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De onderverdeling in bovenste en onderste
urinewegen is ook overgenomen voor de toepassingen vanaf bladzijde 20

Elektrochirurgie neemt in de urologie een belangrijke plaats in en levert een
wezenlijke bijdrage aan het therapeutisch succes van de ingrepen.
Het spectrum van elektrochirurgische toepassingsmogelijkheden loopt uiteen van open, laparoscopische tot endoscopische procedures. Het omvat alle delen van de bovenste en onderste urinewegen. Tot de bovenste urinewegen behoren de nier, de bijnier en de ureter (urineleider). De onderste
urinewegen omvatten de prostaat, blaas en urethra (urinebuis).
Voor dit scala aan toepassingen beschikt de uroloog over tal van instrumenten. Instrumenten die
door het Urologisch-Werkstation worden ondersteund. De weefseleffecten van deze modes zijn
sneden en coagulaties, sealen en devitalisering.
Het hydrochirurgieapparaat ondersteunt toepassingen in de urologie. Vaten kunnen selectief en
behoedzaam worden blootgelegd, weefsellagen worden gescheiden en gelift.
In deze brochure willen wij u nuttige info en tips geven, hoe u elektrochirurgie en hydrochirurgie
optimaal binnen de urologie kunt inzetten.
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UrologieWorkstation
In de volledige uitrusting bestaat het Urologie-Workstation uit
het elektrochirurgieapparaat (VIO® 300 D), uit apparatuur voor
plasmachirurgie (APC 2) en hydrochirurgie (ERBEJET® 2) en uit
een secreetafzuiging (ESM 2).
Qua software, hardware en modules en met een scala aan
instrumenten is het Workstation geoptimaliseerd voor de
urologie.
De functies van de diverse modules worden beschreven in de
hoofdstukken “Snij- en coagulatiemodes” (vanaf bladzijde 12)
en “Toepassingen” (vanaf bladzijde 20).
Met elektrochirurgische apparaten en instrumenten kan de
uroloog open-chirurgisch, laparoscopisch en endoscopisch
opereren. Snijden zonder dat het kracht kost, effectief coaguleren, sealen en devitaliseren van het doelweefsel in de complete
urinewegen: het kan allemaal met elektrochirurgie. Plasmachirurgie, een speciale vorm van elektrochirurgie, stelpt bloedingen homogeen en devitaliseert weefsellaesies zonder dat het
instrument direct contact maakt met het weefsel.
Met hydrochirurgie vindt dissectie van weefsel plaats, waarbij
tegelijkertijd vaten en zenuwen worden ontzien. Daarnaast
kunnen lagen van elkaar gescheiden en gelift worden.
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VIO® 300 D
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Bipolaire resectieadapter
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APC 2
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ERBEJET® 2





ESM 2
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Urologie-Workstation met apparaten
voor de elektrochirurgie, plasmachirurgie,
hydrochirurgie, secreetafzuiging

Voor meer info zie de productprospectussen
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De weefseleffecten

Elektrochirurgie
01
Weefselsnede bij een trans-urethrale resectie van de prostaat (TUR-P)

03
Devitalisering van een weefsellaag met APC

02

06

04

Bipolaire pincetcoagulatie van een weefseloppervlak

Betrouwbaar afsluiten van vaten met BiCision®

SNIJDEN01

DEVITALISEREN03

Vanaf spanningen van 200 V ontstaan er vonken tussen actieve elektrode en weefsel. Uit elektrische energie ontstaan bij snijmodes temperaturen van 100° C en hoger. Intra- en extracellulaire vloeistof verdampt zo snel dat celmembranen en het celverband scheuren en er een
snede in het weefsel ontstaat.

APC- of conventionele elektrochirurgie wordt gebruikt voor de oppervlakkige devitalisering van weefsel. Vanaf een temperatuur van 50 tot
60° C en een voldoende lange activeringstijd is de weefselbeschadiging irreversibel.

COAGULEREN02

AFSLUITEN VAN VATEN

Met coagulatiestroom worden bloedingen gestelpt. Doordat elektrische energie wordt omgezet in warmte ontstaan er bij de coagulatie temperaturen van 60 tot 100° C. Omdat er celvloeistof verdampt,
droogt het weefsel uit en krimpt. Coagulatie kan ook gebruikt worden
om een tumor te markeren met een radiale veiligheidsafstand.

Met een afsluiting worden vaten en weefselbundels op betrouwbare
wijze afgesloten. Vervolgens kan het doelweefsel via een mechanische
snede gedissecteerd worden. Vaatafsluiting komt steeds meer in de
plaats van clip en draad.
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Hydrochirurgie
EFFECT VAN VERWARMING OP
BIOLOGISCH WEEFSEL

37–40° C
geen

vanaf ~ 40° C

05
Selectieve, vaatbesparende dissectie van parenchym

hyperthermie
beginnende weefselbeschadiging, oedeemvorming, afhankelijk van de applicatieduur kan het
weefsel herstellen of afsterven (devitalisering)

vanaf ~ 60° C
devitalisering
van de cellen, krimpen van het bindweefsel door
denaturering met gelijktijdige hemostase

~ 100° C
coagulatie/dessicatie
verdamping van de weefselvloeistof,
afhankelijk van de verdampingssnelheid:
▻ krimpen van het weefsel en tumorreductie
door desiccatie (uitdroging)
of
▻ snijden door mechanisch scheuren van het
weefsel

06
Elevatie van mucosa in de blaas

DISSECTIE EN PREPARATIE MET WATERSTRAAL

Weefselstructuren worden met de waterstraal selectief en omzichtig
gedissecteerd en geprepareerd. Bloedvaten en zenuwen blijven tot
een bepaalde druk behouden. Vervolgens worden vaten afhankelijk
van hun grootte behandeld.

ELEVATIE EN SEPARATIE MET WATERSTRAAL

vanaf ~ 150° C
carbonisatie
het weefsel verbrandt en wordt zwart

05

06

Met waterstraal-elevatie kunnen vloeistofkussentjes in het weefsel
worden gemaakt. Daarnaast kunnen anatomische lagen van elkaar
worden gescheiden.

vanaf ~ 300° C
vaporisatie
het weefsel verdampt door zeer sterke
verwarming

Bron: J. Helfmann, Thermal effects. In: H.-Peter Berlien,
Gerard J. Müller (Hrsg.); Applied Laser Medicine. SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2003.
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Elektrochirurgische
techniek

01
Stroomkring bij monopolaire elektrochirurgie

02
↑ Hoge stroomdichtheid aan de naar de operatie toegekeerde kant bij
verkeerd aangelegde conventionele neutrale elektrode
↓ Stroomverdeling zonder gedeeltelijke verwarming bij de NESSY® Ω,
die richtingsonafhankelijk geplaatst kan worden

MONOPOLAIRE TECHNIEK

01

Bij de monopolaire elektrochirurgie vloeit stroom (IHF) in een gesloten
circuit van het apparaat naar het instrument, door het lichaam van de
patiënt naar de neutrale elektrode (NE) en van daar weer terug naar
het apparaat. Het chirurgisch effect ontstaat aan de punt van de actieve elektrode (AE). Deze heeft een relatief klein contactoppervlak,
waardoor op deze plaats de hoogste stroomdichtheid wordt bereikt.
De tweede elektrode, de neutrale elektrode met groot oppervlak, wordt
op een geschikte plek op de huid van de patiënt aangebracht om de
stroom af te leiden.
Op de puntvormige applicatieplaats ontstaat vanwege de hoge stroomdichtheid, waaruit een thermisch effect voortvloeit, bijvoorbeeld een
snede of coagulatie. De opwarming bij het grote oppervlak van de neutrale elektrode is vanwege de lage stroomdichtheid daarentegen te
verwaarlozen.
Veiligheidsfactoren van de monopolaire elektrochirurgie
De twee componenten, het neutrale-elektrode-veiligheidssysteem
NESSY® van de VIO® 300 D en de neutrale elektrode van Erbe NESSY® Ω,
verminderen de veiligheidsrisico's van de monopolaire elektrochirurgie
in de urologie.
NESSY® controleert of de in tweeën gedeelde neutrale elektrode correct en over het complete oppervlak aansluit en vergelijkt permanent
de stromen die door de twee oppervlakken van de neutrale elektrode
vloeien.
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Bij geringe afwijkingen is activering mogelijk. Bij grote verschillen
wordt de activering met een alarmsignaal gestopt. Pas nadat de neutrale elektrode correct is geplaatst kan de stroom weer geactiveerd
worden. Op die manier wordt thermische necrose vermeden.
Eenvoudige en veilige applicatie met NESSY® Ω
De neutrale elektrode NESSY® Ω beschikt over een niet-gecontacteerd
ringvlak rondom het eigenlijke elektrodeoppervlak. Deze equipotentiaalring verdeelt de stroom gelijkmatig over de binnenste contactvlakken en voorkomt dat de neutrale elektrode eenzijdig opwarmt
(leading-edge-effect). Daardoor kan de elektrode richtingsonafhankelijk worden geplaatst.
Vergeleken met conventionele neutrale elektroden kan de NESSY® Ω
(afb. 2↑en↓) eenvoudiger worden gepositioneerd, wat voor meer
veiligheid zorgt. NESSY® Ω is kleiner dan conventionele elektroden,
waardoor de elektrode gemakkelijker op het lichaam van de patiënt
kan worden aangebracht. De elektrode kan universeel zowel voor kinderen als volwassenen worden gebruikt.
Wij adviseren de NESSY® Ω te gebruiken – voor maximale veiligheid in
de monopolaire elektrochirurgie.
Meer informatie over het gebruik van monopolaire elektrochirurgie
vindt u in het hoofdstuk “Tips voor een veilig gebruik”.

