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Prescurtări 
 

EMC Compatibilitate electromagnetică 

ESD Descărcare electrostatică 

HAC Concentrat antiseptic - Spital 

NE Electrod neutru 

HF Înaltă Frecvenţă (IF) 

 

Simboluri ce furnizează date despre dispozitiv (echipament) 
 

 
Identificarea Fabricantului 

 

Marcarea produsului privind conformitatea cu cerinţele CE armonizate referitoare 
la securitate-siguranţă (aici – Directiva CE nr. 47/2007) 

 
Date referitoare la produs (lot, sau nr. de fabricaţie, data fabricaţiei etc.) 

 
Date referitoare la lot (nr. lot şi / sau nr. de fabricaţie, data fabricaţiei etc.) 

 
Limitele de temperatură la care se intenţionează utilizarea produsului  

 
Simboluri dispuse pe dispozitiv (echipament) 

 

 Simboluri şi observaţii referitoare la securitatea-siguranţa echipamentului 
 

 Referitor la Manual 
  

 

Piese aplicate, de tip BF (neaplicabile pentru utilizare directă pentru 
operaţii cardiologice)  

  

 Simbol aplicat pentru circuitul pacientului – izolat la IF - înaltă frecvenţă 
  

 Defecţiune la contactul electrodului neutru 
  

 Defecţiune la ieşirea electrică de putere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Simboluri şi inscripţii referitoare la identificarea elementelor de control şi pentru 

selectorii regimului de funcţionare 
 

Toate elementele de comandă-control marcate cu culoarea galbenă sunt destinate pentru 
regimul de funcţionare “Cutting” / “Tăiere” al echipamentului, iar elementele de comandă-control 
marcate cu culoarea albastră sunt destinate pentru regimul de funcţionare “Coagulation” / 
“Coagulare” al echipamentului. 
 

 Regimul de funcţionare „CUT” / „TĂIERE” (tăiere lină) 

 

Regimul de funcţionare „COAG” / „Coagulare” (coagulare monopolară 
standard) 

 Electrod neutru 

 
 
Maneta acţionată cu degetul pentru electrozii monopolari 

 
 

Simboluri din Manual 
 

 „Caution” / „Atenţie” sau “Informaţii importante” 
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0 SECURITATE-SIGURANŢĂ 
 

    0.1 OBIECTIVE 
 

Produsul Blue ESU-dento este destinat exclusiv pentru aplicaţii medicale. Puteţi utiliza 
produsul Blue ESU-dento pentru executarea operaţiilor electro - chirurgicale IF. Echipamentul 
este adecvat pentru utilizări scurte ca durată, cu perioade inactive prelungite. 
 

    0.2 INSTRUCŢIUNI REFERITOARE LA SECURITATE-SIGURANŢĂ 
 

      0.2.1. GENERALITĂŢI 
 

 

 

 Echipamentul poate fi utilizat numai de către personal calificat, instruit să efectueze 
operaţii în electro - chirurgia IF; 

 Echipamentul poate fi deschis şi / sau reparat numai de către persoane autorizate; 

 Respectaţi instrucţiunile şi recomandările prevăzute în acest manual al utilizatorului; 

 Plasaţi întotdeauna echipamentul pe o suprafaţă orizontală rigidă; 

 Nu puneţi niciodată diverse obiecte pe echipament; 

 Este interzisă funcţionarea echipamentului aflat în stare deschisă / desfăcută; 

 Nu expuneţi echipamentul la lumina solară directă şi nu-l amplasaţi în vecinătatea 
unor surse ce radiază căldură; 

 Nu sterilizaţi echipamentul în ansamblul sau. Echipamentul se va curăţa şi 
dezinfecta în conformitate cu prevederile din instrucţiuni (v. pct. 5 – Inspecţia şi 
întreţinerea echipamentului); 

 Directiva pentru Dispozitive Medicale (EC / 47 / 2007) a Comisiei Europene impune 
necesitatea de a se utiliza numai echipamente ce prezintă securitate-siguranţă. 
Pentru asigurarea unei securităţi-siguranţe continue a echipamentului, se recomandă 
să se efectueze anual inspecţiile tehnice necesare; 

 Pentru a utiliza echipamentul în condiţii optime, se recomandă să se apeleze la o 
estimare a unui chirurg competent asupra posibilităţilor de aplicare a electro - 
chirurgiei cu acest echipament. În funcţie de această examinare, trebuie pregătit un 
plan al intervenţiei electro - chirurgicale asupra pacientului. Această cerinţă are 
scopul de a minimiza riscurile referitoare la utilizarea echipamentului; 

 Amplasaţi întotdeauna Instrucţiunile de utilizare a echipamentului lângă locul unde 
se află echipamentul, pentru a le avea la îndemână, spre consultare, oricând este 
necesar; 

 Utilizarea adecvată a echipamentului este descrisă în acest Manual al utilizatorului. 
Alte utilizări neadecvate ale acestui echipament pot conduce la vătămări corporale 
grave sau chiar la decesul fie al pacientului, fie al operatorului; 

 Dacă anumite fragmente de text din acest manual al utilizatorului vi se par 
insuficiente sau neclare, contactaţi fabricantul echipamentului, înainte de a utiliza 
echipamentul.  

 

      0.2.2. SECURITATE-SIGURANŢĂ ELECTRICĂ 
 

 

 Conectaţi echipamentul numai la o sursă de alimentare electrică care se prezintă în 
stare tehnică bună, cu respectarea cerinţelor de securitate-siguranţă aplicabile în 
domeniul medical, aşa cum acestea sunt stabilite la nivel local (prin legislaţia 
naţională relevantă); 

 Pentru conectarea electrică a echipamentului, utilizaţi numai elemente de conectare 
ce se conformează cerinţelor prevăzute în documentele normative aplicabile. 

 

      0.2.3. PREVENIREA EXPLOZIILOR  
 

 

 Nu utilizaţi niciodată echipamentul în locaţii unde există gaze ăi vapori inflamabili. În 
aceste situaţii, reţineţi avertizările prezentate mai jos; 

 Deconectaţi echipamentul atunci când acesta nu se utilizează imediat.  
 



      0.2.4. COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ 

 

 Luat ca un întreg, echipamentul electro - chirurgical generează perturbaţii, chiar prin 
natura şi funcţionalitatea acestuia. Este posibil să se producă perturbarea 
funcţionării normale a altor echipamente, dispozitive etc. amplasate în apropiere 
(stimulatoare cardiace, monitoare ECG, monitoare ale tensiunii arteriale, alte 
dispozitive de monitorizare, pompe de infuzie etc.); 

 Echipamentele electrice medicale necesita precauţii speciale referitoare la 
compatibilitatea electromagnetică (EMC). Respectaţi Ghidul de instalare al 
echipamentului (v. pct. 3.1 - INSTALAREA); 

 Utilizaţi echipamentul numai însoţit de accesoriile descrise pentru aplicaţia 
respectivă. Alte tipuri de accesorii ar putea avea un impact negativ asupra 
pacientului sau asupra altor echipamente ce lucrează în apropiere. 

