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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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Układ struktur górnej części układu pokarmowego
(przełyk, żołądek, dwunastnica) oraz dolnej części
układu pokarmowego (jelito czcze, jelito kręte,
jelito ślepe, jelito grube, esica i odbyt)

Zastosowanie elektrochirurgii w endoskopii
Elektrochirurgia, określana jako chirurgia HF, odgrywa istotną rolę w endoskopii interwencyjnej. Schorzenia układu pokarmowego leczy się za pomocą cięcia elektrochirurgicznego,
koagulacji oraz dewitalizacji 1, 2. W szczególności, jedna z form elektrochirurgii, znana jako
koagulacja plazmą argonową (APC), zyskała uznanie jako standardowa technika w wielu obszarach zastosowań w ostatnich dziesięcioleciach dzięki rozwojowi sond elastycznych. APC
okazała się bezpieczną, skuteczną, a zarazem efektywną kosztowo techniką w porównaniu
np. z zabiegami laserowymi. Elektrochirurgia wykorzystuje skutki termiczne, których wpływ
na tkankę jest zróżnicowany w zależności od zastosowanej temperatury.
W gastroenterologii rośnie znaczenie technologii chirurgii strumieniowej (hydrochirurgii).
Strumień wodny umożliwia oddzielanie i podnoszenie warstw tkanek, umożliwiając bezpieczną resekcję zmienionych chorobowo obszarów, podczas, gdy tkanka jest chroniona
przed wpływem temperatury.
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Gastroenterologiczny
system chirurgiczny
01  VIO® 200 D

System chirurgiczny do gastroenterologii ma szeroki zakres zastosowań elektrochirurgicznych w endoskopii. W wersji z pełnym
wyposażeniem (Rys. 1), system składa się z modułu elektrochirurgicznego (VIO 200 D), modułu koagulacji plazmą argonową (APC
2) oraz urządzenia do chirurgii strumieniowej (noża wodnego
ERBEJET 2) i endoskopowej pompy płuczącej (EIP 2) służącej do
irygacji obszaru docelowego celem poprawy widoczności.

02  APC 2

03


04  EIP 2

Oprogramowanie, sprzęt, moduły, jak i szeroki wachlarz instrumentów wchodzących w skład systemu skonfigurowano odpowiednio do potrzeb endoskopii, wykonywanej za pomocą giętkich
endoskopów. Funkcje poszczególnych modułów zostały opisane
w rozdziałach poświęconych trybom cięcia i koagulacji (począwszy od strony 14) oraz aplikacjom (od strony 20).
Elektrochirurgia to technika umożliwiająca cięcie przy minimalnym zastosowaniu siły, jak również skuteczną koagulację i dewitalizację docelowej tkanki w przewodzie pokarmowym. Koagulacja
plazmą argonową – szczególna odmiana zabiegu elektrochirurgicznego – pozwala na równomierne tamowanie krwawienia
i dewitalizację zmienionej tkanki bez konieczności jakiegokolwiek
bezpośredniego kontaktu instrumentu chirurgicznego z tkanką.
Chirurgia strumieniowa, za pomocą strumienia wodnego, umożliwia oddzielenie warstw tkanki, ich podniesienie oraz utworzenie
„poduszki wodnej”, zapewniającej ochronę termiczną. Instrumenty
hybrydowe HybridKnife and HybridAPC, pozwalają połączyć te
funkcje i mogą być stosowane zamiennie przez cały czas.

ERBEJET® 2

01

02

03

04

Rys. 1: System chirurgiczny do gastroenterologii z modułami
elektrochirurgii, koagulacji plazmą argonową, noża wodnego oraz
endoskopowej pompy płuczącej

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z broszurami produktowymi
poszczególnych modułów systemu chirurgicznego do gastroenterologii
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Efekty zastosowania technologii:

Elektrochirurgia

01
Przykład użycia cęcia endoskopowego w papilotomii

02
Obszar zmienionej chorobowo tkanki oznakowany punktową
koagulacją, a krwawienie zatamowane przy pomocy koagulacji

CIĘCIE 

Przykładowe zastosowanie APC do dewitalizacji tkanki guza

01

Napięcie 200 V lub wyższe wytwarza iskrę w obszarze pomiędzy elektrodą i tkanką. W trybie cięcia, przy pomocy energii elektrycznej wytwarza się temperatura 100°C lub wyższa. Płyn wewnątrzkomórkowy
i zewnątrzkomórkowy paruje tak szybko, że dochodzi do przerwania
błon komórkowych i warstw komórek, co skutkuje cięciem tkanki.

KOAGULACJA

02

Prąd koagulacji służy do tamowania krwawienia. Przemiana energii elektrycznej w cieplną generuje temperaturę w zakresie od 60 do
100°C. Tkanka ulega odwodnieniu i obkurczeniu w wyniku parowania
płynów. Zmiany tkankowe można oznaczyć przy pomocy punktów
koagulacyjnych.
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03

DEWITALIZACJA 

03

Technika ta służy do niszczenia specyficznych guzów. Proces destrukcji komórek staje się nieodwracalny w temperaturze od 50 do 60°C.

Chirurgia
strumieniowa
WPŁYW OGRZEWANIA NA TKANKĘ
BIOLOGICZNĄ

37-40° C
Brak

powyżej~
40° C

Hipertermia
Wstępne uszkodzenie tkanki, powstanie obrzęku; w zależności
od czasu trwania aplikacji, tkanka może się regenerować lub
obumrzeć (dewitalizacja)

Od ~ 60° C
Dewitalizacja (zniszczenie) tkanek, obkurczenie tkanki łącznej
poprzez denaturację

~ 100° C
Wyparowanie płynu tkankowego:
• Obkurczenie tkanki w wyniku jej odwodnienia lub
• przecięcie mechaniczne tkanki (w zależności od tempa
parowania)

Od ~ 150° C

04
Uniesienie błony śluzowej w trakcie ESD

PODNIESIENIE I ROZDZIELENIE WARSTW PRZY POMOCY
CHIRURGII STRUMIENIOWEJ
04
Bezigłowe uniesienie odpowiednich warstw tkanki przy pomocy noża
wodnego może posłużyć do utworzenia ochronnej poduszki wodnej
w tkance. Możliwe jest także rozdzielanie tą metodą poszczególnych
warstw anatomicznych.

Zwęglenie

Od~ 300° C
Wyparowanie (odparowanie tkanki)

Źródło: J. Helfmann, Thermal effects. In: H.-Peter Berlien,
Gerard J. Müller (eds.); Applied Laser Medicine. Published by
Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2003.
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Koagulacja plazma argonową
05
1

2

3

4
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Wrażliwośc termiczna tkanki
powyżej ok.
1 Hipertemia
2 Dewitaliacja
3 Koagulacja/Odwodnienie

Odbyt

40°C
60°C

Przełyk

Poprzecznica,
okrężnica
lewa

Dwunastnica,
jelito cienkie
Okręznica

Okrężnica
prawa

100°C

4 Zwęglenie

150°C

5 Wyparowanie

300°C

Wpływ na tkankę
W przypadku koagulacji plazmą argonową, tkanka docelowa jest nagrzewana za pomocą przepływu prądu monopolarnego. W zależności od oddziaływania trzech czynników, dochodzi do utworzenia następujących
stref efektu termalnego oraz ich rozprzestrzeniania do głębiej położonych
struktur tkankowych (Rys. 05):
1. Hiperthermia
2. Dewitalizacja
3. Koagulacja/Odwodnienie
4. Zwęglenie
5. Wyparowanie

Żołądek

Najmniej wrażliwa

Najbardziej wrażliwa

Czynniki mające wpływ
na efekt tkankowy
Następujące czynniki mają największe znaczenie dla głębokości koagulacji.
Zostały wymienione wg istotności:
1. Czas aplikacji (szczególnie w przypadku aplikacji statycznej)
2. Moc wyjściowa (poziom oddziaływania)
3. Odległość pomiędzy sondą a tkanką docelową

CZAS TRWANIA APLIKACJI – CZYNNIK KLUCZOWY
Im dłużej stosuje się APC, tym głębiej proces ten oddziałuje na tkankę
docelową.
Z tej przyczyny, zalecamy rozpoczęcie od krótkiego czasu aktywacji i jego
stopniowe wydłużanie do momentu osiągnięcia pożądanego efektu (np.
PULSED APC, Efekt 1). Dotyczy to w szczególności aplikacji APC w odniesieniu do struktur cienkościennych, takich jak okrężnica prawa, a także
ogólnie zastosowania u dzieci.

