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Belangrijke aanwijzing

Erbe Elektromedizin GmbH heeft deze brochure en de in-
steladviezen met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Desondanks vallen fouten niet geheel uit te sluiten. De in 
de insteladviezen verstrekte gegevens vormen geen grond 
tot aanspraken jegens Erbe Elektromedizin GmbH. Mocht 
zich op grond van dwingende wettelijke bepalingen een 
aansprakelijkheid voordoen, dan blijft deze beperkt tot op-
zet en grove nalatigheid.

De gegevens over insteladviezen, applicatieplaatsen, appli-
catieduur en het gebruik van instrumenten berusten op 
klinische ervaringen, waarbij afzonderlijke klinieken en 
artsen onafhankelijk van de gegeven adviezen de voorkeur 
kunnen geven aan andere instellingen. Het gaat hier 
slechts om richtwaarden, die door de chirurg moeten wor-
den getoetst op toepasbaarheid. Afhankelijk van de indivi-
duele omstandigheden kan het nodig zijn af te wijken van 
de gegevens in deze brochure.

Door onderzoek en klinische ervaringen is de geneeskunde 
onderhevig aan voortdurende ontwikkelingen.

Ook daarom kan het zinvol zijn om af te wijken van de ge-
gevens.

INHOUDSOPGAVE

▻U

02



HF-chirurgie, synoniemen elektrochirurgie, radiofrequentiechirurgie en 

diathermie, is het meest gebruikte chirurgische procedé in de OK. In 

vrijwel iedere operatiekamer ter wereld staat een HF-chirurgieapparaat, 

dat in alle operatieve vakdisciplines wordt gebruikt, zowel in klinieken 

als in artsenpraktijken. De gebruiker heeft de beschikking over talrijke 

HF-chirurgische instrumenten - voor open chirurgische, laparoscopische 

en flexibele endoscopische ingrepen. 

Zeker voor minimaal invasieve technieken heeft HF-chirurgie de voor-

waarden geschapen voor grensverleggende nieuwe therapeutische 

mogelijkheden.
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Nut van het thermisch effect 
in de geneeskunde

In de HF-chirurgie wordt hoogfrequente elektrische energie toegepast op 
biologisch weefel voor

☑	 Snijden
☑	 	Coaguleren	(bloed	stelpen)
☑	 	Devitaliseren	(vernietigen)	van	weefsel	of
☑	 	Thermofusie	(afsluiten	“sealen”	van	vaten)

HF-wisselstroom in een bereik van min. 200 kHz wordt via een instrument 
overgedragen op het (elektrisch geleidende) weefsel van de patiënt. Het 
HF-chirurgieapparaat stelt de geschikte stroomvorm ter beschikking, die 
wordt omgezet in warmte en de volgende uitwerkingen op het weefsel 
heeft:

DE INVLOEDSGROOTHEDEN OP HET THERMISCH EFFECT

Weefseleigenschappen:	
Wanneer de snijelektrode door weefsel met variërende elektrische weer-
stand gaat, bijv. spieren of bloedvaten, dan past het HF-chirurgieapparaat 
de uitgangsspanning aan. Vet- en klierweefsel hebben bijvoorbeeld een 
hogere elektrische weerstand. Daarom is een regeling nodig om hetzelfde 
weefseleffect te verkrijgen. 

Vermogensdosering:	
De automatische vermogensdosering van het HF-chirurgieapparaat maakt 
een homogeen en reproduceerbaar snijeffect mogelijk, onafhankelijk van 
de invloedsgrootheden: weefsel, elektrodevorm en werkwijze. Het sensor-
systeem van modern geregelde HF-chirurgieapparaten registreert continu 
de parameters stroom, spanning en vonkintensiteit en doseert ze naarge-
lang de behoefte op een optimaal vermogensniveau. Het principe: zo veel 
vermogen als nodig, en dat zo weinig mogelijk. Het doel: meer veiligheid 
voor patiënt en chirurg.

Hoe hoger de stroomdichtheid en spanning, 
des te duidelijker het hemostase-effect

VIO-HF-chirurgiesysteem met display 
voor CUT- en COAG-instellingen

01 02
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… in vergelijking tot de fijnere naaldelektrode

Het grotere contactvlak van de spatelelektrode levert 
een sterker coagulatie-effect ...

Werkwijze:	
De CUT- en COAG-modes zorgen voor verschillende weefseleffecten en 
worden daarom door de chirurg voor de desbetreffende toepassing  (snij-
den, coaguleren, weefseldevitalisering of thermofusie) op het chirurgieap-
paraat ingesteld (afb. 2).

Vorm	van	de	actieve	elektrode:	
Via een groter elektrodeoppervlak (bijv. meselektrode, afb. 3) wordt een 
groter vermogen afgegeven in vergelijking tot een kleinere elektrode (afb. 
4). Het hemostase-effect aan de snijranden is daardoor duidelijker bij de 
meselektrode.

Snijden:	
De snijkwaliteit is door de regeling grotendeels onafhankelijk, maar kan 
door de snijsnelheid en -diepte worden beïnvloed.

Meer	info	zie:	
VIO productfamilie, nr. 85140-190
Grondbeginselenbrochure HF, nr. 85800-503

04
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EFFECT VAN VERWARMING OP 
BIOLOGISCH WEEFSEL

37-40° C
geen

vanaf ~ 40° C
hyperthermie: 
beginnende weefselbeschadiging, oedeemvorming, 
afhankelijk van de applicatieduur kan het weefsel herstellen  
of afsterven (devitalisering)

vanaf ~ 60° C
devitalisering (doden)  
van de cellen, krimpen van het bindweefsel door denaturering

~ 100° C
verdamping van de weefselvloeistof,  
afhankelijk van de verdampingssnelheid:
•  krimpen van het weefsel door desiccatie (uitdroging) of
•  snijden door mechanisch scheuren van het weefsel

vanaf ~ 150° C
carbonisatie (verkoling)

vanaf ~ 300° C
vaporisatie (verdamping van het complete weefsel)

Bron: J. Helfmann, Thermal effects. In: H.-Peter Berlien,  
Gerard J. Müller (Hrsg.); Applied Laser Medicine. Springer- 
Verlag Berlin Heidelberg, 2003.
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SNIJDEN 05,06

Snijeffecten ontstaan vanaf spanningen van 200 V door vonkvorming tus-
sen elektrode en weefsel. Elektrische energie wordt omgezet in warmte 
met temperaturen van 100 °C en hoger. Intra- en extracellulaire vloeistof 
verdampt, celmembranen worden vernietigd. 