 

      0.2.5. ELECTRO - CHIRURGIE - ÎNALTĂ FRECVENŢĂ 
 

 

Atunci când selectaţi aplicaţia posibilă pentru echipamentul electro - chirurgical IF. 
(inclusiv accesoriile chirurgicale), pentru a evita o funcţionare incompatibilă sau 
nesigură, trebuie sa se ia în considerare următoarele măsuri: 

- operatorul trebuie să evite setările parametrilor pentru înalta frecvenţă (IF), atunci 
când tensiunea maximă de ieşire ar putea depăşi tensiunea nominala pentru 
accesoriile (piesele pentru aplicaţie) utilizate; 
- la selecţia electrodului neutru, trebuie avut în atenţie asigurarea monitorizării unui 
contact de calitate. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

În utilizarea echipamentului electro - chirurgical IF, pentru a diminua riscul apariţiei unor 
arsuri ocazionale, sunt necesare următoarele măsuri de precauţie: 

- Întreaga zonă a electrodului neutru trebuie să fie strânsă, în siguranţa la corpul 
pacientului şi cât mai apropiat de câmpul operaţional; 
- Pacientul nu trebuie să vină în contact cu piesele metalice, care fie nu sunt legate 
la masă, fie ar avea o capacitate semnificativă faţă de masă (de ex. suporturile 
mesei operaţionale etc.); 
- Orice contact piele pe piele (de ex., între mâinile pacientului) trebuie evitat. Aceasta 
se poate realiza prin utilizarea unui tifon uscat; 
 

Atunci când echipamentul electro - chirurgical IF se utilizează simultan cu un 
echipament de monitorizare psihologică pentru acelaşi pacient, orice electrod de 
monitorizare trebuie dispus cât mai departe posibil de electrozii chirurgicali. Utilizarea 
electrozilor de monitorizare în formă de ac nu este recomandata. Sunt recomandate, în 
toate cazurile, sistemele de monitorizare ce incorporează dispozitive limitative de 
curent IF. 
 

Cablurile utilizate pentru conectarea electrozilor chirurgicali trebuie să fie poziţionate 
astfel încât să se evite contactul cu pacientul sau cu alte conductoare; 
 
 
Electrozii activi, care nu se utilizează temporar, trebuie sa fie dispuşi într-o locaţie 
izolată faţă de pacient; 
 
 
Pentru procedurile chirurgicale, atunci când curentul IF s-ar putea scurge prin unele 
parţi ale corpului care au o arie transversala relative mica, se vor utiliza tehnici bipolare, 
care sunt de preferat, pentru a se evita deteriorarea nedorita a ţesuturilor; 
 
Puterea electrică de ieşire selectată trebuie să fie cât mai scăzuta posibil, pentru scopul 
urmărit; 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Unele dispozitive sau accesorii pot fi surse de pericol la nivele scăzute de putere. De 
ex., coagularea cu fascicul de argon creste riscul emboliei de gaz daca exista o putere 
electrică IF insuficientă pentru a produce un strat rapid, impermeabil peste ţesutul 
tratat; 
 
 

Aparent, puterea electrică de ieşire scăzută sau defectarea echipamentului electro - 
chirurgical IF pe timpul realizării setărilor operaţionale normale pot fi produse de 
aplicarea defectuoasă a electrodului neutru sau de un contact slab la nivelul 
conexiunilor acestuia. În acest caz, trebuie verificate montarea ambilor electrozi neutri, 
precum şi a conexiunilor acestora, înainte de a încerca aplicarea unei alimentări 
electrice IF de ieşire mai mari. 
 

Utilizarea anestezicelor inflamabile sau a gazelor de oxidare, cum ar fi oxidul de azot şi 
oxigenul trebuie să fie evitate dacă procedura chirurgicală se efectuează în zona 
toracelui, ori în zona capului, în afară de situaţiile în care aceşti agenţi sunt aspiraţi în 
mod obligatoriu; 
 

Ori de cate ori este posibil, pentru curăţare şi dezinfectare trebuie să utilizaţi agenţi 
non-inflamabili; 
 
 
Agenţii inflamabili utilizaţi pentru curăţare şi dezinfecţie, sau ca solvenţi pentru adezivi, 
trebuie să li se asigure o evaporare completă înainte de aplicarea chirurgiei IF. Există 
un risc de sedimentare a soluţiilor inflamabile sub pacient sau în depresiunile corpului, 
cum ar fi ombilicul şi cavităţile corpului. Orice fluid deversat şi sedimentat în aceste 
zone trebuie să fie curăţat înainte de a utiliza echipamentul chirurgical IF; 
 

Unele materiale, de exemplu bumbacul, lâna sau tifonul, atunci când sunt saturate cu 
oxigen, se pot aprinde de la scânteile generate de funcţionarea normală a 
echipamentului chirurgical IF; 
 
Exista un pericol potenţial pentru pacienţii cu stimulatoare cardiace sau cu alte 
implanturi active, datorită fie interferenţei ce poate să apară la acţiunea stimulatorului 
cardiac, sau datorita faptului că stimulatorul cardiac poate fi deteriorat. În cazul în care 
există dubii, trebuie obţinuta opinia unei persoane calificate competente. 
 
Perturbaţiile create prin funcţionarea echipamentului chirurgical IF pot influenţa negativ 
performanţele altor echipamente electronice; 
 
 
Operatorul trebuie sa inspecteze în mod regulat următoarele: 

- accesoriile, în mod deosebit cablurile electrozilor şi accesoriile utilizate în scop 
endoscopic; acestea trebuie verificate în ceea ce priveşte eventualele deteriorări;  

- echipamentele asociate şi accesoriile active, inclusiv piesele achiziţionate separat, 
în ceea ce priveşte tensiunea nominală a acestora; 

Pentru echipamentele chirurgicale IF tensiunea maxima de ieşire pentru fiecare regim 
chirurgical IF şi instrucţiunile referitoare la tensiunea nominală de utilizare sunt după 
cum urmează: 

- Pentru situaţii în care tensiunea maximă de ieşire (Umax) este mai mică sau egală cu 
1600 V, se va impune ca să fie selectat numai un astfel de echipament asociat şi 
accesoriile active, care să aibă tensiunea de utilizare nominală egală cu sau mai 
mare decât tensiunea maximă de ieşire;  

- Pentru situaţii în care tensiunea maximă de ieşire (Umax) este mai mare de 1600 V, 
se calculează variabila y utilizând următoarea formulă: 

 
 



y = 
 

 volti

voltiU

600

400max    

 

Se iau valoarea mai mică a variabilei y şi numărul 6. Daca rezultatul este mai mic sau egal cu 
factorul de vârf pentru regimul chirurgical IF respectiv, atunci echipamentul asociat şi accesoriile 
active trebuie să fie selectate pentru a avea o tensiune de funcţionare nominală egală cu sau mai 
mare decât tensiunea maximă de ieşire.  

- Pentru situaţiile în care tensiunea maximă de ieşire (Umax) este mai mare de 1600 V, iar factorul 
de vârf este mai mic decât variabila y calculată mai sus, se va impune ca orice echipament 
asociat şi accesoriile active utilizate la un astfel de regim sau setare trebuie să fie evaluate să 
reziste combinaţiei dintre tensiunea reala şi factorul de vârf. 

