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Saturn 5 Active
جذیذتریي ظیعتـن اتَهاتیک پیؽرفتِ لیـسر
ظیعتـن جذیذ ّذایت ؼًَذُ لیـسر هذل  Saturn 5 Activeهٌحصـراً بِ جْت اًجـام ظریع تر ٍ اهي تر کارّای لیسر بِ صَرت بـرای  IVFطراحی ٍ
ظاختِ ؼذُ اظتٍ .یصگی هٌحصر بفرد لیسر هتحرک ایي ظیعتن از ًظر فٌی ایي اظت کِ هراحل کار ًعبت بِ قبل بعیار در دظترض تر ٍ راحت تر ؼذُ اظت.

 هذل کـار بیَپعـی :هذل کار جذیذ بیَپعـی ایي ظیعتن اجازُ هی دّذ تا کار ظَراخ زًـی با لیسر بعیـار
دقیـق تر بِ ّوراُ خط رظن هؽخـص ؼذُ برای لیـسر اًجام ؼَد.

 اهي تریـي ظیعتـن :اًرشی لیسر کوتر در جایی کِ ًسدیک قعوت ّای حیاتی ظلَل لیسر هی زًیذ ،اهکاى
هٌطقِ هوٌَعـِ ™ Exclusion Zoneایوٌـی ظلَل را در حیي کار با لیـسر تضویـي
هی کٌذ.

-

 بعیار دقیـق :دارای قابلیت هٌحصر بفرد کٌترل کاهپیَتری لیسر .تٌظین گاراًتی ؼذُ هحل لیسر زدى با
دقتی کوتر از هیکرٍى.

 بعیـار ظریـع :ظریعتریي ظیعتن لیسر ّذایت ؼًَذُ عولکردّا را افسایػ دادُ ٍ زهاى اًجام هراحل را کاّػ دادُ اظت.

 اظتفـادُ بعیار آظـاى :هجوَعـِ ًـرم افـسار  RI Viewerبا عولکرد کارآهذ ٍ بـا قـابلیت برًاهـِ ریـسی ًـرم افـسار جْت
عولکردّای لیسر ؼاهل اًجام بیَپعی جذیذ ٍ هذل کار چٌذیي پالط.

پـر تـَاى :ظازگار ٍ قابل ًصب رٍی تواهی هیکرٍظکَپ ّای ایٌَرت ٍ ظیعتن ّای هیکرٍ هاًیپَالظیـَى.
ظیعتـن جذیذ لیسر ّذایت ؼًَذُ هذل  Saturn 5 Activeبا بْرُ گیـری از ًعل جذیذ فیبر ًـَری
برای اًتقال ٍ برغ لیسر بِ ّوراُ في آٍری رٍباتیک آى را بِ یک هجوَعِ پیؽرٍ از ًظر ایوٌی ،ظرعت ،دقت ٍ کاربری
دقت ٍ کاربری راحت تبذیل کردُ اظت.
 Saturn 5 Activeبا در خذهت گرفتي قذرت لیسر بیؽتر ،در هقایعِ با ظیعتن ّای قبلی ،اًرشی کوتری را برای ایجاد ظایس حفرُ ی لیسر با را

را با قذرت لیسر کوتر ایجاد هی کٌذ.
( اًرشی بِ کار رفتِ برای رظیذى بِ ظایس حفرُ ی هؽخص در اثر لیسر )
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 Saturn 5 Activeاز هَتَر ظریع تری بْرُ هی برد کِ زهاى اًجام هراحل را بعیار کاّػ هی دّذ .ایي ظیعتن ّوچٌیي دارای پرتَ قرهس لیسر
پایلَت اظت کِ ؼکل ٍ فَکَض پرتَ لیسر را تاییذ کردُ ٍ ّوچٌیي هحل دقیق برخَرد لیسر را گاراًتی هی کٌذ.
ظیعتن لیسر  Saturn 5 Activeبر اظاض ادارُ اظتاًذارّای بیي الوللی ایوٌی لیسر بِ عٌَاى لیسر با رتبِ ی کالض  8هعرفی ؼذُ اظت .ایي هحصَل
تَظط  CE ٍ FDAتاییذ ٍ هعرفی ؼذُ اظت.
ًرم افسار  RI Viewerبِ ّوراُ ظیعتن ّذایت ؼًَذُ جذیذ ّ ٍ Saturn 5 Activeویي طَر ظیعتن لیسر ثابت  Saturn 5ارائِ هی ؼَد .ایي ًرم
افسار کاربری هذرى ٍ تصاٍیر ٍاضحی را ارائِ هی کٌذ:
 با یک هاٍض ٍ یا پذال پایی تصَیر ٍ یا فیلن را گرفتِ ٍ رخیرُ هی کٌذ. ابسار اًذازُ گیری دقیق ؼبیِ ظاز لیسر برای آهَزغ ٍ اّذاف ًوایػ هراحل کار ارائِ یک هٌطقِ هوٌَعِ  Exclusion Zoneبر پایِ هطالعات ٍ تحقیقات ارائِ ؼذُ پسؼکی کِهؽخص هی کٌذ چقذر بِ ًَاحی حیاتی ظلَل ًسدیک ّعتیذ تا ؼلیک لیسر را اًجام دّیذ.