Deze microcellulaire vaporisaties leiden tot een HF-chirurgische incisie 
met gecoaguleerde zones aan de snijranden (afb. 5).
HF-chirurgische snij-instrumenten zijn bijvoorbeeld naald-, mes- of luse-
lektroden.

Andere	kenmerken	van	de	HF-chirurgische	incisie:
☑ precieze incisie zonder mechanische druk op het weefsel
☑  reproduceerbare hemostase aan de snijranden (coagulatie-effect), 

minder bloedverlies

Op zowel de elektrodehouders als op de voetschakelaar heeft de snijfunc-
tie de kleur geel. De gebruiker kan kiezen tussen verschillende elektro-
dehouders of voetschakelaars in verschillende uitvoeringen, geheel naar 
eigen voorkeur (afb. 6a+b).

DEVITALISEREN 07

Met deze HF-chirurgische techniek worden weefselanomalieën, laesies of 
tumoren gericht vernietigd. 

Vanaf een temperatuur van 50 - 60 °C is de celbeschadiging onomkeer-
baar. De argonplasma-coagulatie als non-contactmethode (afb. 7) is het 
uitgelezen middel in de bronchiale en gastro-enterologische endoscopie 
(zie hoofdstuk Argonplasma-coagulatie). 

Postoperatief wordt het gedevitaliseerde weefsel via stofwisselingspro-
cessen in het lichaam afgevoerd, waardoor dit proces ook als ablatie wordt 
aangeduid.

HF-chirurgische incisie met een meselektrode Devitalisering van een laesie met argonplasma-coagulatie

06
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Internationaal gestandaardiseerd staat geel 
voor snijden en blauw voor coaguleren
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Naast de keuze van de modes 
kan de gebruiker ook effecten instellen op het display

Contactcoagulatie met bipolaire pincet Met de BiClamp vindt een betrouwbare thermofusie van vaten plaats

COAGULEREN 08,09

Door de omzetting van elektrische energie in warmte ontstaan bij coa-
gulatie weefseltemperaturen van 60 tot 100 °C. Intra- en extracellulaire 
vloeistof verdampt zonder de celstructuur te vernietigen.

De	effecten	van	weefselcoagulatie:
☑  Eiwitmoleculen worden gedenatureerd
☑ Weefsel verschrompelt
☑  Vaten worden gesloten
☑  Gevolg van deze processen: bloedstelping (hemostase)

Coagulaties kunnen in direct contact met het weefsel worden toegepast, 
bijv. met een bolelektrode, pincet of klem (afb. 8), maar ook contactloos. 
Afhankelijk van de elektrodevorm en de coagulatie-mode ontstaan ofwel 
puntvormige ofwel coagulaties met een groot oppervlak. Stroomsterkte en 
applicatieduur beïnvloeden de dieptewerking van het coagulatie-effect. Bij 
de contactloze toepassing wordt HF-stroom overgedragen via de vorming 
van vonkjes.
Op zowel de elektrodehouder als op de voetschakelaar  heeft de coagula-
tietoets de kleur blauw.

De gebruiker kan op het HF-chirurgieapparaat verschillende coagulatie-
vormen selecteren en afhankelijk van de ingreep variëren en modificeren 
(afb. 9).

09
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THERMOFUSIE (AFSLUITEN VAN VATEN) 10

Terwijl de coagulatie primair wordt gebruikt voor hemostase en devitali-
sering, worden met thermofusie bloedvaten en weefselbundels voor het 
doorsnijden afgesloten. Bij vaten tot 7 mm diameter* is geen clip of draad 
nodig, de thermofusie is een bescherming tegen nabloedingen. 

Het weefsel wordt met het BiClamp-instrument vastgepakt en met de pas-
sende stroomvorm van het VIO-systeem (BiClamp-mode) wordt thermofu-
sie toegepast (afb. 10). Een AUTO-STOP-functie schakelt de stroomappli-
catie uit zodra optimale thermofusie is bereikt. Een wezenlijk voordeel van 
de BiClamp-procedures: De thermofusie is beperkt tot het grijpgedeelte 
van het instrument. Laterale thermische beschadigingen worden tot een 
minimum beperkt, aangrenzend weefsel wordt ontzien.

Op veel toepassingsgebieden, bijvoorbeeld in de algemene chirurgie 
(schildklier-resectie) of gynaecologie (vaginale hysterectomie), levert dit 
vanuit dit aspect voordelen op die relevant zijn voor de veiligheid.
Voor open chirurgische en laparoscopische ingrepen heeft  de chirurg ver-
schillende BiClamp-instrumenten ter beschikking.

* sommige modellen, al naar gelang de specificatie
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HF-chirurgische procedures

MONOPOLAIRE TECHNIEK 11

Bij de monopolaire HF-chirurgie vloeit HF-stroom in een gesloten cir-
cuit – van het apparaat naar het instrument, door het lichaam van de 
patiënt naar de neutrale elektrode en van daar weer terug naar het 
apparaat (afb. 11). De stroomsterkte is op ieder punt in de stroomkring 
hetzelfde, dus zowel aan het distale uiteinde van het instrument, bij de 
actieve elektrode, als bij de „passieve“ neutrale elektrode. 

Op de puntvormige applicatieplaats zorgt de hoge stroomdichtheid 
voor een effect, bijvoorbeeld een incisie of een coagulatie, terwijl 
het huidoppervlak bij de grootvlaks neutrale elektrode door de lage 
stroomdichtheid slechts minimaal, voor de patiënt niet merkbaar wordt 
verwarmd.