 

- Atunci când tensiunea maximă de ieşire variază cu setarea ieşirii, această informaţie va fi 
prezentata sub forma unei diagrame, ca o funcţie de setare a ieşirii. 

 

 

Atenţie ! Creşterea neintenţionata a puterii de ieşire, poate avea ca rezultat 
defectarea echipamentului chirurgical IF. Din acest motiv, trebuie să se asigure 
verificarea tehnică anuala a acestuia. 

 

 

Pentru a se asigura securitatea şi fiabilitatea funcţionării, trebuie utilizaţi numai 
electrozi neutri compatibili la monitorizare, aşa cum sunt definiţi în acest manual. 
Dacă se utilizează altfel de electrozi neutri decât cei compatibili la monitorizare, iar 
contactul dintre electrodul neutru şi pacient se pierde, echipamentul nu va declanşa 
alarma sonoră. 

 

 03  DIRECTIVA PENTRU DISPOZITIVE - ECHIPAMENTE MEDICALE 
 

Acest echipament este conform cu cerinţele generale (revizia cea mai recentă) din 
Directiva pentru Dispozitive Medicale (MDD 47/2007) a Comisiei Europene. 

 
 04  RESPONSABILITĂŢI 
 

Fabricantul nu poate fi făcut responsabil faţă de operator, pacient sau terţe persoane vătămate 
şi nici pentru deteriorarea echipamentului în următoarele situaţii: 

 diagnostic incorect pentru persoana care este subiectul operaţiei chirurgicale; 

 utilizarea neadecvată a echipamentului şi a pieselor aplicate; 

 interpretarea eronată sau nepăsătoare a instrucţiunilor pentru utilizator; 

 întreţinere şi / sau service de slabă calitate pentru echipamentul respectiv; 

 utilizarea echipamentului de către personal ce nu are instruirea adecvată; 

 întreţinerea sau repararea efectuate de persoane neautorizate pentru scopul respectiv. 
Nici fabricantul, nici dealerul relevant nu pot fi făcuţi responsabili, în nici o modalitate de orice 
natură, pentru transferul infecţiilor prin intermediul accesoriilor.  

 

 05  CONTRAINDICAŢII LA APLICAŢIILE ELECTRO - CHIRURGICALE 
 

 

Utilizarea echipamentului chirurgical IF. este contraindicată sau periculoasă în 
următoarele cazuri: 

 pacienţi cu stimulatoare cardiace sau alte implanturi active; 

 lucrul în paralel cu aparate de protecţie a vieţii în prezenta radiaţiilor de înaltă 
frecvenţă; 

 utilizarea echipamentului în medii ambiante unde sunt prezente gaze / vapori şi 
materiale inflamabile. 

 
 
 
 



 
 

1 INTRODUCERE 
 
 1.1. Scop şi domeniu de aplicare 
 
 APLICARE:   Intervenţii chirurgicale minore în stomatologia generală  
 DESTINAŢIE:  Pentru cabinete stomatologice 
 
 1.2. Posibilităţi funcţionale 
 
 BLUETECH ESU-DENTO este un echipament electro - chirurgical modern cu o putere 
maximă la ieşire de 60 W, care are două regimuri (moduri) de funcţionare: 
 
 I. Regimul Monopolar de tăiere (CUT) / (Tăiere) - Acest regim permite tăierea netedă a 
unor ţesuturi moi cu un nivel minim de coagulare a pereţilor în secţiune. 
 
 II. Regimul Monopolar de coagulare (COAG) / Coagulare. - Acest regim permite 
coagularea de contact, precum şi tăierea unor ţesuturi moi cu un nivel sporit de coagulare a 
pereţilor în secţiune. 
 
 Cu acest echipament se lucrează uşor şi confortabil. Pe timpul operaţiei, dentistul poate 
activa independent diferite regimuri de funcţionare, prin apăsarea butonului relevant de pe maneta 
de acţionare prevăzuta cu 2 butoane. De asemenea se mai asigură şi următoarele facilităţi: fiecare 
nivel de putere al regimului de funcţionare poate fi setat independent printr-un potenţiometru 
separat. Prin aceasta se diminuează necesitatea reglării echipamentului la schimbarea regimului 
de funcţionare pe timpul derulării operaţiei chirurgicale.  
 
 1.3. Caracteristici tehnice 
 

Caracteristici tehnice ale echipamentului BLUETECH ESU-dento 

 Puterea maximă la ieşire Factor de vârf 

Regimul CUT / Tăiere 60 W / 500 ohm 1,5 

Regimul COAG / Coagulare 60 W / 500 ohm 3,0 

 

Frecvenţa de lucru (kHz) 495 

Frecvenţa de modulare (kHz) 33 

Două modalităţi de setare a 
regimurilor de lucru 

1. Prin butonul relevant al manetei de acţionare 
2. Prin butonul 2 de pe panoul de comandă-control 

Activarea tensiunii electrice la ieşire La apăsarea butonului de pe maneta de acţionare 

Dimensiuni (L x l x H), în cm 20 x 16 x 6,5 

Greutate (kg) 3,0 

 
 

2 Descrierea echipamentului 
 
 2.1. Componenţa detaliată a echipamentului de bază 
 
 Echipamentul electro - chirurgical BLUETECH ESU-dento se compune din: blocul de 
alimentare electrică, generatorul de putere şi modulul de comandă-control. Echipamentul este 
încorporat într-o cutie din material plastic, cu panouri frontal şi posterior, cu dispozitive de control 
având configurate pe acestea indicaţii şi semnale, precum şi conectorii pentru accesorii / electrodul 
neutru şi maneta de acţionare a electrodului activ. 
 
 



 
 2.2. Dispozitive de comandă, indicatori şi semnale şi conectori pentru accesorii 
 

PANOUL DE COMANDĂ-CONTROL AL ECHIPAMENTULUI 
 
 

 
 
 
1. Indicator “Comutare ON” 

2. Buton de selectare a regimurilor de funcţionare 

3. Indicator pentru regimul CUT / Tăiere 

4. Potenţiometru de setare a tensiunii electrice la ieşire în regimul CUT 

5. Indicator pentru regimul COAG / Coagulare 

6. Potenţiometru de setare a tensiunii electrice la ieşire în regimul COAG 

7. Conector tip mamă – tripolar pentru maneta de acţionare a electrodului 

14. LED de culoare roşie ce indică o defecţiune la tensiunea electrică de ieşire (PF), în situaţia în 
care tensiunea electrică de ieşire depăşeşte valoarea setată pentru tensiunea electrică de ieşire. 
Dacă acest fenomen are loc, tensiunea electrică de ieşire se deconectează imediat şi se 
declanşează alarma sonoră. 
 
