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Ważna informacja
Firma Erbe Elektromedizin GmbH dołożyła wszelkich starań, aby opracowana przez nią broszura zawierała rzetelne
informacje. Jest jednak możliwe, że zawiera ona błędy. Informacje i zalecenia zawarte w tej broszurze nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem firmy
Erbe Elektromedizin GmbH. W przypadku, gdyby na mocy
obowiązującego prawa stwierdzono odpowiedzialność firmy, jest ona ograniczona do przypadków umyślnego działania na szkodę i poważnego zaniedbania.
Informacje dotyczące ustawień, miejsc stosowania, czasu
trwania procedur oraz używanych instrumentów oparte są
na doświadczeniach klinicznych, jednakże należy je traktować wyłącznie, jako wskazówki, które przed zastosowaniem muszą zostać poddane weryfikacji przez doświadczonego chirurga. W zależności od szczególnych okoliczności,
koniecznym może stać się odstąpienie od szczegółowych
zasad opisanych w tej broszurze. Nauki medyczne ulegają
ciągłemu rozwojowi, będącemu wynikiem badań naukowych i doświadczeń klinicznych.
Także ten fakt może uzasadniać konieczność stosowania
zasad odmiennych od opisanych w tej broszurze.
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Chirurgia HF (wysokich częstotliwości), nazywana także elektrochirurgią,
chirurgią częstotliwości radiowych lub diatermią, jest najczęściej wykonywaną procedurą chirurgiczną na sali operacyjnej. W niemal każdej sali
operacyjnej na świecie znajduje się urządzenie chirurgiczne wysokich
częstotliwości. Dotyczy to zarówno szpitali, jak i prywatnych gabinetów
lekarskich. Użytkownicy mają do dyspozycji wiele instrumentów elektrochirurgicznych – do zabiegów otwartych, laparoskopowych i z zastosowaniem endoskopów giętkich.
Elektrochirurgia stała się koniecznym elementem najnowocześniejszych
opcji terapeutycznych, w szczególności technik chirurgicznych o minimalnej inwazyjności.
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Korzyści związane
z oddziaływaniem cieplnym w medycynie

01
Im wyższa gęstość prądu i napięcie,
tym silniejszy efekt hemostatyczny

W elektrochirurgii, energia elektryczna o wysokiej częstotliwości wykorzystywana jest do następujących oddziaływań na tkanki biologiczne:
☑
☑
☑
☑

 ięcia
C
K oagulacji (hemostazy)
Dewitalizacji (niszczenia) tkanek
Termofuzji (zamykania naczyń krwionośnych)

Prąd zmienny o wysokiej częstotliwości, wynoszącej co najmniej 200 kHz,
jest przekazywany do tkanki pacjenta za pośrednictwem określonego instrumentu (przewodnictwo elektryczne). Diatermia elektrochirurgiczna
zapewnia odpowiednią formę prądu, który ulega przekształceniu w ciepło
i w następujący sposób oddziałuje na tkankę:
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Diatermia elektrochirurgiczna
VIO z wyświetlaczem ustawień trybu cięcia i koagulacji

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKT CIEPLNY
Właściwości tkanki:
W trakcie przemieszczania elektrody przez tkankę o zmiennym oporze
elektrycznym, np. mięśnie lub naczynia krwionośne, diatermia elektrochirurgiczna dostosowuje do tych zmian napięcie pracy. Na przykład, tłuszcz
i tkanka gruczołowa mają wyższy opór elektryczny i z tego powodu konieczne jest zapewnienie regulacji, aby osiągać jednorodny efekt tkankowy.
Dawkowanie mocy:
Automatyczne dawkowanie mocy przez diatermię elektrochirurgiczną zapewnia jednorodny, powtarzalny efekt cięcia, niezależnie od czynników
obejmujących typ tkanki, typ elektrody i tryb pracy. Czujniki nowoczesnych,
regulowanych diatermii elektrochirurgicznych w sposób ciągły monitorują
natężenie, napięcie i intensywność łuków elektrycznych oraz zapewniają
odpowiedni poziom dawki mocy do bieżącego na nią zapotrzebowania.
Obowiązuje zasada: tyle mocy ile potrzeba, tak mało jak to możliwe. Celem
jest jak najwyższy poziom bezpieczeństwa dla pacjentów i chirurgów.

WPŁYW OGRZEWANIA NA TKANKĘ
BIOLOGICZNĄ

37-40° C
brak
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Większa powierzchnia styku elektrody szpatułkowej
daje silniejsze działanie koagulacyjne ...

od ok. 40 °C
Hipertermia:
początek uszkodzenia tkanek, tworzenie się obrzęku, w zależności od czasu trwania aplikacji tkanki
mogą się zregenerować lub obumrzeć (dewitalizacja)

od ok. 60 °C
Dewitalizacja (umieranie)
komórek, skurczenie się tkanki łącznej wskutek denaturacji
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... w porównaniu z elektrodą igłową

ok. 100 °C
Odparowanie płynu tkankowego, w zależności od:
• skurczenia tkanek wskutek desykacji (wysuszenia) lub
• nacięcie wskutek mechanicznego rozerwania tkanki

od ok. 150 °C
Karbonizacja (zwęglenie)

Tryb pracy:
Różne tryby, takie jak cięcie (CUT) i koagulacja (COAG), dają różne efekty
tkankowe. Są więc ustawiane przez chirurga stosownie do potrzeb uzyskania pożądanego efektu (cięcie, koagulacja, dewitalizacja tkanki lub fuzja
cieplna) (patrz ilustracja 2).

od ok. 300 °C
Waporyzacja (odparowanie całej tkanki)

Rodzaj elektrody aktywnej:
Wyższą moc uzyskuje się dzięki większej powierzchni elektrody (np.
elektroda szpatułkowa, patrz ilustracja 3) niż w porównaniu z mniejszą
elektrodą (patrz ilustracja 4). Hemostaza na krawędzi cięcia jest silniejsza
w przypadku elektrody szpatułkowej.
Jakość cięcia:
Jakość cięcia w znacznym stopniu nie zależy od regulacji, ale wpływa na
nią szybkość cięcia i jego głębokość.
Więcej informacji znajdziesz w:
Ulotce urządzeń z rodziny VIO, nr 85140-190
Broszurze „Zasady elektrochirurgii”, nr 85800-103
Źródło: J. Helfmann, Thermal effects. W: H.-Peter Berlien,
Gerard J. Müller (Hrsg.); Applied Laser Medicine. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.
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Cięcie elektrochirurgiczne elektrodą szpatułkową