ZRÓŻNICOWANIE WRAŻLIWOŚCI TERMICZNEJ
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Struktury przewodu pokarmowego różnią się pod względem wrażliwości.
Należy brać to pod uwagę przy dobieraniu mocy wyjściowej oraz czasu
aplikacji w ramach interwencji elektrochirurgicznych, szczególnie przy zastosowaniu APC.
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USTAWIENIA MOCY/ EFEKTU
Moc wyjściowa powinna podlegać regulacji w zależności od lokalizacji
i rozmiaru obszaru zmienionej tkanki (średnica, głębokość, wyniesienie)
oraz rodzaju zmiany. Niska moc jest właściwa dla powierzchniowych,
niewielkich zmian oraz do zastosowania w strukturach cienkościennych,
w rodzaju okrężnicy prawej czy dwunastnicy. Średnia moc nadaje się idealnie do dewitalizacji oraz zmniejszania rozmiarów guzów oraz tamowania krwawienia. Wysoka moc ma zastosowanie w przypadku paliatywnego
usuwania guzów, np. do dewitalizacji dużych guzów egzofitycznych oraz
do rekanalizacji w przypadku stenozy.

ODLEGŁOŚĆ KOŃCÓWKI SONDY
Zwiększenie odległości pomiędzy końcówką sondy a tkanką skutkuje zredukowaniem oddziaływania na tkankę urządzenia pracującego w trybie
PULSED APC i FORCED APC, prowadząc aż do całkowitego przerwania
zapłonu i zaniku odziaływania.
Wyjątkiem jest tu tryb pracy PRECISE APC: w wyniku regulacji przepływu
argonu, wpływ na tkankę pozostaje niezmieniony do odległości 4 mm.
Może to być korzystne, na przykład, w przypadku znaczącej perystaltyki
jelit.

APLIKACJA STATYCZNA I DYNAMICZNA
Aplikacja statyczna APC przez dłuższy okres czasu wzmaga znacząco efekt głębokości oddziaływania. Jeśli czas aplikacji jest zbyt
długi, może to prowadzić do zwęglenia i perforacji tkanki. Dlatego
w przypadku aplikacji statycznej w odniesieniu do zmian powierzchownych, zaleca się skrócenie czasu aplikacji do 1 od 2 sekund.
W przypadku aplikacji dynamicznej, sonda APC powinna poruszać się nad
tkanką docelową powolnymi, kontrolowanymi ruchami („pociągnięciami
pędzla”), czemu powinna towarzyszyć kontrola wizualna.
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Techniki:

Elektrochirurgia
HF

HF

01

NE

Obwód prądu w elektrochirurgii monopolarnej

02
↑ Duża gęstość prądu na krawędzi skierowanej w stronę pola operacyjnego
w przypadku nieprawidłowo założonej tradycyjnej elektrody neutralnej

↓ Rozdzielenie prądu bez nadmiernego ogrzewania krawędzi w przypadku NESSY
Ω, którą można umieszczać w dowolnym kierunku

TECHNIKA MONOPOLARNA 

01

W przypadku elektrochirurgii monopolarnej, prąd o wysokiej częstotliwości płynie w obwodzie zamkniętym od urządzenia do instrumentu,
następnie przez ciało pacjenta do elektrody neutralnej (PP), a następnie z powrotem do urządzenia. Efekt chirurgiczny powstaje na końcówce elektrody aktywnej. Ma ona względnie małą powierzchnię kontaktu,
dlatego w tym miejscu osiągana jest największa gęstość prądu. Druga
elektroda, elektroda neutralna o dużej powierzchni, jest umieszczana
w odpowiednim miejscu na skórze pacjenta, aby odprowadzać prąd.
W punktowym miejscu aplikacji, w wyniku dużej gęstości prądu
i związanego z nią wzrostu temperatury, dochodzi do efektu cięcia lub
koagulacji. Nagrzewanie na dużej powierzchni elektrody neutralnej,
dzięki małej gęstości prądu, nie prowadzi do negatywnych zjawisk.
Czynniki bezpieczeństwa elektrochirurgii monopolarnej
w endoskopii
Oba elementy, system bezpieczeństwa elektrody pacjenta NESSY diatermii Erbe VIO i elektroda neutralna Erbe NESSY Ω, redukują ryzyko
związane z bezpieczeństwem elektrochirurgii monopolarnej w endoskopii.
System Nessy sprawdza, czy dzielona elektroda neutralna przylega
właściwie i całą powierzchnią, stale porównuje prądy, które przepływają przez obie połówki elektrody neutralnej.
Przy nieznacznych odchyleniach możliwa jest aktywacja. Przy dużych
10

różnicach aktywacja jest zatrzymana i pojawia się sygnał ostrzegawczy. Dopiero po prawidłowym umieszczeniu elektrody neutralnej
możliwa jest ponowna aktywacja prądu wysokiej częstotliwości. W ten
sposób unika się oparzenia.
Prosta i bezpieczna aplikacja z NESSY Ω
Nessy Ω jest wyposażona w zewnętrzny izolowany pierścień ekwipotencjalny, otaczający powierzchnię elektrody. Rozprowadza on prąd
równomiernie po wewnętrznych powierzchniach kontaktowych, zapobiegając nagrzewaniu elektrody neutralnej wyłącznie z jednej strony, co pozwala na jej aplikację w dowolnym kierunku względem pola
operowanego. Prawidłowe ułożenie NESSY Ω (Rys. 2) jest łatwiejsze;
zwiększa to poziom bezpieczeństwa. NESSY Ω jest też mniejsza niż
tradycyjne elektrody, co sprawia, że jej umieszczenie na ciele pacjenta jest łatwiejsze. Można ją również stosować uniwersalnie u dzieci
i dorosłych.
Zalecamy stosowanie elektrody NESSY Ω w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa w elektrochirurgii monopolarnej.

HF
HF
Ar
HF

HF

NE

03
Obwód prądu w elektrochirurgii bipolarnej

TECHNIKA BIPOLARNA

04
Obwód prądu w monopolarnej technice APC

03

Technika bipolarna ma tę zaletę, że przepływ prądu jest ograniczony do przepływu między tkanką i dwiema elektrodami. Inaczej niż
w elektrochirurgii monopolarnej, nie jest możliwe niezamierzone
uszkodzenie termiczne struktur wrażliwych, takich jak nerwy, leżących na drodze przepływu prądu między polem operacyjnym a elektrodą neutralną.
Bipolarne instrumenty elektrochirurgiczne mają zintegrowane dwie
elektrody aktywne. Prąd przepływa tylko w obszarze tkanek między
dwoma elektrodami, a nie przez ciało pacjenta. Elektroda neutralna
nie jest konieczna w technice bipolarnej.