Omdat bij de monopolaire techniek stroom door het lichaam van de 
patiënt loopt, moet voor een veilig gebruik een paar aspecten in acht 
worden genomen. In het hoofdstuk „Tips voor een veilig gebruik“ ge-
ven wij meer advies hierover. Toch heeft ook de monopolaire techniek 
voordelen in vergelijking tot de bipolaire techniek. Bijvoorbeeld, mono-
polaire snijelektroden zijn beter te hanteren.

BIPOLAIRE TECHNIEK 12

Bij bipolair gebruik van HF-chirurgie zijn instrumenten met twee ge-
integreerde actieve elektrodepunten nodig. Stroom loopt alleen in 
het gedefinieerde weefselgebied tussen de twee polen en niet door 
het lichaam van de patiënt (afb. 12). Een neutrale elektrode is bij de 
bipolaire techniek niet nodig, potentiële risico‘s van de monopolaire 
HF-chirurgie komen te vervallen. 

Zeker bij delicate ingrepen zoals in de neurochirurgie, maar ook bij 
KNO, gynaecologie en minimaal invasieve chirurgie biedt de bipolaire 
techniek voordelen.
Klassieke bipolaire instrumenten zijn elektrochirurgische pincetten of 
thermofusie-instrumenten voor het afsluiten van vaten en laparosco-
pische snij-instrumenten.

De	voordelen	van	de	bipolaire	techniek	in	één	oogopslag:
☑   geen neutrale elektrode nodig
☑   er ontstaan slechts geringe lekstromen
☑  het risico van onbedoelde verbrandingen bij de patiënt bij  

aanraking van geleidende voorwerpen is minimaal
☑  geringere elektrische interferentie van pacemakers of van  

apparaten die op de patiënt zijn aangesloten (ECG, EEG)

HF

HF

NE

HF

HF

Stroomkring bij de monopolaire HF-chirurgie

11

Stroomkring bij de bipolaire HF-chirurgie

12
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ARGONPLASMA-COAGULATIE (APC) 13

Een speciale vorm van monopolaire HF-chirurgie is de argonplas-
ma-coagulatie, waarbij stroom via geïoniseerd argon (argonplasma) 
wordt overgedragen. Vonken ontsteken zonder dat de sonde direct 
contact maakt met het weefsel (afb. 13).

De APC wordt ingezet om diffuse bloedingen te coaguleren en om 
puntvormige of grotere weefselanomalieën te devitaliseren. De con-
tactloze techniek heeft als voordeel dat het instrument niet aan het 
gecoaguleerde weefsel kan blijven kleven. Hierdoor wordt scheuren 
van het weefsel vermeden. Als gevolg van de toegepaste techniek is 
het gecoaguleerde oppervlak homogeen en bevat geen onderbrekin-
gen: De APC-beam gaat op grond van weerstandsveranderingen door 
weefseldesiccatie automatisch van gecoaguleerde naar minder gecoa-
guleerde plaatsen.

Het voornaamste toepassingsgebied van de APC is de interventionele 
gastro-enterologie voor de endoscopische behandeling van bloedin-
gen en devitalisering van opvallende weefselstructuren. Daarnaast 
wordt APC ook gebruikt in de open chirurgie en interventionele bron-
choscopie.

NE

HF

HF

Ar

APC is een speciale vorm van monopolaire HF-chirurgie

13

APC-modes	zijn:
☑   PULSED APC (met pulserende APC-beam)
☑   FORCED APC (met sterk hemostase-effect)
☑   PRECISE APC (voor zeer nauwkeurige effecten)

De	voordelen	van	APC	in	het	gastro-intestinale	gebied:
☑   snelle, brede coagulatie van oppervlakkige bloedingen
☑   doseerbare coagulatie dieptes
☑   gering perforatierisico, ook bij dunwandige structuren
☑   minimale rookontwikkeling, goed zicht op het doelgebied  

van de operatie
☑   minimale carbonisatie, goede wondgenezing
☑   APC kent in vergelijking tot laser weinig complicaties en is  

goedkoop

Argonondersteund	snijden
Bij het argonondersteund snijden werken verschillende effecten sa-
men. Het resultaat hiervan is minimale carbonisatie en een geringe 
rookontwikkeling.
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14 16 18 2120 22

15 17 19

BIPOLAR PRECISE CUT  21

Voor de preparatie en dissectie van zeer 
fijne structuren, bijvoorbeeld in de micro-
chirurgie.

BIPOLAR CUT, BIPOLAR CUT+/++ 22

Voor resectie van de prostaat, resectie in de 
blaas, TURP/TUR, hysteroscopische resec-
tie. Snelle vonkopbouw, directe aansnijding. 
Homogene, geregelde opbouw van de vonk 
bij geringere energie-toevoer.

HIGH CUT 14

Voor snijden in vethoudende structuren of 
onder water (bijv. TUR). Sterke hemostase 
aan de snijranden. Regeling van de vonk-in-
tensiteit.

AUTO CUT  15

Standaard-mode voor snijden met minimale 
necrose en reproduceerbare snijkwaliteit. 

ARGON AUTO CUT  16

Mode voor argonondersteund snijden. 
Minimale carbonisatie, minimale rook-
gasvorming. Daardoor goed postoperatief 
genezingsproces.

PRECISE CUT  17

Voor zeer fijn snijden met precieze vermo-
gensaanpassing in effectniveaus. Bijvoor-
beeld in de microchirurgie met zeer fijne 
snij-instrumenten.

ENDO CUT I 18

De gefractioneerde snij-vorm voor de papil-
lotomie of andere naald-/draad-applicaties 
in de endoscopie. De snij- en coagulatiecycli 
kunnen individueel worden aangepast.

ENDO CUT Q 19

Voor de endoscopische poliepectomie met 
lus. Snij- en coagulatiecycli kunnen indi-
vidueel worden aangepast om bloedingen 
of perforaties tot een minimum te beperken.

DRY CUT  20

Snijvorm met duidelijke hemostase door 
spanningsregeling en gemoduleerde 
stroomvormen. Bijvoorbeeld voor operaties 
waarbij een goede primaire hemostase 
nodig is.

