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“HB ZECHMANN tescilli markasını ve işaretini bulunduran ürünler içerik ve işçilik yönünden beş yıl 
garantilidir. Bu süre de normal kullanım şartlarında arızalanan ürünler ücretsiz olarak tamir edilecek ya da yenisi 
ile değiştirilecektir.

“Her hakkı saklıdır. Bu kataloğun tüm bölümleri  HB ZECHMANN 'ın yazılı onayı olmadan kopya edilemez ve 
yayınlanamaz. “

“Kataloglarımız ve tüm ürünlerimize ait listeler bizim özel malımız olup, bizden ya da yetkili satıcımızdan temin 
edilebilir. Markalı ürünlerimizin alımı ve satımı dışında başka bir amaçla kullanılmaz.Amacı dışında 
kullanımlarda kataloglarımızı geri almak ve çıkarlarımızı korumak için yasal yollara başvurma hakkına sahibiz. “

“AII products carrying the registered trademark and logo of HB ZECHMANN are guaranteed fer fıve years in 
respect of material and workmanship in normal use. Wee will replace or repair any damaged instrument free of 
charge during this period. “

“AII rights reserved. No part of this catalog may be reproduced in any form without written permission from HB 
ZECHMANN.”

“Catalogues and price list are our exculisive property and can be suplied directly from us or from our authorized 
dealers and are to be used by the consignee fer ne purpose other than buying and selling of our products. By 
missuse, HB ZECHMANN will have the right to recall catalogues.”
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Cerrahi operasyon yapmaya yetkisi bulunmayan kişiler 
tarafından kullanılamaz.Cerrahi operasyondan başka bir alanda 
kullanılması uygun değildir.
Firmamız kullanma kılavuzundaki talimatlara uymayarak 
kaynaklanan herhangi bir yaralanmadan ,kargo srecindeki 
hasarlardan sorumlu değildir.

Kullanılan Koter makinasın bozuk ve uluslararası standartlara 
uygun olmaması durumunda.Tüm bu sebeplerden dolayı cerrahi 
operasyon esnasında oluşabilecek Koter yanığı,aritmi...gibi tüm 
komplikasyonlardan firmamız sorumlu değildir.Kullanıcı doktor 
ve klinik ürünümüzü satın aldığında bu şartları kabul etmiş 
sayılır.

UYARI! 

Ürünle birlikte kullanıcıya teslim edilen bu kullanım kılavuzunda 
belirtilen şartların kullanıcı tarafından okunması, anlaşılması 
önem arz etmektedir. Kullanıcılar; bu dokümanı teslim almakla, 
yapılan açıklama ve şartları kabul etmiş sayılacaklardır.
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 ERGONOMİK ELEKTROKOTER EL ALETİ

Bu ürünü açık cerrahi operasyonlarda genel 
cerrahlar,ürologlar,kadın doğum uzmanları,onkolojik cerrahi 
yapanlar,KBB uzmanları,plastik cerrahlar,ortopedi 
uzmanları ,göğüs ve kalp damar cerrahları tüm operasyonlarında 
güvenle kullanabilirler.

KULLANIM ALANI 
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Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan HB ZECHMANN 
medikal ürünü olan Ergonomik Elektrokoter el aletini almış 
olduğunuz için teşekkürlerimizi sunarız.
Bu kullanma kılavuzu almış olduğunuz üründen en iyi performansı 
almanız için hazırlanmıştır. 

TANIM 



ÜRÜN TANITIMI

Genel Bilgiler

Patent ve marka kurumundan tescilli olan ürünümüz anlaşmalı 
uzman bir kadro tarafından tasarlanmıştır.

Monopolar koter kalemleriyle aynı kuruluma sahiptir.Monopolar 
koter kalemini çalıştıran tüm koter cihazlarına bağlanabilmesi 
çok önemli kullanım kolaylığı sunmaktadır.Monopolar koter 
kalemlerinin tüm işlevini yapmaktadır.

DİKKAT:MONOPOLAR KOTER KALEMİ OLARAK KULLANILAN 
KISMI SADECE UÇ KISIMDAKİ METAL PARÇALARDAN UZUN 
VE HAREKETSİZ OLAN PARÇADIR.KISA OLAN VE AÇILIP 
KAPANABİLEN PARÇANIN MONOPOLAR KOTER KALEMİ 
İŞLEVİ YOKTUR.