KOAGULACJA PLAZMĄ ARGONOWĄ (APC) 

04

Metoda ma mało powikłań i oferuje bezpieczne tamowanie krwawienia
oraz jednorodną koagulację powierzchniową z kontrolowaną głębokością
wnikania. APC ma tę zaletę jako metoda bezkontaktowa, że dystalny
koniec instrumentu nie przylega do skoagulowanej tkanki i nie może
ponownie rozerwać strupa. Dodatkową zaletą w przypadku stosowania tej
metody w endoskopii jest ograniczona głębokość penetracji tkanki metodą
APC, co ogranicza do minimum perforację tkanki.
Efekt tkankowy oraz strumień plazmy jest zależny od rodzaju sondy,
który determinuje kierunek aplikacji. APC umożliwia aplikację osiową lub
styczną. Efekt tkankowy zależy również od czasu trwania aplikacji oraz
trybu APC.
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Techniki:

Chirurgia strumieniowa nóż wodny
HF

NaCl

NaCl

HF

HF

05
Zasady stosowania chirurgii strumieniowej na przykładzie elastycznej sondy

UNIESIENIE TKANKI ZA POMOCĄ NOŻA WODNEGO 

NE

06

Zasada zastosowania chirurgii strumieniowej w połączeniu z funkcją
elektochirurgii monopolarnej z wykorzystaniem instrumentu HybridKnife

05

Regulowany strumień wodny umożliwia rozdzielanie tkanek
o zróżnicowanym poziomie wytrzymałości i elastyczności. Efekt rozszerzania się strumienia wodnego jest wykorzystywany do tworzenia
„poduszek wodnych”, umożliwiających unoszenie warstw tkanki.
W gastroenterologii, na przykład, elastyczna sonda w chirurgii strumieniowej jest wykorzystywana do unoszenia warstw błony śluzowej,
na których spoczywa guz, aby następnie dokonać resekcji z zastosowaniem pętli.

UNOSZENIE TKANKI ZA POMOCĄ NOŻA WODNEGO POŁĄCZONE Z UŻYCIEM ELEKTROCHIRURGII LUB APC 
06
Sonda HybridKnife łączy chirurgię strumieniową i funkcję narzędzia
elektrochirurgicznego. Przed resekcją guzów w układzie pokarmowym, w warstwie podśluzówkowej tworzy się „poduszkę wodną”, aby
unieść śluzówkę w miejscu zmiany. Następnie możliwe jest wykonanie
cięcia elektrochirurgicznego przy pomocy HybridKnife na zdefiniowanym, wyższym poziomie resekcji. Uniesienie ogranicza zatem ryzyko
perforacji tkanki.
Sonda HybridAPC działa na tej samej zasadzie, łącząc funkcję chirurgii
strumieniowej z koagulacją plazmą argonową.
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Tryby cięcia i koagulacji

W trybie ENDO CUT podział procesu na cykle cięcia
i koagulacji jest przeprowadzany automatycznie. Dla

01

użytkownika oznacza to, że żółty pedał pozostaje wciśnięty (znajduje się w stanie ciągłej aktywacji); resztę

Polipektomia endoskopowa z użyciem ENDO CUT Q

parametrów ustawia ENDO CUT.
U
napięcie

02
Polipektomia endoskopowa z użyciem ENDO CUT I
Cykl koagulacji

t
czas

cykl cięcia

SWIFT COAG

właściwości preparacji

FORCED COAG

szybkość koagulacji

SOFT COAG

efekt głąbokości

ENDO CUT® Q

ENDO CUT Q dzieli cięcie na cykle cięcia i koagulacji, np. w przypadku polipektomii endoskopowej wykorzystuje się pętle, a w przypadku
EMR lub ESD – narzędzie HybridKnife. Cykle cięcia i koagulacji można
indywidualnie dostosować, aby zmniejszyć ryzyko podczas polipektomii endoskopowej – jak np. krwawienia przy zbyt słabej koagulacji
z jednej strony lub perforacje w wyniku zbyt intensywnej koagulacji
z drugiej strony.

ENDO CUT® I
Włąściwości trybów koagulacji

14

01

02

Podzielony na cykle tryb cięcia ENDO CUT I wykorzystuje się do papilotomii, jak również do innych zastosowań, wymagających zastosowania
instrumentów wyposażonych w igły lub druty. Cykle cięcia i koagulacji
można indywidualnie dostosować, aby zminimalizować ryzyko związane z polipektomią i sfinkterotomią, jak choćby niekontrolowanego
nacięcia brodawki.

03
Cięcie w trybie DRY CUT w zabiegu ESD zapewnia osiągnięcie efektu silnej hemostazy

05
Przykładowe zastosowanie FORCED COAG: koagulacja po krwawieniu w zabiegu ESD

04
Niewielkie krwawienie poddane koagulacji w trybie SOFT COAG

DRY CUT

Tunelowanie podśluzówkowe w ramach POEM przy pomocy HybridKnife

03

Cięcie w trybie DRY-CUT odbywa się za pomocą prądu zmodulowanego
przy nasilonej hemostazie. DRY CUT to tryb zapewniający optymalną
skuteczność cięcia w przypadku nacięcia wstępnego i nacinania obwodowego oraz resekcji w ramach endoskopowej dysekcji podśluzówkowej.

SOFT COAG

06

04

SOFT COAG to oszczędzająca, konwencjonalna metoda koagulacji dla
celów głębokiej penetracji tkanki. Minimalizuje adhezję elektrody do
skoagulowanej tkanki. SOFT COAG nadaje się przykładowo, do koagulacji niewielkiego krwawienia przy maksymalnym czasie aplikacji, wynoszącym od 1 do 2 sekund.

FORCED COAG

05

Ten tryb koagulacji zapewnia szybką i skuteczną standardową koagulację na obszarze całego układu pokarmowego przy średniej głębokości przenikania cieplnego.

SWIFT COAG

06

SWIFT COAG zapewnia skuteczną i szybką koagulację przy nasilonej
hemostazie, a także nadaje się do dysekcji (na przykład, do tunelowania podśluzówkowego w ramach zabiegów POEM i STER).
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Ttyby koagulacji APC

07
Skuteczna dewitalizacja przy pomocy FORCED APC

08
Zastosowanie trybu PULSED APC przy angiodysplazji jelita grubego

FORCED APC

Zastosowanie trybu PRECISE APC przy angiodysplazji

07

Tryb ten zapewnia skuteczną koagulację i dewitalizację. Moc HF można
regulować do 120 watów przy ciągłym doprowadzaniu energii. FORCED APC ma zastosowanie w układzie pokarmowym do resekcji guzów
(cytoredukcja), jak również do koagulacji silnie krwawiących wrzodów.

PULSED APC

08

Ten tryb APC bazuje na pracy pulsacyjnej. PULSED APC można wykorzystywać zamiennie do dewitalizacji lub koagulacji tkanki. PULSED
APC charakteryzuje się łatwością regulacji, co zapewnia równomierne
oddziaływanie na tkankę. PULSED APC działa w zakresie mocy od 1
do 120 watów. Efekt 1 wiąże się z wyższą dawką energii na impuls
przy dłuższych przerwach pomiędzy impulsami, Efekt 2 daje wyższą
częstotliwość impulsów przy niższej dawce energii. Tryb ten nadaje się
do hemostazy przy rozproszonym, jak i rozległym krwawieniu (GAVE,
angiodysplazje), jak również np. do ablacji przełyku Barretta.
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09

PRECISE APC

09

W przeciwieństwie do trybu FORCED APC, PRECISE APC działa
w niższym zakresie energetycznym. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna, jednorodna koagulacja tkanki, bez względu na odległość dzielącą sondę od tkanki. PRECISE APC ma zastosowanie np. w leczeniu
angiodysplazji okrężnicy prawej oraz jelita ślepego. Trybu tego używa
się również w enteroskopii dwubalonowej jelita cienkiego.

