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1. VŠEOBECNÉ POKYNY 

 

1.1. Účinok vzdušnoplazmového skalpelu – koagulátora - stimulátora 

SKSVP/NO-01 PLASON® na tkanivá ľudského organizmu je daný prúdením 

vzdušnej plazmy na dosiahnutie chirurgického efektu, a prúdom plynu, 

ktorý bol vytvorený ochladením vzdušnej plazmy a obsahuje molekuly oxidu 

dusnatého NO na dosiahnutie terapeutického účinku. 

 

1.2. Tento sprievodca je určený pre medicínsky personál, ktorý bude prístroj 

obsluhovať a technický personál vykonávajúci údržbu a opravy prístrojov. 

 

1.3. Prístroj je obnoviteľným zariadením a v prípade poruchy je potrebné 

vykonať opravu. 

 

1.4. Na prevádzkovanie prístroja je určený zdravotnícky personál po 

zaškolení ohľadom prípravy prístroja a samotnú prácu s ním, podľa tohto 

sprievodcu. 

 

1.5. Používanie prístroja pri použití horľavých anestetík je zakázané!!! 

 

 

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 

2.1. Celkové rozmery zodpovedajú hodnotám uvedeným na Obr. 1. 

2.2. Hmotnosť prístroja s príslušenstvom nepresahuje 8,5 kg. 

2.3. Elektrické napájanie prístroja vyžaduje pripojenie do elektrickej siete    

       230 V AC ± 10%, 50 Hz ± 0,5%. 

2.4. Výkon prístroja neprekračuje 500 VA. 
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Obr. 1 
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Tabuľka 1: Rozmery a značenie manipulátorov.  

Manipulátor 
Dĺžka 
mm 

Priemer 
mm 

 
Priemer 
úsťového 

otvoru (mm) 
 

Značenie 

 

 

 

Koagulátor 

 

 

 

 

 

Deštruktor 

 

 

 

 

 

Stimulátor 

 

 

 

 

130  2 

 

 

 

 

 

130  2 

 

 

 

 

 

130  5 

 

 

 

14  0,1 

 

 

 

 

 

14  0,1 

 

 

 

 

 

14  0,1 

 

 

 

1,2  0,05 

 

 

 

 

 

0,7  0,05 

 

 

 

 

 

1,8  0,05 

 

 

 

 

 

2.5. Zariadenie pracuje s výmennými manipulátormi, zabezpečujúcimi 

režimy koagulácie, deštrukcie, ako aj terapeutické účinky (NO-terapia). 

2.6. Rozmery manipulátorov sú uvedené v tabuľke 1. 

2.7. Nominálny prevádzkový prúd manipulátora je 2,3 A ± 10%. 

2.8. Čas nastavenia pracovného režimu po zapnutí prepínačom SIEŤ nie je 

viac ako 5 sekúnd. 
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2.9. Zariadenie umožňuje prácu do 4 hodín v opakovaných krátkych 

intervaloch. Po 5 min práce sa odporúča 1 min prestávka. 

2.10. Pri zapnutí prístroja sa podsvieti prepínač SIEŤ. Zvolený režim 

prevádzky manipulátora signalizuje jedno z tlačidiel, ktoré zodpovedá 

vybranej spotrebe vzduchu (MIN, NORM, MAX). 

2.11. Elektrické zariadenie spĺňa požiadavky GOST R 50267.0-92 triedy I, 

typ ochrany B a CE 1023.  

2.12. Prístroj je pri prevádzke odolný voči mechanickým vplyvom podľa 

GOST R 50444-92 skupina 2. 

2.13. Prístroj je odolný voči poveternostným faktorom, GOST R 15150-69, 

spĺňa UHL 4.2. 

2.14. Prístroj zabalený na závode výrobcuje je odolný voči poveternostným 

vplyvom počas prepravy a skladovania podľa GOST 15150-69 pre 

skladovacie podmienky 5. 

2.15. Prístroj v prepravnom obale je odolný voči mechanickému poškodeniu 

a vibráciám počas prepravy a je odolný voči nárazu podľa GOST R 50444-92 

skupina 2. 

2.16. Vonkajší povrch prístroja a manipulátorov je rezistentný voči 

dezinfekcii v súlade s požiadavkami GOST 42-21-2-85. 

2.17. Prístroj je v ohľade možných následkov zlyhania zaradený do GOST R 

50444-92. 

