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Argonplasma met 
lichtboog

Argongas

Het argongas wordt bij de elektrode van de APC-sonde tot ontsteking gebracht, het 
geïoniseerde argonplasma brengt de energie over op het doelweefsel

Schematische weergave van de monopolaire argonplasma-coagulatie

NATUURKUNDIGE PRINCIPES 2-4

Bij APC wordt met behulp van een APC-sonde energie in monopolaire 
vorm, via geïoniseerd, elektrisch geleidend argonplasma overgebracht 
op weefsel. De thermische effecten zijn coagulatie, desiccatie of devi-
talisering van het doelweefsel.

In tegenstelling tot een laser wordt de energie tussen elektrode en 
doelweefsel bij APC via een elektrisch veld, en niet langs optische weg 
overgebracht. De argonplasmastraal volgt de weg van de minste elek-
trische weerstand.

ARGONPLASMA-COAGULATIE

Argonplasma-coagulatie (APC) is een elektrocahirurgisch procedé. 
Daarbij wordt hoogfrequente wisselstroom via geïoniseerd argongas 
vanaf de sondepunt overgebracht op het doelweefsel. Het procedé de-
vitaliseert weefsel en stelpt bloedingen op betrouwbare wijze met een 
effectieve en doseerbare oppervlaktecoagulatie. APC is contactloos, 
daardoor kan het distale uiteinde van het instrument niet aan het ge-
coaguleerde weefsel blijven plakken. Een ander voordeel is de beperk-
te indringdiepte van APC, wat het risico op perforaties, bij applicatie op 
dunwandige weefsels, tot een minimum beperkt.1

Vanwege de vele gebruiksvoordelen wordt het procedé zowel bij en-
doscopie als bij open chirurgie ingezet.

Grondbeginselen  
van de plasmachirurgie
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Het weefseleffect breidt zich radiaal in de diepte uit.4

 vanaf ca.

1 Hyperthermie 40° C

2 Devitalisering 60° C

3 Coagulatie/desiccatie 100° C

4 Carbonisatie 150° C

5 Vaporisatie 300° C

Het weefseleffect van APC ontstaat door de stroom die door het weefsel vloeit en de hieruit resulterende 

endogene verhitting. Daarbij worden verschillende thermische effectzones in het weefsel onderscheiden, 

afhankelijk van de bereikte doeltemperatuur.

1. Hyperthermie, 2. devitalisering, 3. coagulatie/desiccatie, 4. carbonisatie en 5. vaporisatie

INVLOEDSFACTOREN OP HET WEEFSELEFFECT 1,4

De mate van het thermische effect van APC op het weefsel is afhanke-
lijk van meerdere factoren. De belangrijkste invloedsfactoren op de 
coagulatiediepte zijn achtereenvolgens:

1. Applicatieduur (met name bij statische applicatie)
2. Ingesteld vermogen resp. effectniveau
3. Afstand van de sonde (werkafstand)
4. Andere factoren: soort weefsel, statische/dynamische applicatie 

Weefseleffecten

1 2 3 
4

5
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Weefseleffecten

Coagulatiediepte L max [mm] Coagulatiediepte L max [mm]

Applicatieduur [sec] Ingesteld vermogen [W]

Applicatieduur Vermogen

VERMOGENSINSTELLING 2-7

De coagulatiediepte is afhankelijk van het ingestelde vermogen en 
moet afhankelijk van plaats en indicatie worden ingesteld.

APPLICATIEDUUR –  
DE BELANGRIJKSTE INVLOEDSFACTOR 2-7

Hoe langer de APC wordt geactiveerd, des te dieper is de inwerking op 
het doelweefsel. Daarom adviseren wij om met korte activeringstijden 
te starten en de duur stapsgewijs en onder toezicht te verhogen tot het 
gewenste effect is bereikt. Bij langere APC-applicatie op één punt 
neemt de dieptewerking flink toe, bij een te lange applicatieduur kan 
het weefsel carboniseren en geperforeerd worden.