CIĘCIE		

Dewitalizacja zmiany patologicznej
przy użyciu koagulacji plazmą argonową

05,06

Efekt cięcia występuje przy napięciach przekraczających 200 V w wyniku
tworzenia się łuków elektrycznych pomiędzy elektrodą a tkanką. Energia
elektryczna zostaje przekształcona na ciepło o temperaturze 100°C lub
wyższej. Płyn wewnątrz- i zewnątrzkomórkowy ulega odparowaniu, błony
komórkowe ulegają zniszczeniu.
Takie mikrokomórkowe odparowanie powoduje powstawanie cięcia elektrochirurgicznego ze strefami koagulacji na krawędziach cięcia (patrz ilustracja 5). Instrumenty elektrochirurgiczne służące do cięcia to igły, szpatułki i pętle.
Inne cechy cięcia elektrochirurgicznego:
☑ Precyzyjne pozycjonowanie cięcia bez mechanicznego nacisku na
tkankę.
☑ Powtarzalna hemostaza na krawędziach cięcia (koagulacja), mniejsza
utrata krwi.
Funkcja cięcia jest oznaczana kolorem żółtym na uchwycie elektrochirurgicznym lub przełączniku nożnym. Użytkownik może wybrać różnorodne
uchwyty lub przełączniki nożne, w zależności od preferowanego stylu pracy (patrz ilustracje 6a+b).
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Zgodnie z normą międzynarodową,
kolor żółty oznacza cięcie, a niebieski koagulację
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DEWITALIZACJA
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Ta technika elektrochirurgiczna służy do celowego niszczenia anomalii
tkankowych, zmian patologicznych i guzów.
Nieodwracalne zniszczenie komórek rozpoczyna się od temperatury 5060°C. Koagulacja plazmą argonową – jako technika bezkontaktowa (patrz
ilustracja 7) – jest wyborną techniką w endoskopii oskrzelowej i gastroenterologicznej (patrz rozdział „Koagulacja plazmą argonową”).
Po zabiegu, dewitalizowana tkanka ulega rozkładowi pod wpływem procesów metabolicznych w organizmie. Z tego względu proces ten nosi nazwę
ablacji.
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Koagulacja kontaktowa z zastosowaniem pincety bipolarnej

KOAGULACJA

10
Naczynia ulegają skutecznej termofuzji przy zastosowaniu
instrumentu BiClamp

08,09

Podczas koagulacji przekształcenie energii elektrycznej w ciepło powoduje
rozgrzanie tkanek do temperatur mieszczących się w zakresie od 60 do
100°C. Płyn wewnątrz- i zewnątrz- komórkowy ulega odparowaniu bez
niszczenia struktur komórkowych.
Efekty koagulacji tkanek:
☑ Denaturacja cząsteczek białka.
☑ Kurczenie się tkanek.
☑ Zamknięcie naczyń krwionośnych.
☑ W konsekwencji tych procesów: hemostaza.
Koagulację można stosować w bezpośrednim kontakcie z tkanką, np.
korzystając z elektrody kulkowej, pincety bipolarnej lub klemu (patrz
ilustracja 8), ale także bezkontaktowo. W zależności od typu elektrody
i trybu koagulacji, uzyskuje się koagulację punktową lub powierzchniową. Moc i czas trwania zabiegu wpływają na głębokość efektu koagulacji.
W przypadku zastosowań bezkontaktowych, prąd o wysokiej częstotliwości przepływa dzięki powstającym łukom elektrycznym. Przycisk koagulacji
jest oznaczony kolorem niebieskim na uchwycie elektrochirurgicznym lub
przełączniku nożnym.

TERMOFUZJA
(ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH)
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Podczas gdy koagulacja wykorzystywana jest głównie do uzyskania hemostazy i dewitalizacji, termofuzja powoduje zamykanie naczyń krwionośnych i pęczków naczyń przed ich wypreparowaniem. Termofuzja, nawet
w przypadku naczyń o średnicach do 7 mm*, zapobiega wtórnemu krwawieniu i zbędne jest stosowanie klipsów czy szwów.
Tkankę chwyta się instrumentem BiClamp i poddaje termofuzji stosując
odpowiedni rodzaj prądu dostarczany z jednostki VIO pracującej w trybie
BiClamp (patrz ilustracja 10). Funkcja AUTO-STOP powoduje wyłączenie
dopływu prądu natychmiast po uzyskaniu optymalnej termofuzji. Zdecydowaną zaletą funkcji BiClamp jest to, że termofuzja ograniczona jest do
miejsca uchwyconego w instrumencie. Poboczne uszkodzenia cieplne są
ograniczone do minimum i zachowana zostaje sąsiadująca z nim tkanka.
W wielu specjalnościach, np. w chirurgii ogólnej (resekcja tarczycy) lub ginekologii (histerektomia przezpochwowa), aspekt ten ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywanego zabiegu.
Chirurdzy mają do dyspozycji różne instrumenty BiClamp zarówno do chirurgii otwartej, jak i laparoskopowej.

Użytkownik może ustawić różne tryby koagulacji oraz zmieniać je i modyfikować ich ustawienia w zależności od wykonywanej procedury (patrz
ilustracja 9).

* pojedyncze modele, w zależności od specyfikacji
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Poza wyborem trybu, użytkownik może także
ustawić na wyświetlaczu efekty oddziaływania.
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Techniki elektrochirurgiczne
HF

HF

HF

HF

NE

11
Obwód elektryczny przy technice monopolarnej

TECHNIKA MONOPOLARNA

Przepływ prądu podczas elektrochirurgii bipolarnej

11

TECHNIKA BIPOLARNA

12

W przypadku elektrochirurgii monopolarnej, prąd wysokiej częstotliwości ( HF) płynie w obwodzie zamkniętym – od urządzenia do
instrumentu, przez ciało pacjenta do elektrody neutralnej i stamtąd
z powrotem do urządzenia (patrz ilustracja 11). Moc prądu jest taka
sama w każdym punkcie obwodu, tzn. na dystalnym końcu instrumentu
chirurgicznego, na elektrodzie aktywnej, oraz na elektrodzie „biernej”.

W przypadku zastosowań bipolarnych potrzebne są instrumenty
wyposażone w dwie zintegrowane elektrody. Prąd płynie wyłącznie
w ograniczonym rejonie tkanki pomiędzy dwoma biegunami, a nie
przez ciało pacjenta (patrz ilustracja 12). W technice bipolarnej niepotrzebna jest elektroda neutralna; nie ma także potencjalnych czynników ryzyka charakterystycznych dla elektrochirurgii monopolarnej.

