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Крок 1: Увімкнення електроживлення системи Короткий посібник із встановлення 
 

   
1. I Підключіть кабелі живлення 
I/A консолі та високочастотний 
генератор. Увімкніть і 
встановіть потужність на 
бажаний лікарем рівень зазвичай 
«0.8» 

2. Встановіть регулятор потоком у 

положення "Потік 1 / Flow 1" 

(положення на 10 годин). 

3. Затисніть чорну кнопку на Ніжній 

педалі, доки індикатор клапана із 

затискачем не згасне. 

4. Встановіть регулятор потоку в 

положення «Очікування / Standby» 

(положення на 9 годин).

 

Крок 2: Плівка лотка на кронштейні  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Повністю висуньте Лоток на 

кронштейні пересувної стійки. 

2. Просуньте руки в рукав 
великої плівки, просуньте 
відкритий кінець плівки на 
лоток, потім повністю 
обтягніть лоток плівкою. 

 

3. Натисніть на плівку в 
отвір лотка, щоб вийшла 
кишеня. 

Крок 3: Налаштування гідросистеми  
 

 
1. Закрийте Роликовий 

затискач на Лінії іригації 

 

 

 
 

 
5. Утримуйте силіконову 
трубку в місці затиску, без 
натяжки, розмістивши з 
лівого боку V-блоку, 
закрийте кришку. 

2. Відкрийте повітряний 
клапан Крапельниці та ємність 
збалансованого сольового 
розчину/BSS. Наповніть 
Крапельницю щонайменше на 
половину. 

 

 
3. 

Підвісьте ємність BSS на 

гачок Пересувного штатива 

I/V і високо підніміть його. 

 
 

4. 

Відкрийте кришку насосу. За 

допомогою трубки з лівого 

боку встановіть 

сбороприймач на штифти. 

Прокладіть силіконову трубку 

через центр роликів насоса 

 

8.  

Встановіть регулятор 

потоком у положення 

«Очікування / Standby» 

(положення на 9 годин 
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6. Встановіть регулятор потоком 
трубки іригації в місцях 
затискання (положення на 8 
годин). 

7. Затисніть кінці силіконової трубки 
іригації в місцях затискання і 
ковзанням вгору-вниз, з протягом 
протягніть її в Слот клапана з 
затискачем. В кінці потягніть вниз, 
щоб розташувати верхній затискач в 
слот, щоб уникнути перегинів трубки. 

 



Крок 4: Підключення наконечника та Підготовка гідросистеми  

 

  
1. Повністю вставте штекер 

біполярного наконечника у 

біполярні виходи Генератора 

високих частот. 
 

5. Відкрийте роликовий затискач, 

дозволяючи збалансованому 

сольовому розчину /BSS заповнити 

лінію іригації. Як тільки BSS 

з'явиться на кінчику наконечника, 

повністю відкрийте Роликовий 

затискач. 

2. Акуратно підключіть лінію 

іригації до гнучкого провідника 

іригації Наконечника (обидва 

мають кольорову смугу). 
 

 
6. Як тільки BSS заповнить 

ковпачок до кінчика 

наконечника або вийде з 

гнучкого провідника аспірації, 

перемістіть наконечник в 

положення кінчиком вниз 

(ковпачок на місці) 

 

3. У місці з ковпачком, 

встановіть наконечник кінчиком 

вгору. 

 

7. Обережно підключіть лінію 

аспірації. Продовжуйте заповнювати 

доти, доки BSS не почне з'являтися в 

сбороприймачі і всі лінії не 

очистяться від бульбашок повітря. 

4. Встановіть регулятор 

подачі в положення 

«Підготовка / Prime» 

(положення на 8 годин). 

 
8. Встановіть регулятор потоком у 

положення «Чекання 

/ Standby», до моменту 

позиціонування Ножної Педалі для 

проведення хірургічних операцій. 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. Встановіть Регулятор 

потоком у віддане хірургом 

положення, як правило 

«Подача 3 / Flow 3» 

(положення на 12 годин)  

 

10. Накрийте малою захисною 

плівкою I/A консоль і Генератор 

високих частот і переконайтеся, 

що трубка іригації не 

перегинається в місці затискання. 

Крок 5: Підключення I/A канюлі  
 

 

 
1. Вимкніть гнучкі трубки 

Наконечника від лінії іригації та 

аспірації. Розділіть подвійну 

трубку на відрізки довжиною 1 

фут / 30,5 см. 

2. Підключіть обидві лінії до I/A 

канюлі; використовуйте адаптер 

на довгій лінії I/A канюлі. 

Розправте довгу лінію I/A 

канюлі. 

3. Примітка: Передайте I/A 

канюлі хірургу, довгою лінією з 

лівого боку, щоб всмоктувальний 

канал був зверху. 
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