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BÖLÜM I  HUMECA
®  

V-CARRIERS                                          
 
1-1.     Tanıtım 
Humeca yeni çizgili greft carrier’larına V-carrier denmiştir. Bu carrier’ların 
simetrik V şekilli çizgili deseni greftin mesher’dan geçiş sırasındaki yanlara 
kaymayı engeller. Bu carrier’ların standart uzunluğu mevcut olan 
carrierlar’dan uzundur; böylece daha uzun greft şeritleri kesebilir. Bu 
carrier’ların mevcut olan meshgreft makinelerine uygun farklı çeşitleri da 
bulunmaktadır. 

Sıvı drenajına izin veren ve greft altında haematoma veya seromayı 
engelleyen yeni carier’lar da tanıtacağız.  

I-2.    Çalışma Prensipleri (Çizgili carrier’lar ile meshing) 
Deri greft meshing işlemi greft tabakalarına kesikler atılarak operasyondan 
önce kesiklerle dolu bu tabakaların esnetilerek açılması sürecidir. Bu 
kesikleri elde etmek için greft, “mesher” adı verilen mekanik bir  mesh 
cihazından geçirilir. Mesher tasarımına bağlı olarak greftler’in üzerine 
yerleştirildiği çeşitli tiplerde carrier’lar kullanılır. Mesher aralıklı bıçakları ile 
birlikte sağlanır. Bazı mesher’lar için düz carrier’lar kullanılırken bazıları için 
ise hiç carrier kulanılmaz. 

Çok bilinen mesher’lar dairesel bıçaklar içerir ve çizgili plastik carrier’lar ile 
kullanılması gerekir. Bu tip cihazlarda bıçaklar çizgili carrier’lara basınç 
uygulayarak yuvarlanır. Böylece greft’in sadece carrier çizgilerinin üst 
kısmına denk gelen yerlerine kesik atılır; çizgilere denk gelmeyen kısmına 
ise bıçaklar temas etmez.  

Şekil 1,  çalışma prensibini göstermektedir.    
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        kesilen bölüm      kesilmeyen bölüm 

Şekil 1. Meshgreft çalışma prensibi (çizgili carrier kulanılarak) 

Şekil 2 - Deri greftleri üzerindeki kesikler bu prensibin sonucu olarak 
ortaya çıkar. Şekilde görüldüğü gibi kesiklerin uzunluğu çizgilerin üst 
kısmının eni kadardır. Kesik uzunluğu arttıkça genişletme oranı da o 
kadar artar. 

    
        kısa kesikler                                                      uzun kesikler  

Şekil 2. Çizgili carrier ve kesiklerin lokasyon ile uzunluklarına dair şematik detayı. Kesikler 
hafif kırmızı dikey çizgiler ile gösterilmiştir.   
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Aşağıdaki resim bu prensibin sonucu olan mesh yapısını 
göstermektedir.  

 
Şekil 3. Mesh yapılmış deri greft parçası. 

1-3. Uygulama 

Deri greftleme deri defektlerinin rekonstrüksiyonunda çok yaygın olan bir 
yöntemdir. Çünkü, yara kenarlardan merkeze doğru re-epitalize (Epitel 
dokusunun bir yeri örtmesi, rejenerasyonu) olur, greftin çevresi sadece 
bu epitelizasyon sürecine katkı sağlayan bir parçadır. Genişletme 
teknikleri bu süreci hızlandırır. Genişletilmiş greft daha fazla kümülatif 
kenar içerdiğinden epitelyal büyümeler daha iyi ilerler. Ayrıca, greftin 
genişletilmesiyle daha küçük deri parçaları ile daha geniş alanlar 
kaplanabilir. Greft genişletmede çeşitli yollar açıklanmıştır. Greftleri 
didiklemek, yatay transplantasyon, meshing ve mikrogrefting (MEEK) 
gibi. 

Humeca V-carrier’ların daha detaylı açıklaması "Humeca mesher ve V-
carriers: Uygulamalar” adlı ayrı bir kitapçıkta gösterilmiştir. 
www.humeca.nl web sitemizden indirebilirsiniz. Ayrıca bu kitapçık 
mesher ile birlikte sunulmaktadır.  
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1-4.    Humeca  V-carriers  

1-4.1   Simetrik Çizgili Desen 

 

                                                                 Şekil 4. 