CUT

Overzicht CUT- en COAG-modes

monopolar bipolar
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23

24

25

26

27

28

31

32

29

30

33

34

FORCED APC, PULSED APC,  
PRECISE APC 27

dekken de complete bandbreedte van 
alle contactloze APC-coagulaties af. Voor 
endoscopische of open chirurgische bloed-
stelping of voor oppervlaktecoagulatie en 
-devitalisering.

SPRAY COAG  28

Contactloze en efficiënte oppervlaktecoa-
gulatie met geringe thermische dieptewer-
king. Geschikt voor weefseldevitalisering 
of voor hemostase van diffuse bloedingen. 
Hoge carbonisatie-effecten.

FORCED COAG  29

Snelle en effectieve standaardcoagulatie 
met gemiddelde thermische dieptewerking. 
Lichte carbonisatie-effecten.

SOFT COAG  30

Coagulatie met dieptewerking, zonder car-
bonisatie, daarom vrijwel geen vastkleven 
van de elektrode. Wordt ondersteund door 
de vermogensregeling.

CLASSIC COAG  23

De preparatievorm voor de adominale en 
hartchirurgie. Laaggewijze exacte prepara-
tie en dissectie. Geringe vonkvorming, daar-
om geringe carbonisatie. Minimale laterale 
beschadiging van de snijranden.

SWIFT COAG  24

De effectieve en snelle coagulatie met dui-
delijke hemostase, die ook geschikt is voor 
preparaties. 

TWIN COAG  25

Voor tegelijkertijd activeren van twee 
instrumenten met slechts één HF-chirurgie-
apparaat – gelijkblijvende vermogensafgif-
te zonder vermogensverlies.

PRECISE COAG  26
Voor microchirurgische coagulaties in het 
onderste vermogensbereik. Precieze vermo-
gensinstellingen en effecten.

BIPOLAR SOFT COAG 
BIPOLAR SOFT COAG+/++  31

Vorm voor veilige coagulatie bij de bipolaire 
resectie in zoutoplossing en voor pin-
cet-coagulatie.

BICLAMP  32

Ondersteunt de Erbe. BiClamp instrumenten 
met stroomvorm voor een optimale ther-
mofusie van vaten en weefselstructuren. 
Tot een vaatdiameter van 7 mm geen clip of 
draad nodig.

BIPOLAR FORCED COAG  33

De snelle, effectieve bipolaire stan-
daard-coagulatie met gemiddelde hemo-
stase.

BIPOLAR PRECISE COAG  34

Voor de preparatie en coagulatie van zeer 
fijne structuren, bijvoorbeeld in de micro-
chirurgie.

COAG

monopolar bipolarbipolar
11



Monopolaire laparoscopische 
haakelektrode

FiAPC-sonde voor de flexibele, 
interventionele endoscopie

SNIJ-INSTRUMENTEN 

Bij de snij-instrumenten kan de gebruiker kiezen tussen monopolaire 
(afb. 35+36) en bipolaire elektroden (afb. 37). Bipolaire snij-instru-
menten hebben een actieve en een passieve pool (ring). Bij een aantal 
laparoscopische instrumenten kan de snijdiepte worden ingesteld door 
een in lengte verstelbare naald.

INSTRUMENTEN VOOR DE DEVITALISERING 

Met argonplasma-coagulatie kunnen weefselanomalieën in het gastro-in-
testinale en tracheobronchiale kanaal worden gedevitaliseerd. Een geïn-
tegreerd veiligheidsfilter in de FiAPC-sonde beschermt tegen cross-con-
taminatie van apparaat en sonde (afb. 38).

Meer	info	zie:	
FiAPC-sondes prospectus, nr. 85100-140

Instrumenten

37

36

35Monopolaire meselektrode 
voor de open chirurgie

Bij de bipolaire snijelektrode 
voor de laparoscopie loopt de bipolaire stroom 

tussen naald en ringelektrode

38
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Bipolaire laparoscopische tang

Monopolaire bronchoscopiesonde

COAGULATIE-INSTRUMENTEN 

Het overzicht toont een selectie van gangbare mono- en bipolaire 
coagulatie-instrumenten voor open chirurgische (afb. 39+40), laparo-
scopische (afb. 41) en flexibele endoscopische (afb. 42) ingrepen. Om 
adhesie van het gecoaguleerde weefsel aan de instrumentpunten tot 
een minimum te beperken worden hoogwaardige materialen gebruikt.

De	voordelen	van	een	antihechtlaag	bij	contactcoagulatie:
☑  minder hechting van het instrument aan het gecoaguleerd weef-

sel vermindert het risico dat vaten na de coagulatie weer worden 
opengetrokken

☑  de volledige functionaliteit van de elektrode blijft tijdens de 
ingreep behouden, met als resultaat constante coagulatie-eigen-
schappen bij gelijkblijvend vermogen

☑  door geringe vervuiling heeft het instrument een langere levens-
duur 

Door de vorm van de elektrode, stroomvorm en applicatieduur kan de 
oppervlakte- en dieptespreiding van de coagulatie worden beïnvloed. 
Het HF-chirurgische pincet is het „klassieke“ instrument om bloedva-
ten of weefselbundels te coaguleren (afb. 39). De gebruiker kan kiezen 
tussen verschillende lengtes en vormen met verschillende bladuitvoe-
ringen.

INSTRUMENTEN VOOR DE THERMOFUSIE 

Door thermofusie met het BiClamp-instrument worden vaten en weef-
sel op betrouwbare wijze gesloten – zowel met open chirurgische – 
als laparoscopische instrumenten. Bij enkele BiClamp-modellen is het 
gebruik van draad of clip bij vaten tot een diameter van 7 mm niet 
nodig.

De stroomvorm van het VIO-systeem beperkt de laterale thermische 
verwarming buiten de grijpzone van de bladen tot een minimum. Daar-
door wordt schade van aangrenzende structuren geminimaliseerd.
BiClamp kan in verschillende lengtes en met verschillende bladvormen 
veelzijdig worden ingezet (afb. 43).