03
Stroomkring bij bipolaire elektrochirurgie

BIPOLAIRE TECHNIEK

04
Stroomkring bij monopolaire APC-techniek

03

De bipolaire techniek heeft als voordeel dat de stroombaan richting het
doelgebied beperkt is tussen de twee polen. Anders dan bij de monopolaire elektrochirurgie kunnen gevoelige structuren die in de stroombaan tussen operatieveld en neutrale elektrode liggen, zoals zenuwen,
niet per ongeluk thermische beschadiging oplopen.
Bipolaire elektrochirurgie-instrumenten hebben twee geïntegreerde
actieve elektroden. Er vloeit alleen stroom door het weefsel tussen de
twee polen en niet door het lichaam van de patiënt. Bij de bipolaire
techniek is geen neutrale elektrode nodig.

ARGONPLASMA-COAGULATIE (APC)

04

Bij APC wordt stroom via geïoniseerd argongas overgebracht op het
doelweefsel, dus zonder dat er direct contact is tussen instrument en
weefsel.
De procedure kent weinig complicaties, biedt een betrouwbare hemostase en een homogene oppervlaktecoagulatie met doseerbare indringdiepte. Als contactloze procedure heeft APC het voordeel dat het
distale uiteinde van het instrument niet aan het gecoaguleerde weefsel
kan blijven plakken en het coagulum weer kan opentrekken. Het weefseleffect is afhankelijk van het soort sonde, het ingestelde vermogen,
de APC-mode en de applicatieduur.
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Waterstraal-procedure

05
Principe van de hydrochirurgie

Principe van hydrochirurgie
met gecombineerde monopolaire stroomkring
bij monopolaire applicator

WATERSTRAAL-DISSECTIE05

WATERSTRAAL-DISSECTIE MET ELEKTROCHIRURGIE 06

Met de fijn doseerbare waterstraal kunnen weefsels met verschillende
weefselsterktes en elastische eigenschappen gedissecteerd en gescheiden worden. Parenchym wordt gefragmenteerd, bloedvaten en
zenuwen blijven bij een gedefinieerde effectinstelling behouden en
kunnen doelgericht worden behandeld. Naast het afscheiden van vaten
kan het expansie-effect van de waterstraal worden ingezet voor het
liften van weefsellagen.

Met de applicator met monopolaire elektrochirurgie-functie kunnen
beide chirurgische technieken tegelijkertijd worden ingezet. Bij een
partiële nierresectie dissecteert de waterstraal het parenchym. Bloedvaten blijven behouden en worden simultaan of afwisselend met coagulatiestroom behandeld. Grotere vaten worden met behulp van clip,
draad of sealen geligeerd.

In de urologie staan de gebruiker instrumenten voor open, laparoscopische en endoscopische chirurgie ter beschikking.
De effectniveaus kunnen van 1 tot 80 worden ingesteld. De waterstraal
raakt het weefsel, de scheidingsvloeistof wordt samen met de weefseldeeltjes via het buitenste lumen van de applicator afgezogen.

10

06

Het schema laat zien hoe de monopolaire stroom in een gesloten
circuit van het apparaat naar de applicator, door het lichaam van de
patiënt naar de neutrale elektrode (NE) en van daar weer terug naar
het apparaat vloeit. Daarnaast stroomt het scheidingsmedium vanuit
de pompeenheid van de ERBEJET® 2 door het waterstraalmondstuk
van de applicator en raakt het doelweefsel. Het weefsel wordt gefragmenteerd en in het buitenste lumen van de applicator samen met het
scheidingsmedium weer afgezogen.

07
Principe van elektrochirurgie met gecombineerde
monopolaire stroomkring bij HybridKnife®

WATERSTRAAL-ELEVATIE MET ELEKTROCHIRURGIE

07

Bij HybridKnife® wordt de waterstraalfunctie gebruikt voor elevatie:
voorafgaand aan de resectie van blaastumoren wordt in de submucosa
een vloeistofkussentje gemaakt waardoor de mucosa met daarin de
laesie wordt gelift. De daarop volgende elektrochirurgische snede met
HybridKnife® kan zo op een gedefinieerd resectieniveau worden gemaakt. De elevatie verkleint de kans op perforatie.
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Snij- en coagulatiemodes

Monopolair
01

03

AUTO CUT®, de standaard-mode in de urologie

DRY CUT® snijdt met uitgesproken hemostase

02

SOFT COAG® coaguleert behoedzaam met dieptewerking, zonder adhesie

HIGH CUT voor snijden met sterke hemostase

AUTO CUT®

01

DRY CUT®

03

De standaard-mode voor sneden met een reproduceerbare snijkwaliteit en minimale necrose, bijvoorbeeld in het onderhuids weefsel. Met
deze mode is zuiver, precies snijden met een weefselsparende hemostase en een goede histologische beoordeling van het resectaat mogelijk. AUTO CUT® kan in de urologie bij vrijwel elke ingreep worden
gebruikt, zoals bij monopolaire TUR-B.

De snijmode met een uitgesproken hemostase, die ontstaat door spanningsregeling en gemoduleerde stroomvormen. DRY CUT® is bijvoorbeeld geschikt voor snijden in sterk gevasculariseerd weefsel.
In de urologie wordt de mode ingezet bij TUR-P; maar ook algemeen bij
chirurgische ingrepen waarbij een duidelijke hemostase nodig is, zoals
voor toegang tot en blootlegging van organen.

HIGH CUT

SOFT COAG®

02

De mode voor snijden in vethoudende structuren of onder water. Door
de sterke hemostase aan de snijranden is HIGH CUT bijzonder goed geschikt voor snijden in gevasculariseerd weefsel. De mode onderscheidt
zich door een scherpe aansnijding. Tijdens het snijden wordt de lichtboogintensiteit geregeld. Daarmee is de hemostase in iedere fase van
de snede mogelijk, bijvoorbeeld bij TUR-P.
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04

04

SOFT COAG® is een behoedzame, conventionele coagulatiemode met
dieptewerking. Vastplakken van de elektrode aan het gecoaguleerde
weefsel wordt tot een minimum beperkt.
In de urologie wordt de mode hoofdzakelijk gebruikt voor de hemostase van parenchymateuze bloedingen bij partiële nierresecties.

05

07
FORCED APC® voor diepe coagulatie en effectieve devitalisering

FORCED COAG®, de standaard-coagulatie in de urologie

06
SWIFT COAG®, de mode voor coagulatie en preparatie

08
PRECISE APC, fijn doseerbare coagulatie en devitalisering

FORCED COAG®05

FORCED APC®

Deze mode zorgt voor een snelle en effectieve standaardcoagulatie
met middelmatige thermische indringdiepte. Vanwege lichte carbonisatie-effecten kan het instrument aan het weefsel blijven plakken.
In de urologie wordt FORCED COAG® gebruikt als standaardmode voor
vrijwel elke vorm van bloedstelping.

Deze mode voor plasmachirurgie zorgt voor een intensieve energietoevoer in het doelweefsel. FORCED APC® leidt tot een diepe coagulatie en
een effectieve, homogene devitalisering.
Bij partiële nierresecties of in ander gevasculariseerd weefsel worden
parenchymbloedingen met FORCED APC® gestelpt en wordt het resectiebed gedevitaliseerd.

SWIFT COAG®

PRECISE APC

06

De mode voor een effectieve en snelle coagulatie met uitgesproken
hemostase, die tevens geschikt is voor gerichte, fijne preparaties, bijv.
bij cystectomie.