Geleneksel deri greft carrier’ların soldan sağa düz çizgili desenleri vardır 
(Şekil 4). Bu konfigürasyon sıklıkla carrier’ın biçiminin bozulmasına ve 
bükülmesine neden olur. Bu bozulmayı engellemek için Humeca 
carrier’lar simetrik V şeklinde çizgili desenlidir (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Humeca carrier’ın simetrik V şekilli çizgili deseni. Böylece kesme sırasında bükülme 
olmaz.  
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1-4.2  Birleşen Çizgiler 

Tüm Humeca V-carrier’lar, çizgi desenleri aşağıda göründüğü gibi V 
şeklinde birleşir. Ayrıca, carrier’lar mesher’dan geçerken bi başka carrier 
ile o kaar uyumu birleşir ki carrier üzerindeki çok uzun greftler bile 
kolayca geçer. Aşağıdaki Şekil 6, iki carrier’ın nasıl birleştiğini 
göstermektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Đki carrier’ın birbirine nasıl bağlandığını gösterir. Çizgili desen bir carrier’dan 

diğerine kesintisiz devam etmektedir.  
B 
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1-5. Farklı tiplerde Humeca
® V-carriers 

Humeca 6 farklı tipte V-carrier üretir: 
- Her tip carrier için iki farklı incelik 
- Đki farklı genişletme oranı 
- Tek perforasyon (delme) carrier 1:1  

Đncelik 
V-carrier’lar incelikleri 1.0 ya da 1.5 mm’dir. Bazı mesher’lar için 
(örneğin  Zimmer®) incelik 1.0 mm olmalıdır, bazıları için ise (örneğin 
Aesculap® / B.Braun®) 1.5 mm incelik gereklidir. Humeca® mesher ise 
her iki tip incelik için de ayarlanabilir.  

Genişletme Oranı 
V-carrier’lar 1:1.5 ve 1:3 oranlarında mevcuttur. Daha büyük genişletme 
oranı istenirse daha hızlı iyileşme ve daha iyi sonuçlar için Humeca 
MEEK Microgreft tekniğini önerebiliriz.  

Delme 
Genişletme amaçlı olmayan sadece delme işlemi için kullanılan 1:1 
oranlı özel bir carrier da sunuyoruz. Bu delme işlemi greft tabakası 
üzerinden sıvı drenajına da olanak sağlayacak şekildedir. Drenaj, greftin 
haematoma veya seroma nedeniyle yara yatağından ayrılmasını 
engellemektedir. 

I-6.    Kullanım Talimatları 

- Grefti carier’ın üzerine yerleştiriniz ve çizgi okları yönünde 
mesher’ın içine yerleştiriniz.  

DĐKKAT: 
Doğru carrier’ı doğru cihazda kullandığınızdan emin olunuz: Eğer 
mesher bıçakları carrier’a hiç dokunmuyorsa V10 tip carrier 
(Humeca® ve Zimmer® mesher’lar için)  V15 tip carrier ( Humeca® 
ve Aesculap®/ B.Braun® mesher’lar için) ile değiştirilmelidir. Eğer, öte 
yandan carrier makineden geçirilemiyorsa; bu, carrier’ın çok kalın 
olduğunu gösterir, lütfen hemen V10 tip carrier ile değiştiriniz. 
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- Carrier’ı bıçaklara doğru itiniz ve kolu carier ileriye doğru hareket 
etmeye başlayana kadar saat yönünde çeviriniz.  
- Kolu yavaşça çevirmeye devam ediniz ve carrier’ı mesher’ın 
içinden geçiriniz. 

NOT(1): 
Eğer meshing esnasında greft mesher’ın bıçaklarına yapışırsa lütfen 
forseps kullanarak alınız ve tekrar carrier üzerine yerleştiriniz. 
Bıçaklara zarar vermemeye dikkat ediniz. 

NOT (2): 
Eğer greft uzunluğu carrier uzunluğunu geçerse mesh parçasını 
birinci V-carrier üzerine yerleştiriniz ve ikinci carrier’ı da birleştirerek 
meshing’e devam ediniz. Çizgiler birbirine birleşir ve dikkat edilirse 
iki carrier arasındaki bağlantı yeri minimaldir, mesh yapmaya da ara 
vermez.  

Meshing’den sonra forseps kullanarak grefti carrier üzerinden alınız. 
Mesher içinden geçişi tamamlandıktan sonra carrier’ı kaldırınız ve 
grefti yaraya uygulayınız. 