 

15. LED de culoare roşie ce indică defecţiune de contact la electrodul neutru (NE). Dacă acest 
fenomen are loc, tensiunea electrică de ieşire se deconectează imediat şi se declanşează alarma 
sonoră. Această indicaţie este generată de sistemul de monitorizare NEMSY în una din 
următoarele situaţii: 
 a) Când se utilizează un electrod neutru bipolar (divizat), iar contactul acestuia cu corpul 
pacientului este insuficient 
 b) Când conectorul cablului electrodului neutru (în cazul electrozilor neutri bipolari sau 
monopolari) este deteriorat sau nu este conectat la conectorul 1. 
 
 



 

 
PANOUL POSTERIOR AL ECHIPAMENTULUI 

 
 

8. Potenţiometru pentru controlul volumului sonor 

9. Suport pentru siguranţa electrică de 0,8 A / 250 V 

10. Comutatorul On / Off a alimentării electrice de la reţea 

11. Conector tip mamă pentru electrodul neutru 

12. Buton pentru selectarea regimului de lucru al echipamentului (CUT / Tăiere şi COAG / 
Coagulare). Fiecare apăsare a butonului setează alternativ una din cele două modalităţi posibile de 
alegere a regimului de lucru (v. mai jos, mai multe detalii). 
 
13. Conector pentru cablul de alimentare electrică 
 
 2.3. Instrumente şi accesorii 
 

Cele mai utilizate accesorii sunt:  

 Cablul de alimentare electrică de la reţea 

 Maneta de acţionare cu degetul a electrodului pentru electrozi monopolari activi 

 Un set de electrozi monopolari, diferiţi pentru tăiere şi coagulare 

 Un electrod neutru, împreună cu cablul aferent. Echipamentul poate lucra cu un electrod 
neutru simplu – placă, precum şi cu un electrod neutru – tip placă / divizat. Utilizarea 
electrodului neutru de tip placă divizat asigură o securitate-siguranţă maximă pentru 
pacient, datorită Sistemului de Monitorizare a Electrodului Neutru (NEMSY). 

 
3 Modul de funcţionare 
 

3.1. Instalarea 
 

 Echipamentul se va amplasa într-un loc ales special, astfel încât să fie accesibil 
persoanelor care au responsabilităţi pentru setarea regimurilor de funcţionare şi a 
parametrilor tensiunii electrice la ieşire necesari pentru derularea operaţiei. În acelaşi timp, 
distanţa până la câmpul operator trebuie să asigure chirurgului şi asistentului acestuia 
suficient spaţiu pentru operare, ţinând cont de faptul că lungimea cablurilor pentru pacient 
este, de regulă, de 3 metri. 

 Instalarea electrică trebuie sa fie realizată în condiţii perfecte. 

 Pentru a evita interferenţa electromagnetică cu alte echipamente ce lucrează în aceeaşi 
cameră, se recomandă amplasarea echipamentului electro - chirurgical şi a cablurilor 
acestuia cât mai departe posibil de celelalte echipamente. 



 
 3.2. Conectarea accesoriilor la echipament  
 

 Cablul de alimentare electrică se conectează la conectorul 13 de pe panoul posterior după 
ce comutatorul 10 a alimentării electrice este trecut în prealabil la poziţia “0” (Off – 
Deconectat). Celălalt capăt al cablului de alimentare electrică, cu conector tip “Shuko” se 
conectează la reţeaua de alimentare electrică de 220 volţi. 

 Conectarea cablului cu conector tip “Jack” cu diametru de 6 mm al electrodului neutru la 
conectorul 11 tip mamă de pe panoul posterior. 

 Conectarea conectorului cu trei banane tip “Valleylab” la conectorul 7 tripolar tip mamă de 
pe panoul de comandă-control al manetei de acţionare cu 2 butoane. 

 
 3.3. Comutarea On / Off a alimentării electrice 
 
Atunci când cablul alimentării electrice este conectat la echipament şi la reţeaua de alimentare 
electrică, echipamentul poate fi conectat prin acţionarea comutatorului 10 a alimentarii electrice în 
poziţia “I” = Conectat. În acelaşi timp indicatorul 1 de pe panoul de comandă-control trebuie să 
clipească. 

 Dacă nici unul din indicatorii 3 şi 5 nu clipeşte, aceasta înseamnă că este activă metoda de 
alegere a regimului de lucru de la maneta cu 2 butoane de pe panoul de comandă-control. 

 Dacă unul din indicatorii 3 şi 5 clipeşte, aceasta înseamnă că este activă alegerea 
regimului de lucru de la butonul 2 de pe panoul de comandă-control. 

Deconectarea OFF a echipamentului se face prin trecerea comutatorului 10 a alimentarii electrice 
în poziţia “0” Deconectat. 
 
 3.4. Setarea regimului de funcţionare şi activarea tensiunii electrice la ieşire 
 
Prin apăsarea butoanelor relevante de pe maneta cu 2 butoane, se activează tensiunea electrică 
de ieşire. Efectul aplicării tensiunii electrice de înaltă frecvenţă asupra ţesuturilor moi depinde de 
alegerea electrodului activ, precum şi de alegerea regimului de lucru - regimul CUT / Tăiere sau 
regimul COAG / Coagulare. Unul din avantajele modelului de echipament ESU-Dento constă în 
faptul că orice dentist poate alege metoda de efectuare a operaţiei, pentru un anumit regim de 
lucru, alegând regimul cutting /tăiere sau coagulare în funcţie de preferinţa şi stilul său propriu de 
lucru. Prin apăsarea succesivă a butonului 12 de pe panoul posterior, se activează, alternativ, una 
din cele două metode posibile, prezentate în continuare. 
 

a) Alegerea de la maneta cu 2 butoane 
 

 În poziţia iniţială, atunci când nici unul din cele 2 butoane nu este apăsat, indicatorii 3 
şi 5 nu clipesc, nu există nici un semnal sonor şi nu există alimentare electrică spre 
electrodul activ. 

 

 Prin apăsarea butonului de culoare galbenă de pe manetă, se activează regimul CUT 
/ Tăiere, iar indicatorul de culoare galbenă clipeşte, există un semnal sonor, există 
alimentare electrică de înaltă frecvenţă (setată în prealabil cu potenţiometrul 4) spre 
electrodul activ. 

 

 Prin apăsarea butonului de culoare albastra, se activează regimul COAG / 
Coagulare, iar indicatorul de culoare albastră clipeşte, există semnal sonor, există 
alimentare electrică de înaltă frecvenţă (setată în prealabil cu potenţiometrul 6) spre 
electrodul activ. 

 
 
 
 
 



b) Alegerea de la butonul 2 dispus pe pupitrul de comandă-control 
 

 În poziţia iniţială, atunci când nici unul din cele 2 butoane ale manetei nu este 
apăsat, clipeşte unul din indicatorii 3 şi 5, nu există nici un semnal sonor şi nu există 
alimentare electrică de înaltă frecvenţă spre electrodul activ. Indicatorul care clipeşte 
indică alegerea unuia dintre cele două regimuri (CUT sau COAG) ales în avans 
pentru activare. Regimul de funcţionare ales în avans poate fi modificat prin 
apăsarea în mod alternativ a butonului 2. 