07

08

PRECISE APC werkt in tegenstelling tot FORCED APC® in een lager
energiebereik. Op die manier kunnen gelijkblijvende coagulatie-effecten fijn worden gedoseerd op het doelweefsel, onafhankelijk van de
afstand van de sonde tot het weefsel.
Met PRECICE APC worden bijvoorbeeld precancerosen of andere weefselveranderingen aan de uitwendige genitaliën gedevitaliseerd.
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Snij- en coagulatiemodes

Bipolair
09
De BiClamp®-mode sluit vaten en weefsel af

11
BIPOLAR CUT++ is de mode voor bipolaire TUR

10
BIPOLAR CUT wordt gebruikt voor incisies

BICLAMP®

14

12
BIPOLAR SOFT COAG voor pincetcoagulatie

09

BIPOLAR CUT++11

De BiClamp®-mode ondersteunt de instrumenten BiClamp® en BiCision® met een stroomvorm waarmee vaten tot een diameter van 7 mm
worden gesealed.* Meestal zijn clip of draad niet nodig.
De BiClamp®-mode is geschikt voor het sealen van vaten bij laparoscopische of open ingrepen. Voorbeelden: cystectomie, prostatectomie, lymfadenectomie of partiële nefrectomie (om de geprononceerde
collaterale vaten van de nier af te sluiten).

Deze mode wordt gekenmerkt door een snelle, geregelde lichtboogopbouw met directe aansnijding bij een geringe energietoevoer. Hij wordt
gebruikt bij bipolaire TUR in zoutoplossing, waarbij zich een plasma
aan de lus vormt. De geregelde lichtboogintensiteit zorgt voor betrouwbare hemostase tijdens de resectie.

BIPOLAR CUT

10

BIPOLAR SOFT COAG12

BIPOLAR CUT is geschikt voor sneden met een reproduceerbare
snijkwaliteit en minimale necrose. Met deze mode is precies snijden
met een weefselsparende hemostase mogelijk. In de urologie kan de
mode bijvoorbeeld gebruikt worden om het nierkapsel te openen.

Deze mode wordt gebruikt als standaardmode voor betrouwbare coagulatie met de bipolaire pincet of de laparoscopische klem.

* sommige modellen, afhankelijk van de specificatie

13
BIPOLAR SOFT COAG++ is de mode voor oppervlaktecoagulatie bij TUR

BIPOLAR SOFT COAG++13
Deze mode zorgt voor betrouwbare coagulatie bij bipolaire resectie.
BIPOLAR SOFT COAG++ wordt gebruikt voor TUR in zoutoplossing als
zich bij de lus geen plasma mag vormen.
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Instrumenten
01
Open-chirurgische BiClamp® 280
met anatomisch gebogen bladvorm

Voor urologische ingrepen adviseren
wij de op de twee dubbele bladzijden
afgebeelde instrumenten. Naast deze
toepassingsspecifieke producten worden

02

in de urologie standaard-instrumenten
gebruikt, waarop wij hier niet in detail

BiClamp® LAP-instrument Kelly
met gebogen bladvorm

ingaan. Daartoe behoren monopolaire elektroden met diverse lengtes en
vormen, zoals kogel-, spatel-, naald- of
luselektroden. Daarnaast premium-pincetten in allerlei lengtes en met diverse
beenvormen en pincetpunten.
Een overzicht van alle Erbe-instrumenten vindt u in onze accessoirecatalogus.

BICLAMP®

01

Met BiClamp® kunnen vaten tot een diameter van
7 mm worden afgesloten*, zodat clip of draad
meestal niet nodig zijn. BiClamp®-instrumenten
zijn verkrijgbaar in diverse lengtes en bladvormen. In de urologie wordt de BiClamp® 280 bijvoorbeeld ingezet bij de open prostatectomie of
om tumorvaten in de nier af te sluiten.
Alle BiClamp®-instrumenten zijn herbruikbaar. Door de geringe warmtecapaciteit van de bladen is er weinig kans op thermische beschadiging van aangrenzende structuren. Het BiClamp®-instrument werkt
met de BiClamp®-mode van het elektrochirurgieapparaat VIO® 300 D.

BICLAMP® LAP-INSTRUMENT
BICLAMP® LAP-INSTRUMENT KELLY

02

De BiClamp® LAP-instrument Kelly heeft een speciale gebogen bladvorm. Naast het sealen van
vaten is hij ook geschikt voor puntcoagulatie en
mechanische preparatie.
Hij is bijvoorbeeld geschikt voor het blootleggen
van lymfatisch weefsel naast de vaten en om kleinere vaten stomp te prepareren en af te sluiten.
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* sommige modellen, afhankelijk van de specificatie

03
BiCision®, het multifunctionele instrument

05
Bipolair LAP-instrument met
gevensterde bladen

04
De bipolaire schaar BiSect

BICISION®

Bipolaire E LAP-schaar Metzenbaum

03

Vaatafsluiting en dissectie zijn de twee primaire
functies van dit instrument. Daarnaast kan de
BiCision®, naast sealen, ook gebruikt worden
om weefsel te prepareren, te coaguleren en te
pakken.
De cup-vorm van het blad zorgt voor een groter afsluitvlak dan andere instrumenten met een
5-mm-schacht, die een parallelle bladgeometrie hebben. Door de geringe warmtecapaciteit, in combinatie met de keramische bek en de
minimale coagulatierand worden aangrenzende structuren (bijvoorbeeld zenuwbundels) ontzien. 2 De snijlengte van 18,5 mm maakt snel
werken mogelijk, bijvoorbeeld om organen bloot te leggen. BiCision®
werkt met de BiClamp®-mode van de VIO® 300 D.

BIPOLAIRE SCHAAR BISECT

06

04

De bipolaire schaar kan in de open chirurgie
veelzijdig worden ingezet. Het weefsel wordt
tijdens het mechanisch snijden tegelijkertijd
elektrochirurgisch gecoaguleerd. De bijpassende stroomvorm op de VIO® 300 D is de mode
BIPOLAR SOFT COAG, om bijvoorbeeld de nier vrij
te prepareren.

BIPOLAIR LAP-INSTRUMENT

05

Door het geribbelde grijpoppervlak kan het weefsel worden beetgepakt. Dit bipolaire LAP-instrument is geschikt voor precieze coagulatie van
vaten en structuren en voor stomp prepareren.
Het dubbelzijdig mechaniek opent de bladen aan
weerszijde en pakt het weefsel met gelijkmatige
compressie beet.

BIPOLAIRE LAP-SCHAAR METZENBAUM

06

Dit bipolaire snij-instrument met 5-mm-schacht
en een schachtlengte van 340 mm levert een
mechanische snede met een grote nauwkeurigheid. De combinatie met BIPOLAR SOFT COAG
zorgt voor milde coagulatie waarbij de snijvlakken minder beschadigen. Dit instrument is ook verkrijgbaar met een ergo-handgreep.

MONOPOLAIRE SCHAAR
Dit monopolaire snij-instrument wordt hoofdzakelijk ingezet voor resecties in weinig gevasculeerde, gevoelige structuren. De monopolaire schaar
kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor ureterocystoneostomie.
© Richard Wolf GmbH
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Instrumenten
07
De haakelektrode voor stompe of elektrochirurgische preparatie

09
APC-applicator voor de open-chirurgische en
laparoscopische chirurgie

08

10

Bij de naaldelektrode kunnen 4 snijdieptes worden ingesteld

HAAKELEKTRODE

APCapplicator voor de open-chirurgische
en laparoscopische chirurgie

07

De monopolaire haakelektrode wordt in de urologie
bijvoorbeeld gebruikt voor adhesiolyse van weefselstructuren en algemeen voor prepareren.

NAALDELEKTRODE

08

Bij dit instrument kan de punt van de naald voor
een gecontroleerde snijdiepte in 4 stappen worden uitgeschoven. Het instellen gebeurt op de
handgreep. De bipolaire naaldelektrode is verkrijgbaar met 2 schachtlengtes: voor de standaard-laparoscopie met 320 mm en voor de adipositas-chirurgie met 480 mm lengte.
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APC-APPLICATOR

09

Met de open-chirurgische APC-applicator worden
bijvoorbeeld de resectieoppervlakken na een
partiële nierresectie homogeen gecoaguleerd.
De laparoscopische APC-applicator wordt in de
urologie hoofdzakelijk toegepast voor de coagulatie van grote resectievlakken, zoals bij een resectie van nierdelen.

