
Pneumonologia 
interwencyjna

Zastosowanie  
i praktyczne porady



Niniejsza broszura opisuje różne zabiegi pneumonologiczne na płucach, które 

są wspomagane technologią Erbe. Podstawę stanowi system pneumonologiczny 

Erbe, który łączy urządzenia do elektrochirurgii, APC (koagulacji plazmą argono-

wą) i kriochirurgii na jednym wózku sprzętowym. Elastyczne kriosondy można 

stosować np. do diagnostycznych biopsji tkanek i ekstrakcji guzów. Elastyczne 

instrumenty monopolarne umożliwiają m.in. dewitalizację tkanek i zatamowanie 

krwawienia.
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Nasz system pneumonologiczny składa się z diatermii chirurgicznej z modu-
łem APC i ERBECRYO® 2. Wspólnie stanowią podstawę do różnych zastosowań 
w pneumonologii interwencyjnej. W zależności od potrzeb systemy można 
stosować również na oddzielnych wózkach sprzętowych.

Diatermia chirurgiczna, np. VIO® 3, wytwarza prąd wysokiej częstotliwości  
o różnych trybach, który jest wykorzytywany do zastosowania giętkich ak-
cesoriów monopolarnych. Stanowi również główne urządzenie sterujące dla 
modułu APC, tutaj przykładowo APC 3. Reguluje on przepływ argonu dla bez-
konaktowej koagulacji plazmą argonową (APC). Urządzenie kriochirurgiczne 
ERBECRYO® 2 steruje przepływem gazu CO2 do zastosownia elastycznych 
kriosond.

System pneumonologiczny umożliwia stosowanie różnych instrumentów mo-
nopolarnych i kriosond elastycznych w pneumonologii interwencyjnej.

System pneumonologiczny
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Schematyczne przedstawienie krzywej mrożenia kriosondy o średnicy 1,7 mmPrzepływ gazu w przekroju poprzecznym końcówki sondy

SPOSÓB DZIAŁANIA SONDY

Dwutlenek węgla płynie pod wysokim ciśnieniem z butli gazowej przez 
urządzenie kriochirurgiczne do kriosondy. Tam jest prowadzony przez 
cienką rurkę do pustej końcówki sondy. Tutaj gaz przedostaje się przez 
dyszę do końcówki sondy. Wskutek dużej różnicy ciśnień między rurką 
wysokociśnieniową a wnętrzem końcówki sondy, gaz ulega rozprężeniu 
podczas przepływu. Oddziałujący przy tym efekt Joule‘a-Thomsona bar-
dzo szybko schładza końcówkę sondy. W zależności od różnych czynni-
ków wpływających, takich jak np. ciśnienie w butli lub wielkość sondy, na 
końcówkach elastycznych kriosond można uzyskać temperatury w zakre-
sie od -35° C do -50° C.1

Rozprężony gaz przepływa przez sondę z powrotem do urządzenia 
i ulatnia się tam do otoczenia.

PODSTAWY KRIOTECHNIKI

Działanie zamrażające urządzenia ERBECRYO® 2 bazuje na efekcie  
Joule‘a-Thomsona: rozprężenie (dekompresja) określonych gazów 
w temperaturze pokojowej, np. dwutlenku węgla, pobiera z otoczenia 
energię i je schładza. Fizyczna temperatura zamarzania CO2 wynosi 
-78,5° C.47 Jednak jest to wartość teoretyczna, która może ulec obniżeniu 
wskutek charakterystyki systemu.1

Kriochirurgia
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01 VIO® 3: diatermia chirurgiczna umożliwia zastoso-
wania monopolarne, takie jak np. rekanalizacja 
guzów i tamowanie krwawienia.

APC 3: moduł APC umożliwia zastosowania 
bezkontaktowe, takie jak rekanalizacja guzów 
i tamowanie krwawienia.

ERBECRYO® 2: urządzenie kriochirurgiczne 
umożliwia np. rekanalizację guzów, pobieranie 
bioptatów, usuwanie ciał obcych i dewitalizację.