 

 Prin apăsarea oricăruia din cele două butoane ale manetei, se activează regimul de 
funcţionare ales în avans, al cărui indicator a pulsat la acel moment. Daca a pulsat 
indicatorul de culoare galbenă 3, se activează regimul de funcţionare CUT / Tăiere, 
iar dacă a pulsat indicatorul de culoare albastră 5, se activează regimul de 
funcţionare COAG / Coagulare. De asemenea, există un semnal sonor, există 
alimentare electrică de înaltă frecvenţă spre electrodul activ, corespunzătoare 
regimului de funcţionare ales în avans. 

 

 3.5. Utilizarea adecvată a regimurilor de funcţionare ale echipamentului 
 

Regimul de funcţionare Utilizarea adecvată Electrozii adecvaţi 

Regimul CUT (tăiere pură) Tăierea ţesutului moale cu o 
hemostaza scăzuta spre 
medie 

Scalpuri electro - chirurgicale, 
electrozi tip ac şi buclă, 
precum şi alţi electrozi 
destinaţi pentru operaţiunea 
de tăiere 

Regimul COAG  
(coagulare de contact) 

Coagulare standard rapidă şi 
eficientă 

Electrozi pentru coagulare cu 
o relativ mare arie de utilizare 

 

  Atenţie: Se recomandă cu stricteţe să se pornească echipamentul cu un 
nivel scăzut de putere la ieşire, apoi să se continue cu o creştere graduală a puterii tensiunii 
electrice la ieşire, pană când se realizează performanţa dorită. Această atenţionare se aplică 
la toate regimurile de funcţionare. 
 

 3.6. Poziţionarea electrodului neutru  
 

Scopul funcţional al electrodului neutru este acela de a închide circuitul curentului de înaltă 
frecventa care trece prin electrodul activ şi ţesutul pacientului înapoi spre echipamentul de electro - 
chirurgie. Atunci când se ataşează electrodul neutru (NE) la corpul pacientului, trebuie respectate 
regulile prezentate în continuare: 

 Dispuneţi electrodul neutru cât mai aproape posibil de câmpul operator pentru a minimiza 
traseul curentului de înaltă frecvenţă prin corpul pacientului; 

 Selectaţi un ţesut bine vascularizat pentru amplasarea electrodului neutru (NE), pentru a 
asigura o conductivitate electrică relativ bună. 

 Asiguraţi o suprafaţă maximă de contact, precum şi un contact direct între electrodul neutru 
(NE) şi corpul pacientului. În cazul în care suprafaţă de contact nu este suficientă, pot sa 
apară vătămări corporale de natură termică. 

 În cazul în care este necesar să se amplaseze electrodul neutru (NE) pe o suprafaţă din 
zona părului, este necesar mai întâi să se aplice o soluţie adecvată pentru păr, sau să se 
aplice o cantitate suficientă de gel electro - conductiv (de ex., gel ECG) între electrodul 
neutru (NE) şi corpul pacientului pentru a se asigura contactul electric necesar. 

 

 Asiguraţi o presiune de contact suficientă între electrodul neutru (NE)) şi corpul pacientului: 
o Prin utilizarea centurilor elastice, se asigură presarea electrodului neutru (NE) spre 

corpul pacientului 
o În cazul plasării electrodului neutru (NE) sub scaunul pacientului, se va ţine cont de 

greutatea pacientului 



 

 In medicina veterinară se poate utiliza, de asemenea, un electrod neutru (NE) rectal cu un 
diametru şi o lungime adecvate, ţinând cont de elasticitatea naturala a rectului, precum şi o 
buna conductivitate de contact. 

 Atunci când se utilizează un electrod neutru cu aotoaderenţă, calitatea contactului este 
garantată de funcţia conductivă a gelului de aderenţă ce acoperă electrodul neutru. 
Verificaţi data de expirare a electrodului neutru (NE), înainte de utilizarea acestuia. 

 Atunci când se utilizează un electrod neutru divizat, este necesar ca acesta să se dispună 
astfel încât linia de despărţire dintre jumătăţile de contact să se afle în câmpul de operare. 
Scopul acestei cerinţe este să se asigure condiţii egale pentru curentul de înaltă frecvenţă 
la trecerea spre fiecare din jumătăţi. 

 
 3.7. Reglarea parametrilor tensiunii electrice de ieşire 
 
Puterea maximă de ieşire pentru ambele regimuri de funcţionare – CUT / Tăiere şi COAG / 
Coagulare se setează cu potenţiometrele 4 sau 6, în gama de la 5 W la 60 W, în conformitate cu 
nivelele de la 1 la 10, pe care le indică treptele de reglare ale potenţiometrului. 
 
 3.8. Reglarea volumului semnalului sonor  
 
Atunci când se apasă butoanele relevante de pe manetă, echipamentul emite un semnal sonor. 
Volumul semnalului sonor poate fi reglat cu ajutorul potenţiometrului 8, dispus pe panoul posterior 
al echipamentului. 
 
 3.9.  Curăţarea echipamentului şi accesoriilor  
 

 Curăţarea interiorului echipamentului de electro - chirurgie – se recomandă să se 
utilizeze un material moale (tampon, tifon etc.) şi un lichid de curăţare cum ar fi alcoolul 
etilic etc. care nu ar putea afecta – deteriora suprafeţele interioare ale echipamentului. Este 
absolut nedorită pătrunderea lichidului de curăţare în interiorul echipamentului, deoarece 
acest fapt poate provoca deteriorări de natură electrică ale modulelor electronice. Acesta 
este motivul recomandării de a se utiliza numai tampoane sau tifon pentru curăţarea atentă 
a interiorului echipamentului. 

 Curăţarea comutatorului de picior, a electrodului neutru, a manetei de acţionare a 
electrodului şi a cablurilor pentru pacient – această operaţiune poate fi făcută prin 
metoda menţionată mai sus. Pentru a prelungi durata de exploatare a cablurilor, precum şi 
pentru a evita deteriorarea acestora, nu îndoiţi cablurile în imediata vecinătate a 
conectorilor. Dacă este necesar să îndoiţi un cablu, asiguraţi o bucla mai largă în 
apropierea conectorului şi a manetei. 

 Curăţarea electrozilor activi – înainte de sterilizare, precum şi în mod periodic pe timpul 
operaţilor electro - chirurgicale, electrozii trebuie să fie curăţaţi prin îndepărtarea ţesutului 
carbonizat şi a sângelui care au aderat la suprafaţa metalica pe timpul fazelor de tăiere a 
ţesuturilor şi respectiv a coagulării. Utilizaţi tifonul, precum şi solvenţi adecvaţi, cum ar fi 
alcoolul etilic, apa de-ionizată etc.  

 
 3.10 Sterilizarea  
 

3.10.1 Electrozii electro - chirurgicali şi accesoriile pot fi sterilizate printr-o sterilizare 
formaldehidică cu abur la o temperatură scăzută, cu ajutorul unei autoclave sau 
prin altă metodă indicată pentru sterilizarea unui pachet individual. 