W miejscu aplikacji, wysoka gęstość prądu wywołuje określony efekt,
taki jak cięcie lub koagulacja, podczas gdy powierzchnia skóry pacjenta w miejscu kontaktu z dużą elektrodą neutralną rozgrzewa się jedynie w minimalnym stopniu, w związku z niską gęstością prądu. Ciepło
to jest ledwo wyczuwalne dla pacjenta.

Zastosowanie techniki bipolarnej jest szczególnie korzystne w przypadku procedur wymagających szczególnej ostrożności, takich jak
zabiegi neurochirurgiczne, lecz także w otolaryngologii, ginekologii i
chirurgii o minimalnej inwazyjności.
Klasycznymi instrumentami bipolarnymi są pincety elektrochirurgiczne lub instrumenty do termofuzji naczyń krwionośnych, a także laparoskopowe instrumenty do cięcia.

Ponieważ w technice monopolarnej przez ciało pacjenta przepływa
prąd, koniecznym jest przestrzeganie kilku zasad dla zapewnienia jego
bezpieczeństwa. Dodatkowe zalecenia zawarte są w rozdziale „Wskazówki dotyczące bezpiecznego wykorzystywania”. Pomimo tego, technika monopolarna ma swoje zalety w stosunku do techniki bipolarnej.
Na przykład, łatwiej jest się posługiwać monopolarnymi elektrodami
do cięcia.
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Oto główne zalety techniki bipolarnej:
☑	Brak konieczności stosowania elektrody neutralnej.
☑	Występują jedynie niewielkie prądy upływowe.
☑	Minimalne ryzyko niezamierzonego oparzenia pacjenta w razie
dotknięcia przedmiotów przewodzących prąd.
☑	Mniejsze zakłócenia elektryczne dla rozruszników pracy serca lub
innych urządzeń podłączonych do pacjenta (EKG).

Ar
HF

HF

NE

13
APC jest szczególną formą elektrochirurgii monopolarnej

KOAGULACJA PLAZMĄ ARGONOWĄ (APC)

13

Szczególną formą elektrochirurgii monopolarnej jest koagulacja plazmą argonową, podczas której prąd płynie przez zjonizowany argon
(plazmę argonową). Powstają łuki elektryczne przy braku bezpośredniego kontaktu sondy z tkanką (patrz ilustracja 13).
APC wykorzystywana jest do koagulacji rozległych krwawień, a także do dewitalizacji punktowych lub większych anomalii tkankowych.
Zaletą tej bezkontaktowej techniki jest brak klejenia się tkanki do instrumentu. Nie dochodzi więc do rozrywania tkanki poddawanej tej
procedurze. Obszar koagulacji jest jednorodny. Dzięki zmianom oporności, APC automatycznie zmienia ognisko działania z miejsc skoagulowanych do obszarów nieskoagulowanych, po resekcji tkanki.
Głównym obszarem zastosowania APC jest gastroenterologia interwencyjna, endoskopowe leczenie krwawień i dewitalizacja anomalii
strukturalnych. APC jest także stosowana w chirurgii otwartej i bronchoskopii interwencyjnej.

Oto zalety korzystania z APC w obrębie przewodu pokarmowego:
☑	Szybka, całościowa koagulacja krwawienia powierzchownego.
☑	Stopniowana głębokość penetracji cieplnej.
☑	Niskie ryzyko perforacji, nawet przy zastosowaniu do struktur
cienkościennych.
☑	Minimalne powstawanie dymu, dobra widoczność pola zabiegowego.
☑	Minimalna karbonizacja, dobre gojenie się ran.
☑	Mniejsza ilość powikłań i niższe koszty w stosunku do zabiegów
laserowych.
Cięcie wspomagane argonem
Podczas cięcia wspomaganego argonem występują równocześnie różne oddziaływania. Wynikiem tej techniki jest minimalna karbonizacja
i powstawanie niewielkich ilości dymu.

Występują następujące tryby APC:
☑	Pulsacyjna APC (z impulsami wiązek APC).
☑	Wymuszona APC (o silnym działaniu hemostatycznym).
☑	Precyzyjna APC (do oddziaływań liniowych).
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Przegląd trybów cięcia (CUT) i koagulacji (COAG)

CUT
14

16

18

15

17

19

HIGH CUT 	

14

20

ENDO CUT I

Do cięć struktur tłuszczowych lub pracy pod
wodą (np. TUR). Silna hemostaza na krawędziach cięcia. Regulacja intensywności łuku.

Frakcjonowany tryb cięcia do papilotomii
i innych zastosowań z użyciem elektrody
igłowej/drutowej w endoskopii.

AUTO CUT 	

ENDO CUT Q

18

21

22

BIPOLAR PRECISE CUT 	
Do rozcinania najdrobniejszych struktur,
np. w mikrochirurgii.

BIPOLAR CUT  |  BIPOLAR CUT+/++
15

Standardowy tryb do wykonywania cięć
z minimalną martwicą i powtarzalną jakością cięcia.

ARGON AUTO CUT 	

PRECISE CUT 	

Do endoskopowego wycinania polipów z zastosowaniem pętli. Cykle cięcia i koagulacji
mogą być indywidualnie dostosowywane,
aby zminimalizować krwawienie i ryzyko
perforacji.

DRY CUT

Do resekcji gruczołu krokowego, pęcherza
lub macicy. Szybkie tworzenie się łuków,
oznacza natychmiastowe cięcie. Jednorodne, regulowane generowanie łuków
o niewielkiej energii.

20

Tryb cięcia z silną hemostazą dzięki regulacji napięcia i modulacji natężenia.

17

Do najbardziej precyzyjnych cięć z dokładną
regulacją mocy na różnych poziomach. Na
przykład do zabiegów mikrochirurgicznych
z wykorzystaniem najdrobniejszych instrumentów tnących.

monopolarna
10

22

19

16

Tryb do cięcia wspomaganego argonem.
Minimalne zwęglanie, minimalne tworzenie
dymu i gazów, skutkujący dobrym procesem
gojenia się po zabiegu.

21

bipolarna

COAG
23

25

27

29

31

33

24

26

28

30

32

34

CLASSIC COAG 	

23

Metoda preparowania stosowana w chirurgii trzewnej i kardiochirurgii. Dokładna,
warstwowa dysekcja. Ograniczone powstawanie łuków elektrycznych, zapewniające
niewielką karbonizacje. Minimalne uszkodzenia boczne na krawędziach cięcia.

FORCED APC, PULSED APC, 
PRECISE APC 	

27

Pełen zakres bezkontaktowej koagulacji
plazma argonową. Do hemostazy w zabiegach otwartych lub endoskopowych oraz do
koagulacji powierzchniowej i dewitalizacji.