2.18. Životnosť prístroja nie je menšia ako 1000 hod. nepretržitej prevádzky.  

2.19. Priemerná prevádzka zariadenia je minimálne 5 rokov. Prístroj sa 

vyraďuje z prevádzky v prípade nemožnosti, prípadne ekonomickej 

nevýhodnosti obnovy zariadenia opravou. 

2.20. Čas potrebný na nahradenie manipulátora - nie viac ako 5 minút. 

2.21. Elektrická inštalácia zariadenia spĺňa VTR 25.106-88. 

2.22. Prístroj spĺňa požiadavky elektromagnetickej kompatibility podľa GOST 

R 50267.0.2-95. 

2.23. Kovové a nekovové anorganické povlaky podľa GOST 9.303-84 patria 

do skupiny prevádzkových podmienok 1. 

2.24. Ochranné nátery a dekoratívne nátery podľa GOST 9.032-74 patria do  

podmienok UHL 4.2. Trieda vonkajšieho povrchu nesmie byť nižšia ako IV. 
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2.25. Upravená úroveň akustického výkonu vo vzdialenosti 1,0 m od 

korpusu prístroja neprevyšuje 65 dB. 

 

3. ZARIADENIE, PRINCÍP PREVÁDZKY A REŽIMY PRÁCE PRÍSTROJA 

 

3.1. Konštrukcia prístroja.  

Prístroj sa skladá zo servisného bloku (ďalej len SB), elektro-hydro-

plynového prívodu (ďalej len EHP), výmenných manipulátorov, silikónovej 

trubice s kovovou násadkou a pedálu (Obr. A.) 

 

Servisný blok (SB).  

Konštrukčne je riešený v obdĺžnikovom kovovom prevedení, ktorý sa skladá z 

dvoch častí - spodnej a vrchnej. Spodná časť korpusu sa skladá z 

horizontálnej základne, predné a zadné panely slúžia na inštaláciu všetkých 

systémov zabezpečujúcich prácu manipulátora. 

 

Obr. A 

 

 

Predný panel obsahuje:  

- prepínač  "SIEŤ" s podsvietením;  

- tlačidlá „ŠTART“ a „STOP" s podsvietením pre aktiváciu a deaktiváciu 

manipulátora;  

- tlačidlá "MIN", "NORM", "MAX" s podsvietením pre reguláciu spotreby 

vzduchu;  
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- závitovú zásuvku pre pripojenie silikónovej trubice s kovovou násadkou;  

- konektor na pripojenie pedálu.  

 

Zadný panel obsahuje dva držiaky pre navíjanie sieťového kábla a je tu 

pripojený špeciálny kľúč pre výmenu manipulátorov.                

 

Obr. B 

 

Vrchná časť plášťa je 

odnímateľné veko SB, kto-

ré má na hornom paneli 

dve duté kovové valcovité 

trubice so závitovým uzá-

verom na oboch koncoch 

pre skladovanie manipulá-

torov dodávaných s prís-

trojom, pričom stredová 

trubica slúži zároveň ako 

rukoväť na prenášanie prí-

stroja.  V hornej časti je 

tiež otvor zabudovaného 

chladiča vzdušno-plazmo-

vého prúdu, do ktorého sa vsúva manipulátor, a ktorý je uzavretý závitovým 

uzáverom s označením "PLYN“. Nálevné hrdlo nádržky  pre chladiacu 

kvapalinu je uzavreté skrutkovacím uzáverom s označením "CHLADIACA 

KVAPALINA“. 

 

Prívod EHP je dlhý 1,3 m, kĺbom upevnený na prednom paneli SB 

a vyhotovený v podobe vlnitej plastovej hadice, na konci ktorej sa nachádza 

konektor pre pripojenie manipulátorov k prístroju. Vo vnútri hadice sú 

pružné rúrky, ktoré sú určené na prívod a odtok chladiacej kvapaliny 

manipulátora, ako aj prívod pracovného plynu k manipulátoru a dva vodiče 

na dodávku prúdu k manipulátoru. 
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K montážnej skrutke umiestnenej na čelnom paneli sa pripája silikónová 

hadička dĺžky 1,3 m s odnímateľným kovovým nástavcom na prívod 

ochladeného prúdu plynu obsahujúceho NO. 

