / 60Hz 1,8A 210VA 

 
Výkon přístroje:
 

 70 Watů ± 5 % 

 
Pracovní frekvence:  
 

1,5 – 1,7 MHz ± 5 % 
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