BIPOLAR SOFT COAG
BIPOLAR SOFT COAG+/++ 	
Tryb służący do bezpiecznej koagulacji
podczas resekcji bipolarnej w roztworze
soli, a także do koagulacji pincetami.

BICLAMP 	
SPRAY COAG 	
SWIFT COAG 	

TWIN COAG 	

PRECISE COAG 	

Funkcja zapewniająca prąd odpowiedni do
optymalnej termofuzji naczyń oraz struktur
tkankowych.

Bezkontaktowa, skuteczna koagulacja
powierzchniowa o niewielkiej głębokości
penetracji. Odpowiednia do dewitalizacji
tkanek lub zatrzymywania krwawienia na
dużej powierzchni. Intensywne działanie
zwęglające.

BIPOLAR FORCED COAG 	

25

Do jednoczesnej aktywacji dwóch instrumentów za pośrednictwem jednej diatermii
elektrochirurgicznej – stała moc bez wahań
poziomu.

32

28

24

Szybka i skuteczna koagulacja z silną
hemostazą, która nadaje się także do
preparowania.

31

33

Szybka i skuteczna standardowa koagulacja
bipolarna ze średnią hemostazą.
FORCED COAG 	

29

Szybka i skuteczna standardowa koagulacja
o średniej penetracji. Niewielkie działanie
zwęglające.

BIPOLAR PRECISE COAG 	

34

Do dysekcji i koagulacji najdrobniejszych
struktur, np. w mikrochirurgii.

26
SOFT COAG 	

Do mikrochirurgicznej koagulacji przy niskim zakresie mocy. Precyzyjne ustawienia
mocy i efektów.

30

Delikatna koagulacja o głębokiej penetracji
bez karbonizacji, co zapewnia minimalne
klejenie się elektrody. Wspomagana regulacją mocy.

monopolarna

bipolarna
11

Instrumenty

Monopolarna elektroda szpatułkowa
do chirurgii otwartej.

Monopolarna hakowa elektroda
laparoskopowa.

W bipolarnej laparoskopowej elektrodzie
tnącej prąd płynie pomiędzy igłą
a nakładką koagulacyjną.

35

36

37

Sonda FiAPC do giętkiej
endoskopii interwencyjnej.

INSTRUMENTY DO CIĘCIA

INSTRUMENTY DO DEWITALIZACJI

Użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy elektrodami monopolarnymi, (patrz ilustracja 35+36) a bipolarnymi służącymi do cięcia. Bipolarne instrumenty tnące mają elektrodę aktywną i bierną (nakładka
koagulacyjna). W niektórych instrumentach laparoskopowych, głębokość cięcia może być regulowana dzięki igle o regulowanej długości
wysuwu (patrz ilustracja 37).

Anomalie tkankowe w przewodzie pokarmowym lub drzewie oskrzelowym można poddawać dewitalizacji z zastosowaniem koagulacji plazmą argonową. Zintegrowany filtr zabezpieczający w sondzie FiAPC
zapobiega skażeniu krzyżowemu urządzenia i sondy (patrz ilustracja
38).
Więcej informacji zawarto w:
Ulotka sondy FiAPC, nr 85100-140

12

38

Pinceta bipolarna do chirurgii otwartej.

Monopolarna elektroda kulkowa
do koagulacji kontaktowej i natryskowej.

Bipolarne kleszczyki laparoskopowe.

Monopolarna sonda do bronchoskopii.

39

40

41

42

BiClamp: bipolarny instrument do termofuzji.

43

INSTRUMENTY DO KOAGULACJI

INSTRUMENTY DO TERMOFUZJI

W poniższym przeglądzie pokazane zostały najczęściej występujące
mono- i bipolarne instrumenty do koagulacji stosowane w chirurgii
otwartej (patrz ilustracje 39 i 40), laparoskopowej (patrz ilustracja 41)
i endoskopii giętkiej (patrz ilustracja 42). Do ich budowy zastosowano
materiały o wysokiej jakości, aby zminimalizować klejenie się skoagulowanej tkanki do końcówki instrumentu.

Termofuzja w trybie BiClamp zapewnia niezawodne zamknięcie naczyń
i tkanek – zarówno w zastosowaniach do chirurgii otwartej, jak i laparoskopowej. W przypadku naczyń o średnicy do 7 mm nie jest konieczne stosowanie żadnych klipsów ani szwów przy użyciu poszczególnych
modeli BiClamp.

Zalety powierzchni nieklejących w przypadku technik kontaktowych:
☑	Niewielkie klejenie się instrumentu do koagulowanej tkanki
zmniejsza ryzyko rozerwania naczyń krwionośnych po koagulacji.
☑	P odczas pracy zachowana jest pełna funkcjonalność elektrody, co
zapewnia niezmienność właściwości koagulacji i stałą moc.
☑	Niewielkie zanieczyszczenie końcówki instrumentu wpływa na
wydłużenie jego trwałości.

Typ prądu zastosowanego w systemie VIO minimalizuje boczne
uszkodzenia cieplne poza obszarem zaciśniętym w szczękach klemu.
Minimalizuje to ryzyko powstawania obrażeń sąsiednich struktur.
Instrumenty BiClamp dostępne są w różnych długościach z różnymi
kształtami szczęk, co czyni je bardzo wszechstronnymi (patrz ilustracja 43).
Więcej informacji:
Ulotka BiClamp, nr 85100-985

Na wielkość powierzchni oddziaływania i głębokość koagulacji mają
wpływ: typ elektrody, rodzaj prądu oraz czas aplikacji.
Pincety bipolarne są klasycznym instrumentem do koagulacji naczyń
oraz pęczków naczyń (patrz ilustracja 39). Użytkownik ma do wyboru
różne długości i kształty z różnego rodzaju obrysem okładek.
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Zastosowanie
w różnych specjalnościach
Elektrochirurgia jest wykorzystywana w wielu specjalnościach chirurgicznych.
Na poniższych przykładach pokazano wszechstronność tej techniki chirurgicznej.

44
Niewielki dostęp podczas zabiegu tarczycy zapewnia dobry
wynik pooperacyjny i kosmetyczny.

45
Naczynia krwionośne zostają wypreparowane przy zastosowaniu
noża wodnego, a następnie mogą zostać skoagulowane i rozdzielone
przy zastosowaniu elektrochirurgii.