Tüm koter cihazlarının monopolar bağlantı yerleriyle 
uyumludur ve bağlantısı yapılıp kullanılabilir..Etilen oksitle 
steril edilmiş kutusunda uzun süre steril olarak saklanabilir.
Biyo uyumluluk ,elektronik testler(EMC)  ve sterilizasyon 
validasyon testlerinin tümünü başarıyla geçmiştir.
http://hbzechmann.com/en/urunler.html   linkinden Cerrahi 
doku mühürleme ve kesme aletinin tanıtım ve kullanım 
videolarını izleyebilirsiniz.
Genel olarak Ergonomik Elektrokoter El Aleti Cerrahi 
operasyon esnasında kesilmesi gereken dokuların güvenle 
kesilmesi, mikro kanamaların durdurulması ve cerrahı dokunun 
ayrıştırılması işlemi amacıyla kullanılır.
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ÜRÜN TANITIMI

Genel Bilgiler

Kablo Uzunluğu: 270mm

CUT Değeri :         400WATT

COAG Değeri   :    0-400 WATT

Cihazınız Çalışmıyorsa: Cihazınız çalışmıyor ise cihazınızın bütün 
güç bağlantılarını kontrol edin. Koter cihazınızın güç bağlantısı 
düzgün yapılmamış olabilir , cihazın güç kablosu koter cihazına 
düzgün takılmamış olabilir, prizde elektrik olmayabilir yada 
koter plağı düzgün takılmamış olabilir.
Dikkat : Ürün disposible olup tek kullanımlıktır .
Önerilmez:Bu ürünün strilizasyon ve dezenfeksiyon 
solüsyonlarında , sıvı içerinde  bekletilmesi  içerisindeki 
elektronik  karta ulaşacak şekilde akar su altında temizlenmesi  
cihazın içersindeki kart kısmına zarar verebileceği için 
önerilmez.

CE  
Cihaz, ürün ve ürün güvenliği yasasına( GPSG) uygundur ve 
Avrupa Birliği standartlarına göre biyouyumluluk , EMC, 
kutulama validasyonu, sterilizasyon validasyonu ve etilanoksit 
validasyon testlerini başarıyla geçmiştir.
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ENDİKASYONLARI 

KONTRENDİKASYONLAR 

Bu ürünü açık cerrahi operasyonlarda genel 
cerrahlar,ürologlar,kadın doğum uzmanları,onkolojik cerrahi 
yapanlar,KBB uzmanları,plastik cerrahlar,ortopedi 
uzmanları ,göğüs ve kalp damar cerrahları tüm 
operasyonlarında cerrahi dokunun kesilmesi,mikro 
damarlaradan olan kanamaların durdurulması ve güvenli 
diseksiyon (doku ayırması) işlemlerinin gerekli olduğu haller.

Kanama bozukluğu olan hastalarda,kalp pili olan hastalarda 
kullanılmamalıdır.Ayrıca beyin anevrizması klibi taşıyan 
hastalarda, vücudunun herhangi bir kısmında metal implant 
veya enstruman takılı hastalardada kısmı 
kontrendikasyondur.
Ergonomik Elektrokoter El Aleti CE ve FDA  gibi dünya 
standartlarında ki belgelendirme kuruluşlarınca 
belgelendirilmiş tüm testleri başarıyla geçmiş güvenlikli  
koter makinalarında kullanılması önerilir.Bu satandartlara 
uymayan koter makinalarıyla kullanılmasıda konterndikedir.
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UYARILAR 

1 -Cihazı kullanmadan önce ve ileri ki bir zaman için muhafaza 
ettiğinizde kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
2-Bu Cihazı önce koter ana makinasına monopolar bağlantısı yapılan
kısmından bağlayınız.Ardından cerrahi operasyon yapılacak hastaya
koter plağını usulüne uygun yerleştiriniz.
3-Cihaz çalışırken asla parmağınızı metal uçlara doğru uzatmayınız ve
koter kalemi görevi yapan uca dokunmayınız.
4-Cerrahi operasyon sırasında aleti sadece cerrahın kullanması
uygundur.
5-Cihaz kullanımda değilken fişi çıkarınız.
6-Ürünün herhangi bir parçasını tamir ve bakım amaçlı kesinlikle
sökmeyiniz.Tek kullanımlık olan bu cihazı kullanım sonrası tıbbi
atıklara atınız
7-Ürünün içine hiçbir madde veya sıvı girmediğinden emin olunuz.
8-Eğer üründe alışılmadık bir ses gibi bir arıza fark ettiyseniz ürünü
kapatın ve fişini çekin.
9-Bu cihaz cerrahi operasyonda kullanılmak için tasarlanmıştır.

Cihaz çalışır durumdayken direk olarak insanlara doğrultmayınız. 
Cihazın çalışır çıplak elle tutmayınız ve cerrahi operasyon dışında 
kullanıp deneme yapmaya çalışmayınız.

Genel 

Güvenlik Bilgileri 
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Kesinlikle hatalı ürünü veya kusurlu 
kablosu olan ürünleri 
kullanmayınız.Elektrik çarpma.