* جٌیي ؼٌاض باظابقِ "ًیکَل ؼالًگر" از ظیعتن لیسر ّذایت ؼًَذُ  Saturn 5 Activeبرای
اًجام هراحل بیَپعی اظتفادُ هی کٌذ.
ًیکَل گسارغ دادُ کِ از ظیعتن لیسر  Saturn 5 Activeبِ صَرت رٍتیي برای بالظتَظیعت بیَپعی اظتفادُ هی ؼَد .برای بیَپعی یک
بالظتَظیعت ،بایذ با چٌذیي بار لیسر زدى بخػ هذًظر از ظلَل ّای ترٍفَبالظت را جذا کٌین کِ هعتلسم هتحرک بَدى لیسر اظت زیرا جابجا کردى
بالظتَظیعت اصال برای ایي کار هٌاظب ًیعت .با اظتفادُ از  Saturn 5 Activeبالظتَظیعت را بِ کوک هیکرٍ َّلذر در هحل ثابت ًگِ داؼتِ ٍ با
اظتفادُ از ًرم افسار کٌترلی ایي ظیعتن ٍ لیسر زدى هتوادی قعوت هذًظر جذا خَاّذ ؼذ .ایي از هسایای هْن ٍ تفاٍت ّای کلیذی اظتفادُ از ایي
دظتگاُ ًعبت بِ ظایر ظیعتن ّای لیسر هتذاٍل ٍ هَجَد در بازار اظت.

 -کاربـردّا :

برای بالظتَظیعت /ترٍفَبالظت بیَپعی ،ظیعتن  Saturn 5 Activeبعیار هٌاظب اظت .لیـسر ّذایت ؼًَذُ اهکـاى اًجام لیـسر
زدى هتَالی تا جذا کردى قعوتی از ترٍفَاکتَدرم را در بالظتَظیعت بیَپعـی با بْرُ گیری از هَتَر لیـسر تحت کٌترل ًرم افـسار
بی ًیاز از حرکت دادى بالظتَظیعت ،را هی دّذ .ایي اهکاى حذاکثر دقت ،ایوٌی ٍ ظرعت عول را بِ کاربر هی دّذ.
برای بالظتَهـر بیَپعـی /پَالر بادی بیَپعـی ،ظیعتن لیـسر ّذایت ؼًَذُ  Saturn 5 Activeایـي اهکاى را ایجـاد هی کٌذ تـا
جٌیي را در هحل هذًظر فیکط کٌیذ ٍ پط از فَکَض هٌاظب با اظتفـادُ از ًرم افـسار در ّر ًقطِ از جٌیي کِ در ًظر داریذ لیـسر
بسًیذ .هذل کار هٌحصر بفرد بیَپعـی ایي ظیعتن اهکاى لیسر زدى هتوادی را در ؼرایـط کاهال اهي ٍ دقیق هحیا کردُ اظت.
جْت ّچیٌگ کوکی ظیعتـن لیسر ّذایت ؼًَذُ ،یعٌی جذا کردى دقیق قعوت از زًٍـا بذٍى ًیاز بِ ًگِ داؼتي جٌیـي با ظرعت
بعیار باال ،بذٍى هراحل ٍ یا ّسیٌِ ی اضافی.

با ظیعتن  Saturn 5 Activeهعوَال تواهی هراحل بذٍى ّرگًَـِ آظیب احتوـالی با دقت ٍ ظرعت بعیار باال اًجـام هی ؼَد .در صَرت اظتفـادُ از
لیـسرّای هتـذاٍل ثابت اًجـام هراحل کار بعیار دؼـَار خَاّذ بَد کِ ایي هسایـای ٍاضحـی را برای آظـایػ ٍ ظالهت جٌیي ّا دربردارد.
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