Chirurgia ogólna
RESEKCJA TARCZYCY Z WYKORZYSTANIEM
INSTRUMENTU I TECHNIKI BICLAMP
Naczynia doprowadzające krew do tarczycy zostają zamknięte za pomocą
klemu bipolarnego (patrz ilustracja 44). Podczas tego zabiegu wykonywane jest możliwie jak najmniejsze cięcie (minimalna inwazyjność) dające
dostęp do struktur naczyniowych. Ogólnie, stosowanie klipsów lub szwów
dla zamknięcia tych naczyń wymagałoby znacznie większego dostępu,
czego można uniknąć dzięki technice termofuzji.
Termofuzja z zastosowaniem BiClamp oraz odpowiedniego trybu pracy
diatermii elektrochirurgicznej minimalizuje ryzyko wtórnego krwawienia.
Zalety w skrócie:
☑	Minimalne uszkodzenie sąsiadujących struktur.
☑	Kształt szczęk umożliwia wykonanie małego nacięcia, co zapewnia
dobre wyniki pooperacyjne.
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RESEKCJA WĄTROBY
Elektrochirurgia jest często stosowana podczas zabiegów chirurgicznych
wątroby. Podczas resekcji wątroby, krawędzie cięcia, pod elektrodą nożową
lub szpatułkową, ulegają koagulacji w trybie AUTO CUT i DRY CUT. Krwawienie pod tą krawędzią, a także powierzchniowe krwawienie wątroby lub
jej loża mogą być skutecznie skoagulowane przy zastosowaniu koagulacji
APC.
Elektrochirurgia w połączeniu z chirurgią strumieniową
Po częściowej resekcji wątroby przy użyciu noża wodnego (patrz ilustracja
45), można zastosować elektrochirurgię. Wypreparowane naczynia wątroby można skoagulować za pomocą pincety bipolarnej lub elektrody monopolarnej. Większe naczynia powinny być zaopatrzone klipsem lub szwem.
Dodatkowe zalety:
☑	Bezpośredni dostęp do naczyń krwionośnych i mały upływ krwi.
☑	Krótszy czas zabiegu.

46
Cięcie w chirurgii otwartej.

Chirurgia jamy brzusznej
DYSEKCJA ELEKTROCHIRURGICZNA
Cięcie, koagulacja i dysekcja elektrochirurgiczna za pomocą uchwytu
z elektrodą szpatułkową, igłową lub kulkową, np. w chirurgii ogólnej (patrz
ilustracja 46) wykorzystywana jest do otwarcia jamy brzusznej, a także
dysekcji tkanki otrzewnowej.
Dobierając odpowiedni typ elektrody i określony tryb pracy systemu VIO,
chirurg może reagować elastycznie na każda sytuację. Do cięć liniowych
z niewielką hemostazą wykorzystuje się elektrody igłowe i tryby cięcia, takie jak PRECISE CUT lub AUTO CUT. Cięcie silnie ukrwionych tkanek wymaga elektrody o dużej powierzchni, takiej jak szpatułka, a także zastosowania trybu z silniejszym efektem hemostatycznym (AUTO CUT lub DRY CUT).
Dodatkowe korzyści:
☑	Tryby VIO można regulować korzystając z różnych poziomów ich
efektów oddziaływania.
☑	Różnorodne uchwyty lub przyciski nożne umożliwiają indywidualne
dostosowanie systemu do własnego stylu pracy.
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47
Zmiany śluzówki w przypadku żołądka arbuzowatego,
wskazanie do APC.

48
Bezpieczne usuwanie polipa z zastosowaniem ENDO CUT,
minimalne ryzyko krwawienia i perforacji.

Gastroenterologia – endoskopia giętka
ZASTOSOWANIE KOAGULACJI PLAZMĄ ARGONOWĄ (APC)
W PRZEWODZIE POKARMOWYM

ENDO CUT DO POLIPEKTOMII I INNYCH RESEKCJI
ENDOSKOPOWYCH (EMR, ESD)

W urządzeniu do koagulacji plazmą argonową można skonfigurować różnorodne ustawienia i tryby pracy (np. PULSED APC, FORCED APC) służące
do uzyskania hemostazy rozległych krwawień przełyku, żołądka (patrz
ilustracja 47) oraz jelit, a także do dewitalizacji zmian chorobowych. Różne typy sond APC mają różne rodzaje dysz wylotowych, umożliwiających
uzyskanie punktowych lub dwuwymiarowych stref koagulacji. Głębokość
penetracji tą techniką jest samo ograniczająca się, co zmniejsza ryzyko
perforacji do minimum.

ENDO CUT to tryb cięcia, w którym na przemian odbywa się proces cięcia
i koagulacji. Połączenie regulacji napięcia i łuku elektrycznego umożliwia
kontrolowaną resekcję polipów z zastosowaniem pętli, z bezpieczną i powtarzalną hemostazą.

Dodatkowe korzyści:
☑	Technika bezkontaktowa, brak klejenia się skoagulowanej tkanki.
☑	Szybka, skuteczna i jednorodna koagulacja, także dużych
powierzchni.
☑	Minimalna karbonizacja.
☑	Minimalna ilość dymu, dobra widoczność operowanego obszaru.

Po krótkiej, wstępnej fazie cięcia o zmiennym czasie trwania następuje
właściwe cięcie tkanki. W czasie kolejnego cyklu tkanka jest koagulowana
i przygotowywana do kolejnego cyklu cięcia. Intensywność koagulacji
może być regulowana na czterech poziomach, w których najwyższy odpowiada maksymalnej strefie koagulacji u podstawy polipa. Czas trwania
cięcia może być różny, zależnie od typu polipa, od szybkiego do wolnego.
Dzięki zastosowaniu zmiennych parametrów, tryb ENDO CUT może być
także stosowany do resekcji dużych polipów – bez zwiększonego ryzyka
perforacji ściany jelita z jednej strony, z drugiej ryzyka krwawienia polipa
u jego podstawy (patrz ilustracja 48).
Zalety w skrócie:
☑	Szybka resekcja wszystkich typów polipów z bezpieczniejszą hemostazą; minimalne ryzyko perforacji.
☑	Indywidualnie dobierane parametry cięcia i koagulacji.
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49
Śluzówka ulega uniesieniu pod działaniem strumienia cieczy,
co umożliwia bezpieczne wycięcie zmiany patologicznej śluzówki.

50
Termofuzja przymacicza z zastosowaniem
instrumentu BiClamp.

Ginekologia
HYBRIDKNIFE DO RESEKCJI NOWOTWORÓW
WE WCZESNYM STADIUM ROZWOJU

HISTEREKTOMIA PRZEZPOCHWOWA
Z WYKORZYSTANIEM BICLAMP

Uniesienie śluzówki za pomocą strumienia cieczy zapewnia wyższy poziom
bezpieczeństwa w trakcie zabiegów ESD* i EMR**. Czynnik rozdzielający tworzy podśluzówkową poduszkę wodną i unosi patologiczną zmianę
śluzówki (np. nowotwór we wczesnym stadium rozwoju). Podczas resekcji
takie uniesienie tkanki spełnia funkcję ochronną, zarówno w sensie mechanicznym, jak i termicznym (patrz ilustracja 49).