APCapplicator

10

Dit instrument voor eenmalig gebruik heeft vijf geïntegreerde functies. Contactloze APC en snijden
en coaguleren telkens met of zonder argongas.
Bij de partiële nefrectomie kunnen de resectievlakken van het uitwendige nierparenchym met
de APC-functie homogeen en over een groter oppervlak worden gecoaguleerd.

11
Open-chirurgische applicator voor de hydrochirurgie

13
HybridKnife® I-type inclusief handgreep en aansluitkabel
(O-type, T-type zonder afb.)

12
Applicator, recht, met monopolaire elektrochirurgie-functie

APPLICATOR, GEBOGEN

Resectoscoop voor de TUR
(met vriendelijke toestemming: Karl Storz GmbH)

11

Het gebogen distale uiteinde van de waterstraal-applicator is speciaal geschikt voor preparatie van de prostaat. Voor de laparoscopische
prostatectomie zijn ook laparoscopische waterstraal-applicatoren (geen afb.) verkrijgbaar.

APPLICATOR, RECHT
MET MONOPOLAIRE ELEKTROCHIRURGIE-FUNCTIE

14

12

Deze applicator heeft een geïntegreerde elektrochirurgie- en waterstraal-functie. Tijdens de
selectieve dissectie, bijv. van nierparenchym,
worden de vrijgeprepareerde bloedvaten met
COAG-stroom gecoaguleerd en doorgesneden.
Beide functies kunnen simultaan of afwisselend
worden geactiveerd.

HYBRIDKNIFE®

13

HybridKnife® wordt in de urologie ingezet voor de
resectie van blaastumoren.7,8 In het instrument
zijn elektrochirurgie- en waterstraal-functies
geïntegreerd. Alle 4 arbeidsstappen – markering van het blaascarcinoom, mucosa-elevatie,
incisie/dissectie en hemostase – gebeuren met
slechts één instrument.

RESECTOSCOOP

14
Resectoscopen voor de transurethrale resectie in
de prostaat of blaas zijn verkrijgbaar in monopolaire of bipolaire uitvoering.
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Toepassingen in de bovenste urinewegen

Nier en ureter
NEFRECTOMIE
☑	Bij deze ingreep wordt de nier volledig verwijderd,
indien nodig samen met de bijnier. Vaak is een nefrectomie geïndiceerd bij oncologische aandoeningen of na
een trauma.
NEFRO-URETERECTOMIE
☑	Als dat oncologisch nodig is, wordt de ureter tegelijk
met de nier verwijderd.
Dat geldt ook bij een functieloze nier met reflux.
PARTIËLE NEFRECTOMIE
☑	Bij de partiële nierresectie wordt slechts een deel van
de nier verwijderd, als het mogelijk of noodzakelijk is
om een deel van de nier te behouden. De ingreep volgt
meestal bij oncologische aandoeningen (afb. 01).
ADRENALECTOMIE
☑	Bij deze ingreep vindt een plastische correctie van de
afvoerende urinewegen plaats, bijvoorbeeld bij een
ureteruitgangsstenose of na een partiële nierresectie
als gevolg van een tumor.

Open-chirurgische toegangsweg
De huidincisie kan elektrochirurgisch worden gedaan met een naaldelektrode in de mode AUTO CUT®. Om bij de nierloge te komen worden
de afzonderlijke spierlagen doorgesneden. Hiervoor zijn een spatel- of
meselektrode en de snijmode AUTO CUT® met zijn weefselsparende
hemostase geschikt. De verminderde carbonisatie heeft een positief
effect op de postoperatieve wondgenezing.
Bij sterk gevasculariseerd en minder gevoelig weefsel kan ook DRY
CUT® worden gebruikt voor een sterkere hemostase. Eventuele nabloedingen worden direct gecoaguleerd met de spatel- of meselektrode
met FORCED COAG® of SWIFT COAG® – kleinere bloedende vaten met
de bipolaire pincet.
Nadat het kapsel van Gerota is geopend, kunnen nier, bijnier en aangrenzende structuren met de BiClamp® 280 en bipolaire schaar BiSect
vrijgeprepareerd en gemobiliseerd worden. Door de effectieve thermofusie zijn meestal geen ligatuur of clip nodig.
Het doelorgaan kan bij deze ingrepen nu worden verwijderd:
•
Nefrectomie
•
Nefro-ureterectomie
•
A drenalectomie

Meer details over:

PARTIËLE NEFRECTOMIE

01, 02

NIERBEKKENPLASTIEK
☑	Bij deze ingreep vindt een plastische correctie van de
afvoerende urinewegen plaats, bijvoorbeeld bij een
ureteruitgangsstenose of na een partiële nierresectie
als gevolg van een tumor.
URETEROCYSTONEOSTOMIE
☑	Een ureterocystoneostomie vindt plaats bij vesico-ureterale reflux, bij ureterstrictuur en bij prevesicaal
ureterletsel.

Nadat het orgaan is blootgelegd, kan het nierkapsel ook met de bipolaire naaldelektrode worden geopend (afb. 01). Voordeel: de snijdiepte
kan op het instrument worden ingesteld en is daarmee controleerbaar.
Met behulp van de waterstraalfunctie van de rechte applicator met
monopolaire elektrochirurgie-functie vindt selectieve dissectie van
het nierparenchym plaats. De blootgelegde vaten worden eventueel
gecoaguleerd en doorgesneden met behulp van de elektrochirurgie-functie van de applicator (met SWIFT COAG ®). Vanwege het geringe
bloedverlies is een ischemie, een tijdelijke afklemming van de niervaten, vaak niet nodig. De voordelen hiervan zijn dat de OP minder lang
duurt, omdat de hilus niet hoeft te worden blootgelegd. Doordat er
geen ischemie nodig is, wordt gezond resterend nierweefsel ontzien.
Voor het resectiebed is ofwel puntsgewijze contactcoagulatie met de
kogelelektrode (mode SOFT COAG®) of vlaksgewijze argonplasma-coagulatie (FORCED APC®) mogelijk.
De APC is contactloos, waardoor het risico vermeden wordt dat reeds
gecoaguleerd weefsel weer openscheurt. Coagulatie met APC is homogeen en vertoont als gevolg van de toegepaste techniek geen onderbrekingen.

 eer instrumenten voor deze toepassingen en
M
beproefde instellingen van eerdere gebruikers vindt
u in de overzichtstabellen vanaf bladzijde 29.
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01
Partiële nefrectomie (open-chirurgisch)

02

03
Laparoscopische adrenalectomie

Partiële nefrectomie met BiCision®

Laparoscopische toegangsweg
Via de trocarts wordt het orgaan met BiCision®, of eventueel met een
BiClamp® LAP-sealinstrument of een bipolair LAP-instrument, blootgelegd en gemobiliseerd. Dankzij de thermofusie-instrumenten is ook
een goede mechanische preparatie mogelijk. BiCision® biedt de volgende voordelen: effectieve vaatafsluiting met geïntegreerde snijfunctie en optimale bloedstelping (afb. 02). Eventueel kan de bipolaire
LAP-schaar Metzenbaum voor de preparatie worden gebruikt. De mechanische snijfunctie wordt gecombineerd met bipolaire coagulatie.
Het orgaan kan vervolgens met de laparoscopische haakelektrode en de
modes SWIFT COAG® of AUTO CUT® gemobiliseerd en afgezet worden.

Meer details over:

ADRENALECTOMIE03
De bijnier wordt met behulp van de mechanische functie van het BiCision®-instrument rondom vrijgeprepareerd. Eventueel kunnen een
bipolair LAP-instrument en een monopolaire schaar worden gebruikt.
Ook de vergrote bloedvaten van de tumor kunnen met BiCision® betrouwbaar worden afgesloten.
Juist bij afsluitingen in de buurt van kwetsbare structuren is de smalle
coagulatierand van het BiCision®-blad voordelig.
Bij laparoscopische toegangswegen ondersteunt het VIO®-systeem de
robotgeassisteerde chirurgie met DaVinci.
Meer details over:

Bij deze ingrepen kunnen de structuren van de nier met
BiCision® vrijgeprepareerd en tegelijkertijd afgesloten worden:

NIERBEKKENPLASTIEK/URETEROCYSTONEOSTOMIE

NEFRECTOMIE, NEFRO-URETERECTOMIE,
PARTIËLE NEFRECTOMIE

Na incisie en stompe mobilisatie van het colon worden het nierbekken
en de gevoelige poolvaten geprepareerd. Omdat primair hemostase op
de voorgrond staat, adviseren wij de mode SWIFT COAG® in combinatie
met een monopolaire schaar.
Voor het prepareren van de urineleider is de mode AUTO CUT® geschikt, die de kans op thermische necrose, perforaties en daarmee latere stenosen in de urineleider verkleint.
Het anatomisch gevormde blad van de BiClamp® LAP Kelly-sealinstrument vereenvoudigt de blootlegging van vaten. Kleinere vaten kunnen
stomp geprepareerd, grotere afgesloten worden.