 

3.2. Opis prístroja a režimov práce.  

 

SB obsahuje systémy zabezpečujúce prácu manipulátora: dodávku vzduchu, 

chladenie, elektrické napájanie, automatiku, riadiacu jednotku, svetelné 

indikátory a akustickú signálizáciu.  

Základným prvkom prístroja je medicínsky manipulátor, ktorý je pripojený 

pružným EHP prívodom k servisnému bloku.  

Manipulátor pripojený na EHP prívod prostredníctvom matice sa dá ľahko 

vymeniť za nový (po skončení technickej životnosti), ako aj za manipulátor 

s odlišnou funkciou. Zariadenie je vybavené manipulátormi troch typov - 

koagulátor, deštruktor a generátor - stimulátor. 

 

Manipulátory všetkých troch typov predstavujú generátory vzdušnej plazmy 

stáleho prúdu, zostrojené podľa lineárnej trojelektródovej schémy a odlišujú 

sa konštrukciou výstupného kanálu. 

 

 Koagulátor (modré označenie) má výstupný kanál o priemere 1,2 mm. Pri 

práci koagulátora s niektorým z vybraných režimov prietoku vzduchu sa 

tvorí žiarivý plazmový prúd s teplotou na výstupe z kanála 3000-4000 °C a 

malým aerodynamickým tlakom. 

 

 Deštruktor (žlté označenie) má výstupný kanál s priemerom 0,7 mm. Pri 

použití deštruktora sa (v porovnaní s koagulátorom) vytvára viac lokalizovaný 

plazmový prúd s teplotou 2500-3000 °C a vyšším aerodynamickým tlakom. 

 

 Generátor-stimulátor (zelené značenie) má výstupný kanál s priemerom 

1,8 mm. Pri práci generátora-stimulátora s vybraným prietokom vzduchu sa 

tvorí slabý svetelný tok plazmy s teplotou na výstupe z kanála 700-800 °C a 

malým aerodynamickým tlakom. 
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Všetky manipulátory nie sú len zdrojom vzdušnej plazmy, ale aj oxidu 

dusnatého (NO), ktorý sa vytvára vo vzdušnej plazme v dôsledku 

plazmochemických reakcií. 

 

Možné režimy práce prístroja sú charakterizované vlastnosťami plynového 

prúdu vychádzajúceho z manipulátora, ktorého základnými parametrami sú 

teplota a obsah oxidu dusnatého v ňom. 

 

Pre režimy pôsobenia na tkanivo za účelom chirurgických účinkov je 

základným parametrom teplota plynového prúdu – hodnoty pre rôzne typy 

manipulátorov sú uvedené na obr. 2. 

 

Pre terapeutický účinok (NO-terapiu) je určujúcim parametrom obsah oxidu 

dusnatého. Zmena obsahu NO v prúde plynu na jeho osi je znázornená na 

obr. 3. 

  

Obr. 2. Teplota na osi toku plynu 

Obr. 3. Obsah oxidu dusnatého na osi toku plynu 
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V závislosti od manipulátorov pripojených na EHP prívod, prístroj umožňuje 

realizovať dve skupiny režimov práce (obr. 4). 

 
 

 

 

Prvá skupina režimov - režimy s voľným výtokom vzdušno-plazmového 

prúdu (VPP) z manipulátora, pričom prístroj je v stave A na obr. 4, a 

manipulátor sa nachádza v rukách užívateľa. 

Základné možné spôsoby účinku na biologické tkanivá manipulátormi s 

voľným vypúšťaním VPP sú schematicky zobrazené na obr. 5-7. 

 

Druhá skupina režimov - režim účinkovania na biologické tkanivo úplne 

(na izbovú teplotu) ochladeným prúdom plynu s obsahom NO, ktorý sa 

získava zasunutím ľubovoľného manipulátora do otvoru zabudovaného 

chladiča a prívod prúdu plynu obsahujúceho NO k biologickým tkanivám sa 

relizuje pomocou silikónovej trubice s namontovanou kovovou násadkou s 

priemerom kanála 0,7 mm (stav prístroja B, obr. 4). 

A 

B 

Obr. 4. Prevádzkové verzie prístroja 
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Základné spôsoby účinkovania na biologické tkanivá pri zapojení vstavaného 

chladiča sú schematicky znázornené na obr. 8. 