BiClamp jest instrumentem wykorzystywanym do skutecznej termofuzji
naczyń krwionośnych i silnie ukrwionych struktur tkankowych. W ginekologii, właściwości te wykorzystywane są do zamykania struktur tkankowych
macicy przed jej odpreparowaniem i mobilizacją podczas histerektomii
przezpochwowej.

Instrument do ESD: HybridKnife jest narzędziem z funkcją elektrochirurgiczną i strumieniową, umożliwiającym wykonanie wszystkich czterech
etapów zabiegu – oznaczanie zmiany patologicznej, jej uniesienie, nacięcie/wycięcie i koagulacja – są bez konieczności zmiany instrumentu.
Dodatkowe zalety:
☑	Bezpieczeństwo resekcji dzięki możliwości odpowiedniego dozowania
czynnika separującego.
☑	Uniesienie odpowiedniej warstwy.

Szyjka i przymacicze poddawane są niezawodnej termofuzji za pomocą
instrumentu BiClamp, zastępując zakładanie szwów i klipsów na naczynia krwionośne (patrz ilustracja 50). Dzięki temu, wszystkie etapy zabiegu
można przeprowadzić z dostępu pochwowego. Funkcja BiClamp jest także
wykorzystywana laparoskopowo, na przykład podczas histerektomii laparoskopowej, w zabiegach LAVH (histerektomia przezpochwowa w asyście
laparoskopowej), TLH (całkowita histerektomia laparoskopowa) i LASH
(nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej).
Zalety procedury BiClamp w skrócie:
☑	Anatomicznie dostosowany kształt instrumentu BiClamp umożliwia
przeprowadzenie minimalnie inwazyjnego zabiegu przez pochwę.
☑	Szybki proces gojenia, krótki pobyt pacjentki w szpitalu.
☑	Zazwyczaj nie wykorzystywane są klipsy i szwy, dzięki niezawodnemu
zamknięciu naczyń z zastosowaniem BiClamp.
☑	Niski poziom bólu po zabiegu.

* Endoskopowa dysekcja podśluzówkowa
** Endoskopowa resekcja śluzówki
17

51

52

Koagulacja krwawienia, dewitalizacja i obkurczanie dużych obszarów
tkanki nowotworowej przy użyciu techniki APC.

Pneumonologia

Urologia

APC W PNEUMONOLOGII

RESEKCJA PRZEZCEWKOWA (TUR) (MONOPOLARNA
I BIPOLARNA) PRZY UŻYCIU TRYBÓW DRY CUT
LUB HIGH CUT ORAZ BIPOLAR CUT++

Bezkontaktowa technika APC jest odpowiednią metodą zapewniającą hemostazę powierzchownego krwawienia w trakcie interwencyjnych zabiegów pneumonologicznych (patrz ilustracja 51).
Dodatkowe wskazania to brodawczakowatość, ziarniniaki, polipy i inne
guzy, które mogą być poddawane dewitalizacji przy użyciu koagulacji plazma argonową. Osuszenie tkanki powoduje kurczenie się jej, co zapewnia
udrożnienie zawężonych dróg oddechowych. Technikę APC można także
stosować w przypadkach wrostów i przerostów stentów.
Właściwości APC mające znaczenie w pneumonologii:
☑	Technika bezkontaktowa.
☑	Szybka, skuteczna i jednorodna koagulacja, także dużych powierzchni.
☑	Płytka i dozowalna koagulacja zapewniająca kontrolowaną głębokość
penetracji, minimalne ryzyko perforacji.
☑	Minimalne powstawanie dymu, dobra widoczność pola zabiegowego.
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Optymalna hemostaza podczas TUR z przy
trybie DRY CUT lub HIGH CUT.

Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego wymaga osiągnięcia szczególnego wyniku cięcia z silnym działaniem hemostatycznym. Tryby DRY
CUT lub HIGH CUT zapobiegają wtórnemu krwawieniu dzięki automatycznemu dawkowaniu mocy (patrz ilustracja 52). TUR przeprowadza się stosując technikę monopolarną lub bipolarną. Tryb BIPOLAR CUT++ jest przeznaczony do techniki bipolarnej w przewodzącym roztworze płuczącym.
Dodatkowe zalety elektrochirurgicznej TUR:
☑	Szybka ablacja dużych objętości tkanki.
☑	Płyn płuczący pozostaje klarowny przez długi czas.
☑	Niskie ryzyko wystąpienia zespołu TUR.

Wskazówki dotyczące
bezpiecznego wykorzystywania
Podczas odpowiedniego stosowania elektrochirurgii, ryzyko dla pacjenta i zespołu zabiegowego jest minimalne. Poniższa lista ma za zadanie uzmysłowienie użytkownikom czynników
ryzyka i umożliwienie ich uniknięcia.

53
Elektroda neutralna powinna być umieszczana możliwie jak
najbliżej pola operacyjnego.

WSKAZÓWKI OGÓLNE
☑	Przed włączeniem systemu należy zapoznać się z jego działaniem i zasadami użytkowania. Poza dostarczeniem instrukcji
obsługi, firma Erbe zapewnia szkolenia oraz dodatkową literaturę
na temat oferowanych przez siebie produktów.
☑	Urządzenia elektrochirurgiczne, instrumenty i akcesoria często są
wspólnie kalibrowane i dlatego, jeśli jest to tylko możliwe, należy
korzystać ze sprzętu pochodzącego od jednego producenta.
Więcej informacji zawarto w instrukcjach obsługi urządzeń Erbe.
☑	Przed użyciem należy sprawdzić poprawne funkcjonowanie
i pełną sprawność aparatu elektrochirurgicznego, instrumentów
i akcesoriów.

POZYCJONOWANIE PACJENTA
☑	Pacjent powinien być suchy i odizolowany elektrycznie. W razie
konieczności należy wymienić wilgotne serwety i obłożenia podczas zabiegu.
☑	W przypadku zabiegów trwających dłużej należy stosować cewnik moczowy.

☑	Należy unikać punktowych kontaktów skóra – do-skóry pacjenta
(np. dłoń/udo).
☑	Przewody przyłączeniowe nie mogą dotykać pacjenta ani innych
przewodów, a także nie mogą stwarzać zagrożenia potknięcia się
w sali operacyjnej.
☑	Nie wolno umieszczać instrumentów na lub obok pacjenta.
☑	Należy zwrócić uwagę na środki dezynfekcyjne: zawarty w nich
alkohol, może ulec zapłonowi pod wpływem iskry elektrycznej.

