
ECHIPAMENT ELECTROCHIRURGICAL MONOPOLAR

CARLO DE GIROGI

MANUAL DE UTILIZARE

1.INTRODUCERE
1.1 DESTINATIE SI DOMENIU DE UTILIZARE

UTILIZARE:   Operatii minore in stomatologie
DOMENIU: Cabinete stomatologice

1.2 MODALITATI DE UTILIZARE



CARLO  DE GIROGI este  un  electrocauter   chirurgical  modern  cu
putere maxima de 50 W prevazut cu 2 moduri de utilizare

1. Taiere monopolara ( TAIERE) – permite efectuarea de incizii fine
asupra  tesuturilor  fine  cu  nivel  minim  de  coagulare  a  peretilor
sectiunii.

2. Coagulare  monopolara (  COAGULARE) –  permite  coagularea
contactului, precum si inciziile fine asupra tesuturilor fine cu nivel
crescut de coagulare a peretilor sectiunii.

Utilizarea  acestui  dispozitiv  este  foarte  usoara.  In  timpul  utilizarii
dentistul  poate  activa  independent  modurile  diferite  prin  actionarea
butoanelor corespunzatoare a manerului prevazut cu 2 butoane.
De asemeni se asigura urmatoarea posibilitate: fiecare nivel a modului
de  operare  poate  fi  setat  independent  print-un  potentionometru  de
separare  – scade  nevoia de reglare  a  echipamentului  la  schimbarea
modurilor in timpul utilizarii.

1.3 CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristic tehnice ale echipamentului 

Putere maxima

TAIERE 50W / 350 Ohms 1.5
COAGULARE 50W / 350 Ohms 3.0

Frecventa de lucru [ KHz] 500
Frecventa de reglare [ KHz] 33

Doua modalitati a setarilor de
utilizare

1.De la butoanele corespunzatoare de pe
maner

2.De la butonul 2 al panoului de comanda
Activare Prin apasarea butonului de pe maner
Dimensiuni in cm 20 x 16 x 6.5
Greutate [ kg] 2.5

2. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI
2.1 Elementele de baza ale dispozitivului

Echipamentul  pentru  electrochirurgie  este  alcatuit  din  cablu  de
alimentare, generator de putere si modul de control. Echipamentul este
acoperit de o cutie de plastic prevazuta cu panou frontal si dorsal pentru
controlul dispozitivelor, indicatii si semnale setate pe dispozitiv, precum



si  conectori  pentru  accesorii/  electrod neutru   si  electrod activ  pentru
manipulare/.

2.2 Controlul  dispozitivelor,  indicatii  si  semnale,  conectori  pentru
accesorii

PANOUL DE COMNADA AL ECHIPAMENTULUI

1. Indicator de aprindere
2. Buton de schimbare a modului
3. Indicatorul modului de taiere
4. Potentiometru de setare a modului Taiere
5. Indicatorul modului de Coagulare
6. Potentionometru de setare al modului Coagulare
7. Conector 3 poli pentru manerul electrodului

PANOUL DORSAL AL ECHIPAMENTULUI



8. Potentiometru pentru  controlul volumului  sunetului
9. Suport pentru siguranta electrica 0.8A/ 250 V
10.Buton principal ON/OFF pentru pornire/oprire
11.Conector pentru electrod neutru
12. Buton pentru selectarea modului de operare ( TAIERE si 

COAGULARE). Fiecare apasare a butonului alternativ seteaza 
unul sau doua cai posibile de selectare a modului de lucru ( a se 
vedea mai jos)

13.Racord pentru cablul de alimentare
2.3 Instrumente si accesori

Urmatoarele  accesorii   trebuie  sa  fie  incluse  in  echipamentul
electrochirurgical
 Cablu de alimentare
 2 butoane pentru activarea electrozilor
 Electrod neutru cu cablu
 Set de electrozi monopolari diferiti pentru taiere si coagulare

3. Metode de utilizare
3.1 Instalare

 Echipamentul trebuie instalat intr-un loc adecvat, astfel incat sa
fie  usor  accesibil  in  cazul  in  care  este  necesara  scoaterea
cablului de alimentare sau in cazul setarii modurilor de operare
( daca dentistul prefera sa le seteze da la panoul de comanda).