Aynı operasyon boyunca meshing işlemi birkaç kez tekrarlanacak ise 
carrier bu işlemler için birkaç kere kullanılabilir. Ancak, carrier’ı yeniden 
sterilize ederek başka bir operasyonda kullanmayınız. Ürünün yeniden 
sterilize edilerek kullanılması halinde kalite ve temizlik konusunda 
garanti verilemez.  

I-7  Etiketleme 

Bir sonraki sayfadaki şekil Humeca V-carrier paketi üzerindeki etikette 
bulunan işaretleri açıklamaktadır. Son kullanım tarihi ve LOT 
numarasının bilinmesi açısından bu bilgiler önem taşımaktadır. Herhangi 
bir şikayetiniz olması durumunda bu bilgilerden yararlanınız. Paketin 
hasarlı olması durumunda sterilizasyon garantisi verilemez. Lütfen bu 
durumdaki ürünleri kullanmayınız. 
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Diğer mesher’lar ile uyum  
(Zimmer ya da Aesculap/B.Braun) 

 

7  

Onaylı Kuruluş No ve CE işareti   
 
Şekil 7. Humeca®  V-carrier etiket örneği  

I-8.    Humeca® V-carrier – Teknik Bilgi 

Humeca® V-carrier’lar yüksek kalite medikal sınıf poliproplenden yapılır. 
Yüksek oranda esnek, radyasyona dayanıklı, yarışeffaf olması ve sertliği 
bakımından bu materyal tercih edilmiştir. Paketi ise 60 gram medikal 
kağıttan yapılmıştır ve PET/PE mühürlüdür. 

Carrier Ebatları (uzunluk x genişlik): 280 x 78.8 mm. 
Kutu Ebatları, 10 adet. (uzunluk x genişlik x ağırlık): 400 x 120 x 25 mm. 

Ağırlıklar : 
6.V10-1.0 
6.V10-1.5 
6.V10-3.0 
6.V15-1.0 
6.V15-1.5 
6.V15-3.0 

incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 1 18.9 g 
incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 1.5 17.5 g 
incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 3 17.3 g 
incelik 1.5 mm ve genişletme oranı 1 26.3 g 
incelik 1.5 mm ve genişletme oranı 1.5 26.8 g 
incelik 1.5 mm ve genişletme oranı 3 25.4 g 

Carrier inceliği 

Genişletme oranı 

LOT no. 

LOT no. sembolü 

REF 6.V1O-3.O——— Ürün numarası 

Son Kullanım Tarihi sembolü 

Son Kullanma Tarihi 
“Tek kullanımlıktır” işareti 

 Gamma Radyasyon ile sterilize edilmiştir 
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I-9. Depolama 

V-carriers kullanımında ve depolanmasında lütfen aşağıdaki ortam 
şartlarına dikkat ediniz:  

- Ortam sıcaklığı       15-45 °C 
- Bağıl nem oranı       35-90% 
- Atmosferik basınç  850-1070 hPa (640-800 mm Hg) 

1-10 Garanti 

- Herhangi bir şikayet ya da talep olması durumunda orijinal paket 
üzerindeki etikette bulunan LOT numarasını ve Son kullanma tarihini  
iletiniz.  

- Humeca bu tip ürünleri ücretsiz değiştirecektir.  
- Humeca tekrar sterilize edilmiş ya da Son kullanma tarihi geçmiş V-

carrier’ların hakkında garanti vermez. Bu durumda Humeca ücretsiz 
değişim yapmayacaktır.   

1-11. Sipariş ve Dağıtım - V-carriers 

Humeca®  V-carrier’lar karton kutu içinde 10’ar adet paketlenmektedir. 
Sipariş numaraları aşağıdaki gibidir:  

Humeca®  ve Zimmer®  mesher’lar için: 
6.V10-1.0    incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 1 
6.V10-1.5    incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 1.5 
6.V10-3.0    incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 3 

Humeca®  ve Aesculap® / B.Braun® mesher’lar için : 
6.V15-1.0    incelik 1.5 mm ve genişletme oranı 1 
6.V15-1.5    incelik 1.5 mm ve genişletme oranı 1.5 
6.V15-3.0    incelik 1.5 mm ve genişletme oranı 3 

Humeca V-carrier’lar Incoterms 2000 standartlarına uygun olarak test 
edilmektedir.  
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BÖLÜM II  HUMECA
®  

MESHER                                                

11-1. Uygulama 

Mesher şu uygulamalar için tasarlanmıştır: Deri parçasının ve 
diğer biyolojik dokuların Meshing işlemi. Bu dokuların  
Humeca V-carriers 1:1 ile delme işlemi. 