INNE ZALECENIA
☑ C
 iąża
Choć nie ma takich doniesień (dotyczących np. urazów cieplnych
zarodka), w przypadku kobiet ciężarnych zaleca się stosowanie
technik bipolarnych.
☑ J ednoczesne działanie dwóch aparatów elektrochirurgicznych
przy jednym pacjencie
Taki tryb pracy może być problematyczny; dlatego zalecamy
stosowanie urządzenia wyposażonego w funkcję TWIN COAG.

☑	Pacjent nie może mieć kontaktu z przedmiotami przewodzącymi
prąd.
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ZABIEGI U PACJENTÓW Z ROZRUSZNIKIEM SERCA

☑	Po zmianie pozycji pacjenta sprawdzić poprawność umieszczenia
elektrody neutralnej oraz jej połączeń.

☑	Należy uwzględnić zalecenia producenta rozrusznika serca.
☑	Należy unikać przepływu prądu przez rozrusznik serca, sondę
i mięsień sercowy.
☑	Elektroda neutralna powinna być umieszczona możliwie jak najbliżej pola operacyjnego, ale w odległości co najmniej 15 cm od
rozrusznika serca.
☑	Preferowane jest wykorzystywanie techniki bipolarnej.
☑	Należy wybierać możliwie jak najniższe ustawienia.
☑	Jeśli jest to możliwe, należy wyłączyć rozrusznik lub kardiowerter
przed zastosowaniem prądu wysokiej częstotliwości.
☑	Przed, w trakcie i po zabiegu należy sprawdzić poprawność funkcjonowania rozrusznika serca.
☑	Należy unikać krótkich impulsów aktywacji w trakcie zabiegu,
które rozrusznik serca może zinterpretować jako objaw arytmii
i rozpocząć stymulację.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA ELEKTRODY
NEUTRALNEJ W TECHNICE MONOPOLARNEJ
Dzięki dzisiejszemu stanowi techniki, ryzyko związane ze stosowaniem
techniki monopolarnej jest bardzo niskie. Jednakże, pojawiają się pytania
i problemy związane z aplikacją elektrody neutralnej, które zostaną
omówione w tym rozdziale.
Poza tym, aby cała elektroda neutralna miała kontakt ze skórą pacjenta,
zalecamy stosowanie się do następując zaleceń:

☑	Elektroda neutralna NESSY nie nadaje się do powtórnego użytku
i po każdym jej zdjęciu ze skóry pacjenta należy ją zastąpić nową
(np. po zmianie pozycji pacjenta).

Wskazówki ogólne:
☑	Podczas elektrokoagulacji przez instrument chirurgiczny –
przyłożenie doń elektrody aktywnej (niepoprawne użycie !) mogą
pojawić się przebicia i zrobić dziury w rękawicach chirurgicznych.
Ponieważ jest to często stosowana praktyka zalecamy stosowanie pęset izolowanych.
☑	Zakłócenia EKG powodowane przez elektrochirurgię można wyeliminować stosując systemy filtrów do monitorów lub oryginalne
akcesoria.
Aplikacja elektrody neutralnej u dzieci
☑	Jeśli górna część ramienia lub uda jest zbyt cienka, elektrodę
neutralną można umieścić na tułowiu.
☑	Elektrodę neutralną należy z zasady umieszczać na tułowiu
w przypadku niemowląt. W tych przypadkach, jeżeli jest to tylko
możliwe, należy pracować z niską mocą, poniżej 50 W.
☑	Pediatryczne elektrody neutralne można stosować jedynie
u pacjentów, u których nie można zastosować elektrod większych. Im większa powierzchnia elektrody neutralnej, tym mniejsze rozgrzewanie się skóry podczas zabiegu.
Zabiegi na pacjentach noszących biżuterię
(kolczyki, wisiorki, pierścionki, itp.)
☑	Z zasady zaleca się usunięcie biżuterii przed zabiegiem (kolczyki,
wisiorki, pierścionki, itp.).

☑	Nie przycinać elektrod neutralnych.
☑	Umieścić dłuższą krawędź dzielonej elektrody neutralnej w kierunku pola operacyjnego.

Stosowanie elektrochirurgii u pacjentów, których biżuteria nie daje się
zdjąć nie jest przeciwwskazane, ale należy zachować następujące zasady:
☑	Biżuteria nie może stykać się z elektrodą aktywną, ani neutralną.

☑	Miejsce kontaktu powinno być suche i gładkie, bez pozostałości
środków dezynfekcyjnych, owłosienia i zmarszczek.
☑	Unikać pozostawiania pęcherzyków powietrza pomiędzy skórą
pacjenta, a elektrodą neutralną, nie wolno stosować żeli przewodzących.
☑	Nie wolno umieszczać elektrody neutralnej na skórze z bliznami
lub zmianami zapalnymi, na strukturach kostnych lub w pobliżu
metalowych implantów.
☑	Wybierać dobrze przewodzące rejony tkanki mięśniowej o niskim
oporze elektrycznym i unikać rejonów o znacznej ilości tkanki
tłuszczowej. Zaleca się umieszczanie elektrody w górnej części
ramienia lub uda.
☑	Umieszczać elektrodę neutralną bliżej pola operacyjnego niż
elektrodę EKG – zachowując możliwie jak największy dystans
pomiędzy przewodem elektrody neutralnej, a przewodami EKG.
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☑	Ani elektroda aktywna, ani elektroda neutralna nie mogą znajdować się w bezpośredniej bliskości części ciała, na której znajduje
się biżuteria.
☑	Część ciała z biżuterią nie może znajdować się pomiędzy elektrodą aktywną, a elektrodą neutralną.
☑	Biżuteria nie może się stykać z materiałami przewodzącymi prąd.
A po zabiegu…
☑	Ostrożnie usunąć elektrodę neutralną ze skóry pacjenta, tak aby
uniknąć uszkodzenia, podrażnienia skóry.

54
Wyświetlacz systemu VIO wskazuje, czy elektroda neutralna
została poprawnie umieszczona.

55
↑ Częściowe rozgrzewanie krawędzi obszaru operowanego
(efekt krawędzi wiodącej).
↓ Pierścień ekwipotencjalny eliminuje efekt krawędzi wiodącej.

BEZPIECZEŃSTWO, PODEJŚCIE SYSTEMOWE

ŁATWA I BEZPIECZNA APLIKACJA ELEKTRODY NESSY Ω

Dzięki wyborowi odpowiedniego sprzętu ryzyko można ograniczyć do minimum. Firma Erbe oferuje wszechstronny pakiet bezpieczeństwa z systemem NESSY.