17

Instrumenty
02
Pętla do polipektomii

01
Sonda FiAPC,
kabel podłączeniowy i filtr są całkowicie zintegrowane

SONDA APC / SONDA FIAPC

Papilotomy

01

Elastyczne sondy APC wprowadza się do obszaru
docelowego w układzie pokarmowym za pomocą endoskopu. Napięcie HF powoduje zapłon
chemicznie obojętnego gazu na dystalnej końcówce sondy, przekształcając go w przewodzącą
plazmę argonową.
Sondy APC o zróżnicowanej średnicy, długości i wylocie są dostępne do różnych zastosowań w przewodzie pokarmowym. Umożliwiają one bezkontaktową koagulację oraz dewitalizację tkanki.
Sondy FiAPC
Wbudowany filtr chroni sterylną sondę FiAPC przed zanieczyszczeniem
wydzieliną. Sondy FiAPC są dostępne w różnych wersjach (pod względem
długości i średnicy) z osiowym, bocznym lub obwodowym
wylotem argonu. Sondy FiAPC Erbe są kompatybilne
ze wszystkimi powszechnie stosowanymi rodzajami
endoskopów elastycznych.
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03

PĘTLA DO POLIPEKTOMII

02

Pętlę do polipektomii wprowadza się do endoskopu i ustawia we właściwym położeniu
w stosunku do polipa. Pętlę zarzuca się na szypułę polipa, aby następnie dokonać resekcji
w trybie ENDO CUT Q. Pętle do polipektomii są
dostępne w różnych kształtach, mogą także być
jednorazowe lub wielorazowego użytku. Pętla składa
się ze skręconego drutu jedno- lub wielosplotowego lub taśmy, a jej
kształt może być zróżnicowany, symetryczny lub asymetryczny.

INSTRUMENTY DO PAPILOTOMII/ SFINKTEROTOMII

03

Papilotom to elastyczna sonda z drutem tnącym
na końcówce dystalnej, która służy do resekcji
brodawek w przewodzie żółciowym lub trzustkowym. Papilotomy miewają różny kształt. Zasadnicze różnice sprowadzają się do długości
drutu tnącego (20-30 mm), konfiguracji końcówki
(zwykła lub nitkowata) oraz konstrukcji jedno- lub 		
wielokanłowej.

04

06

Kleszczyki do koagulacji

HybridKnife, cały instrument
włącznie z uchwytem i kablem podłączeniowym

05

07

Elastyczna sonda do podawania płynu

KLESZCZYKI DO KOAGULACJI

HybridAPC, cały instrument
włącznie z uchwytem i kablem podłączeniowym

04

Kleszczyki do koagulacji służą do tamowania
krwawienia poprzez nieznaczne uniesienie tkanki od podstawy i koagulację za pomocą bipolarnego lub monopolarnego prądu wysokiej częstotliwości.

SONDA ELASTYCZNA (CHIRURGIA STRUMIENIOWA)

05

Sonda elastyczna pozwala na uniesienie śluzówki bez używania igły.
Płyn irygacyjny tworzy „poduszkę wodną” w warstwie podśluzówkowej, którą można uzupełniać stosownie do potrzeb. W ten sposób przygotowuje się obszar zmiany do zabiegu EMR, zapewniając optymalną
ochronę przed perforacją.

HYBRIDKNIFE

06

HybridKnife to instrument wielofunkcyjny, który
może mieć zastosowanie do takich procedur, jak
endoskopowa dysekcja podśluzówkowa (ESD),
przezustna miotomia endoskopowa (POEM)
czy tunelowanie podśluzówkowe i resekcja endoskopowa (STER). Wbudowana funkcja elektrochirurgiczna oraz funkcja strumienia wodnego są
dostępne przez cały czas. Wszystkie cztery etapy ESD – znakowanie,
unoszenie, nacinanie/dysekcja oraz koagulacja – można przeprowadzić bez konieczności zmiany instrumentu.

HYBRIDAPC

07
HybridAPC, podobnie, jak HybridKnife, to sonda ze
strumieniem wodnym. Przed ablacją APC, unosi
się tkankę przy pomocy strumienia wodnego.
HybridAPC nadaje się do leczenia przełyku Barretta.
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Zastosowanie
elektrochirurgii

01

02

Bezpieczne usuwanie polipów przy pomocy trybu cięcia ENDO CUT Q

POLIPEKTOMIA

Unoszenie odpowiednich warstw śluzówki bez pomocy igły,
przy użyciu chirurgii strumieniowej i noża wodnego

01

Polipy o średnicy do 20 mm są usuwane za pomocą pętli w przypadku,
gdy dostępna jest pętla w odpowiednim rozmiarze i pozwalają na to
warunki kliniczne. Tryb cięcia ENDO CUT Q jest doskonale dostosowany
do usuwania guzów układu pokarmowego w ramach takich procedur,
jak polipektomia i resekcja śluzówki.
Naprzemienne cykle cięcia i koagulacji można dostosować do stylu
pracy gastroenterologa, kształtu polipa lub zmiany oraz kształtu pętli.
Kontrolowane cięcie z regulacją hemostazy są gwarantowane przez
cały cykl zgodnie z zasadą: odpowiedni poziom koagulacji (zapobieganie krwawieniom), zredukowany do niezbędnego minimum (zapobieganie perforacji).

PAPILOTOMIA
Papilotomia jest wykonywana w leczeniu kamicy przewodu żółciowego wspólnego oraz zwężenia dróg żółciowych. W ramach papilotomii,
nacina się elektrochirurgicznie na długości 1 do 2 cm brodawkę Vatera.
Przez to ujście można np. endoskopowo usuwać kamienie z dróg żółciowych. Tryb ENDO CUT I, który dzieli sekwencję cięcia na cykle cięcia
i koagulacji, zapobiega niekontrolowanemu cięciu i powstaniu niepożądanego efektu termicznego. W zależności od kształtu instrumentu,
pola operacyjnego oraz stylu pracy gastroenterologa, istnieje możliwość optymalnego dostosowania cykli.
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ENDOSKOPOWA RESEKCJA BŁONY ŚLUZOWEJ (EMR)

02

EMR to procedura endoskopowa, umożliwiająca resekcję guzów osadzonych na szerokiej podstawie (bez szypuły) lub płaskich, ograniczonych do błony śluzowej i obszary podśluzówkowego. EMR towarzyszą
z reguły techniki pomocnicze, jak choćby uniesienie lub odsysanie5.
Przy unoszeniu tkanki za pomocą strumienia wodnego pod wysokim
ciśnieniem, płyn gromadzi się w warstwie podśluzówkowej, tworząc
„poduszkę wodną”. „Poduszka” ta, ograniczona do obszaru podśluzówkowego, stanowi barierę ochronną dla warstwy mięśniowej, minimalizując ryzyko perforacji w trakcie resekcji pętlowej. Płyn można
uzupełniać stosownie do potrzeb.
Resekcja en bloc przy pomocy techniki pętlowej EMR jest możliwa wyłącznie w przypadku zmian do ok. 20 mm – w zależności od rozmiaru
pętli. Jeśli średnica jest większa, pętlę należy zastosować kilkukrotnie,
stosując technikę rozdrabniania.
Wadą zastosowania tej techniki jest wyższy wskaźnik wznowy
w przypadku niektórych rodzajów guza, jak również fakt, że utrudnia
ona histologiczną ocenę tkanki z punktu widzenia patologa.