Prístroj je vybavený zvukovým výstražným systémom zvukovej signalizácie, 

ktorý vydáva prvý zvukový signál pri zapnutí režimu prevádzky manipulátora 

a krátke zvukové signály po každých 60 sekundách práce manipulátora. 

 

Na diaľkové ovládanie sa k prístroju dodáva pedál, ktorý zapína manipulátor 

pri stlačení pedála a vypína pri jeho uvoľnení. 

 

 

Tabuľka 2: Štandardný komplet dodávky. 

 

 

№  

 

 

Názov 

 

Množstvo 

 
1 
 
 
 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
 

12. 
13. 
14. 

 
Vzdušnoplazmový skalpel – koagulátor - stimulátor 
SKSVP/NO-01 PLASON® 
 
Sada príslušenstva 
 
Koagulátor 
Deštruktor 
Stimulátor 
Dištančný nástavec 
Trubica plynová 
Koncovka 130 mm 
Kľúč 
Pedál 
 
 
Prevádzková dokumentácia 
Medicínsky manuál 
Návod na použitie 
CE certifikát prístroja 
 

 
1 
 
 
 
 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
1 

 

Zariadenia sa dodáva v transportnom spevnenom kufri. 
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4. Bezpečnostné opatrenia 

 

4.1. Obsluhujúci personál by mal používať prístroj po dôkladnom zaškolení 

a s výhradným dodržiavaním požiadaviek uvedených v tomto návode. 

4.2. Pracovať je možné iba s nepoškodeným prístrojom a manipulátorom. Ak 

je zistená porucha, je potrebné vykonať na prístroji previerku.  

4.3. Prístroj je zakázané používať v prípade použitia horľavých anestetík. 

4.4. Nepoužívajte prístroj s odstráneným krytom servisného bloku. 

4.5. Pred vykonaním chirurgického zákroku s prístrojom je chirurg povinný 

sa oboznámiť s pôsobením plazmového prúdu na mäkké tkanivá 

skúšobným testom na surovom mäse.  

4.6. Pri práci so zapnutým manipulátorom je potrebné dodržiavať opatrnosť.  

4.6.1. Pri práci je prísne zakázané pod plazmový prúd podsúvať  

        predmety. 

 4.6.2. Dlhodobo sa prístroj smie prevádzkovať len v miestnosti s  

          ventiláciou. 

 

5. Postup nastavenia a uvedenia prístroja do prevádzky 

 

5.1. Vyberte prístroj z balenia.  

5.2. Skontrolujte úplnosť dodávky. 

5.3. Položte prístroj na vodorovnú plochu. Lokalizujte prístroj s ohľadom na 

voľný prístup k ovládaniu a pohodlné pozorovanie svetelnej signalizácie. 

5.4. Pripojte k prístroju pedál. 

 

6. Príprava prístroja k práci 

 

6.1.  Prístroj sa dodáva k spotrebiteľovi skompletizovaný s koagulátorom 

(modré značenie) nainštalovaným k EHP. Príprava prístroja na prácu 

sa vykonáva previerkou jeho práceschopnosti s rôznymi 

manipulátormi pri rôznych režimoch spotreby vzduchu.  

6.2.  Uistite sa, že je sieťová zásuvka uzemnená. Prístroj musí byť 

umiestnený do sieťovej zásuvky s uzemnením.  
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6.3.  Prepnite prepínač "SIEŤ", v pôvodnom stave je nastavený na "0".  

6.4.  Zapojte napájanie do elektrickej zásuvky s 230V, 50Hz s prúdom do 

6A.  

6.5.  Zapnite prístroj prepnutím prepínača "SIEŤ" z polohy "0" do polohy "I". 

Pri tom sa zapne podsvietenie prepínača "SIEŤ", tlačidla "STOP", 

a jedného z tlačidiel ovládania spotreby vzduchu "MIN", "NORM" alebo 

"MAX", začne pracovať čerpadlo a ventilátory chladiaceho systému.  

6.6.  Stlačte tlačidlo "MAX" pre nastavenie maximálnej spotreby vzduchu.  

6.7.  Vykonajte zapnutie koagulátora stlačením tlačidla “ŠTART“. O správnej 

práci koagulátora svedčí podsvietenie tlačidla Štart, prítomnosť 

zvukového signálu a výstupný plameň plazmy z výstupného kanálu 

koagulátora.  