Meer	info	zie:	
BiClamp prospectus, nr. 85100-139

Bipolair instrument voor thermofusie: 
BiClamp

41

40

39

Monopolaire bolelektrode 
voor de contact- en spray-coagulatie

Bipolaire pincet voor de open chirurgie

42 43
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SCHILDKLIER-RESECTIE MET BICLAMP 

Met een bipolaire klem vindt thermofusie plaats van de toevoervaten naar 
de schildklier (afb. 44). Bij deze open chirurgische techniek wordt een zo 
klein mogelijke (minimaal invasieve) toegang tot de vaatstructuren gecre-
eerd. Meestal is het niet nodig om gebruik te maken van clip- of hecht-
materiaal voor ligatuur van het bloedvat, waarvoor meer preparatieruimte 
nodig zou zijn.
De thermofusie met de BiClamp en de passende instelling van het HF-chi-
rurgieapparaat minimaliseren de kans op nabloedingen.

De	voordelen	in	één	oogopslag:
☑     minimale laterale beschadiging van aangrenzende structuren
☑     vorm van de elektrode bladen maakt een precieze incisietechniek en 

heeft daardoor postoperatief een goed resultaat

LEVERRESECTIE 

HF-chirurgie wordt vaak toegepast bij operatieve ingrepen aan de lever. 
Met de monopolaire meselektrode  en de modes AUTO CUT en DRY CUT 
worden de snijranden bij een partiële leverresectie gecoaguleerd. Bloedin-
gen aan de snijranden, maar ook oppervlakkige bloedingen van de lever of 
het leverbed kunnen met APC homogeen worden gecoaguleerd.

HF-chirurgie	in	combinatie	met	waterstraal-chirurgie
Ook na de partiële leverresectie met de waterstraal-applicator wordt 
HF-chirurgie ingezet (afb. 45). Met een HF-chirurgisch pincet, de BiClamp 
techniek of met de monopolaire elektrode vindt dissectie van de losgepre-
pareerde bloedvaten van de lever plaats. Grotere vaten moeten worden 
voorzien van een clip of draad.

Verdere	voordelen:
☑    minder bloedverlies
☑    kortere operatietijd

Door middel van kleine incisies tijdens een schildklieroperatie heeft men 
postoperatief een goed cosmetisch resultaat

Met de waterstraal worden bloedvaten vrijgespoeld en kunnen 
vervolgens HF-chirurgisch worden gecoaguleerd en doorgesneden

44 45

Toepassing 
in de vakdisciplines

HF-chirurgie wordt toegepast in vele vakdisciplines. 

De volgende toepassingsvoorbeelden geven aan hoe veelzijdig deze chirurgische techniek is.

Algemene chirurgie
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Open chirurgische preparatie

HF-CHIRURGISCHE PREPARATIE

Met de elektrodehouder en mes-, naald- of bolelektrode kan HF-chirur-
gisch gesneden, gecoaguleerd en geprepareerd worden, bijvoorbeeld in de 
algemene chirurgie (afb. 46). Zowel bij het openen van de buikholte als bij 
de dissectie van peritoneaal weefsel wordt HF-chirurgie gebruikt.

Door de keuze van elektrodevorm en met bepaalde instellingen van het 
VIO-systeem kan de chirurg flexibel reageren op elke situatie. Voor fijn 
snijden met geringe hemostase worden naaldelektroden gebruikt en 
snij-modes als PRECISE CUT of AUTO CUT. Voor snijden in sterk gevascula-
riseerd weefsel zijn grootvlaks elektroden als de meselektrode en modes 
met een duidelijk hemostase-effect nodig (AUTO CUT of DRY CUT).

Verdere	voordelen:
☑     de VIO-modes kunnen via effectniveaus worden gedoseerd
☑     verschillende elektrodehouders of voetschakelaars maken een indivi-

duele werkstijl mogelijk

46

Abdominaal chirurgie
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APC-APPLICATIE IN HET GASTRO-INTESTINAAL KANAAL 

Voor de hemostase van diffuse bloedingen in slokdarm, maag (afb. 47) en 
darm en voor de devitalisering van laesies kunnen op het APC-apparaat 
verschillende instellingen en modes (zoals PULSED APC, FORCED APC en 
Precise APC) worden gekozen. APC-sondes hebben verschillende mond-
stukken en maken afhankelijk van het sondemodel punt- of vlakvormige 
coagulatiezones mogelijk.
Het diepte-effect is zelfbegrenzend, daarom is het risico van perforaties 
in verregaande mate uitgesloten.
 
Verdere	voordelen:
☑  contactloze procedure, geen vastplakken van reeds  

gecoaguleerd weefsel 
☑  snelle, effectieve en homogene coagulatie ook van grote  

oppervlakken
☑  minimale carbonisatie
☑  minimale rookontwikkeling, daarom goed zicht op het operatieveld

ENDO CUT VOOR POLIEPECTOMIE EN ANDERE  
ENDOSCOPISCHE RESECTIEMETHODEN (EMR, ESD)

ENDO CUT is een gefractioneerde snij-mode met alternerende snij- en 
coagulatie-intervallen. De combinatie van spanningsregeling en vonkre-
geling maakt een gecontroleerde lusresectie van poliepen mogelijk met 
betrouwbare, reproduceerbare hemostase.

Na een korte aansnijfase, waarvan de tijd variabel is, volgt de eigenlijke 
weefselincisie. In de aansluitende cyclus wordt het weefsel door span-
ningsregeling gecoaguleerd en voorbereid op de volgende snijcyclus. De 
intensiteit van de coagulatie kan via 4 effectniveaus worden ingesteld, 
waarbij het laatste niveau de hoogsthaalbare coagulatiezone geeft. De 
snijduur kan afhankelijk van het soort poliep worden gevarieerd, van een 
langzame tot een snelle resectiesnelheid.

Met deze variabele parameters is met ENDO CUT de resectie ook van grote 
poliepen mogelijk - zonder verhoogde kans op een darmwandperforatie 
enerzijds en een bloedende resectievlak anderzijds (afb. 48).