Elektroda neutralna NESSY Ω ułatwia pozycjonowanie. Zewnętrzny, bezstykowy, ekwipotencjalny pierścień elektrody NESSY Ω umożliwia umieszczanie elektrody neutralnej w dowolnym kierunku. Dzięki niemu prąd
zostaje równomiernie rozprowadzony po wewnętrznej powierzchni kontaktowej i nie występuje efekt „krawędzi wiodącej” (patrz ilustracja 55C).
Powierzchnia przylegania elektrody jest mniejsza, niż w przypadku elektrod konwencjonalnych dzięki czemu elektrodę tę jest łatwiej umieścić na
ciele pacjenta (patrz ilustracja 55c). Elektroda NESSY Ω może być stosowana u dzieci i osób dorosłych.

SYSTEM BEZPIECZNEJ ELEKTRODY NEUTRALNEJ
(NEUTRAL ELECTRODE SAFETY SYSTEM – NESSY)
System NESSY będący częścią systemu VIO firmy Erbe kontroluje poprawną,
całkowitą powierzchnię przylegania dzielonej elektrody neutralnej (elektrody biernej) mającą kontakt z ciałem pacjenta i w sposób ciągły porównuje prąd płynący przez obie powierzchnie elektrody neutralnej (patrz
ilustracja 54). Różna wartość prądu wskazuje na niepoprawne ułożenie
elektrody neutralnej i ryzyko częściowego zagęszczenia prądu i rozgrzewania tkanek.

Zalecamy korzystanie z elektrody NESSY Ω, aby zapewnić wysoki poziom
bezpieczeństwa w elektrochirurgii monopolarnej.
Więcej informacji:
Broszura NESSY, nr 85800-107

Aktywacja diatermii jest możliwa jedynie przy niewielkich różnicach
prądów. W przypadku większych rozbieżności, system NESSY emituje sygnał ostrzegawczy i przerywa pracę (na wyświetlaczu: czerwone
światło), by nie dopuścić do powstawania martwicy cieplnej. Aparat może
zostać uruchomiony ponownie wyłącznie po odpowiednim umieszczeniu
elektrody neutralnej.
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Słowniczek
Cięcie
Działanie elektrochirurgiczne, podczas którego płyn śródkomórkowy ulega gwałtownemu
odparowaniu i pękają ściany komórek
Częstotliwość
Ilość okresów na sekundę, podczas których
kierunek prądu zmienia się dwukrotnie.
Jednostka:
herc (Hz). 1 kHz = 1.000 Hz
Dewitalizacja
Uśmiercanie tkanki biologicznej
Diatermia
Synonim elektrochirurgii
Elektrochirurgia
Zastosowanie prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości do tkanek biologicznych
w celu uzyskania efektu chirurgicznego na
drodze rozgrzewania. Synonimy: diatermia,
chirurgia częstotliwości radiowych (RF)
Elektrochirurgia bipolarna
Technika elektrochirurgiczna, w której obie
elektrody umieszczone są w jednym instrumencie
Elektrochirurgia monopolarna
Technika elektrochirurgiczna, podczas której
elektroda aktywna jest używana w miejscu
prowadzenia zabiegu, a obwód elektryczny
zamknięty zostaje za pośrednictwem elektrody neutralnej
Elektrochirurgia
Zastosowanie prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości do tkanek biologicznych
w celu uzyskania efektu chirurgicznego na
drodze rozgrzewania. Synonimy: diatermia,
chirurgia częstotliwości radiowych (RF)
Elektroda neutralna
Przewodząca elektroda mająca kontakt z ciałem pacjenta podczas wykonywania procedur
jednobiegunowych, mająca na celu odbieranie prądu elektrochirurgicznego. Zwraca
prąd do jednostki elektrochirurgicznej w celu
zamknięcia obwodu elektrycznego. Skrót: PP.
Synonimy: elektroda dyspersyjna, elektroda
obojętna

Elektroda
Przewodnik dostarczający lub przyjmujący
prąd, np. elektroda aktywna, neutralna

Łuk elektryczny
Wyładowanie elektryczne w postaci niewielkiego błysku.

Elektroda aktywna
Część instrumentu elektrochirurgicznego
przewodząca prąd elektryczny do miejsca
zamierzonego oddziaływania na tkankę
pacjenta. Skrót: AE

Martwica
Patologiczna śmierć komórek

Elektroda neutralna
Przewodząca elektroda mająca kontakt
z ciałem pacjenta podczas stosowania techniki monopolarnej, mająca na celu odbieranie
prądu elektrochirurgicznego. Zwraca prąd
do diatermii elektrochirurgicznej w celu
zamknięcia obwodu elektrycznego. Synonimy: elektroda obojętna, elektroda powrotna,
elektroda bierna
Generator wysokich częstotliwości
Urządzenie lub element urządzenia przekształcający prąd stały lub prąd zmienny
o niskiej częstotliwości na prąd chirurgiczny
o wysokiej częstotliwości
Gęstość prądu
Przepływ prądu przez pole powierzchni przekroju. Im wyższa gęstość prądu, tym więcej
ciepła powstaje
Hemostaza
Zatrzymanie przepływu krwi
Jakość cięcia
Natura cięcia, w szczególności w odniesieniu
do zakresu koagulacji na brzegach cięcia. Pożądana jakość cięcia zależy od zastosowania.

Moc
Energia na sekundę. Moc elektryczna jest
iloczynem napięcia i natężenia. Jednostka:
wat (W)
Odparowanie
Odparowanie tkanki
Odwodnienie
Osuszanie tkanek biologicznych
Oparzenia od elektrody neutralnej
Oparzenie wynikające z nadmiernego wytwarzania ciepła, co ma związek ze zbyt wysoką
gęstością prądu pod lub na elektrodzie
neutralnej
Termofuzja
Fuzja tkanek przez koagulację
Wysoka częstotliwość
W przypadku elektrochirurgii (norma IEC
60601-2-2): częstotliwość wynosząca co najmniej 200 kHz. Skrót: HF, także częstotliwość
radiowa (RF)
Zmiana patologiczna
Uszkodzenie, rana lub zniszczenie struktury
anatomicznej lub czynności fizjologicznej

Karbonizacja
Zwęglenie tkanki biologicznej
Koagulacja
1. Denaturacja białek. 2. Efekt elektrochirurgiczny, w wyniku którego białka ulegają
koagulacji i tkanka się kurczy
Koagulacja plazmą argonową
Bezkontaktowa koagulacja monopolarna.
Przewodzący prąd gaz argonowy (plazma
argonowa) przewodzi prąd do tkanki za pośrednictwem łuków elektrycznych. Skrót: APC
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