II-2. “ Humeca" mesher’ın ana parçaları 

Dermatom ve aksesuarları Şekil 8, 9 ve 10’da gösterilmiştir :   
 

1 Altlık 7 Tek kullanımlık deri greft carrier 
1
a 

Oluk (2x) 8 Dişliçark 
2 Köprü 9 Bıçakları taşıyan silindir (2x) 
3 Kulp 10 Yağlama deliği (2x) 
4 Kilitleme vidaları (2x) 11 Carrier inceliği ayarlama vidaları 
5 Bıçaklar         12 Taşıma silindiri 
6 Elcek   

 
Şekil 8. Humeca   mesher, yandan görünüş 
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Şekil 9. Humeca® mesher, köprü 

Şekil 10. Humeca mesher,  alt taraf 
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11-3. Temizleme ve Sterilizasyon 

Mesher’ın birçok bölümü anotlanmış (koruyucu elektrolitik katman ile 
kaplı) aliminyumdan yapılmıştır. Nötral temizleme ajanları demineralize 
su ile birlikte kullanılarak anotlanmış aliminyuma zarar vermemeye özen 
gösterilmelidir. Temizleme sürecinde suyun kalitesi çok önemlidir. Uygun 
olmayan sular cerrahi aletlere zarar verebilir. En kritik su bileşeni kloriddir 
çünkü yüksek klorid konsantresi alet üzerinde çukurlu aşınmaya neden 
olabilir ve anotlanmış aliminyum yüzeyinde ciddi hasarlar oluşturabilir. 
Sudaki klorid miktarı 120 mg/l (200 mg/l NaCI=sodyum kloride eşittir)’yi 
geçmemelidir.  

Tüm alkalin temizleme yöntemleri aliminyum yüzeyde leke ve renk 
solması gibi açıkça görünebilen değişiklikler yapar. Temizlemeden 
sonraki asidik yıkama da anotlanmış yüzeye zarar vermektedir. Ayrıca, 
yıkamada ve dezenfeksiyonda kullanılan yumuşatılmış su da yüzey 
bozulabilri. Bu, yumuşatılmış suyun soda formasyonu ile ısıtılması 
(93°C) sonucu alkaline (pH-value>8.5) dönüşmesinden kaynaklanır.  

Sıcak hava, 90°C’den yüksek kuru sıcaklık anotlanmış yüzeyi 
çatlatacağından kaçınılmalıdır. Cihazı bu derecedeki yoğun ve uzun 
süren kuru sıcaklıkla kurutmak kesinlikle gereksizdir ve bunun için daha 
düşük sıcaklıklarda kurutmak uygun ve problemsizdir. 

Kural olarak son yıkama için sadece demineralize su kullanılması 
önerilir. Demineralize su ve nötral ajan kombinasyonu anotlanmış 
alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeylere en az zararı olan bir 
kombinasyondur. Yıkama sürecinde H2O2 (hidrojen peroksit) 
kullanmayınız, çünkü alete zarar verecektir. 

Cerrahi aletlerin yıkama ve temizlemesi ile ilgili broşür  www.a-k-i.org adlı 
web sitesinden indirilebilir (“publications” ın altında.) 
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Temizleme ve sterilizasyonu aşağıda açıklandığı gibi yapınız:  

- Tek kullanımlık deri greft carrier’ı mesher üzerinden kaldırınız.  
- Đki kilitleme vidasını sonuna kadar gevşetiniz (4).  
- Kulptan (3) tutunuz ve köprüyü (2) dikkatlice açınız. 
- Bıçakları (5) çıkarınız (silindirden tutunuz 9) ve bıçakların 

arasındaki boşlukları yumuşak bir fırça, su ve biraz deterjan ile 
temizleyiniz (bu boşuklarda biyolojik doku partikülleri kalmış 
olabilir). Bu işlemden sonra silindiri yerine takınız veya 
Humeca’nın bu amaç için ürettiği sterilizasyon konteynırına 
koyunuz. BIÇAKLARI SERT YÜZEY ÜZERĐNE KOYMAYINIZ, 
SERT YÜZEY BIÇAKLARA ZARAR VERĐR.  