Tehlike Durumunda



HASTA BİLGİLENDİRME 

PAKETLEME VE STERLİZASYON

Cerrahi bölge operasyon öncesi ve sonrası temiz tutulmalıdır. Hasta 
cerrahi bölgenin temizliği konusunda bilgilendirilmelidir. 

YAN EKTİLER 

Uluslar arası standartlara uymayan ,güvenlik testlerini 
geçmemiş koter makinalarıyla kullanılması halinde koter 
yanığı oluşabilir.

Kalp pili takılı hastalarda kalp pilinin durmasına neden 
olabilir.Kardiyolog eşliğinde resüsütasyon işlemine 
başlanmalıdır.

Ergonomik Elektrokoter El Aleti siz müşterilerimize kendisine 
özel kutu ve ambalajı ile sevk edilmektedir.Kulanımdan sonra 
tıbbi atıklara atılması gereklidir. Cihazın naylon ambalajını 
dikkatli bir şekilde açarak ürünü çıkarınız.Cihazı dikkatle 
inceleyerek nakliye sırasında zarar görüp görmediğini tespit 
ediniz.
Ergonomik Elektrokoter El Aleti steril olarak paketlenmiştir. 
Ürünün sterilizasyonu için Etilen oksit  kullanılmaktadır.  
Sterilizasyon etikette belirtilen son kullanma tarihine kadar 
geçerlidir. Deforme olmuş ve raf ömrü geçmiş paketler 
kullanılmamalıdır. Kontamine olmuş ürünler tekrar sterilize 
edilemez.
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RAF ÖMRÜ

Son kullanma tarihi her paketinin üzerinde açıkça 
belirtilmiştir.

SAKLAMA VE KULLANIM

Ürünler orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 
Sterilliği koruyan ambalaj hasar oluşması durumunda 
ürün kullanılmamalıdır. Aşırı sıcak veya doğrudan güneş 
alan ortamlarda depolanmamalıdır.Kullanılan ürünler 
tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.

CERRAHİ PROSEDÜRÜ

Bu ürünü açık cerrahi operasyonlarda genel 
cerrahlar,ürologlar,kadın doğum uzmanları,onkolojik 
cerrahi yapanlar,KBB uzmanları,plastik cerrahlar,ortopedi 
uzmanları ,göğüs ve kalp damar cerrahları güvenle cerrahi 
operasyonlarında  kullanabilirler.
Cihazımız koter kaleminin tüm işlevleri yanında doku ve 
damar mühürleme, diseksiyon işlevlerini  de güvenle 
yapma imkanı sunduğu için oldukça kullanışlıdır.
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Şekilde görüldüğü üzere ürün 6 ana Parçadan 
oluşmaktadır.
1. Alt ve üst çene olmak üzere iki metal parçadan
oluşan metal ucun üst çene parçası koter kalemi görevi
görmekte

2. Alt ve üst olmak üzere ana gövdeyi oluşturan plastik
aparat.
3. Coag düğmesi koter kaleminde ki coag düğmesi ile
aynı işlevi görmektedir
4. Cut düğmesi kesme  esnasında kullanılır

5. Alt çene parçasını hareket ettirmeye yarayan  ( Y  )
şeklinde aparat.
6. Ürünün koter cihazı ile bağlantı yapılacağı aparat.
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Resim 1.

Koter cihazına el aletinin monopolar bağlantı kısmından 
bağlanması.
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Resim 2.

Hastaya koter plağının takılması
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Resim 3.

Cerrahi doku kesme ucun açılması.
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Resim 4.

Şekilde olduğu gibi sarı düğmeye(cut düğmesi) basarak 
cerrahi dokunun koterize edilip kesilmesi.
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Resim 5.

Şekilde olduğu gibi mavi düğmeye(coag düğmesi) basarak 
cerrahi dokunun koterize edilip kanamaların durdurulması.
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Resim 6.

Şekilde olduğu gibi cerrahi operasyonlarda cerrahların işini 
çok kolaylaştıran diseksiyon işlevini yapması
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SEMBOLLER
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İLETİŞİM:

HB ZECHMANN MEDİKAL AR-GE İŞLETMESİ:

ADRES:
HB Zechmann medikal arge işletmesi

Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Bulvarı Erdoğan Akdağ 
Kampüsü
21 NO’ lu AR-GE Alanı 

İl :Yozgat -Merkez
Ülke: Türkiye
Posta kodu:66000
Telefon: +90 505 643 11 71 

E-mail:hborekci@hotmail.com.tr

Web Site:
www.hbzechmann.com

Firmamız tüm kullanım haklarını saklı tutar.
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Web Site:
www.hbzechmann.com www.kosgeb.gov.tr
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