EFTR = ENDOSKOPOWA RESEKCJA PEŁNEJ GRUBOŚCI

USUNIĘCIE UCHYŁKA ZENKERA

Zastosowanie tej metody umożliwia resekcję niewielkich guzów naciekających tkankę mięśniową w układzie pokarmowym za pomocą
techniki endoskopowej. Kolejnym wskazaniem są wznowy przy braku
uniesienia zmiany oraz pozostałości polipów, których resekcja może
zostać przeprowadzona po niekompletnej polipektomii.

Miotomia za pomocą endoskopu elastycznego to procedura o minimalnej inwazyjności i dobrych wynikach, jeśli chodzi o procedurę
usuwania uchyłka Zenkera. W przypadku jej przeprowadzania przezustnie, chirurg zaczyna od odsłonięcia tkanki mięśniowej, a następnie
jej przecięcia, na przykład przy pomocy noża elektrochirurgicznego
z elektrodą igłową, w trakcie drugiej sesji, o ile to konieczne. Nacięcie
przegrody sięga na ogół do dolnej jednej trzeciej uchyłka. Dobrą hemostazę krawędzi cięcia zapewnia ENDO CUT Q lub DRY CUT.

Z chwilą oznaczenia guza za pomocą trybu FORCED COAG, końcówkę
urządzenia do resekcji umieszcza się na zmianie, przytrzymując ją za
pomocą kleszczyków do koagulacji, i przeciąga wzdłuż ściany jelita.
Po założeniu zacisku wykonuje się resekcję pętlową przy pomocy pętli do polipektomii, zintegrowanej z systemem. ENDO CUT Q zapewnia
dobrą hemostazę krawędzi cięcia. Tkanka podlega usunięciu en bloc,
po czym przeprowadza się oględziny linii cięcia. Procedurę można powtórzyć, jeśli konieczne jest skorygowanie jej rezultatu.

APC (koagulacja plazmą argonową) może mieć również zastosowanie
do oddzielenia tkanki łącznej, stanowiąc dobrą alternatywę dla miotomii przeprowadzanej przy pomocy noża z elektrodą igłową. Dobry
efekt hemostatyczny osiąga się, korzystając z trybu FORCED APC. Usunięcie uchyłka za pomocą APC może wymagać do 4 sesji, a więc jest
bardziej czasochłonne.
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Zastosowanie APC

03
Hemostaza za pomocą APC

Koagulacja na dużym obszarze żołądka arbuzowatego przy pomocy APC

SILNE KRWAWIENIE

03

APC to jeden ze standardowych zabiegów przy silnym krwawieniu oraz
przy krwawieniu po biopsji na przestrzeni całego układu pokarmowego.
Silne krwawienie, krwawienie z wrzodów
APC zapewnia bezpieczną i skuteczną koagulację krwawiących
wrzodów przy pomocy trybu FORCED APC. W przypadku krwawienia
Ib-IIa-IIb w skali Forresta, można połączyć ją z iniekcją.
Krwawienie rozproszone
Rozległe, rozproszone krwawienie wymaga koagulacji na dużym obszarze. W przypadku pęknięcia błony śluzowej (zespół Mallory’ego-Weissa) w obszarze połączenia żołądkowo-przełykowego, idealnym
trybem pracy APC jest PULSED APC, która ogranicza głębokość koagulacji do minimum, umożliwiając przy tym zachowanie znajdujących się
pod spodem warstw tkanki. Sondy APC o kształcie wypływającego
strumienia A, C i SC nadają się do tego zastosowania.

Kształt wypływającego strumienia

→
osiowy A
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↗
↙↘
boczny SC

04

↘
obwodowy C

KRWAWIENIE PRZEWLEKŁE

04

Angiodysplazja, zespół GAVE, popromienne zapalenie błony śluzowej odbytnicy
Wszelkie wady rozwojowe naczyń we wszystkich odcinkach układu
pokarmowego można leczyć za pomocą APC. Celem jest uniknięcie nawracających krwawień. W zależności od wskazania, APC stosuje się
wraz z inhibitorami pompy protonowej oraz innymi lekami. Z reguły,
niska moc jest wystarczająca, aby zatamować krwawienie. Niska moc
jest również przydatna, gdy w grę wchodzi ryzyko perforacji cienkich
ścianek przewodu jelita (np. w jelicie cienkim lub okrężnicy prawej).
Często dochodzi tu do angiodysplazji. Do tego celu stosuje się sondy
o kształcie strumienia A i C.
Wady rozwojowe naczyń jelita cienkiego można leczyć z doskonałym
rezultatem przy pomocy metod endoskopowych, takich, jak enteroskopia dwubalonowa. Możliwe jest także oznaczenie obszaru zmienionego
chorobowo w celu wytworzenia optymalnej atmosfery argonu, jak również określenia marginesu bezpieczeństwa. Przy angiodysplazji stosuje
się sondy APC o kształcie strumienia A i C; enteroskopia dwubalonowa
jest wykonywana przy pomocy sondy o kształcie strumienia A.

05
Angiodysplazja – zastosowanie APC

DEWITALIZACJA/ REKANALIZACJA STENOZY/ CYTOREDUKCJA
05
Tryb FORCED APC może służyć do rekanalizacji guza oraz do innych
wskazań. W przypadku usuwania dużych guzów za pomocą APC, stosuje się zwykle odparowanie poprzez ustawienie bardzo wysokiej
mocy (FORCED APC lub PULSED APC, > 60 W).
Resekcja guza, rekanalizacja stenozy
W przypadku, gdy APC służy do redukcji dużej masy guza, efekty są
następujące: tkanka obkurcza się w trakcie aplikacji APC w wyniku
odwodnienia i zwęglania. Martwicza tkanka ulega rozpadowi w ciągu kolejnych dni po zabiegu. W przypadku stenozy, wskazane może
okazać się połączenie APC z innymi metodami endoskopowymi (np.
rozszerzaniem zgłębnikiem), aby zapewnić np. drożność przełyku. Ze
względu na ryzyko akumulacji gazów wybuchowych, odcinki objęte
nitkowatym zwężeniem lub zablokowane należy poddać rozszerzeniu
mechanicznemu przed aplikacją APC.
Ze względu na zalety tego rozwiązania, bezpieczna i skuteczna aplikacja APC zastąpiła w dużej mierze ablację laserową w zastosowaniu
endoskopów giętkich. Sondy APC o kształcie strumienia A i SC nadają
się do tego zastosowania.