6.8.  Stlačením tlačidla "MIN" nastavíte minimálny prietok vzduchu. 

Prúdenie vzduchu cez koagulátor by malo byť znížené, o čom svedčí 

zníženie aerodynamického tlaku a ukončenie plazmového prietoku.  

6.9.  Vypnite manipulátor stlačením tlačidla "STOP".  

6.10. Vypnite prístroj prepnutím tlačidla "SIEŤ" z polohy "I" do polohy "0".  

6.11. Odnímte koagulátor z EHP, odskrutkovaním matice, ktorá spája  

manipulátor a EHP. Kde je to potrebné, použite špeciálny kľúč, 

pripevnený k zadnej časti prístroja.  

6.12. Pripojte na EHP deštruktor (žlté značenie), a zaskrutkujte maticu až na 

doraz. Pred inštaláciou zotrite prípadné stopy vlhkosti na konektore 

EHP.  

6.13. Ak chcete overiť práceschopnosť prístroja, opakujte s deštruktorom 

postup podľa bodov  6.5-6.10.  

6.14. Pripojte na EHP generátor-stimulátor (zelený), podľa bodov  6.11, 6.12.  

6.15. Ak chcete overiť práceschopnosť prístroja, opakujte s generátorom-

stimulátorom postup podľa bodov  6.5-6.10.  

6.16. Ak chcete overiť, že zariadenie pracuje v režime diaľkového ovládania, 

vykonajte zapnutie ľubovoľného manipulátora stlačením pedálu. 

O normálnej práci prístroja svedčí zapnutie podsvietenia tlačidla 

„ŠTART“, zaznenie zvukového signálu a výstupu stabilného plameňa z 

výstupu.  
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6.17. Uvoľnite pedál. Musí nastať vypnutie manipulátora a prechod prístroja 

do stavu opísaného v bode 6.5.  

6.18. Pri predoperačnej príprave treba vykonať dezinfekciu vonkajších 

povrchov prístroja a manipulátora handričkou namočenou v 3% 

roztoku peroxidu vodíka podľa GOST 177-71 s pridaným čistiacim 

prostriedkom, podľa GOST 25644-88, alebo 1% roztok chloraminu 

podľa  OST 6-01-76-79.  

6.19. Prístroj je pripravený na prevádzku.  

6.20. Pri intraoperačnou použití prístroja je nevyhnutné na EHP nasadiť 

sterilný rukáv vyrobený z bavlnenej tkaniny alebo zabaliť manipulátor 

do sterilného plátna (uteráku).  

Sterilizácia manipulátorov by mala byť vykonaná chemickou metódou 

plynom - oxidom etylénu alebo formaldehydom. Manipulátory môžu 

byť sterilizované aj v UV alebo paroformalínovej komore, rovnako ako 

utieraním rôznymi roztokmi, s následuje zabalením manipulátora do 

sterilnej tkaniny.  

Namáčanie manipulátora nie je povolené.  

 

7. POSTUP PRÁCE 

 

7.1.  Zapnite prepínač "SIEŤ", v pôvodnom stave je v polohe "0".  

7.2.  Vložte napájací konektor prístroja do zásuvky s napätím 230 V, 50 Hz 

s prúdom do 6 A.  

7.3.  Vyberte a nainštalujte manipulátor na prívod EHP.  

7.4.  Zapnite prístroj prepnutím prepínača "SIEŤ" z polohy "0" do polohy "I".  

7.5.  Stlačením tlačidla "MIN", "NORM", alebo "MAX", sa zadáva režim 

spotreby vzuchu.  

7.6.  Zapnutie manipulátora sa vykonáva stlačením tlačidla „ŠTART“ alebo 

stlačením a podržaním pedála.  

7.7.  Vykonajte potrebné chirurgické alebo terapeutické činnosti.  

7.8.  Vypnutie manipulátora sa vykonáva stlačením tlačidla "STOP" alebo 

uvoľnením pedálu.  
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7.9.  Prístroj sa vypína prepnutím prepínača "SIEŤ" z polohy "I" do polohy 

"0".  

7.10. Vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.  

Tento bod sa vykonáva pod dohľadom obsluhujúceho personálu.  

7.11. V čase medzi liečebnými procedúrami sa odporúča vykonať vypnutie 

manipulátora, nie však vypnutie prístroja prepínačom "SIEŤ" pred 

koncom plánovaného cyklu.  

7.12. Zmena prístroje z prevádzkového stavu A do prevádzkového stavu B sa 

vykonáva iba pri vypnutom manipulátore (Obr.3). 