De	voordelen	in	één	oogopslag:
☑  veilige resectie van alle poliepvormen met betrouwbare hemostase, 

minimaal perforatierisico
☑   snij- en coagulatie-intervallen zijn individueel programmeerbaar

Het veranderd slijmvlies bij watermeloenmaag. 
Een indicatie voor APC

Veilige poliepectomie met ENDO CUT: 
minimale kans op bloedingen en perforatie

47 48

Gastro-enterologie – flexibele endoscopie
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Voor een veilige dissectie van de mucosale laesie wordt 
het slijmvlies opgetild met een waterstraal

* Endoscopische Submucosa Dissectie
** Endoscopische Mucosa Resectie

Thermofusie van het parametrium met BiClamp

HYBRIDKNIFE VOOR DE RESECTIE  
VAN 1ST STADIUM CARCINOMEN

Meer zekerheid bij ESD* en EMR** door waterstraal-elevatie van de muco-
sa. Het scheidingsmedium vormt een submucosaal waterkussen en tilt de 
mucosalaesie op. Voor de resectie heeft het optillen van het weefsel zowel 
een mechanische als ook een thermische beschermfunctie (afb. 49).

Het instrument voor de ESD: HybridKnife met HF-chirurgie- en water-
straal-chirurgie-functie. Alle vier de stappen – markering van de laesie, 
elevatie, incisie/dissectie en coagulatie – kunnen worden uitgevoerd zon-
der van instrument te wisselen.

Verdere	voordelen:
☑  resectiezekerheid, omdat toevoer van scheidingsmedium op elk mo-

ment kan worden herhaald
☑   selectieve elevatie zonder aanprikken

49 50

VAGINALE HYSTERECTOMIE MET BICLAMP

BiClamp is een instrument voor de effectieve thermofusie van vaten en 
gevasculariseerde weefselstructuren. In de gynaecologie wordt van deze 
eigenschappen gebruikgemaakt om uteriene vaatstructuren af te sluiten 
voor de mobilisatie en verwijdering van de uterus bij de transvaginale 
hysterectomie.

Met de bipolaire BiClamp-methode vindt een betrouwbare thermofusie 
van cervix en parametrium plaats, zodat de chirurg af kan zien van het 
gebruik van draad of clip voor het verzorgen van de vaatstelen (afb. 50). 
Alle stappen zijn op die manier mogelijk via de vaginale toegang.
De BiClamp-methode wordt ook laparoscopisch toegepast, bijvoorbeeld bij 
de laparoscopische hysterectomie, bij LAVH, TLH, LASH.

De	voordelen	van	de	BiClamp-methode	in	één	oogopslag:
☑  de anatomisch aangepaste vorm van de BiClamp maakt een „mini-

maal invasief“ transvaginale procedure mogelijk
☑ snel genezingsproces, kort verblijf in de kliniek
☑  doordat vaten met BiClamp betrouwbaar worden afgesloten, zijn 

draad of clip gewoonlijk niet nodig
☑ postoperatief minder pijn

Gynaecologie
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APC IN DE PNEUMOLOGIE 

De contactloze HF-chirurgische APC procedure is in de interventionele 
pneumologie geschikt voor de hemostase van oppervlakkige bloedingen 
(afb. 51). 
Andere indicaties: Papillomatose, granulomen, poliepen en andere tumo-
ren, die door APC worden gedevitaliseerd.
Door de desiccatie van het weefsel ontstaat een verschrompeling van de 
laesie, met als doel luchtwegstenosen te rekanaliseren. Ook toe te passen 
bij “stent-ingrowth/-overgrowth”.

De	relevante	eigenschappen	van	APC	in	de	pneumologie:
☑  contactloze methode
☑  snelle, effectieve en homogene coagulatie, ook van grote  

oppervlakken
☑  geringe coagulatie-diepten, beperkt perforatierisico
☑  minimale rookontwikkeling, goed zicht op het operatieveld

TRANSURETRALE RESECTIE TUR (MONOPOLAIR, BIPO-
LAIR) MET DRY CUT OF HIGH CUT EN BIPOLAR CUT++

Voor de transuretrale resectie van de prostaat is een bijzonder snijeffect 
met sterk hemostatische eigenschappen nodig. DRY CUT of HIGH CUT bie-
den met hun automatische vermogensdosering meer zekerheid tegen na-
bloedingen (afb. 52). De TUR wordt toegepast in monopolaire en bipolaire 
techniek. Voor de bipolaire techniek in een NaCl spoelvloeistof is de mode 
BIPOLAR CUT+/++ geschikt.

Andere	voordelen	van	de	HF-chirurgische	TUR:
☑ snelle resectie ook van grotere volumina
☑  spoelvloeistof blijft lang helder
☑  geringere kans op TUR-syndroom

Coagulatie van bloedingen, devitalisering en verschrompeling 
van grotere tumoroppervlakken met APC

Optimale hemostase bij TUR met DRY CUT of HIGH CUT

51 52

Pneumologie Urologie
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Tips voor een 
veilig gebruik

De neutrale elektrode dient zo dicht mogelijk bij het 
operatieterrein te worden geplaatst

 ALGEMENE TIPS

☑  Maakt u zich vertrouwd met de werking en het deskundig gebruik 
van het toestel voordat u het in gebruik neemt (zie ook de hand-
leiding). Erbe biedt naast de gebruiksaanwijzing, scholingen en 
begeleidende literatuur aan

☑  HF-chirurgieapparaat, instrumenten en accessoires zijn vaak op 
elkaar afgestemd, gebruik daarom zo veel mogelijk materiaal van 
een en dezelfde fabrikant. Meer info zie Erbe-gebruiksaanwijzin-
gen

☑  Voor gebruik dienen HF-chirurgieapparaat, instrument en acces-
soires op werking en evt. beschadigingen te worden gecontro-
leerd

POSITIONEREN VAN DE PATIËNT

☑  Het operatiegebied moet droog zijn. Nat materiaal moet tijdens 
de operatie worden vervangen. De patient dient geisoleerd te zijn 
van metalen objecten

☑  Leg bij langdurige ingrepen een urinekatheter aan

☑  De patiënt mag geen elektrisch geleidende voorwerpen aanraken

☑  Vermijd puntsgewijs huid-tot-huid-contact bij de patiënt (bijv. 
hand/dijbeen)

☑  Aansluitkabels mogen noch de patiënt noch andere kabels raken 
en mogen in de operatiekamer geen struikelgevaar vormen

☑ Leg instrumenten niet op of naast de patiënt neer

☑  Let op bij ontsmettingsmiddelen: De daarin aanwezige alcohol 
kan door vonkjes tot ontsteking komen

OVERIGE ADVIEZEN

☑	 	Zwangerschap
  Weliswaar zijn er geen incidenten bekend (zoals thermische be-

schadiging van het embryo), desondanks adviseren wij gebruik van 
bipolaire HF-techniek

☑	 	Gelijktijdig	gebruik	van	2	HF-apparaten	op	één	patiënt
  Deze werkwijze kan problemen met zich meebrengen, daarom advi-

seren wij het gebruik van één apparaat met TWIN COAG-functie

Bij deskundig gebruik van HF-chirurgie zijn gevaren voor patiënt en bedienend personeel 

vrijwel uitgesloten. Deze checklist is bedoeld om de gebruiker te attenderen op de risico‘s, 

om deze uit te kunnen sluiten. 