Bij dynamische applicatie dient de APC-sonde onder visueel toezicht 
met langzame, gecontroleerde bewegingen (penseelstreekgewijze) 
over het doelweefsel te worden bewogen.
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● pulsedAPC/E1
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● pulsedAPC/E1/25 W
● pulsedAPC/E2/25 W
● preciseAPC/E2
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Coagulatiediepte L max. [mm]

Afstand van de sonde tot het weefsel [mm]

AFSTAND VAN DE SONDE 2-7

Naarmate de afstand van de sonde tot het doelweefsel groter wordt, 
neemt de indringdiepte af. Met het groter worden van de sondeafstand 
kan een punt worden bereikt waarop geen ontsteking meer mogelijk is.

ANDERE FACTOREN: SOORT WEEFSEL 2-7

De structuren van biologische weefsels hebben een verschillende ge-
voeligheid. Hiermee dient bij de elektrochirurgie en met name de APC 
applicatie rekening te worden gehouden, dit ten aanzien van het in-
stellen van het vermogen en de applicatieduur.

Afstand van de sonde
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preciseAPC® maakt een homogeen weefseleffect  
met name bij dunwandige structuren mogelijk

pulsedAPC® voor de devitalisering of coagulatie 
van weefsel

Effectieve devitalisering met forcedAPC

22 Gebruiksaanwijzing APC 3

Deze modus is gebaseerd op een gepulste ac-
tivering (on–off). pulsedAPC® is variabel in-
zetbaar om weefsel te devitaliseren of te 
coaguleren. pulsedAPC® is goed doseerbaar en 
levert homogene weefseleffecten op. Bij pul-
sedAPC® kunnen vermogens tot 120 watt wor-
den ingesteld. Er zijn 2 verschillende 
pulsfrequenties instelbaar.

preciseAPC® werkt in tegenstelling tot for-
ced-APC met een lage energie. Op die manier 
kunnen heel fijne reproduceerbare coagula-
tie-effecten worden bereikt op het doelweef-
sel, wat vooral bij dunwandige structuren of 
peristaltische beweging een homogeen weef-
seleffect mogelijk maakt.

Deze modus biedt een effectieve coagulatie en 
devitalisering. Het elektrochirurgische vermo-
gen kan via spanningsregeling tot 120 watt 
worden ingesteld en is gedurende activatie, als 
permanente energie-applicatie beschikbaar.

pulsedAPC®preciseAPC®forcedAPC

De constante spanningsregeling van de plasma-modus maakt een gelijkblijvende 

kwaliteit en reproduceerbaarheid van de weefseleffecten mogelijk.22

APC-modi
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 ☑ Chronische bloedingen5-8 (afb. 1) 
▻ GAVE (watermeloenmaag) 
▻ Bestralingsproctitis 
▻ Angiodysplasieën

 ☑ Coagulatie van bloedingen op het resectievlak na EMR9

 ☑ Devitalisering van tumorresten na EMR10

 ☑ Directe rekanalisatie van exofytische stenosen15-18

 ☑ Coagulatie van diffuse en acute bloedingen in het complete 
maagdarmkanaal en de luchtwegen8,19

 ☑ Devitalisering van stent-ingrowth of -overgrowth20

 ☑ Trimmen van stents in het maagdarmkanaal of de luchtwegen21

Coagulatie van een teleangiëctasie met APC
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Toepassingen in de flexibele 
endoscopie, gastro-enterologie 
en pneumologie

Toepassingen

01
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 ☑ Coagulatie van oppervlakkige bloedingen bij  
de mamma-chirurgie (afb. 1)

 ☑ Argonondersteunde resectie van weefsellagen  
bij mamma- en borstklierweefsel (afb. 2)

 ☑ Coagulatie van een resectievlak bij een partiële 
nefrectomie (afb. 3)

 ☑ Coagulatie van het galblaaswondbed met de 
APC-functie van de applicator (afb. 4)

 ☑ Het leverkapsel wordt geopend met een  
argonondersteunde snede (afb. 5)