3.10.2 Echipamentul electro - chirurgical (în ansamblul său) nu se sterilizează. 
 
 
 
 
 



4 INSPECŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTULUI 
 

 4.1. INSPECŢIA  
 

Elementul inspectat Scopul verificării 
Frecventa (periodicitatea 

controlului) 

Piesele utilizate Se verifică eventualele urme de 
lovituri, fisuri etc. de pe învelişul 
echipamentului, precum şi 
posibilitatea pătrunderii lichidelor 

Cel puţin o dată pe lună 

Cablurile Se verifică absenţa deteriorării 
izolaţiei cablurilor, starea 
elementelor de contact din 
conectori 

Cel puţin o dată pe lună 

Echipamentul electro - 
chirurgical (unitatea 
centrală) 

Inspecţia tehnică în ceea ce 
priveşte conformitatea cu 
cerinţele tehnice de securitate - 
siguranţă 

Cel puţin o dată pe an 

 
4.1.1. Domeniul de aplicare a inspecţiilor  

 

Inspecţia tehnică referitoare la respectarea cerinţelor de securitate - siguranţă se referă la 
următoarele verificări: 

 Verificarea generală – Inspecţie vizuală; 

 Verificare în ceea ce priveşte funcţionarea corectă a echipamentului de electro - chirurgie; 

 Inspecţia tehnică referitoare la implementarea cerinţelor de securitate - siguranţă. 
 

Numai tehnicienii autorizaţi de compania KENTAMED Ltd. pot deschide 
echipamentul electro - chirurgical şi accesoriile aferente. 
 

 
Verificările în ceea ce priveşte realizarea performantelor echipamentului şi a existenţei unei izolaţii 
electrice ne-compromise trebuie sa fie efectuate de persoane calificate corespunzător. Cerinţa ca 
aceste persoane sa fie acreditate se practică în mai multe ţări. 
 

4.1.1.1. Inspecţia vizuală  
 

 Verificaţi cu atenţie eventuala prezenţă a unor fisuri la nivelul învelişului echipamentului, 
care ar putea provoca pătrunderea lichidelor în interiorul acestuia. 

 Verificaţi eventualele deteriorări la nivelul izolaţiei cablurilor. 
 

4.1.1.2. Inspecţia funcţională. 
 

 Regimul de funcţionare monopolar / CUT / Tăiere, COAG / Coagulare: puneţi o bucată 
umedă de tifon, pliată în patru peste placa neutrală. Atingeţi cu electrodul activ suprafaţa 
superioară a tifonului umed la puterea maximă de funcţionare a aparatului. Asiguraţi-vă că 
electrodul activ nu se atinge direct de electrodul neutru. După câteva secunde ar trebui să 
apară abur. Aceasta înseamnă că echipamentul electro - chirurgical generează la ieşire 
tensiune electrică de înaltă frecvenţă. 

 
4.1.1.3. Inspecţia tehnică referitoare la implementarea cerinţelor de siguranţă 

 

Directiva Comisiei Europene referitoare la Dispozitive Medicale (CE/47/2007) impune utilizarea 
numai a unor dispozitive / echipamente sigure. Aceasta implică efectuarea unei verificări anuale, 
chiar dacă echipamentul respectiv se află într-o stare tehnică bună de siguranţă. Dacă legislaţia 
ţării în care se utilizează echipamentul, sau agenţia de asigurări relevantă prescrie o perioadă mai 
scurta pentru inspecţia tehnică, dvs. trebuie sa respectaţi aceste cerinţe. 

 



4.1.2. Rezultatul verificărilor 
 

Înregistrarea echipamentului ca fiind conform cu reglementările în vigoare trebuie să fie menţinută 
prin verificările tehnice referitoare la respectarea cerinţelor referitoare la securitate - siguranţă. 
În acest Manual este anexat un formular referitor la un astfel de raport al verificărilor periodice 
necesare. Faceţi o copie a acestei Anexe. Completaţi datele relevante din acest formular. Păstraţi 
timp de cel puţin 5 ani aceste rapoarte referitoare la verificările efectuate. 
 

Rezultatele verificărilor se consideră acceptate cu succes dacă fiecare din punctele prevăzute 
pentru fiecare verificare este parcurs şi îndeplinit. 
 

 4.2. ÎNTREŢINEREA  
 

Elementul întreţinut: Întreţinerea: 
Frecvenţa  

(periodicitatea operaţiunii  
de întreţinere) 

Piesele utilizate Sterilizarea După fiecare utilizare 
pentru un pacient implicat 

Carcasa (ele) echipamentului Curăţare (v. precizările 
prezentate în continuare) 

După fiecare schimb de 
tură a personalului care 
exploatează echipamentul 

 

Trebuie sterilizate toate accesoriile care vin în contact cu corpul pacientului, 
atunci când se execută operaţii chirurgicale. 
 

 

5 DEFECŢIUNI, SERVICE ŞI GARANŢIE  
 

 5.1. DEFECŢIUNI 
 

 

ATENŢIE!  Echipamentul în funcţiune poate produce un semnal sonor 

 

Nr. 
crt. 

Indicaţii Cauze posibile Acţiuni recomandate 

1 

Echipamentul nu 
funcţionează, lipsesc 
semnalele luminoase şi 
sonore 

1. Lipseşte alimentarea 
electrică de la reţea; 
2. Este arsă siguranţa 
alimentarii electrice de la 
reţea 

1. Se verifică cablul 
alimentării electrice de la 
reţea; 
2. Se verifică siguranţa, se va 
înlocui cu alta, având 
parametrii necesari 

2 

Nici o reacţie a 
echipamentului după 
apăsarea comutatorului 
acţionat cu degetul  

1. Este deteriorată maneta cu 
comutator acţionat cu 
degetul sau cablul acesteia 

1. Se înlocuieşte maneta cu 
comutator acţionat cu 
degetul 

3 

După apăsarea 
comutatorului acţionat cu 
degetul apare semnalul 
audio, dar nu există 
tensiune  electrică de ieşire. 
LED-ul NE este aprins 

1. Nu este conectat 
electrodul neutru (NE) 
2. Contact necorespunzător 
între NE şi pacient 
3. Cablul pentru NE este 
deteriorat 

1. Se conectează electrodul 
neutru (NE); 
2. Se verifică contactul dintre 
NE şi pacient; 
3. Se înlocuieşte cablul 
pentru NE. 

4 

După apăsarea 
comutatorului acţionat cu 
degetul şi a comutatorului 
de picior, nu exista tensiune  
electrică de ieşire. Toţi 
indicatorii audio şi LED 
funcţionează corespunzător 

1. Electrodul activ nu este 
dispus adecvat în maneta de 
acţionare 
2. Electrodul activ nu este 
curăţat 
3. Maneta sau cablul 
acesteia sunt deteriorate 

1. Electrodul activ se dispune 
adecvat în maneta de 
acţionare 
2. Se curăţă sau se 
înlocuieşte electrodul activ 
3. Se înlocuieşte maneta 



Dacă după îndeplinirea cerinţelor recomandate mai sus nu sunt rezolvate 
problemele respective, sau dacă mai apar şi alte defecţiuni, se deconectează 
echipamentul şi se solicită intervenţia atelierului de service autorizat! 