06
Aplikacja APC w przypadku wrastania/ zarastania stentów

APC I STENTY

06

Zakładanie stentów
Tryb FORCED APC może zostać zastosowany do otwierania i rekanalizacji stenozy na dużym obszarze, aby ułatwić założenie stentów
(patrz rekanalizacja guza).
Dewitalizacja tkanki przy wrastaniu i zarastaniu stentów bez ich
uszkodzenia.
Tkankę guza, wrastającą w stent nie pokryty powłoką metalową, można poddać dewitalizacji i usunąć przy pomocy APC, nie uszkadzając
w ten sposób samych stentów. Tryb FORCED APC, działający z mocą
średnią, jak również tryb PULSED APC przy wyższej mocy nie powodują znaczącego obciążenia stentów. Sondy APC o kształcie strumienia A i C są odpowiednie do tej aplikacji.
Usuwanie stentów metalowych
Aby bez trudu usunąć stenty, należy najpierw usunąć tkankę, która
zarosła metalową siatkę, jeśli to możliwe, na 1 dzień przed usunięciem
stentu (metoda dwuetapowa). W tym celu, stosuje się FORCED APC lub
PULSED APC (tak, jak w przypadku rekanalizacji).
Skracanie (“przycinanie”) stentów
Jeśli konieczne jest tylko częściowe usunięcie stentów, wystające
końcówki można skrócić za pomocą APC (przycinanie). Należy ustawić
wysoki poziom mocy w trybie FORCED APC i zaaplikować moc do linii
cięcia stentu, przesuwając końcówkę wzdłuż całego jego obwodu tak,
aby nie stykała się ze stentem, w celu rozgrzania i rozpuszczenia metalowej siatki w wyniku wysokiej przewodności elektrycznej. Następnie wystającą końcówkę stentu można usunąć kleszczykami. (UWAGA:
do tego celu nie należy używać trybu PRECISE APC).
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Zastosowanie
techniki hybrydowej

07
Uniesienie tkanki przed resekcją w zabiegu ESD
z użyciem HybridKnife: 4 kroki, 1 instrument
Resekcja guza en bloc

ENDOSKOPOWA DYSEKCJA
PODŚLUZÓWKOWA (ESD)

Resekcja En-bloc guza

07

Technika ESD jest wykorzystywana w układzie pokarmowym do resekcji en bloc w przypadku zmian > 2 cm. Wyłącznie całkowita resekcja
zmian, zbadanych histologicznie, tzw. resekcja R0, zapewnia optymalne warunki dla skutecznego leczenia.
Pierwszy etap polega na uniesieniu zmienionej tkanki błony śluzowej
przy pomocy strumienia wodnego, generowanego przez instrument
HybridKnife. Medium separujące gromadzi się w warstwie podśluzówkowej, tworząc poduszkę wodną, która działa jak bufor, chroniący zewnętrzną ściankę narządu – mięśniówkę. Tkanka jest poddawana resekcji za pomocą funkcji elektrochirurgicznej instrumentu HybridKnife,
przy użyciu odpowiednich trybów pracy systemu VIO 3,4.
Obie funkcje – strumienia wodnego i elektrochirurgii – są dostępne
przez cały czas dzięki instrumentowi HybridKnife. To połączenie funkcji jest główną zaletą procedury HybridKnife dla ESD. Poszczególne
etapy – oznaczenie, uniesienie, cięcie / dysekcja oraz koagulacja –
są realizowane w maksymalnie bezpieczny sposób bez konieczności
zmiany instrumentu. Wszystkie trzy typy instrumentu HybridKnife – I,
T oraz O, nadają się do procedury ESD, w zależności od stylu pracy
i obszaru docelowego.
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08

TUNELOWANIE PODŚLUZÓWKOWE,
RESEKCJA ENDOSKOPOWA (STER)

08

Zgodnie z zasadą stosowaną do POEM, HybridKnife używa się także do
zabiegu STER (tunelowania podśluzówkowego i resekcji endoskopowej). Po uniesieniu, nacięciu i tunelowaniu przeprowadza się resekcję
guza umiejscowionego podśluzówkowo, a następnie jego resekcję en
bloc10.

09
POEM: Miotomia mięśnia zwieracza przełyku instrumentem HybridKnife

PRZEZUSTNA MIOTOMIA ENDOSKOPOWA (POEM)

10
APC nadaje się do ablacji przełyku Barretta,
jak również małych wysepek Barretta

09

Przyczyną achalazji jest osłabienie lub zablokowanie rozkurczu dolnego zwieracza przełyku w trakcie przełykania. Schorzenie to można
skutecznie leczyć za pomocą POEM (przezustnej miotomii endoskopowej), która polega na nacięciu mięśni dolnego zwieracza przełyku6-9.
HybridKnife podnosi błonę śluzową przełyku przy pomocy funkcji
strumienia wodnego i tworzy “poduszkę wodną”. Po wykonaniu cięcia
(o długości 2 cm, około 5 cm nad stenozą), przygotowuje się tunel za
pomocą funkcji elektrochirurgii oraz podnosi się tkankę do wysokości
mniej więcej 2 cm poniżej połączenia żołądkowo-przełykowego. Błona śluzowa jest potrzebna do zakrycia linii miotomii, dlatego konieczne
jest jej oszczędzenie.

ABLACJA PRZEŁYKU BARRETTA
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W celu przeprowadzenia ablacji przełyku Barretta, stosuje się APC
w połączeniu z techniką noża wodnego. Przed ablacją, strumień wodny HybridAPC unosi błonę śluzową. Umożliwia to usunięcie przełyku
Barretta na odpowiedniej głębokości dzięki zwiększeniu mocy APC,
cały zabieg niewymaga wymiany instrumentu. Ablacja następuje stopniowo, na zmianę z unoszeniem tkanki. Ochronna „poduszka wodna”
praktycznie eliminuje ryzyko uszkodzenia mięśniówki czy wystąpienia
zwężeń.
APC stosuje się na całym obszarze struktury Barretta w kierunku od
części dystalnej do proksymalnej, bezkontaktowo. APC można stosować zarówno do dużych obszarów zmienionych chorobowo (do 8-10
cm), jak i – w szczególności – niewielkich wysepek Barretta11-14.

Przy pomocy instrumentu HybridKnife przeprowadza się następnie
miotomię mięśnia zwieracza przełyku, zaczynając około 3 cm poniżej
obszaru cięcia do około 2 cm poniżej połączenia żołądkowo-przełykowego. Stąd można kontynuować miotomię w kierunku proksymalnym
– stosownie do preferencji użytkownika.
Krwawienie można zatamować natychmiast dzięki koagulacji za pomocą HybridKnife. Po przeprowadzeniu miotomii, cięcie zakrywa się
oszczędzoną błoną śluzową, a obszar cięcia zamyka się za pomocą
klamerek. POEM można przeprowadzać przy pomocy instrumentu HybridKnife typu I lub T (w niektórych przypadkach – typu O).

25

Zalecane ustawienia
Zastosowanie

CUT

COAG

Polipektomia/EMR
Jelito ślepe, okrężnica prawa
Elektroda pętlowa

ENDO CUT Q, efekt 1
czas trwania cięcia 1, interwał cięcia 6

FORCED COAG, efekt 2, 60 wat

Dwunastnica
Elektroda pętlowa

ENDO CUT Q, efekt 2
czas trwania cięcia 1, interwał cięcia 6

FORCED COAG, efekt 2, 60 wat

Przełyk, żołądek
Elektroda pętlowa

ENDO CUT Q, efekt 3
Czas trwana cięcia 1,
interwał cięcia 6

FORCED COAG, efekt 2, 60 wat

Odbyt, polipy na szypułach
Elektroda pętlowa

ENDO CUT Q, Effect 4
czas trwania cięcia 1, interwał cięcia 6

FORCED COAG, efekt 2, 60 wat

Sfinkterotomia

ENDO CUT I, efekt 2, czas trwania cięcia
3, interwał cięcia 3

FORCED COAG, efekt 2, 60 wat

Nóż igłowy

ENDO CUT I, efekt 2, czas trwania cięcia
3, interwał cięcia 3

FORCED COAG, efekt 2, 60 wat

ENDO CUT Q, efekt 1,
czas trwania cięcia 4, interwał cięcia1

Znakowanie
FORCED COAG, efekt 1, 20 wat

Papilotomia

Resekcja pełnej grubości

Uchyłek Zenkera
Sonda APC, kształt strumienia A i C

PULSED APC, efekt 1, 40-50 Watt

Nóż / narzędzie elektrochirurgiczne

ENDO CUT Q, efekt 1,
czas trwania cięcia 3, interwał cięcia 1

Krwawienie rozproszone
W prawej okrężnicy, dwunastnica
Sonda APC, dowolny kszałt strumienia