Goed zicht op de operatieplaats bij  
argonondersteund snijden

Homogene coagulatie over een groot oppervlak  
met APC

Oppervlaktecoagulatie zonder bloedingen  
met APC

Geringe rookontwikkeling bij argonondersteund snijden

Homogene oppervlaktecoagulatie met APC

Toepassingen in de  
gynaecologie, urologie en 
algemene chirurgie

01

02
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De FiAPC-sondes hebben axiale, laterale en circulaire uitstroomopeningen

* Actuele octrooien: www.erbe-med.com/ip

Circumferential
Beam C

Side Fire
Conical Beam  SC

Axial Beam A

Uitlaatvormen
De APC-applicator 

is met zijn functies geschikt voor vele taken 
binnen de diverse operatieve vakdisciplines. 
Het instrument is in open-chirurgische en 
laparoscopische uitvoering verkrijgbaar.

FiAPC®-sondes 
in diverse lengtes en 

uitvoeringen

Erbe-producten*  
voor de plasmachirurgie
De benodigdheden voor de plasmachirurgie bestaan uit het  Erbe werkstation met VIO® 3 en APC 3 

alsmede open chirurgische, laparoscopische en endoscopische sondes en applicatoren.  Het werkstation 

ondersteunt de instrumenten en toepassingen met de modi  forcedAPC, preciseAPC® en pulsedAPC®.  

Van de puntsgewijze coagulatie van kleine bloedingen tot de devitalisering van groot oppervlakte laesies 

zijn vrijwel alle indicaties met deze modi behandelbaar.
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DE RECHTSTREEKSE LINK NAAR DE WEBCAST  
“GRONDBEGINSELEN VAN DE ELEKTROCHIRURGIE IN DE ENDOSCOPIE” 
VAN PD DR. AXEL EICKHOFF

Meer producten vindt u op onze websites www.erbe-med.com of www.elektrochirurgie.nl

Het elektrochirurgie-werkstation 
met het VIO® 3 en APC 3 argonmodule

op een apparatenwagen.  
De APC 3 wordt bediend via het 

display van de VIO® 3.
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Important information

We have prepared this document with care. Nonetheless, we cannot completely 
rule out errors in this document.

The information, recommendations and other data („Information“) contained in 
this document reflect our state of knowledge and the state of science and 
technology at the time of preparing the document. The information is of a 
general nature, non-binding and serves solely for general information purposes 
and does not represent instructions for use or notes on application.

The information and recommendations contained in this document do not 
constitute any legal obligations by Erbe Elektromedizin GmbH as well as their 
associated companies („Erbe″) or any other claims against Erbe. The information 
does not represent a guarantee or other quality statement, these require the 
express contractual arrangement with Erbe in individual cases. Erbe shall not 
be liable for any type of damage resulting from following information given in 
this document, regardless of the legal reason for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for checking the respective Erbe 
product for its properties as well as the suitability for the intended type of 
application or intended purpose in advance. The suitable type of application of 
the respective Erbe product is given by the user manual and the notes on use 
for the corresponding Erbe product. The user is obliged to check whether the 
existing user manual and the notes on use correspond with the status for the 
specific Erbe product. The devices may only be used according to the user 
manual and the notes on use.

The information on setting values, application sites, duration of application and 
the use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of 
physicians independent from Erbe. They represent guidelines which need to be 
checked by the user for their suitability for the actual planned application. 
Depending on the circumstances of an actual application case, it may be 
necessary to deviate from the information provided. The user has to check this 
on his/her own responsibility in each case when using an Erbe product. We 
wish to point out that science and technology is constantly subject to new 
developments arising from research and clinical experience. For this reason it 
may be necessary for the user to deviate from the information provided in this 
document.

This document contains information about Erbe products which may possibly 
not be approved in a specific country. The user of the respective Erbe product is 
obliged to inform him/herself whether the Erbe product he/she is using is 
legally approved in his/her country and/or if legal requirements or restrictions 
for use possibly exist and to which extent.

This document is not intended for users in the USA.