 

 5.2. SERVICE 
 

Service-ul de garanţie este asigurat de furnizorul dvs.  
Dacă dvs. aveţi personal tehnic calificat, care este în măsură să execute reparaţiile 
respective, autorizat de către compania KENTAMED Ltd, noi putem asigura, la cerere şi 
contra cost, diagramele de circuit, listele de piese de schimb, instrucţiunile aferente, 
piesele de schimb şi alte informaţii. 

 

 

Numai personalul autorizat de către compania KENTAMED Ltd. poate 
deschide echipamentul sau poate interveni la accesoriile acestuia pentru a 
încerca efectuarea reparaţiilor necesare. Echipamentul conţine un număr de 
componente pe care utilizatorul nu este în măsura să le înlocuiască. 

 
 5.3. GARANŢIE 
 

Atât compania KENTAMED Ltd. cât şi dealerii săi se declară responsabili pentru 
realizarea corectă a performanţelor echipamentului, daca: 

 

 Toate reparaţiile, modificările, precum şi alte acţiuni asupra echipamentului se 
realizează de către persoane autorizate; 

 Cablajul electric se conformează cerinţelor legale şi tehnice aplicabile; 

 Echipamentul este utilizat de persoane calificate corespunzător, în conformitate cu 
acest Manual al Utilizatorului; 

 Echipamentul este utilizat în scopul pentru care acesta este destinat; 

 Service-ul este executat în conformitate cu aceste Instrucţiuni; 

 Echipamentului şi accesoriilor acestuia a avut o utilizare continuă normală, în limitele 
definite de reglementări.  

 Sunt respectate cerinţele normativelor de utilizare a echipamentului. 
 

Perioada de garanţie a echipamentului este cea specificată de distribuitor, luată în 
considerare de la data achiziţionării. Data înscrisă în factura de achiziţionare constituie 
dovada necesară pentru perioada de garanţie. 
Această garanţie acoperă toate defecţiunile referitoare la elementele de producţie - 
fabricaţie. 
Această garanţie nu se referă la accesoriile electro - chirurgicale, precum şi la 
consumabile. 
Această garanţie nu se referă la reparaţiile sau defecţiunile cauzate de:  

 Depozitarea, transportul şi utilizarea necorespunzătoare a echipamentului; 

 Interpretarea eronată sau respectarea incorectă a Manualului Utilizatorului; 

 Neglijenţa sau utilizarea inadecvată a echipamentului; 

 Rezultatele operaţiunilor de service sau de reparaţie executate de persoane sau 
societăţi care nu sunt autorizate de fabricant în acest scop. 

 
 5.4. DURATA DE EXPLOATARE A ECHIPAMENTULUI  

 
Perioada de exploatare preconizată a echipamentului este de 10 ani, consideraţi de la 
data fabricaţiei (această informaţie este menţionată pe plăcuţa de identificare a 
produsului). Atât cât este fezabil şi cât depinde de compania KENTAMED Ltd, noi 
mergem pe menţinerea service-ului şi furnizarea pieselor de schimb şi accesoriilor pentru 
o perioadă de 10 ani de la data fabricaţiei. 

 



 
6 INFORMAŢII TEHNICE 

 
6.1. GENERALITĂŢI 
 

 Tipul de protecţie la şocuri electrice - Clasa I 

 Gradul de protecţie la şocuri electrice – Tip BF – părţi utilizate 

 Regimul de funcţionare – funcţionare cu perioade intermitente, cu sarcini statuate, 

permisibile / timpi de repaos – 10 sec. / 30 sec. 

 Gama tensiunii nominale de alimentare: 220 V ± 10 % 

 Gama frecventei nominale 50 Hz ± 10 % 

 Puterea nominală consumată: 95 VA 

 Tipul şi valoarea nominală a siguranţelor externe accesibile: 2 x F 1 A – 250 V 

 Abaterea valorii puterii nominale la ieşire ± 10 % 

 
6.1.1. Tensiunea maxima de ieşire (fără sarcină) 

 

 Regimul de funcţionare CUT Regimul de funcţionare COAG 

Uieşire (Vpp) 800 1000 

 
 6.1.2. Puterea de ieşire în funcţie de diagramele de setare a ieşirii la sarcini nominale 
 

 
 

Fig. 1 



 

 
 

Fig. 2  
 

 
 6.1.3. Diagramele de distribuţie a puterii la sarcinile nominale 

 

 
 

Fig. 3  



 

 
 

Fig. 4  
 

 
6.2. CONDIŢII PENTRU MEDIUL AMBIANT  

 
Echipamentul va fi utilizat în următoarele condiţii de mediu ambiant: 

 Temperatura: de la + 100 C la + 400 C  

 Umiditatea relativă: între 30 % şi 75 % 

 Presiunea atmosferică: de la 700 Pa la 1060 Pa 
 

6.3. TRANSPORT ŞI DEPOZITARE PRELUNGITĂ 
 

Echipamentul este transportat în ambalajul său original în vehicule acoperite. 
Echipamentul se va păstra în starea împachetată, în zone de depozitare complet 
acoperite care nu conţin agenţi chimici agresivi în atmosfera zonei respective. 
Transportul echipamentului şi depozitarea acestuia vor fi realizate la temperaturi cuprinse 
între + 50 C şi + 400 C, la o umiditate relativă de până la 80 %. 
Echipamentul trebuie să fie protejat la solicitări şi şocuri mecanice. 
Echipamentul nu trebuie sa fie expus la lumina solară directă. 

 
 
 6.4. ACCESORII STANDARD  

 
Fabricantul recomanda următoarele accesorii electro - chirurgicale standard: 

 

Nr. de catalog DESCRIEREA 

CABLURI ELECTRO - CHIRURGICALE – Reutilizabile 

10-21-01 Cablu pentru plăci pacient auto-adezive 

ELECTROZI NEUTRI – Reutilizabili 

10-40-02 Electrod neutru cilindric (INOX) – cablu inclus, 3 m 

10-40-03 Electrod neutru veterinar rectal tip S (scurt) 

10-40-04 Electrod neutru veterinar rectal tip M (mediu) 

10-40-05 Electrod neutru veterinar rectal tip L (lung) 

10-40-06 Electrod neutru placă (INOX 100 x 170 mm) – cablu inclus, 3 m 

10-40-07 Electrod neutru placă (INOX 120 x 200 mm) – cablu inclus, 3 m 

10-40-08 Set de RNE veterinar cu cablu  

 



 

 

 

ELECTROZI NEUTRI de unică folosinţă 

10-41-01 Auto-adeziv divizat (bipolar) pacient – tip placă (adult) 

10-41-02 Auto-adeziv monopolar pacient – tip placă (adult) 

10-41-03 Auto-adeziv divizat (bipolar) pacient – tip placă (pediatrie) 

10-41-04 Auto-adeziv monopolar pacient – tip placă (pediatrie) 