- Mesher’ı (köprü açık) ve bıçakları sterilizasyon konteynırına 
koyunuz. 

- Tüm parçalar doymuş buhar ile sterilize edilebilir (uzatılmış 
ışıklama süresinde 134°C veya 121°C‘de) 

II-4. Yağlama 

Kullanımdan önce (sterilizasyondan önce) köprünün üzerindeki 
(kulpun yanında) iki yağlama deliğine (10) birkaç damla cerrahi yağ 
damlatınız. Humeca bu amaç için STERILIT® yağ üretir (bu tip yağlar 
sterilizasyondan önce koyulmalıdır).  

II-5. Đlk kullanım 

11-5.1. Carrier ayarlarının kontrolü 
Mesher farklı çeşitlerdeki deri greft carrier’ları için uygundur. En iyi 
sonuçlar Humeca® V-carrier’lar ile elde edilir, ancak alet Zimmer® ve 
Aesculap® / B.Braun® carrier’lar ile birlikte de kullanılabilir. Đlk 
kullanımda aleti kullanılacak carrier için bir kez ayarlamak yeterli 
olacaktır. Humeca’nın standart mesher ayarı V10 tip Humeca V-
carrier ve Zimmer® carrier içindir. 
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 Mesher’ı istenilen carrier’a göre ayarlamak için lütfen 
aşağıdaki prosedürü uygulayınız: 

- Mesher’ı arkası size bakacak şekilde masanın üzerine koyunuz, 
elinizi Resim 11’de görüldüğü gibi nakliye silindirinin altına 
koyunuz ve birazcık kaldırınız. 

- Eğer silindiri birazcık kaldırabiliyorsanız (0,5 mm kadar) ve silindir 
az da olsa oynuyorsa; mesher Aesculap®/B.Braun® carrier’lara ve  
Humeca® V-15 carrier’lara göre ayarlıdır. 

- Eğer silindirde dikey bir hareket yoksa mesher Zimmer® ve 
Humeca® V-10 carrier’lara göre ayarlıdır.  

 
Şekil 11. Mesher’ın carrier ayar kontrolü 
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II-5.2. Carrier ayarlarının değiştirilmesi 
Kullanılacak carrier tipine göre ayarları değiştirmek istiyorsanız lütfen 
aşağıdaki prosedürü uygulayınız:   

A) Aesculap®/B.Braun®  ve  Humeca® V-15 carrier  ayarından  
Zimmer® ve Humeca® V-10 carrier  ayarına çevirmek 

Mesher tabanında (Resim 10) bulunan iki ayar çivisini (11) 
tornavida ile saat yönünde, sabitleninceye kadar çeviriniz. Şimdi 
nakliye silindirinde hiç hareket kalmamıştır ve Zimmer® ile 
Humeca® V-10 carrier kullanımına hazırdır. 

B) Zimmer® ve Humeca® V-10 carrier  ayarından 
Aesculap® /B.Braun® ve Humeca® V-15 carrier  ayarına 
çevirmek 

Mesher tabanında (Resim 10) bulunan iki ayar vidasını (11) saat 
yönünün tersine 2 tur çevirerek gevşetiniz. Vida başlarının yüzeyi 
mesher taban yüzeyi ile neredeyse aynı olmalıdır (masaya 
koyduğunuzda mesher vidaların üzerinde durmamalıdır). Şimdi 
nakliye silindirinde dikey hareket vardır ve mesher 
Aesculap®/B.Braun® ile Humeca® V-15 carrier kullanımına hazırdır. 

II-6. Meshing Prosedürü 

11-6.1 Sterilizasyondan sonra Mesher’ın montajı 
Sterilizasyondan sonra mesher köprüsü açıktır ve bıçak silindiri 
ayrıca muhafaza edilmiş olabilir. Mesherı kesme yapmak üzere  
hazırlamak için lütfen aşağıdaki prosedürü uygulayınız: 

- Bıçakları silindire mesher’ın içinde doğru pozisyonda olacak      
şekilde takınız.  
- Köprüyü kapatınız (eğer dişliler kavramazsa elceği (6) çeviriniz) ve 

kilitleme vidalarını (Resim 8. No.4) saat yönünde çevirerek 
tamamen sabitleyiniz.  