Het blootleggen van de centrale hilusvaten wordt makkelijker met de
gebogen applicator (waterstraal). Zo kunnen de vaten die het resectiegebied van de nier van bloed voorzien, gedetecteerd en aansluitend
gericht afgeklemd worden.
Door de zogenaamde zero-ischemie-techniek blijft het gezonde, omliggende nierweefsel doorbloed. Bij de partiële nefrectomie kan de nier
met de bipolaire naaldelektrode geopend worden. De snijdiepte is controleerbaar en kan op de greep van het instrument ingesteld worden.
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Toepassingen in de onderste urinewegen

Prostaat, blaas en urethra
RADICALE PROSTATECTOMIE
☑	Het verwijderen van de prostaat dient voor de
therapeutische behandeling van een prostaat-carcinoom. De radicaliteit van de ingreep
is afhankelijk van het stadium van de tumor, de
leeftijd en de prognose van de patiënt. Deze
factoren bepalen ook of er zenuwsparend geopereerd kan worden.

04
Open-chirurgische prostatectomie

CYSTECTOMIE (MET NEOBLAAS)
☑	De blaas wordt meestal verwijderd bij spierinfiltrerende blaastumoren. Voor de afvoer van urine zijn er een aantal alternatieven. Bijvoorbeeld
kan ter vervanging van de blaas een neoblaas
worden gevormd uit een stuk dunne darm. Deze
vervult dan de reservoirfunctie van de blaas.
Voorwaarde: zowel urinebuis als sluitspier moeten tumorvrij zijn en kunnen behouden blijven.

Open toegangsweg
De huidincisie kan elektrochirurgisch worden gedaan met een naaldelektrode en in de mode AUTO CUT®. Om bij de operatieplaats te komen
worden de afzonderlijke spierlagen doorgesneden. Hiervoor is – met
name vanwege de weefselsparende hemostase – een spatel- of meselektrode in de snijmode AUTO CUT® geschikt. De verminderde carbonisatie heeft een positief effect op de postoperatieve wondgenezing.
Bij sterk gevasculariseerd en minder gevoelig weefsel kan ook DRY
CUT® worden gebruikt voor een sterkere hemostase. Eventuele nabloedingen worden direct met de spatel- of meselektrode gecoaguleerd
met FORCED COAG® of SWIFT COAG® – kleinere bloedende vaten met
de bipolaire pincet.
Na blootlegging kan het doelorgaan met de BiClamp® 280 en de bipolaire schaar BiSect vrijgeprepareerd en gemobiliseerd worden (afb.
04). Door de effectieve vaatafsluiting zijn meestal geen ligaturen of
clips nodig.

Meer instrumenten voor deze toepassingen en
beproefde instellingen van eerdere gebruikers vindt
u in de overzichtstabellen vanaf bladzijde 29.
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05

06

Prostatectomie met de waterstraal

PROSTATECTOMIE

Cystectomie met BiClamp® 280

05

CYSTECTOMIE

06

Met de applicator voor hydrochirurgie kunnen de anatomische structuren bij geringe mechanische belasting van elkaar worden gescheiden.

Met de BiClamp® 280 kunnen de blaaspijlers snel en effectief worden
afgezet.

Na opening van het kapsel wordt het klierweefsel stomp losgemaakt,
waarna de blootgelegde vaten met de BiClamp® 280 effectief worden
afgesloten. Door de lengte van het instrument en de anatomisch aangepaste vorm van het blad is afsluiting dichtbij het kapsel mogelijk.

Nadat de blaas is verwijderd, kan het voor de urineafvoer gebruikte
segment van de dunne darm met de anatomisch aangepaste bladvorm
van de BiClamp® 280 snel en bloedingsarm geprepareerd worden.
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Toepassingen in de onderste urinewegen

Prostaat, blaas en urethra
LYMFADENECTOMIE
☑	Het doel van deze ingreep is het bestaan en
de omvang van een lymfatische uitzaaiing te
diagnosticeren en daarnaast pathologisch veranderd lymfatisch weefsel met therapeutisch
oogmerk te verwijderen.

18
07
Prostatectomie met waterstraal

Laparoscopische toegangsweg
Via de trocarts wordt het doelweefsel met BiCision®, of eventueel
met een BiClamp® LAP-instrument of een bipolair LAP-instrument,
blootgelegd en gemobiliseerd. De thermofusie-instrumenten maken
ook een goede mechanische preparatie mogelijk. BiCision® biedt de
volgende voordelen: betrouwbare vaatafsluiting met geïntegreerde
snijfunctie en optimale bloedstelping. Eventueel kan de haakelektrode
of de bipolaire LAP-schaar Metzenbaum voor de preparatie worden
gebruikt. BiCision® beschikt over een mechanische snijfunctie, gecombineerd met bipolaire coagulatie.
Het VIO®-elektrochirurgiesysteem ondersteunt bijvoorbeeld met
SWIFT COAG® en AUTO CUT® alle laparoscopische elektrochirurgische
instrumenten voor toegang tot, mobilisatie en afzetting van het orgaan.

Meer instrumenten voor deze toepassingen en
beproefde instellingen van eerdere gebruikers vindt
u in de overzichtstabellen vanaf bladzijde 29.
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PROSTATECTOMIE
Bij de blootlegging van de ductus deferens en de zaadblaas met de
BiClamp® LAP-instrument ontstaan maar kleine aerosolen.
Door het anatomisch gevormde blad van de BiClamp® LAP-instrument
Kelly zijn vaten gemakkelijker bloot te leggen en kunnen vaten stomp
geprepareerd en afgesloten worden.
De fascies worden met de monopolaire schaar mechanisch doorgesneden. Tevens kan met SWIFT COAG® snel en effectief en met een uitgesproken hemostase gecoaguleerd worden. Daarnaast biedt deze mode
elektrochirurgische preparatie-eigenschappen. Na het vrijprepareren
van de prostaat kan het kapsel met de bipolaire naaldelektrode geopend worden. De snijdiepte is controleerbaar en kan op de greep van
het instrument ingesteld worden.

PROSTATECTOMIE MET WATERSTRAAL

07

Met de waterstraal-applicator kan het kapsel van de prostaatklier worden gelift, waarna de blootgelegde vaten met de BiClamp® LAP-instrument afgesloten en doorgesneden worden. De zenuwen worden
bij de waterstraaltechniek aan slechts geringe mechanische belasting
blootgesteld, waardoor er minder kans is op postoperatieve blaas- en
seksuele functiestoornissen.
Voordelig is ook het goede zicht op de operatieplaats, doordat de waterstraaltechniek weinig bloeding veroorzaakt en de operatieplaats
tegelijkertijd met de gebruikte fysiologische zoutoplossing wordt vrijgespoeld.
Wordt deze ingreep ondersteund door een DaVinci-systeem, dan biedt
de systeemcompatibele VIO® 300 D optimale stroomvormen voor de
gebruikte instrumenten.

19
08
Cystectomie met de BiClamp® LAP-instrument

CYSTECTOMIE MET NEOBLAAS

21
09
Lymfadenectomie met BiCision®

08

LYMFADENECTOMIE

09

Ook laparoscopisch wordt de neoblaas gevormd uit een stuk dunne
darm, dat als vervangende blaas en reservoir dient. Daarvoor moeten
de urinebuis en de sluitspier, die beide tumorvrij moeten zijn, behouden
blijven. Bij de intracorporale preparatie van het darmgedeelte verkleint
de keramische isolatie van het BiCision®-blad de kans op thermische
beschadiging van aangrenzende structuren. De smalle coagulatierand
van de BiClamp® LAP-instrument heeft een positief effect op het aan
elkaar groeien van de dunnedarmwand, waaruit de nieuw gevormde
neoblaas bestaat.

De BiCision® is bijzonder geschikt voor het blootleggen van lymfatisch
weefsel langs de vaten en de truncus sympathicus. Kleinere vaten worden atraumatisch stomp geprepareerd en afgesloten. Het afsluiten van
de lymfevaten voorkomt dat er lymfe wegvloeit.
Daarnaast kunnen de diverse arbeidsstappen door de dubbelfunctie,
sealen en snijden, snel achter elkaar worden uitgevoerd.
Door de geringe warmtecapaciteit van de bek en de minimale coagulatierand is er minder kans op thermische beschadiging van aangrenzende structuren.