53
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OPERATIES BIJ PATIËNTEN MET EEN PACEMAKER

☑  Neem de adviezen van de fabrikant van de pacemaker in acht

☑  Vermijd stroomdoorgang via pacemaker, sonde en hartspier

☑  De neutrale elektrode dient zo dicht mogelijk bij het operatieveld, 
maar met een minimumafstand van 15 cm tot de pacemaker te 
worden geplaatst (bijvoorkeur een grotere afstand)

☑  Bipolair gebruik verdient de voorkeur boven monopolair gebruik

☑  Kies lage instellingen

☑  Deactiveer pacemaker of ICD indien mogelijk voor de HF-applicatie

☑  De pacemaker dient voor, tijdens en na de operatie op mogelijke 
storingen te worden gecontroleerd

☑  Korte impulsactivering dient te worden vermeden. De pacemaker 
zou deze kunnen interpreteren als hartritmestoornissen en daarom 
prikkelsignalen kunnen afgeven

TIPS VOOR HET PLAATSEN VAN DE NEUTRALE  
ELEKTRODE BIJ DE MONOPOLAIRE TECHNIEK

Bij de huidige stand van de techniek zijn risico‘s in de monopolaire 
HF-chirurgie erg klein. In verband met de applicatie van de neutrale 
elektrode (NE) doen zich echter vragen en problemen voor, die we in dit 
hoofdstuk nader toelichten.
Naast zorgvuldigheid bij het plaatsen van de NE met contact over het 
gehele oppervlak adviseren wij de volgende veiligheids-checklist in acht 
te nemen.

☑ Controleer kabel en stekker op beschadigingen

☑ Knip of snijd de neutrale elektrode (NE) niet af

☑  Plaats de in tweeën gedeelde NE met de lange kant naar het opera-
tieveld

☑  Het applicatievlak moet droog en glad zijn, vrij van ontsmettingsmid-
delen, vrij van lichaamsbeharing, vrij van huidplooien

☑  Luchtbellen tussen huid en NE moeten worden vermeden; geen 
contactgel gebruiken bij zelfklevende platen

☑  Plaats de NE niet op huid met littekens of op ontstoken huid, op 
botachtige structuren of in de buurt van metalen implantaten

☑  Geleidend spierweefsel met geringe elektrische weerstand verdient 
de voorkeur boven oppervlakken met subcutaan vetweefsel. Wij 
adviseren bovenarm of dijbeen

☑  De neutrale elektrode moet dichter bij de plaats van de ingreep zijn 
dan bij ECG-elektroden – met een zo groot mogelijke afstand tussen 
NE-kabel en ECG-kabel

☑  Controleer bij het verplaatsen van de patiënt nogmaals of de elektro-
de goed zit en correct is aangesloten

☑  De NESSY-NE is niet geschikt voor hergebruik en moet ook worden 
vernieuwd wanneer hij is losgehaald (bijv. bij plaatsingscorrectie)

Algemene	tips:
☑  Handschoendoorslag bij de monopolaire HF-chirurgie kan ontstaan 

wanneer een pincet via een eenpolige elektrode wordt geactiveerd 
(dit gebruik wordt niet aanbevolen!). Omdat dit in de praktijk toch 
nogal eens voorkomt, adviseren wij een geïsoleerd pincet te gebruiken

☑  ECG-storingen door HF-chirurgie kunnen worden vermeden wanneer 
monitor-filtersystemen en originele accessoires worden gebruikt

Applicatie	bij	kinderen
☑  Indien bovenarm en dijbeen te dun zijn, kan de neutrale elektrode 

ook op het lichaam worden geplaatst

☑  Plaats bij zuigelingen de neutrale elektrode in het algemeen op  
het lichaam. Werk indien mogelijk met een laag HF-vermogen  
onder 50 W

☑  Kinder-NE‘s zijn er alleen voor patiënten waarbij grotere NE‘s niet 
geplaatst kunnen worden. Hoe groter de NE, des te geringer de 
thermische verwarming van de huid

Operaties	bij	patiënten	die	sieraden	(piercing,	ketting,	ring	etc.)	
dragen
☑  Principieel adviseren wij de sieraden (piercing, ketting, ring etc.) te 

verwijderen 

Het gebruik van hogefrequentie-chirurgie op patiënten die sieraden 
dragen, vormt echter geen contra-indicatie, voor zover de volgende regels 
in acht worden genomen:

☑  De sieraden mogen niet direct in aanraking komen met de actieve of 
de neutrale elektrode

☑  De actieve en neutrale elektrode mogen niet in de directe nabijheid 
van het lichaamsdeel met het sieraad worden ingezet

☑  Het lichaamsdeel met het sieraad mag zich niet direct tussen actieve 
en neutrale elektrode bevinden

☑  De sieraden mogen niet met geleidende materialen in aanraking 
komen

En	na	de	ingreep	...
☑  Trekt u de neutrale elektrode voorzichtig van de huid af om verwon-

dingen te vermijden
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VEILIGHEID MET SYSTEEM

Door de keuze van de juiste uitrusting kunnen veiligheidsrisico‘s van tevo-
ren al tot een minimum worden beperkt. Erbe biedt met NESSY een om-
vangrijk veiligheidspakket. 