 In acelasi timp distanta dintre echipament si campul de operare
trebuie  sa  fie  adecvata,  astfel  incat  manerul  si  cablurile
electrodului neutru sa poate ajunge la pacient lejer, asigurandu-
i  dentistului   si  asistentului  sau  libertatea  de  operare.  Este
necesara sa fie luata in considerare lungimea cablului la pacient
– 3 m,  precum si  lungimea cablului  de alimentare  – 2.5 m.
Instalatia  electrica  pentru  cablul  de  alimentare  al
echipamentului trebuie sa fie in conditie buna

3.2 Accesoriile si conexiile cablului pacientului la echipament
 Cablul  de  alimentare  se  conecteaza  la  pozitia  13  de  pe

Panoul  din  spate,  dupa  ce  tasta  pentru  alimentare  este  setata  in
pozitia “0” ( inchis). Celalalt  capat al cablului de alimentare, cu
stecher model “Shuko”, se conecteaza la reteaua de alimentare de
220 V.
 La conectorul 11 a Panoului din spate se conecteaza cablul

electrodului neutru cu diametru de 6 mm
  La  conectorul  7  de  pe  Panoul  de  Control  se  conecteaza

manerul cu 2 butoane.



3.3 Pornirea/oprirea alimentarii
Cand cablul de este conectat la echipament si la reteaua de alimentare
, echipamentul poate fi conectat prin actionarea tastei 10 in pozitia
“I/conectat/.In acelasi timp indicatorul 1 de pe Panoul de Control se
va aprinde.

 Daca niciunul din indicatorii 3 si 5  nu se aprind, inseamna ca
metoda de alegere a modului de operare de pe manerul cu 2
butoane este activata.

 Daca  indicatorii  3  si  5  se  aprind  ,  inseamna  ca  modul  de
operare al manerului cu 2 butoane este activata de pe Panoul de
Control.

Oprirea  echipamentului  se  face  prin  pozitionarea  tastei  10  in
pozitia  “0”/opire.

3.4 Alegerea modului de lucru si activare

Apasand unul din cele 2 butoane ale manerului puteti activa puterea
de  iesire.  Efectul   puterii  frecventei  inalte  asupra  tesuturilor  fine
depinde  de  alegerea  electrodului  activ  si  de  alegerea  modului  de
lucru/ TAIERE sau COAGULARE/.Unul din avntajele pe care vi le
ofera modelul  ESU-Dento este  acela  ca chiar  dentsitul  poate alege
metoda de lucru  ( taiere sau coagulare ) in functie de preferintele si
stilul sau de lucru. Prin apasarea consecventa a butonului 12 de pe
Panoul din spate, se activeaza alternativ una din cele doua metode de
lucru:
a. Selectarea de la unul din cele doua butoane ale manerului:
     In pozitia initiala, cand nici unul din cele doua butoane este
actionat, indicatorii 3 si 5 nu se aprind; nu se aude nici un semnal
sonor si nu exista nici o alimentare a electrodului activ
 Actionarea butonului galben de pe maner activeaza modul de
operare TAIERE , iar indicatorul 3 se aprinde, se aude un semnal
sonor  dupa  care  se  actioneaza  frecventa  (  prestabilita  de  catre
potentiometru 4) electrodului activ.
 Apasand butonul albastru al manerului se activeaza modul de
operare COAGULARE, iar indicatorul albastru 5 se lumineza,  se
aude un semnal sonor dupa care se actioneaza frecventa ( prestabilita
de catre potentiometru 6) electrodului activ.

b. Selectarea de la unul din cele doua butoane ale manerului:
 In  pozitia  initiala,  cand  nici  unul  din  cele  doua butoane  ale
manerului nu sunt apasate, unul din indicatoarele 3 si 5 lumineaza
continuu; nu se aude nici un semnal sonor si nici putere actionata la



electrodul  activ.  Indicatorii  de  lumina  arata  care  din  cele  doua
moduri de operare 
(  COAGULARE  sau  TAIERE  )  este  preselectat.  Preselectarea
modului    de  operare  se  poate  face  alternativ  prin  apasarea
consecventa a butonului 2.
 Apasarea  oricaruia  dintre  cele  doua  butoane  de  pe  maner

activeaza  selectarea  modului  de lucru prestabilit,  a  carui  led
corespunzator se va aprinde.Daca ledul galben 3 se va aprinde,
se activeaza modul de operare TAIERE, iar daca ledul albastru
5 se va aprinde se activeaza modul de operare COAGULARE.
De asemeni se va auzi un semnal sonor iar electrodul activ va fi
alimentat cu frecventa., corespunzator modului de activare ales.