Het dunnedarmsegment voor de neoblaas kan met de BiClamp® 280
extracorporaal geprepareerd worden – dat spaart tijd en zorgt voor
een betrouwbare hemostase.

LYMFADENECTOMIE MET WATERSTRAAL
De applicator kan bij de lymfadenectomie met de waterstraal ondersteunend worden ingezet in alle fasen van de preparatie.
De voordelen van de waterstraaltechniek: De hogedrukwaterstraal
maakt de diverse weefselstructuren laag voor laag los en maakt selectieve, interfasciale preparatie mogelijk. Zenuwen en vaatstructuren
worden ontzien. De waterstraal is bijzonder geschikt om lymfatisch
weefsel los te maken van de aorta, de vena cava en de truncus sympathicus.4
De waterstraaltechniek kan atraumatisch worden ingezet zonder aangrenzende structuren thermisch te beschadigen.
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Toepassingen in de onderste urinewegen

Blaas en prostaat

TRANSURETHRALE RESECTIE
VAN DE PROSTAAT (TUR-P)
☑	De prostaat wordt transurethraal geresecteerd ter behandeling van een benigne
prostaathyperplasie.
TRANSURETHRALE RESECTIE
VAN DE BLAAS (TUR-B)
☑	T UR-B wordt ingezet voor diagnose en
behandeling bij niet-spierinvasieve
blaastumoren.
EN-BLOC-RESECTIE VAN BLAASTUMOREN
MET HYBRIDKNIFE®
☑	Deze procedure wordt toegepast bij vroege
blaascarcinomen.

10
Monopolaire TUR-P

Endoscopische toegangsweg
Het resectie-instrument wordt via de urinebuis naar het doelorgaan
geschoven. Er worden monopolaire of bipolaire technieken gebruikt.

MONOPOLAIRE TUR-P

Bij de monopolaire techniek worden de urinewegen via de resectoscoop gespoeld met een niet geleidende vloeistof. Bij de elektrochirurgische lussnede onderscheidt DRY CUT® zich door een uitgesproken
hemostase. De mode verhindert dat spoelvloeistof in het vaatstelsel
terechtkomt. De spoelvloeistof blijft lang helder, de gasvorming tijdens
de snede is minimaal. Beide zijn criteria voor een goed zicht op het
doelgebied van de operatie. Voor het afsluitende glad maken van het
prostaatkapsel biedt HIGH CUT een optimale aansnijding en een exact
snijverloop.
Het elektrochirurgieapparaat VIO® 300 D biedt de gebruiker de mogelijkheid om met de ReMode-functie van de voetschakelaar te wisselen tussen de twee modes. Eventuele bloedingen kunnen met FORCED
COAG® gecoaguleerd worden.

BIPOLAIRE TUR-P

 eer instrumenten voor deze toepassingen en
M
beproefde instellingen van eerdere gebruikers vindt
u in de overzichtstabellen vanaf bladzijde 29.
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10

11

Bij de bipolaire techniek worden de urinewegen via de resectoscoop
gespoeld met isotone fysiologische zoutoplossing.
De mode BIPOLAR CUT++ biedt met directe plasmaontsteking een perfecte aansnijding bij een geringe energietoevoer. Voorverwarmde zoutoplossing bevordert dit effect.
Eventuele bloedingen kunnen met BIPOLAR SOFT COAG++ via contactcoagulatie met diepe hemostase worden behandeld. Het coagulatie-effect treedt bij deze mode iets vertraagd op.

11
Bipolaire TUR-P

MONOPOLAIRE TUR-B
Bij de monopolaire techniek worden de urinewegen via de resectoscoop gespoeld met een niet geleidende vloeistof. Bij de lusresectie
bieden de monopolaire modes AUTO CUT® en HIGH CUT goede hemostase-eigenschappen. De spoelvloeistof blijft lang helder en tijdens de
snede treedt minder gasvorming op. Beide zijn criteria voor een goed
zicht op het doelgebied van de operatie.
De mode HIGH CUT maakt een optimale aansnijding en een exact snijverloop mogelijk. Eventuele bloedingen kunnen met FORCED COAG®
gecoaguleerd worden.

BIPOLAIRE TUR-B
Bij de bipolaire techniek worden de urinewegen via de resectoscoop
gespoeld met isotone fysiologische zoutoplossing. De bipolaire techniek verkleint het risico op neuromusculaire stimulatie.
De mode BIPOLAR CUT++ biedt met directe plasmaontsteking een perfecte aansnijding bij een geringe energietoevoer – zonder mechanische druk op het weefsel uit te oefenen. Voorverwarmde zoutoplossing
bevordert dit effect.
Eventuele bloedingen kunnen met BIPOLAR SOFT COAG++ via contactcoagulatie met diepe hemostase worden behandeld. Daarbij treedt het
coagulatie-effect iets vertraagd op.

12
En-bloc-resectie van blaastumoren met HybridKnife®

EN-BLOC-RESECTIE VAN BLAASTUMOREN
MET HYBRIDKNIFE®

12

In specifieke gevallen kunnen vroege carcinomen van de blaas met
het multifunctionele instrument HybridKnife® en bloc worden geresecteerd. Daarbij worden de urinewegen net als bij de conventionele
TUR-B gespoeld met een niet geleidende vloeistof.7,8
De blaastumor wordt eerst met HybridKnife® in de mode FORCED
COAG® gemarkeerd, vervolgens wordt de mucosa met daarin de tumor
met behulp van de waterstraalfunctie gelift.
De tumor wordt op het gelifte resectieniveau omsneden en vervolgens
geresecteerd. De vloeistof hoopt zich op in de submucosa en vormt
zo een beschermend kussentje, waardoor de kans op perforatie wordt
verminderd. Dit is met name gunstig bij oudere patiënten met een dunwandige blaas.
De mode DRY CUT® een snijkwaliteit met optimale hemostase. De herhaalde elevatie maakt een gedefinieerd snijniveau (onder de tumor)
mogelijk en draagt bij aan de beoogde R0-resectie. Eventuele bloedingen kunnen met FORCED COAG® gecoaguleerd worden.
Anders dan bij de conventionele TUR-B wordt de tumor bij deze procedure niet gefragmenteerd maar kan in één stuk worden verwijderd.
Hierdoor kan beter pathologisch worden beoordeeld of de verticale en
horizontale randen van het resectaat vrij zijn van tumoren. Naar verwachting reduceert deze techniek het hoge aantal recidieven,zoals die
ontstaan bij de conventionele TUR.
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Toepassingen in de onderste urinewegen

Kleinere chirurgische
ingrepen
BESNIJDENIS (CIRCUMCISIE)
☑	De voorhuid wordt bijvoorbeeld bij een
fimose verwijderd.

13

HYDROCELE-VERWIJDERING

Besnijdenis

☑	Deze ingreep vindt plaats ter behandeling
van een waterbreuk in het scrotum.

BESNIJDENIS (CIRCUMCISIE)

13

VARICOCELE-THERAPIE
☑	Uitgezette spataderen in het scrotum worden behandeld met de varicocele-therapie.
VASECTOMIE

Bij deze ingreep wordt de voorhuid volledig of gedeeltelijk verwijderd.
Daartoe wordt de voorhuid met een scalpel of schaar mechanisch omsneden. Bloedingen worden gecoaguleerd met een bipolaire pincet.
Bovendien kunnen weefseladhesies tot een minimum worden beperkt
als er een PREMIUM-pincet wordt gebruikt. Daarnaast zorgt de mode
BIPOLAR SOFT COAG ervoor dat weefsel minder blijft plakken.

☑	Deze ingreep wordt gedaan voor sterilisatie.
	

VARICOCELE-THERAPIE
Behandeling vindt chirurgisch plaats door droogleggen of afbinden van
de toevoerende ader.
Bij beide ingrepen, de hydrocele- en de varicocele-therapie, kunnen
bloedingen met de bipolaire PREMIUM-pincet gecoaguleerd worden.
Deze pincet en de mode BIPOLAR SOFT COAG verhinderen dat weefsel
aan het grijpvlak blijft plakken.