NEUTRALE-ELEKTRODEN-VEILIGHEIDS-SYSTEEM

Het in het Erbe VIO-systeem geïntegreerde neutrale-elektroden-veilig-
heids-systeem (NESSY) controleert of een in tweeën gedeelde neutrale 
elektrode correct en over het gehele oppervlak is aangelegd en vergelijkt 
permanent de stromen die door de twee oppervlakken van de NE vloeien 
(afb. 54). Een verschillende verdeling van de stromen wijst erop dat de NE 
niet correct is geplaatst. Er bestaat kans op een gedeeltelijke hoge stroom-
dichtheid en op verwarming van het weefsel.

Bij geringe afwijkingen is activering mogelijk. Bij grote discrepanties geeft 
NESSY een alarmsignaal en onderbreekt de activering (display: rood stop-
licht). Om thermische necrosen te vermijden kan de NE pas weer opnieuw 
worden geactiveerd nadat hij correct is geplaatst. 

EENVOUDIGE EN VEILIGE APPLICATIE MET NESSY Ω

De neutrale elektrode NESSY Ω maakt positioneren gemakkelijker. De bui-
tenste niet-gecontacteerde equipotentiaalring van NESSY Ω maakt het 
mogelijk, de neutrale elektrode richtingsonafhankelijk aan te brengen. 
Stroom wordt gelijkmatig verdeeld over de binnenste contactvlakken, er 
ontstaat geen ongewenst „leading-edge-effect“ (afb. 55C). Het contact-
vlak is kleiner dan bij conventionele elektroden. Daardoor kan het eenvou-
diger op het lichaam van de patiënt worden geplaatst (afb. 55c). NESSY Ω 
wordt universeel ingezet voor kinderen en volwassenen. 

Wij adviseren het gebruik van NESSY Ω voor maximale veiligheid in de mo-
nopolaire HF-chirurgie.

Voor	meer	info	zie:	
Nessybrochure, nr. 85800-107

54 55
Het VIO-display geeft aan of 

de neutrale elektrode correct is geplaatst
 ↑ Gedeeltelijke opwarming van de zijde bij het operatieveld 

(leading-edge-effect)

↓ Leading-edge-effect wordt vermeden door de equipotentiaalring
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Actieve elektrode
Het deel van het HF-chirurgisch instrument 
dat de HF-stroom op de plaats van het 
beoogde weefseleffect overdraagt op het 
weefsel van de patiënt. Afkorting: AE

Argonplasma-coagulatie
Monopolaire non-contactcoagulatie. Elek-
trisch geleidend argon (argonplasma) draagt 
de stroom door middel van lichtbogen over op 
het weefsel. Afkorting: APC (voor Eng. Argon 
Plasma Coagulation)

Bipolaire HF-chirurgie
HF-chirurgische procedure, waarbij beide 
elektroden in één instrument zijn geïnte-
greerd

Carbonisatie
Verkoling van biologisch weefsel

Coagulatie
1. Denaturering van proteïnen. 2. HF-chirur-
gisch effect, waarbij eiwitten coaguleren en 
het weefsel verschrompelt

Desiccatie
Uitdroging van biologisch weefsel

Devitalisering
 Het doden van biologisch weefsel

Diathermie
Synoniem voor HF-chirurgie

Elektrochirurgie
Synoniem voor HF-chirurgie

Elektrode
Geleider die stroom overdraagt of ontvangt, 
bijv. actieve elektrode, neutrale elektrode

Frequentie
Aantal perioden per seconde, waarin bijv. de 
stroomrichting tweemaal verandert. Eenheid: 
Hertz (Hz). 1 kHz = 1000 Hz

Hemostase
Bloedstelping

HF-chirurgie
Toepassing van hoogfrequente elektrische 
stroom op biologisch weefsel met als doel 
een chirurgisch effect door verwarming. 
Synoniemen: elektrochirurgie, diathermie, 
radiofrequentie-chirurgie, Eng. RF Surgery

Hogefrequentiegenerator
Apparaat of deel van een apparaat, dat een 
gelijkstroom of laagfrequente wisselstroom 
omzet in een hoogfrequente HF-chirurgische 
stroom

Hoogfrequentie
In de zin van HF-chirurgie (norm IEC 60601-
2-2) frequentie van ten minste 200 kHz. 
Afkorting: HF, Engels ook Radiofrequency (RF)

Laesie
Een beschadiging, verwonding of verstoring 
van een anatomische structuur of fysiologi-
sche functie

Monopolaire HF-chirurgie
HF-chirurgische procedure, waarbij de 
actieve elektrode op de operatieplaats wordt 
ingezet en de stroomkring door middel van 
een neutrale elektrode wordt gesloten

Necrose
Pathologisch dode cel

Neutrale elektrode
Geleidend oppervlak, dat tijdens een mo-
nopolaire toepassing op de patiënt wordt 
bevestigd om de HF-stroom weer op te 
nemen. Leidt de stroom terug naar het 
HF-chirurgieapparaat om de stroomkring te 
sluiten. Afkorting: NE. Synoniemen: dispersie-
ve elektrode, Eng. neutral electrode

Snijden
HF-chirurgisch effect, waarbij de intracellu-
laire vloeistof op explosieve wijze verdampt 
en de celwanden barsten

Snijkwaliteit
De kwaliteit van de incisie, met name de mate 
van coagulatie aan de snijrand. De gewenste 
snijkwaliteit is afhankelijk van de toepassing

Stroomdichtheid
Hoeveelheid stroomvloei per doorsneeop-
per-vlak. Hoe groter de stroomdichtheid, des 
te groter is de geproduceerde warmte

Thermofusie
Versmelting van weefsel door coagulatie en 
compressie

Vaporisatie
Verdamping van weefsel

Verbranding onder neutrale elektrode
Huidverbranding als gevolg van te hoge 
warmteontwikkeling door overmatige 
stroomdichtheid onder of bij de neutrale 
elektrode

Vermogen
Energie per seconde. Het elektrisch vermo-
gen is het product van stroom en spanning. 
Eenheid: Watt (W)

Vonk
Elektrische ontlading in de vorm van een 
piepkleine bliksemflits

Woordenlijst
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