 

8. ÚDRŽBA  

 

8.1.  Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky prístroja je potrebné vykonávať 

pravidelnú údržbu.  

8.2.  Preveruje sa čistota zariadenia a manipulátorov. Vonkajší povrch 

prístroja a manipulátorov sa dezinfikuje podľa bodu 8.18. tohto 

návodu.  

8.3.  Pri práci s prístrojom je potrebné vykonávať každodennú údržbu.  

8.4.  Zdravotnícky personál počas pravidelnej prevádzky zariadenia 

vykonáva údržbu raz za mesiac.  

8.5.  Pri pravidelnej práci s prístrojom sa aspoň raz za rok vykonáva tzv. 

ročná údržba prístroja.  

8.5.1. Vypnite prístroj zo siete, odnímte kryt servisného bloku.  

8.5.2. Očistite vnútorný priestor prístroja od prachu použitím  

vysávača.  

8.5.3. Skontrolujte inštaláciu, starostlivo sledujte najmä prítomnosť  

škár medzi súčiastkami, vonkajší vzhľad montážnych  

dielcov, neporušenosť izolácie vodičov, upevnenie uzlov.  

Vykonajte montáž prístroja do pôvodného stavu.  

8.5.4. Periodickú ročnú údržbu vykonáva špeciálne zaškolený  

technický personál.  
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9. POTENCIÁLNE PROBLÉMY A RIEŠENIE 

 

9.1.  Prípadné poruchy prístroja a spôsoby nápravy, sú uvedené v tab. 3. 

9.2.  Pri výmene manipulátora je potrebné odmontovať maticu, ktorá spája 

manipulátor s prívodom EHP. Opotrebovaný manipulátor odnímte, 

pretrite konektor gázovým tampónom, namontujte na prívod EHP nový 

manipulátor a priskrutkujte maticu až na doraz. 

9.3.  Na doplnenie chladiacej kvapaliny je potrebné odskrutkovať zátku 

plniacej nádržky chladiaceho systému. Dolejte 250 mililitrov chladiacej 

kvapaliny a zaskrutkujte zátku. Ako chladivo sa v zariadení používa 

roztok etanolu 96% a destilovanej vody v pomere 1:1 (podľa objemu). 

Množstvo chladiacej kvapaliny v chlad. systéme je približne 600 ml.  

Ako chladiaca kvapalina môže byť krátkodobo použitá aj destilovaná 

voda. 
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Tabuľka 3 

 
Pomenovanie chyby, 

vonkajší vzhľad a ďalšie 

znaky 

Možné príčiny Spôsob nápravy 

 

1. Pri zapnutí prístroja 

prepínačom "SIEŤ", z výtoku 

manipulátora prúdi 

chladiaca kvapalina. 

Únik chladiaceho systému 

v manipulátore. 

 

Vymeňte manipulátor. 

 

2. Pri zapnutí prístroja 

prepínačom "SIEŤ" znie 

prerušovaný tón a bliká 

podsvietenie tlačidla "STOP". 

1. Nedostatočné množstvo 

kvapaliny v chladiacom 

systéme. 

 

2. Chybný chladiaci 

systém. 

1. Pridajte chladiacu 

kvapalinu (250 ml). 

 

 

2. Kontaktujte servis 

dodávateľa. 

3. Pri stlačení tlačidla Štart 

sa manipulátor nezapol a 

tlačidlo Štart, nie je 

podsvietené 

1. Manipulátor je 

opotrebovaný. 

 

2. Porucha elektrického 

napájania. 

1.Vymeňte 

manipulátor. 

 

2. Kontaktujte servis 

dodávateľa. 

 

 

10. BEŽNÝ SERVIS 

 

10.1. Bežný servis sa vykonáva v prípade poruchy prístroja na obnovenie 

jeho práceschopnosti.  

10.2. Bežný servis vykonávajú špecialisti dodávateľa alebo technici 

akreditovaní na tento účel dodávateľom. 

10.3. Bežný servis zahŕňa:  

- hľadanie a riešenie problémov;  

- nastavenie a previerku práceschopnosti zariadenia po oprave. 
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10.4. Detekcia porúch sa vykonáva pri každodennej údržbe prístroja 

odboníkmi, ktorý prístroj prevádzkujú, ako aj pri pravidelnej údržbe 

prístroja špecialistami dodávateľa.  