- Elceği (6) birkaç kez çevirerek çalışmasını kontrol ediniz. Elcek 
kolayca çevrilebilir olmalıdır.  
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11-6.2 Meshing 
- Greft’i carrier üzerine yayınız, çoğunlukla dermal taraf alta gelir. 

Mesher ayarı ile Carrier tipinin eşeleşmesine dikkat ediniz. Herhangi 
bir şüpheniz varsa lütfen Bölüm 5.1’den kontrol ediniz. 

Uyarı :        Zimmer® ve Humeca® V-10 carrier’a göre 
ayarlanmış mesher’ın içinde Aesculap®/B.Braun® 

carrier  veya  Humeca® V-15 carrier kullanılırsa 
bıçaklar ciddi zarar görecektir. Bu ayarda elceği 
çevirmek için fazla güç gerekecektir. Bunu fark 
edince elceği ters yönde çevirerek carrier’ı geri 
alınız. Doğru carrier’ı koyunuz veya kullanılacak 
carrier’a göre mesher ayarını yeniden yapınız. 

Aesculap®/B.Braun® carrier  veya  Humeca® V-15 

carrier’a göre ayarlanmış mesher içinde Zimmer® 

veya Humeca® V-10 carrier kullanılırsa, mesher 
düzgün kesim yapamayacaktır. Bunun alete bir 
zararı yoktur ancak, greft tam ve düzgünce 
kesilmeyebilir. Bu durumda hatalı carrier’ı geri alnız 
ve doğru carrier’ı koyunuz veya kullanılacak carrier’a 
göre mesher ayarını yeniden yapınız. 

- Carrier’ı altlık üzerine yerleştiriniz (Resim 8. No.1) ve oluklara doğru 
itiniz (1a). Bazı carrier’lar oluklara yaslamak için fazla küçük olabilir.  
Bu durumda iki oluğa yaslamaya çalışmak yerine carrier’ı tek oluğa 
yaslayınız.  

- Carrier’ı bıçaklar ile nakliye silindiri arasında dayanıncaya kadar 
itiniz.  

- Bir yandan elceği (4) saat yönünde çevirirken bıçaklar carrier’ı 
tutana kadar carrier’ı itiniz.  

- Elceği saat yönünde carrier mesher’dan tamamen geçene kadar 
çeviriniz. Kesilen greftin bıçaklara yapışması durumunda forseps ile 
alarak carrier üzerine koyunuz.  

- Komple geçişten sonra carrier’ı mesher üzerinden alınız ve grefti 
yaraya uygulayınız.  
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Not:  Carrier’lar sıklıkla aynı operasyon boyunca birden fazla 
kullanılır. Ancak, lütfen yeniden sterilize ederek başka bir 
operasyon için kullanmayınız. Ürünün yeniden sterilize edilmesi 
durumunda kalite ve temizliği garanti edilemez. 

Not:  Eğer greft uzunluğu carrier uzunluğunu geçerse ve 
Humeca® V-carrier kullanılıyorsa, lütfen bölüm I-6 (not 
2)’da anlatılan prosedürü uygulayınız. 

Not:  Bazı cerrahlar greftin epidermal tarafı alta gelecek şekilde carrier 
üzerine yerleştirirler. Bu durumda greft hala carrier üzerinde iken 
yara üzerine yerleştirilebilir. Carrier ve greft dikkatlice yara yatağı 
üzerine bastırılır ve ardından carrier bükülerek greftin carrier’dan 
çıkması sağlanır. Bu nedenle, carrier bükülmeye karşı 
dayanıklı ve kırılmayacak şekilde elastiktir.  

Not : Geleneksel mesher’larda carrier incelik farkları nedeniyle  
kesimi tamamlanmamış greftler oluşabilir veya bıçaklar üzerine 
fazladan baskı olabilir. Humeca® mesher’ın benzersiz özelliği 
ise bu tip problemlere olanak vermeyen iki paslanmaz çelik yaya 
sahip olmasıdır. Yaylar basınç farklarını eşitler.   

11-7.   Bıçakların değişimi 
Sık kullanımdan sonra bıçaklar körlenebilir ve kesim sonuçları tatmin 
edici olmayabilir. Bu durumda bıçaklar yenisiyle ile değiştirilmelidir.  
Basitçe silindiri ile birlikte eskisini çıkarılır ve yenisi takılır; eskisini 
Humeca’ya ya da Humeca distribütörüne gönderiniz. Humeca eski 
silindir üzerindeki bıçakları değiştirecek ve gönderecektir. Ancak, 
sadece bıçakları göndermek istiyorsanız; aşağıdaki talimatları 
okuyunuz ve Resim 12’ye bakınız.   