MANETE ELECTROZI (CREIOANE) – Reutilizabile 

10-50-04 Maneta comutator acţionat cu degetul – Reutilizabil  

MANETE ELECTROZI (CREIOANE) – de unică folosinţă  

10-50-05 Maneta comutator acţionat cu degetul - de unică folosinţă 

MANETE ELECTROZI (CREIOANE) – Reutilizabile 

10-60-01 Electrod tip buclă Ø 12 mm, lungime 12 cm 

10-60-02 Electrod tip buclă Ø 5 mm, lungime 12 cm 

10-60-03 Electrod tip creion, lungime 12 cm 

10-60-04 Electrod tip bilă Ø 4 mm, lungime 12 cm 

10-60-05 Electrod tip bilă Ø 2 mm, lungime 12 cm 

10-60-06 Electrod placă dreaptă, lungime 12 cm 

10-60-07 Electrod tip placă unghiulară, lungime 12 cm 

10-60-08 Electrod tip buclă Ø 12 mm, lungime 4 cm 

10-60-09 Electrod tip buclă Ø 5 mm, lungime 4 cm 

10-60-10 Electrod tip ac, lungime 4 cm 

10-60-11 Electrod tip bilă Ø 4 mm, lungime 4 cm 

10-60-12 Electrod tip bilă Ø 2 mm, lungime 4 cm 

10-60-13 Electrod tip placă dreaptă, lungime 4 cm 

10-60-14 Electrod tip placă unghiulară, lungime 4 cm 

10-60-15 Electrod tip ac 0,7 mm, angulat, lungime 4 cm 

10-60-16 Electrod tip buclă 7,0 x 1,5 mm, angulat, lungime 4 cm 

10-60-17 Electrod tip buclă 13,0 x 1,5 mm, angulat, lungime 4 cm 

10-60-18 Electrod tip ac 0,3 mm, angulat, lungime 4 cm 

10-60-19 Electrod tip bilă Ø 1,7 mm, lungime 4 cm 

10-60-20 Electrod tip buclă rombic, 5 x 5 mm, lungime 4 cm 

10-60-21 Electrod tip buclă, cerc Ø 5 mm, lungime 4 cm 

ELECTROZI MONOPOLARI – de unică folosinţă 

10-60-22 Electrod tip buclă pătrată (1,0 cm x 0,87 cm) 

10-60-23 Electrod tip buclă (2,0 cm x 0,8 cm)  

10-60-24 Electrod tip buclă (1,5 cm x 0,8 cm) 

10-60-25 Electrod tip ac angulat 

10-60-26 Electrod tip ac  

10-60-27 Electrod tip placă angulat 

10-60-28 Electrod tip placă  

 
 
Fabricantul va oferi, la cerere, informaţiile referitoare la mărimile ăi toleranţele electrozilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 ANEXE 

 
7.1. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII REFERITOARE LA  
 CERINŢELE DE SECURITATE - SIGURANŢĂ 

 
Se verifică dacă, conformitatea la cerinţele de securitate - siguranţă sunt îndeplinite de 
către organizaţia beneficiarului ce a achiziţionat produsul Blue Tech ESU-dento. Verificările 
trebuie să fie iniţiate periodic, dar nu mai rar de o data pe an, ceea ce este în legătură cu 
garanţia ce este asigurată şi declarată de către fabricant, în sensul că parametrii de 
securitate - siguranţă ai echipamentului continuă să fie valabili. 
Pentru fiecare verificare, se va face o copie a listei de verificare prezentată mai jos, se vor 
completa datele respective şi se va reţine această listă ca o dovadă a îndeplinirii acestor 
cerinţe. 
 

BlueTech ESU-dento seria no. ………….. este / nu este (se taie ce nu este adevărat) în stare 
bună de funcţionare. 
Marcajul N/A (N/A (adică ne aplicabil), în cazul în care un anumit control nu se aplică 
echipamentului în cauză. 

   

Locaţia Denumirea Denumirea 

   

Data Iniţiale Iniţiale 

   

 
 

7.1.1. Testul 1 – Starea generală  
 

  Da Nu N/A 

1 
Rezultatele de la verificarea precedentă referitoare la 
conformitatea cu cerinţele de securitate - siguranţă sunt 
disponibile 

   

2 
Sunt disponibile atât Manualul Utilizatorului cât ăi jurnalul 
echipamentului    

3 Placa de identificare cu marca furnizorului pe ea este lizibilă 
   

4 
Dispunerea, butoanele de reglaj acţionate prin apăsare, 
comutatoarele şi indicatoarele sunt intacte    

5 
Conectorul şi cablul alimentării electrice sunt intacte (fără 
urme de uzură)    

6 Conectorii de ieşire sunt intacţi (fără urme de uzură) 
   

7 
Cablurile şi conectorii pieselor utilizate sunt intacte (fără 
urme de uzură)    

8 
Piesele utilizate nu au fisuri / neetanşeităţi sau alte 
deteriorări care pot fi periculoase pentru izolaţie    

9 Nu sunt afişate / transmise mesaje de eroare 
   

10 
Afişorul nu indica/ are segmente defecte (toate segmentele 
afişorului funcţionează)    

 
 



 
  7.1.2. Testul 2 - Starea funcţionala 
 

  Da Nu 

1 Se verifică regimul de funcţionare CUT /TĂIERE conform pct. 4.1.1.2 
  

2 
Se verifică regimul de funcţionare COAG /COAGULARE conform pct. 
4.1.1.2   

 
 
  7.1.3. Testul 3 – Verificarea securităţii electrice 
 

  Da Nu 

1 Rezistenţa împământării este mai mică de 0,1 Ω 
  

2 
Scurgerile de curent în cablajul electric încorporat este mai mic de 
1000 µA   

3 
Scurgerile de curent prin pacient (curentul pacientului) corespunde 
cerinţelor prevăzute în standardul european EN 60601-2-2   

 
Măsurătorile precizate la pct. 1, 2 şi 3 se vor realiza de către o companie autorizată. Pentru 
operaţiunile prevăzute la pct. 3 poate fi căutat service-ul fabricantului.  
 
Note: 
 



 
7.2. Reciclarea produsului  

 
În perioada de timp cât echipamentul de electro - chirurgie este proprietatea dvs., trebuie să 
acordaţi atenţie influenţei menţionate mai jos asupra mediului a componentelor şi consumabilelor. 
Dacă echipamentul şi accesoriile acestuia se apropie de limita termenului de utilizare şi necesită 
reciclare, trebuia sa ţineţi cont de următoarele aspecte: 
 
 - Echipamentul principal (unitatea centrală) şi piesele utilizate sunt dispozitive electronice, 
ce includ cabluri, staniu, cupru, componente electronice, materiale cositorite. În general, unitatea 
centrală conţine cabluri, staniu, cupru, alte metale şi diferite materiale plastice. Pentru a fi siguri că 
nu încălcaţi cerinţele referitoare la protecţia mediului ambiant, va recomandăm sa predaţi 
echipamentul ce nu mai este utilizabil, înapoi la fabricant sau la o companie care are dreptul să 
proceseze/recicleze astfel de produse. 
 - Gelurile nu fac parte din produs, dar sunt utilizate la proceduri, conţin numai materiale 
organice 
 - Materialele utilizate la ambalare şi descrierile tipărite pe hârtie pot fi reciclate. Predaţi-le la 
o unitate de colectare convenabilă dvs. Aceasta va depinde de organizaţia implicată şi de regulile 
adoptate pentru procesarea deşeurilor în ţara relevantă.  
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