10.5. Pri hľadaní problémov a ich riešení používajte opis prístroja a princíp 

jeho činnosti podľa bodu 5 tohto manuálu.  

10.6. Po odstránení poruchy vykonajte kontrolu prístroja podľa bodu 8 

s ohľadom na bod 3 tohto manuálu.  

 

11. INFORMÁCIE O KONZERVOVANÍ, BALENÍ, TRANSPORTE  

     A SKLADOVANÍ 

 

11.1. Pred balením sa prístroj odmasťuje podľa bodu GOST 9.014-78 - 

podmienky skladovania 1, variant ochrany V3-0, variant balenia VU-1.  

11.2. Zariadenie, spolu s príslušenstvom a prevádzkovou dokumentáciou je 

zabalené do kartónovej krabice a prelepené lepiacou páskou.  

11.3. Pri preprave musí byť krabica s prístrojom zabalená v drevenej bedni, 

vystlanej ochranným materiálom. Prístroj je povolené prepravovať 

akýmkoľvek druhom dopravy pri teplotách od -50 °C až do +50 °C a 

relatívnej vlhkosti 100% pri 25 °C.  

11.4. Prístroj sa skladuje vo vyhrievaných, vetraných miestach pri teplotách  

+5 až +40 °C a relatívnej vlhkosti 80% pri +25 °C. Ovzdušie skladových 

priestorov nesmie obsahovať prímesy, ktoré spôsobujú koróziu.  

11.5. Lehota na skladovanie bez konzervácie je 5 rokov. 

 

12. ZÁRUKA VÝROBCU 

 

12.1. Výrobca zaručuje zhodu zariadenia a komponentov s požiadavkami 

technických podmienok TU 9444-001-96571701-2007 pri dodržaní 

podmienok prevádzky, prepravy a skladovania spotrebiteľom.  

12.2. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov od dňa podpísania 

protokolu o odovzdaní. Ak počas záručnej doby dôjde k poruche 

prístroja vinou vlastníka, oprava bude vykonaná na jeho náklady.  
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13. PODMIENKY REKLAMÁCIE 

 

13.1. V prípade poruchy alebo zlyhania zariadenia v záručnej dobe, ako aj 

zistenia neúplnosti dodávky pri preberaní musí nadobúdateľ poslať 

dodávateľovi nasledujúce dokumenty:  

- žiadosť o opravu (výmenu) s udaním adresy, a telefónneho čísla;  

- opísanie poruchy. 

 

13.2. Všetky zaslané reklamácie sa užívateľom zaznamenávajú do tabuľky 4. 
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Tabuľka 4. 

Porucha 

                       

                  Dátum 

 
     Krátky popis poruchy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Adresa EÚ predstaviteľa:   ONKOCET s.r.o.,  

    Sreznevského 17, 831 03 

                                         Bratislava, Slovakia 

                                         Tel.:+421-2-44640977,  +421-948-610228 

                                         Email: onkocet@onkocet.eu 

                                                    www.onkocet.eu 
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Režimy práce prístroja pri použití koagulátora 
(modré označenie) 

 
 
 
 
 
 
         NO-terapia                                Koagulácia  
                                                         Odparenie 
                                                         Sterilizácia 
 
 
 
 

                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsiahle povrchy 
 
 

Obr. 5 
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Režimy práce prístroja pri použití  
generátora-stimulátora (zelené označenie)  

                        
 
 
 
                  NO-terapia                                      
                                                                            Dištančná násadka 

 
                            
Koagulácia 

                                                       
 Sterilizácia            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rozsiahle                                       Ohraničené povrchy    
povrchové plochy 
       

 
Obr. 6 
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Režimy práce prístroja pri použití skalpela 
(žlté označenie)              

 
 
 
 
 
 
             NO-terapia             
 
 

Deštrukcia               Rozrezanie  
                                      Sterilizácia          

 
 
 
 
 
 

 
(ohraničené) 

 
 

Obr. 7 
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дренажные      
трубки

Režimy práce prístroja pri použití ľubovoľného 
manipulátora s pridaným chladením prúdu plynu 

obsahujúceho NO 
 
 
 

NO-terapia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Drenážne trubky 
 
 

 
 
 
 

                    

 
 

Ohraničené plochy povrchov 
 

Obr. 8 
 
 
 

 