PRECISE APC, efekt 4–5

W pozostałej części jelita i odbycie
Sonda APC, dowolny kształt strumienia

PULSED APC, efekt 2, 10-30 wat

Silne krwawienie wrzodów
Ib-IIa wg skali Forresta
Sonda APC, dowolny kszałt strumienia

FORCED APC, 30–60 wat

IIb wg skali Forresta
Sonda APC, dowolny kszałt strumienia

FORCED APC, 20–40 wat

Silne krwawienie pochodzenia nieżylakowego
Sonda APC, dowolny kszałt strumienia

PULSED APC, efekt 2, 20–40 wat
FORCED APC, 30–60 wat

Krwawienie przewlekłe
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GAVE/popromienne zapalenie błony śluzowej odbytnicy
Sonda APC, dowolny kszałt strumienia

PULSED APC, efekt 2, 10-30 wat

Angiodysplazja
Sonda APC, dowolny kszałt strumienia

PULSED APC, efekt 2, 10–30 wat

JET

Zastosowanie

CUT

COAG

JET

guzy >15 mm:
FORCED APC, >60 wat
guzy < 15 mm:
FORCED APC, 20–50 wat

Cytoredukcja
Sonda APC, dowolny kszałt strumienia

Wrastanie/zarastanie stentów
PULSED APC, efekt 2, 40–60 wat
FORCED APC, 20–40 wat

Sonda APC, dowolny kszałt strumienia

Przycinanie stentów
Sonda APC, dowolny kszałt strumienia

FORCED APC, 30–60 wat

ESD

HybridKnife, typu I, T, O

Nacięcie/ dysekcja:
ENDO CUT Q, efekt 2, czas trwania
cięcia 3, interwał cięcia 3
DRY CUT, efekt 2, 80 wat
(lepsza hemostaza)

Koagulacja:
FORCED COAG, efekt 2, 60 wat

Uniesienie błony śluzowej:
Przełyk: efekt 30–50
Żołądek: efekt 30–50
Okrężnica wstępujące:
efekt 10–15
Okrężnica zstępujące
/odbyt: efekt 20–30

Cięcie / odsłonięcie
ENDO CUT Q, efekt 2, czas trwania
cięcia 3, interwał cięcia 3

Odsłonięcie
SWIFT COAG, efekt 3–4, 70 wat

Uniesienie błony śluzowej:
efekt 30–50

Cięcie / odsłonięcie / miotomia
ENDO CUT Q, efekt 2, czas trwania
cięcia 3, interwał cięcia 3

Odsłonięcie /miotomia:
SWIFT COAG, efekt 3–4, 70 wat
Koagulcja:
FORCED COAG, efekt 2, 50 wat

Uniesienie błony śluzowej:
efekt 30–60

STER

HybridKnife, typu I, T, O

Przezustna miotomia endoskopowa POEM

HybridKnife, typu I, T

Przełyk Barretta
Sonda APC

PULSED APC, efekt 2, 50 wat

HybridAPC

PULSED APC, efekt 2, 60 wat
(pierwsza ablacja)
PULSED APC, efekt 2, 40 wat
(kolejna ablacja)

Uniesienie błony śluzowej:
efekt 40–50
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Informacje
na temat bezpieczeńswa elektrochirurgii i APC

Dobierz odpowiednią elektrodę neutralną

1. IZOLOWANE UŁOŻENIE PACJENTA
•

•

•

•

 łożyć pacjenta na suchym i odizoloU
wanym elektrycznie obłożeniu stołu
operacyjnego.
Z djąć biżuterię i ozdoby ciała (kolczyki,
pierścionki, łańcuszki, zegarki, bransoletki, wyjmowane protezy zębowe);
oklejanie biżuterii i ozdób jest niewystarczające.
Ugiąć ręce i nogi pacjenta lub owinąć
je w obłożenie, tak aby nie dopuścić do
kontaktu z ciałem; unikać kontaktu skóra do skóry w obszarach fałd skórnych
lub fałd piersiowych (pokrywając te
obszary suchą gazą chirurgiczną)
P acjent nie może dotykać przedmiotów
przewodzących prąd (stojaki infuzyjne,
dreny).

Przylep elektrodę neutralną bez pofałdowań

3. WYBÓR POŁOŻENIA ELEKTRODY
NEUTRALNEJ (NE)

4. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
DO PRZYKLEJENIA ELEKTRODY

•

•

•

•

•

•

•

•

2. W
 YBÓR ODPOWIEDNIEJ ELEKTRODY NEUTRALNEJ (NE) 
•

•
•
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Samoprzylepne, dzielone NE są lepszym
rozwiązaniem niż elektrody NE niedzielone czy wielorazowe silikonowe.
U niemowląt stosować pasujące NE.
W miarę możliwości stosować zawsze
dzielone elektrody NE, ponieważ tylko
w ich przypadku istnieje możliwość
monitorowania przez system bezpieczeństwa diatermii chirurgicznej.

Elektroda neutralna może być umieszczona
pod pończochą przeciwzakrzepową

•


Umieszczenie
NE jest możliwe na udzie,
ramieniu lub boku.
NE powinna być umieszczana możliwie
najbliżej pola operacyjnego, zachowując
minimalną odległość 15 cm.
Prąd monopolarny nie powinien przepływać przez zwężenia na ciele (np.
łokcie, kolana).
Umieszczać NE w miarę możliwości
nad przewodzącą elektrycznie tkanką
(tkanka mięśniowa).
NE nie umieszczać na tkance tłuszczowej, kościach/stawach, fałdach
skórnych lub na głowie.
Umieszczać NE w miarę możliwości na
zdrowych tkankach. Unikać blizn, krwawiących miejsc, tatuaży.
Pacjent nie powinien leżeć na NE, na
przewodach lub na złączu przewodów.
Podczas zmiany położenia pacjenta
zwracać uwagę, aby NE i przewód nie
rozłączyły się i nie znajdowały się pod
pacjentem.

Pacjenci z aktywnymi lub pasywnymi
implantami
•
W przypadku pacjentów z rozrusznikiem serca lub innymi przewodzącymi
implantami należy w miarę możliwości
stosować instrumenty bipolarne.
•
W przypadku instrumentów monopolarnych elektrodę neutralną NE należy
umieścić z dala od implantu w taki
sposób, aby droga przepływu prądu nie
przebiegała przez implant. Ustawić na
minimum efekt (napięcie) i ograniczenie
mocy (max. W).

•

 nie przyklejać do miejsc owłosioNE
nych. Ogolić miejsce aplikacji NE.
Miejsce aplikacji NE musi być suche
i odtłuszczone.

5. PRAWIDŁOWE UMIESZCZENIE
ELEKTRODY NEUTRALNEJ
•
•

•

•

•

 przycinać NE.
Nie
Podłużne elektrody neutralne umieszczać zawsze dłuższą krawędzią
w kierunku pola operacyjnego.
Umieszczać NE tak, aby cała powierzchnia przylegała do skóry pacjenta, bez
pofałdowań; unikać powstawania
pęcherzyków powietrza.
W przypadku pacjentów z pończochami
przeciwzakrzepowymi NE można umieścić pod pończochą, odsłaniając złączę
i przewód.
Samoprzylepne NE stosować tylko
jednokrotnie.

6. UNIKANIE ZAPŁONU SUBSTANCJI
ŁATWOPALNYCH
•

W

polu operacyjnym unikać gazów
łatwopalnych i utleniających (np. gazy
anestetyczne lub endogenne).