VASECTOMIE
Sterilisatie wordt bereikt door het onderbreken van de zaadstrengen.
Met een scalpel wordt de huid mechanisch geopend, waarna de zaadleiders worden doorgesneden. Bloedingen en de snijranden van de
zaadleider kunnen met een bipolaire PREMIUM-pincet gecoaguleerd
worden.
	Meer instrumenten voor deze toepassingen en
beproefde instellingen van eerdere gebruikers vindt
u in de overzichtstabellen vanaf bladzijde 29.
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Toepassingen
CUT

COAG

JET

Huidsnede algemeen
Elektrodegreep met wolfraam naaldelektrode

AUTO CUT®, effect 2, 80 W

FORCED COAG®, effect 2, 60 W

AUTO CUT®, effect 4–5, 180 W
DRY CUT®, effect 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effect 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

Nefrectomie / Adrenalectomie open-chirurgisch
Elektrodegreep met mes- of spatelelektrode
BiClamp® 280

BICLAMP®, effect 3

Bipolaire pincet

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 50 W

Bipolaire schaar BiSect, (open-chirurgisch)

BIPOLAR SOFT COAG, effect 3–4, 60 W

Nefrectomie laparoscopisch met optioneel nefro-ureterectomie
BiCision®

BICLAMP®, effect 2–3

Bipolaire LAP-schaar, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

BiClamp® LAP-sealinstrument

BICLAMP®, effect 2

Haakelektrode, (monopolair)

AUTO CUT®, effect 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effect 2, 80 W
SWIFT COAG®, effect 3, 80 W

Bipolair LAP-instrument

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

Monopolaire schaar, laparoscopisch

SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

Applicator punt gebogen, (laparoscopisch)

Effect 25–30

Adrenalectomie laparoscopisch
BiCision®

BICLAMP®, effect 2–3

Bipolaire LAP-schaar, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

BiClamp® LAP-sealinstrument

BICLAMP®, effect 2

Haakelektrode, (monopolair)

AUTO CUT®, effect 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effect 2, 80 W
SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W

Bipolair LAP-instrument

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

Monopolaire schaar, laparoscopisch

SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

Partiële nefrectomie open-chirurgisch
Elektrodegreep met mes- of spatelelektrode

AUTO CUT®, effect 4–5, 180 W
DRY CUT®, effect 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effect 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

Applicator recht met elektrochirurgie-functie, monopolair
(afzuiging)

SWIFT COAG®, effect 2–4, 120 W

BiClamp® 280

BICLAMP®, effect 3

APC-applicator

FORCED APC®, 60–80 W

Elektrodegreep met kogelelektrode (nacoagulatie)

SOFT COAG®, effect 4, 200 W

Bipolaire pincet

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 50 W

Bipolaire schaar BiSect, (open-chirurgisch)

BIPOLAR SOFT COAG, effect 3–4, 60 W

Effect 30,
– 800 mbar
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Toepassingen
CUT

COAG

JET

Partiële nefrectomie laparoscopisch
BiCision®

BiClamp®, effect 2–3

Bipolaire LAP-schaar, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

BiClamp® LAP-sealinstrument

BICLAMP®, effect 2

APC-applicator, APCapplicator

FORCED APC®, 60–80 W

Naaldelektrode, bipolair

BIPOLAR CUT, effect 4, 60 W

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

Haakelektrode, (monopolair)

AUTO CUT®, effect 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effect 2, 80 W
SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W

Bipolair LAP-instrument

BIPOLAR SOFT COAG effect 4–5, 60 W

Monopolaire schaar, laparoscopisch

SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

Laparoscopische nierbekkenplastiek met optionele ureterocystoneostomie
BiCision®

BICLAMP®, effect 2–3

Bipolaire LAP-schaar Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

BiClamp® LAP-sealinstrument Kelly

BiClamp®, effect 2

Haakelektrode, (monopolair)

AUTO CUT®, effect 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effect 2, 80 W
SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W

Bipolair LAP-instrument

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

Monopolaire schaar laparoscopisch

SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

Prostatectomie open-chirurgisch
Elektrodegreep met mes- of spatelelektrode

AUTO CUT®, effect 4–5, 180 W
DRY CUT®, effect 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effect 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

BiClamp® 280

BICLAMP®, effect 3

Bipolaire pincet

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 50 W

Bipolaire schaar BiSect, (open-chirurgisch)

BIPOLAR SOFT COAG, effect 3–4, 60 W

Applicator punt gebogen, (open-chirurgisch)

Effect 20–25

Prostatectomie laparoscopisch
BiCision®

BiClamp®, effect 3

Bipolaire LAP-schaar, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4 –5, 60 W

BiClamp® LAP-sealinstrument Kelly

BiClamp®, effect 2

Haakelektrode, (monopolair)

FORCED COAG®, effect 2, 80 W
SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W

Bipolair LAP-instrument

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

Monopolaire schaar, laparoscopisch

SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

Applicator punt gebogen, (laparoscopisch)
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AUTO CUT®, effect 3–4, 80 W

Effect 20–25

CUT

COAG

JET

Cystectomie met neoblaas open-chirurgisch
Elektrodegreep met mes- of spatelelektrode

AUTO CUT®, effect 4–5, 180 W
DRY CUT®, effect 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effect 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

BiClamp® 280

BICLAMP®, effect 3

Bipolaire pincet

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 50 W

Bipolaire schaar BiSect, (open-chirurgisch)

BIPOLAR SOFT COAG, effect 3–4, 60 W

Cystectomie met neoblaas laparoscopisch
BiClamp® 280

BICLAMP®, effect 3

BiCision®

BICLAMP®, effect 2–3

Bipolaire LAP-schaar, Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

BiClamp® LAP-sealinstrument

BICLAMP®, effect 2

Haakelektrode, (monopolair)

AUTO CUT®, effect 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effect 2, 80 W
SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W

Bipolair LAP-instrument

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

Monopolaire schaar, laparoscopisch

SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

Lymfadenectomie open-chirurgisch
Elektrodegreep met mes- of spatelelektrode

AUTO CUT®, effect 4–5, 180 W
DRY CUT®, effect 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, effect 3–4, 140 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

BiClamp® 280

BICLAMP®, effect 3

Bipolaire pincet

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 50 W

Bipolaire schaar BiSect, (open-chirurgisch)

BIPOLAR SOFT COAG, effect 3–4, 60 W

Lymfadenectomie laparoscopisch
BiCision®

BiClamp®, effect 2–3

Bipolaire LAP-schaar Metzenbaum

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

BiClamp LAP-sealinstrument

BiClamp®, effect 2

®

Haakelektrode, (monopolair)

AUTO CUT®, effect 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effect 2, 80 W
SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W

Bipolair LAP-instrument

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

Monopolaire schaar, laparoscopisch

SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W
FORCED COAG®, effect 2, 80 W

Applicator punt gebogen, (laparoscopisch)

Effect 25–35
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Toepassingen
CUT

COAG

JET

Transurethrale resectie van de blaas (TUR-B) – monopolair
Resectielus, monopolair

AUTO CUT®, effect 3–4, 150 W
HIGH CUT, effect 3–5, 150 W

FORCED COAG®, effect 1–2, 60 W

BIPOLAR CUT++, effect 4–5

BIPOLAR SOFT COAG++, effect 4–6

Transurethrale resectie van de blaas (TUR-B) – bipolair
Resectielus, bipolair

Transurethrale resectie van de prostaat (TUR-P) – monopolair
Resectielus, monopolair

DRY CUT®, effect 6, 170 W
HIGH CUT, effect 4–6, 150–250 W

FORCED COAG®, effect 2–3, 80–120 W

BIPOLAR CUT++, effect 4–6

BIPOLAR SOFT COAG++, effect 5–8

DRY CUT®, effect 3, 70 W

FORCED COAG®, effect 2, 50 W

Transurethrale resectie van de prostaat (TUR-P) – bipolair
Resectielus, bipolair
En-bloc-resectie van blaastumoren met HybridKnife®
Hybrid-Knife T-/I-type
Ingrepen met daVinci
Bipolair grijp-instrument

BIPOLAR SOFT COAG, effect 4–5, 60 W

Monopolaire schaar

FORCED COAG®, effect 2, 80 W
SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W

Haakelektrode, monopolair

AUTO CUT®, effect 3–4, 80 W

FORCED COAG®, effect 2, 80 W
SWIFT COAG®, effect 2–3, 80 W

Circumcisie, vasectomie, spermatocele, varicocele, hydrocele
Bipolaire pincet
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BIPOLAR SOFT COAG effect 3–5, 40 W

Effect 20–25
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Veilige monopolaire
elektrochirurgie
Checklist: patiëntvoorbereiding