- Silindiri mesher’dan çıkarınız ve zarar görmemesi için yumuşak bir 
zemin üzerine koyunuz .  
- Kilitleme halkalarını (Resim 12  No.6) çıkarınız. Bu kilitleme 
halkalarını çıkarmak için maşalar vardır, ancak bu işi tornavida ile de 
yapabilirsiniz (her bıçak ile birlikte Humeca yeni kilitleme halkaları da 
gönderecektir, bu nedenle halkalar zarar görse de dikkate 
almayınız).  
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Mil halkasını çıkarınız (Resim 12  No.1). 

 

Resim 12. Bıçak silindirinin açık çizimi 

Silindir üzerindeki çarka baktığınızda çarkı silindire bağlayan sıkıştırma iğnesini 
göreceksiniz (Resim 12 No.7). Ayrıca aşağıda Resim 13’te de görebilirsiniz.   
 

 

Sıkıştırma iğnesi 
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- Bu iğneyi dikkatlice çıkarınız, silindire zarar vermemeye özen 
gösteriniz. Çarkı silindirden çıkarınız.  
- Şimdi iki somunu (Resim 12 No.4) gevşeterek çıkarınız. Bu 
somunlar Đngiliz anahtarına uygun yüzeylidir. Şimdi dikkatlice 
bıçakları silindirden çıkarınız. Şimdi parçaları birleştirerek silindiri 
toplayınız. 

II-8.   Depolama 
Aleti kullanma veya depolamada lütfen aşağıdaki ortam şartlarına 
dikkat ediniz:  

- Ortam sıcaklığı        15-45 °C 
- Bağıl nem oranı        35-90% 
- Atmosferik basınç   850-1070 hPa (640-800 mm Hg) 

II-9.   Garanti 

Bıçaklar hariç, Mesher’ın tüm parçaları iki yıl garantilidir.  

Bu garanti aşağıdaki durumlarda onarım ve değişimi garanti etmez: 
- Yanlış tip carrier kullanımı, 
- Onarım için orijinal yedek parçanın dışında parça kullanımı, 
- Mesher’ın bu kitapçıkta (Bölüm 11-1) belirtilenin dışında 

başka bir amaç için kullanımı. 

Garanti, Mesher’ın normal kullanımı sırasında oluşan sorun/defekt 
sonucunda gerekirse ücretsiz onarımı kapsar. Herhangi bir sorun 
olması durumunda distribütörünüz ile iletişime geçiniz. 
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11-10. Teknik Bilgi - Humeca
® Mesher 

Materyal 
Ölçüler (Ixwxh) 
Total ağırlık 
Bıçak sayısı 
Bıçakların çapı 
Bıçaklar arası boşluk 
Dişliçarkların oranı 
Carrier incelik ayarı 
Maksimum carrier genişliği 
Carrier’ın 1 turdaki ilerleme uzunluğu 
Sterilizasyon konteynır ebatları (Ixwxh) 

Anotlanmış Alüminyum/Paslanmaz Çelik 
220x212x183 mm 
4.3 kg 
50 
36 mm 
1.5 mm 
1:2.4 
1.0 veya 1.5 mm 
78 mm 
46 mm 
277x232x197 mm 

11-12. Sipariş ve Dağıtım 
Sipariş için lütfen aşağıdaki ürün numaralarını kullanınız: 

6.HM01 Humeca® Mesher, komple set 
6.KN50/36 Bıçak silindiri, 36 mm çapında 50 bıçak dahil 
6.SPR Yaylar, paslanmaz çelik 
6.BLHM01 36 mm çapında tek bıçak 
6.HMAC01 Humeca® Mesher için otoklav kutusu 
6.HMAC02 Bıçak silindiri için otoklav kutusu 

Humeca, donanımı Incoterms 2000  (EXW) standartlarına göre test 
eder ve dağıtır. 
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11-13. Arıza-Onarım 
 

Problem Olası Nedeni Çözümü 

Elceği  çevirmek çok fazla 
güç gerektiriyor 

Yanlış tipte carrier 
kullanılmıştır veya mesher 
doğru ayarlanmamıştır. 