Ważne zasady
stosowania APC

1. WYŻSZA SKUTECZNOŚĆ VIO
Używając technologii VIO/APC-2 należy brać pod uwagę fakt, że jej
skuteczność jest wyższa o 50% w porównaniu z technologią ICC/
APC-300.

2. S
 ONDA APC ZAWSZE W POLU WIDZENIA
Aby uniknąć uszkodzenia końcówki endoskopu oraz kanału instrumentu, sonda APC powinna wystawać z endoskopu na odległość co
najmniej 10 – 15 mm – oznacza to, że pierwszy czarny pierścień
dystalny sondy APC musi być widoczny. Przy aplikacji dynamicznej,
endoskop musi zawsze poruszać się w przód i w tył razem z sondą
APC, nigdy samodzielnie.

6. UNIKAĆ ZBLIŻANIA SONDY DO PRZEDMIOTÓW METALOWYCH
Nie zbliżać dystalnego końca aktywnej sondy APC do metalowych
zacisków, co może spowodować iskrzenie i mimowolną koagulację.
Dlatego też w przypadku, gdy w grę wchodzą metalowe stenty
o odsłoniętych drutach, należy trzymać sondę w odpowiedniej odległości od nich. Iskrzenie może skutkować przypadkowym zwęgleniem
drutu. W innych przypadkach, efekt ten może być pożądany, np. przy
skracaniu stentów metalowych („przycinanie stentów”).
Uwaga: korzystając z trybu PRECISE APC nie należy pozwalać na
kontakt sondy z metalem ze względu na regulację strumienia plazmy.

7. DEFLAGRACJA/ WYBUCH GAZU
3. PRACOWAĆ WYŁĄCZNIE PRZY DOBREJ WIDOCZNOŚCI
Dobra widoczność jest niezbędna zawsze w trakcie aplikacji APC.
Nawet w przypadku, gdy dozwolone jest skierowanie urządzenia
w niewidoczny punkt, za fałdę tkanki, należy pamiętać, że aplikacja
tego rodzaju wymaga odpowiedniej praktyki i doświadczenia.

4. KONTROLOWANIE GŁĘBOKOŚCI PENETRACJI I MOCY
URZĄDZENIA
Głębokość penetracji energii cieplnej przy zastosowaniu APC zależy
od szeregu czynników (patrz wyżej). Podczas APC, należy zachować
szczególną ostrożność, oddziałując na struktury o cienkich ściankach,
w szczególności okrężnicę wstępującą; należy w tym przypadku stosować niewielką moc oraz krótki czas aktywacji.

Ze względu na niebezpieczeństwo, że jelita nie są całkowicie
oczyszczone, istnieje możliwość deflagracji, a w najgorszym razie –
wybuchu endogennych gazów palnych w jelicie. Aby tego uniknąć,
należy stosować następujące środki ostrożności:
•
•
•
•

•
•

 nikać środków przeczyszczających zawierających cukier
U
Przeprowadzić płukanie jelita grubego bezpośrednio przed planowanym zabiegiem
Usunąć pozostałości kału w pobliżu miejsca zastosowania APC
Usunąć gazy za pomocą urządzeń drenujących lub ssących
(wprowadzanie rurki do jelita, nadmuchiwanie, w razie konieczności – kilkukrotne odsysanie)
Wprowadzić do jelita gazy obojętne, jak CO2 lub argon
Nie udrażniać zwężeń i zamknięć nitkowatych w pierwszej
kolejności za pomocą APC

5. U
 NIKANIE KONTAKTU Z TKANKĄ
Specjalnej końcówki sondy APC nie należy dociskać do błon śluzowych w trakcie aplikacji, aby uniknąć spowodowania rozedmy przez
emitowany gaz argonowy. W przypadku bezpośredniego kontaktu
z tkanką, sonda może spowodować koagulację lub perforację tkanki.
Podczas aplikacji dynamicznej zaleca się aktywowanie APC wyłącznie w momencie, gdy endoskop i sonda są podniesione. Zwłaszcza
w przypadku narządów o szczególnie cienkich ściankach, takich,
jak okrężnica prawa czy dwunastnica, należy zadbać o utrzymanie
odpowiedniej odległości pomiędzy końcówką sondy a tkanką (> 1 mm)
i nie kierować sondy poprzecznie do ścianki. Wysokie stężenie prądu
i lokalny efekt termiczny mogą prowadzić do perforacji.
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Słowniczek
Elektroda aktywna
Część instrumentu elektrochirurgicznego,
która doprowadza prąd do tkanki pacjenta
w celu osiągnięcia określonego rezultatu
Koagulacja plazmą argonową
Bezkontaktowa koagulacja monopolarna.
Przewodzący prąd gaz argonowy (plazma
argonowa) przewodzi prąd do tkanki za pośrednictwem łuków elektrycznych. Skrót: APC

Wysoka częstotliwość
W przypadku elektrochirurgii (norma IEC
60601-2-2): częstotliwość wynosząca co najmniej 200 kHz. Skrót: HF, także częstotliwość
radiowa (RF)

Elektrochirurgia bipolarna
Technika elektrochirurgiczna, w której obie
elektrody umieszczone są w jednym instrumencie

Generator wysokiej częstotliwości
Urządzenie lub jego element odpowiedzialny
za zamianę prądu stałego lub prądu zmiennego o niskiej częstotliwści w prąd wysokiej
częstotliwości stosowany w elektrochirurgii

Odwodnienie
Osuszanie tkanek biologicznych

Karbonizacja
Zwęglenie tkanki biologicznej

Dewitalizacja
Uśmiercanie tkanki biologicznej

Koagulacja
1. Denaturacja białek. 2. Efekt elektrochirurgiczny, w wyniku którego białka ulegają
koagulacji i tkanka się kurczy

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)
Elektroda
Przewodnik dostarczający lub przyjmujący
prąd, np. elektroda aktywna, neutralna
Częstotliwość
Ilość okresów na sekundę, podczas których
kierunek prądu zmienia się dwukrotnie. Jednostka: Hertz (Hz). 1 kHz = 1000 Hz
Hemostaza
Zatrzymanie przepływu krwi
Chirurgia HF
Wykorzystanie prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości na tkance biologicznej
w celu wygenerowania energii cieplnej,
umożliwiającej wykonanie cięcia chirurgicz-
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nego. Synonimy: chirurgia wysokiej częstotliwości, diatermia, chirurgia częstotliwości
radiowych (RF) surgery

Zmiana patologiczna
Uszkodzenie, rana lub zniszczenie struktury
anatomicznej lub czynności fizjologicznej
Moc
Energia na sekundę. Moc elektryczna jest
iloczynem napięcia i natężenia. Jednostka:
wat (W)
Elektrochirurgia monopolarna
Procedura z użyciem elektrochirurgii, podczas
której wykorzystywana jest elektroda aktywna do wykonywania zabiegu, a elektroda
neutralna zamyka obwód pacjenta
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
Cięcie
Działanie elektrochirurgiczne, podczas którego płyn śródkomórkowy ulega gwałtownemu
odparowaniu i pękają ściany komórek
Jakość cięcia
Natura cięcia, w szczególności w odniesieniu
do zakresu koagulacji na brzegach cięcia. Pożądana jakość cięcia zależy od zastosowania.
Gęstość prądu
Przepływ prądu przez pole powierzchni przekroju. Im wyższa gęstość prądu, tym więcej
ciepła powstaje
Termofuzja
Fuzja tkanek przez koagulację
Odparowanie
Odparowanie tkanki
Oparzenia od elektrody neutralnej
Oparzenie wynikające z nadmiernego wytwarzania ciepła, co ma związek ze zbyt wysoką
gęstością prądu pod lub na elektrodzie
neutralnej
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