3.5 Setarea electrodului neutru

Scopul electrodului neutru este acela de a forma un lant de inchidere
pentru curentul de frecventa inalta provenit de la electrodul activ catre
tesutul  pacientului   si  inapoi  spre  unitate.Pentru  dentist  este
recomnadat electrodul neutru, care este un cilindru polisat, facut din
otel inoxidabil. In timpul procedurii chirurgicale pacientul trebuie sa
tina  strans  cilindrul  in  palma.  In  cazurile  de  anestezie  totala  este
utilizat electrodul neutru in forma rotunda, ce se ataseaza de piele si
se  lipeste  de  corpul  pacientului.  Locul  potrivit  de  pentru  atasarea
electrodului neutru sunt bicepsii de pe una din mainile pacientului, iar
pentru asigurarea unui contact maxim si presiune de contact  dintre
pacient si electrodul neutru se utilizeaza o banda elastica .

3.6 Setarea puterii la iesire

Puterea  de  iesire  maxima  pentru  ambele  moduri  –  TAIERE  si
COAGULARE  –  se  realizeaza  cu  ajutorul  potentiometrului
corespunzator 4 sau 6, de la 5W la 50 W, in functie de scara valorica
de la 1 la 10 indicata de liniile potentiometrului.

3.7 Setarea semnalului sonor

Can d este actionat unul din butoanele manerului, unitatea emite un
semnal  sonor.  Volumul  semnalului  poate  fi  reglat  prin
potentionometrul 8 situat pe Panoul din spate al echipamentului.

3.8 Ingrijirea echipamentului si a accesoriilor

 Curatarea corpului echipamenttului – este bine sa se faca cu
un material moale si agenti de curatare ( spirt, apa deionizata,



etc).  Este  absolut  necesara  evitarea  patrunderii  lichidului  in
interiorul  aparatului  deoarece poate  cauza defectarea unitatii.
De aceea tamponul sau tifonul trebuie doar putin umezite.

  Curatarea electrodul neutru, a manerului si  a cablurilor
pacientului –  se poate efectua prin metoda descrisa mai sus .
Pentru a prelungi durata de viata a cablurilor si pentru evitarea
intreruperii  lor  ,  nu  trebuie  lipite  de  conectori.  Daca  este
necesar sa infasurati cablul, trebuie sa asigurati spatiu suficient
fata de conectori, pentru a evita distrugerea cablurilor

 Curatarea electrozilor activi – inainte de a fi sterilizati , si de
asemeni in mod regular in timpul utilizarii, trebuie curatati de
eventualele  formatiuni   de  pe  varf  rezultate  in  urma  taierii
si/sau  coagularii.  In  acest  scop  trebuie  utilizata  o  tesatura
metalica , inmuiata in hydrogen perioxid sau in alt solvent. In
caz de nevoie , puteti utiliza un alt material tip metal – dalta sau
alt fragment similar u cu grija pentru a nu deforma sau rupe
colierul electrozilor.

3.9 Metode de sterilizare

 Pentru electrozi – tratament cu aburi  de formol, autoclavare
sau sterilizare uscata ( in situatii extreme)

 Pentru maner – in conformitate cu instructiunile descrise.

Aplicarea electrochirurgiei in stomatologie

I. AVANTAJE  
Limiteaza la maxim sangerarea 
Descopera tesuturile patologice subgingivale
Tesuturi moi pentru planificarea extractiilor
Protectie contra poluarii bacteriologice
Usor de utilizat din punct de vedere tehnologic
Precizie inalta
Scade timpul de stat pe scunul stomatologic
Acces  usor  si  confortabil  in  domeniul  chirurgiei  prin  intermediul
diferitelor forme de electrozi
Creste calitatea procesului de vindecare

II.  INDICATII

Indepartare tesut atrofiat si cicatrice
Gingivectomie, gingiplastie, circumcizie



Indepartarea tesuturilor moi de pe dintele spart
Biopsie
Operatii paradontale cu lampa
Albire
Indepartarea formelor  de tumori mici din interiorul cavitatilor
Scaderea si oprirea sangerarii in timpul fiecarei operatii chirurgicale
Altele

III.CONTRAINDICATII
- metodele electrochirurgicale nu trebuie utilizate asupra

pacientilor cu probleme de inima