Carrier tipini kontrol ediniz (V10  
veya V15) ve gerekirse 
mesher’ı yeniden ayarlayınız 
(bölüm II-5). 

Mil yatakları kurudur. Yağ koyunuz  (bölüm II-4). 

Mesher tabanındaki 
vidalar yeterince gevşek 
değildir. 

Bu vidaları biraz daha 
gevşetiniz (bölüm II-5-B). Vida 
başlarının yüzeyi  altlık ile eşit 
olmayabilir.  

Greft düzgün kesilmiyor 

Yanlış tip carrier 
kullanılmıştır (V15 yerine 
V10) veya mesher doğru 
ayarlanmamıştır.  

Carrier tipini (V10 veya V15) 
kontrol ediniz ve gerekirse 
mesher’ı yeniden ayarlayınız 
(bölüm II-5) 

Bıçaklar körlenmiştir. Bıçakları ya da komple silindiri 
değiştiriniz. 

Aynı Carrier  çok fazla kez 
kullanılmıştır.  Yeni bir carrier deneyiniz.  

Köprü düzgün 
kapatılmamıştır.  

Köprüyü kontrol ediniz ve 
kapatınız ve çivileri iyice sıkınız. 

Kesme esnasında Greft  
carrier üzerinden 
kayıyor.  

Greft çok kalındır (greftin 
dermal tarafında yağlı 
tabaka görünür). 

Yeni, daha ince bir greft alınız. 
Yağlı tabakayı almaya çalışınız 
ve yeniden deneyiniz. 
Greftin epidermal tarafı alta 
gelecek şekilde carrier’a 
yerleştiriniz ve yeniden deneyiniz. 

Greft ayrı şeritlere 
bölünüyor, kesikler 
olmuyor. 

Carrier mesher içine ters 
yerleştirilmiştir (düz yüzeyi 
yukarı bakmaktadır). 

Carrier’ı çizgili yüzey yukarı 
bakacak şekilde yerleştiriniz.  

Çizgili iki carrier düzgün 
birleşmiyor.  

Genişletme oranı farklı iki 
carrier kullanılmıştır. 

Genişletme oranları aynı iki 
carrier ile yeniden deneyiniz. 

Đkinci carrier mesher’a birinci 
carrier’a göre 180° çevirilerek 
koyulmuştur.  

Đkinci carrier’ı 180° çeviriniz ve 
yeniden deneyiniz. 
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BÖLÜM III  HUMECA®  YÖNETMELĐK VE SORUMLULUKLAR            

Yönetmelikler, CE Kalite Đşareti, Sorumluluklar  
- Humeca yönetim sistemi tasarım, üretim ve satış için EN ISO 

13485:2003 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır. 
- Avrupa Medikal Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC’de mesher Sınıf I 

ürünler başlığı altına gelmektedir.  
- V-carrier’lar ise Sınıf I Steril üürnler altına gelmektedir.  
- CE kalite işareti ve seri numarası mesher üzerinde ve her bir V-

carrier paketi üzerinde gösterilir.  
- Paketi zarar görmüş V-carrier’ı kullanmayınız.  
- Son kullanma tarihi geçmiş V-carrier’ları kullanmayınız (paket    
üzerine bakınız). 
- Şikayet ya da değişim talebi olması halinde etiket üzerinde beliritlen 

LOT numarası ve son kullanma tarihini veya orijinal paketi 
gönderiniz.  

- Bu kitapçıktaki talimatlara göre kullanılması koşulu ile üretici 
sadece güvenlikten sorumlu değil aynı zamanda mesher ve V-
carrier’ların performansından da sorumludur. Değiştirmelerde 
sadece orijinal parçlar kullanılmalıdr. Bu değişimler üretici ya da 
distribütörü tarafından gerçekleştirilir. Onarım ise yalnızca kullanıcı 
onarım formu ile birlikte gerçekleştirilir. Tüm onarımlar teslim beyanı 
ile gerçekleştirilir.   

Üretici: 

Humeca BV 
P.O. Box 40175 Het Bijvank 251-a 
7504 RD Enschede 7544 DB Enschede 
The Netherlands The Netherlands 

tel:       +31 53 4762619 
fax:      +3153 4771905 
e-mail:  info@humeca.nl 
web:     www.humeca.nl 

Humeca EN ISO 13485:2003 sertifikalı bir şirkettir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01.01.2008 
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