1
1. Patiënt geïsoleerd van metalen delen positioneren

2
2. Geschikte neutrale elektrode (NE) kiezen

4
4. Patiënten met actieve of passieve implantaten

3
3. Positie voor de neutrale elektrode (NE) kiezen

5
5. Kleefvlak voorbereiden

6
6. Neutrale elektrode correct aanbrengen

LET OP: Deze checklist vormt geen vervanging van de gebruiksinstructie. Wend u zich voor apparaatinstructies tot de voor u verantwoordelijke Erbe-vertegenwoordiger. Mocht u belangstelling hebben
voor de scholingen van de Erbe plus academy, neemt u dan contact op met onze trainingsafdeling:
Erbe plus academy, tel. +49 7071 755-174, training@erbe-med.com
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1. PATIËNT GEÏSOLEERD VAN METALEN DELEN
POSITIONEREN
• De patiënt droog op een elektrisch ïsolerende operatietafelafdekking neerleggen.
• Let op geïsoleerde afdekking van de armsteunen.
• Lichaamssieraden verwijderen (piercings, ringen, kettingen, horloges, armbanden, uitneembare tandprotheses); afplakken van de
sieraden is niet voldoende.
• Armen en benen geïsoleerd van het lichaam leggen door ze in een
hoek te plaatsen of er doeken tussen te leggen; huid-op-huidcontact bij huid- of borstplooien vermijden (door er een droge
gaasdoek tussen te leggen).
• De patiënt mag niet in aanraking komen met elektrisch geleidende
voorwerpen (infuusstandaards, slangen).
• Ook tijdens de operatie, vloeistoffen onder de patiënt droogmaken. NE verwisselen zodra er vloeistof onder de NE komt.

2. GESCHIKTE NEUTRALE ELEKTRODE (NE) KIEZEN
• NE en kabel voor het aanbrengen op uitwendige schade controleren. Bij beschadiging het product niet gebruiken!
• Alleen gedeelde NE‘s worden door het veiligheidssysteem bewaakt.
• Voor volwassenen geen ongedeelde NE‘s meer gebruiken.
• Bij zuigelingen geschikte NE gebruiken.
• Wij adviseren NESSY® Ω, die richtingsonafhankelijk geplaatst kan
worden.

3. POSITIE VOOR DE NEUTRALE ELEKTRODE (NE) KIEZEN
• Mogelijke positionering van de NE op dijbeen, bovenarm, flank.
• NE zo dicht mogelijk bij het operatiegebied aanbrengen met minimumafstand van 15 cm.
• De monopolaire stroom mag niet via elektrische „knelpunten” van
het lichaam (bijv. elleboog, knie) worden geleid.
• Positionering van de NE liefst op elektrisch goed geleidend weefsel (spierweefsel).
• NE niet op vetweefsel, botten/gewrichten, huidplooien of op het
hoofd aanbrengen.
• NE indien mogelijk op gezond weefsel aanbrengen. Littekens,
bloedingen, tatoeages vermijden.
• De patiënt mag niet op de NE, op kabels of op de kabelaansluiting
liggen.
• Let er bij het verplaatsen van de patiënt op dat de NE en de kabel
niet losraken en niet onder de patiënt komen te liggen.

4. PATIËNTEN MET ACTIEVE OF PASSIEVE IMPLANTATEN
• Actieve implantaten kunnen beschadigd raken door elektrochirurgische stroom.
• Bij patiënten met een pacemaker of andere geleidende implantaten zo veel mogelijk bipolaire instrumenten gebruiken. De bipolaire
techniek vermindert de elektrische interferentie van pacemakers
of apparaten die op de patiënt zijn aangesloten (ECG, EEG).
• Plaats de neutrale elektrode bij de monopolaire techniek zodanig
dat er geen stroom vloeit via het implantaat, via de sonde of de
hartspier.
• De neutrale elektrode dient zo dicht mogelijk bij het operatiegebied, maar met een minimumafstand van 15 cm tot het implantaat
te worden aangebracht.
• Leid de stroombaan door een geschikte positie van de neutrale
elektrode weg van het implantaat.
• Kies zo laag mogelijke instelwaarden.
• Activeer alleen met een korte duur en met voldoende pauzes, om
de stroombaan te laten afkoelen en te voorkomen dat de stroom
het implantaat verhit.
• Het actieve implantaat dient voor, tijdens en na de operatie op
mogelijke storingen te worden gecontroleerd.
• Raadpleeg voor de operatie een cardioloog en neem de adviezen
van de fabrikant van het implantaat in acht.

5. KLEEFVLAK VOORBEREIDEN
• De aanbrengplaats van de NE van haren ontdoen.
• De aanbrengplaats van de NE moet droog en vetvrij zijn.

6. NEUTRALE ELEKTRODE CORRECT AANBRENGEN
• NE niet op maat knippen.
• NE zonder equipotentiaalring altijd met de lange zijde naar
het operatiegebied toe richten.
• NE over het gehele oppervlak en zonder vouwen aanbrengen;
luchtblaasjes vermijden.
• De contactvlakken mogen elkaar bij het aanbrengen niet
overlappen.
• De contacttong van de NE volledig in de aansluitstekker van
de kabel schuiven.
• Een reeds aangebrachte NE niet nog een keer opnieuw
aanbrengen.
• Bij patiënten met een antitrombosekous: NE kan onder de kous
worden aangebracht. Stekker en kabel vrij liggend.
• Zelfklevende NE maar één keer en zonder contactgel gebruiken.
• Na de operatie: NE zo snel mogelijk verwijderen, uiterlijk na
24 uur.

7. ONTSTEKING VAN BRANDBARE STOFFEN
VERMIJDEN
• Desinfecterende middelen mogen niet onder de patiënt vloeien.
• De patiënt pas afdekken als het desinfecterend middel is opgedroogd en het brandbare gas is vervlogen.
• Brandbare en brandbevorderende gassen (bijv. anesthesie- of
endogene gassen) in het operatiegebied vermijden.
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Belangrijke aanwijzing
Wij hebben dit medium met zorg samengesteld. Desondanks vallen fouten op dit
medium niet uit te sluiten.
De informatie, adviezen en overige gegevens (de “informatie”) op dit medium
weerspiegelen de stand van onze kennis en de stand van de wetenschap en techniek op het moment dat dit medium werd samengesteld. De informatie is van algemene aard, vrijblijvend en uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gezien als gebruiksaanwijzing of gebruiksinstructies.
De informatie en adviezen op dit medium vormen geen grond voor enige juridische verplichting van Erbe Elektromedizin GmbH alsmede gelieerde ondernemingen hiervan (“Erbe”) of voor enige andere aanspraak jegens Erbe. De informatie vormt geen enkele garantie of enige andere hoedanigheidsbeschrijving;
hiervoor is in elk afzonderlijk geval een uitdrukkelijke contractuele regeling met
Erbe vereist.
Erbe is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het opvolgen van informatie op dit medium, ongeacht de rechtsgrond van de aansprakelijkheid.
Elke gebruiker van een Erbe-product is ervoor verantwoordelijk het desbetreffende Erbe-product vooraf te testen op de eigenschappen ervan en op de geschiktheid voor de beoogde wijze van gebruik of het beoogde doel. In de gebruiksaanwijzing en de gebruiksinstructies voor het desbetreffende Erbe-product kunt u
lezen, op welke manieren het betreffende Erbe-product gebruikt kan worden. De
gebruiker is gehouden te controleren of de gebruiksaanwijzing en de gebruiksinstructies waarover hij beschikt, beantwoorden aan de concrete stand voor het
betreffende Erbe-product. De apparaten mogen uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing en de gebruiksinstructies gebruikt worden.
De informatie over instelwaarden, applicatieplaatsen, applicatieduur en gebruik
van het betreffende Erbe-product berust op klinische ervaringen van artsen die
onafhankelijk zijn van Erbe. Deze informatie moet worden gezien als richtwaarden, die door de gebruiker moeten worden getoetst op geschiktheid voor de concreet geplande toepassing. Afhankelijk van de omstandigheden van een concreet
toepassingsgeval kan het nodig zijn om van de informatie af te wijken. De gebruiker dient dit steeds onder eigen verantwoordelijkheid bij de inzet van het Erbe-product te controleren. Wij wijzen erop dat wetenschap en techniek als gevolg
van onderzoek en klinische ervaringen aan voortdurende ontwikkelingen onderhevig zijn. Ook hieruit kan zich voor de gebruiker de noodzaak voordoen om van
de informatie op dit medium af te wijken.
Dit medium bevat informatie over Erbe-producten die in bepaalde landen mogelijk niet zijn toegelaten. De gebruiker van het betreffende Erbe-product is verplicht om te informeren of het door hem gebruikte Erbe-product in zijn land
wettelijk is toegelaten en/of in hoeverre er eventueel wettelijke voorschriften of
beperkingen voor het gebruik ervan gelden.
Dit medium is niet bestemd voor gebruikers in de VS.
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