3. Wilgoć: do połączenia kriosondy z materiałem docelowym wyma-
gana jest wilgoć. W przypadku występowania zbyt małej wilgoci 
efekt mrożenia może być mniejszy.43

4. Właściwości tkanek i ciał obcych: właściwości tkanek lub ciał 
obcych mają wpływ na efekt mrożenia. Materiały organiczne, za-
wierające wodę i materiały miękkie, takie jak tkanki lub pożywienie, 
przyczepiają się lepiej niż twarde, gładkie i nieorganiczne materiały, 
takie jak plastik lub metal.7

5. Ciśnienie w butli i temperatura pomieszczenia: temperatura po-
mieszczenia ma bezpośredni wpływ na ciśnienie w butli, ponieważ 
temperatura ciekłego dwutlenku węgla jest powiązana z jego 
ciśnieniem odparowywania. Jeśli jest ono za wysokie, urządzenie 
kriochirurgiczne ERBECRYO® 2 może je wyrównać do 75 bar. Ci-
śnienie w butli gazowej ma wpływ na efekt mrożenia. Jeśli jest ono 
za niskie, urządzenie ERBECRYO® 2 nie jest w stanie go wyrównać 
i osłabia się wydajność mrożenia. Urządzenie ERBECRYO® 2 infor-
muje o tym użytkownika. 

Po aktywacji lodowata końcówka sondy umożliwia 

krioadhezję i kriodewitalizację

Efekty tkankowe  
elastycznych kriosond

Krioadhezja podczas rekanalizacji guza

KRIOADHEZJA

Krioadhezję stosuje się w pneumonologii interwencyjnej np. do rekana-
lizacji guzów2, pobierania bioptatów tkanek 3 oraz ekstrakcji ciał obcych, 
skrzepów krwi i czopów śluzowych.4,5,16,7,30

Warunkiem efektu adhezji jest występowanie cieczy między końcówką 
kriosondy a materiałem docelowym, przeznaczonym do ekstrakcji (np. 
ciałami obcymi, tkankami, skrzepami krwi lub czopami śluzowymi). Po 
zamarznięciu tej cieczy, wskutek schłodzenia końcówki sondy, końcówka 
łączy się z materiałem docelowym poprzez wytworzone kryształki lodu.

Wielkość zamrożonego obszaru ma bezpośredni wpływ na wielkość po-
bieranych próbek tkanek. Jest to zależne od następujących czynników:

1. Czas mrożenia: im dłużej trwa proces mrożenia, tym bardziej 
rozszerza się zamrażany obszar w tkankach docelowych lub ciele 
obcym przeznaczonym do ekstrakcji. Obszar zamrażania rozsze-
rza się szybko w ciągu pierwszych 5 sekund, następnie proces 
ten przebiega wolniej. Po ok. 10 sekundach obszar zamrażania 
zwiększa się już tylko bardzo powoli, ponieważ wskutek odprowa-
dzenia ciepła i izolacji zamrożonego obszaru powstaje równowaga 
termiczna.6

2. Powierzchnia kontaktu: istotnym czynnikiem wpływającym na 
rezultat mrożenia jest średnica sondy. Im większa jest powierzchnia 
aktywnej głowicy kriosondy, tym większy jest rezultat mrożenia 
w czasie.43



3. Powtarzanie cykli zamrażania i rozmrażania: wiele cykli zamra-
żania i rozmrażania w tym samym miejscu wspomaga efektywną 
dewitalizację. Badania wykazały, że kompletna dewitalizacja tkanek 
guza jest wspomagana od dwóch cykli.8

4. Czas mrożenia: zasada „im dłużej, tym lepiej” niekoniecznie 
obowiązuje w przypadku dewitalizacji. Badania wykazują, że już 
20 sekund wystarcza, aby zniszczyć komórki wskutek tworzenia się 
kryształków lodu wewnątrz komórki. W pneumonologii stosuje się 
czas pomiędzy 20 sekundami a 3 minutami.9,10,11

5. Prędkość rozmrażania: jeśli tkanki biologiczne rozmrażają się 
powoli, występuje rekrystalizacja pozakomórkowa oraz zmiana 
poza- i wewnątrzkomórkowego stężenia roztworu soli fizjologicznej, 
co przyczynia się do osmotycznej lizy komórkowej. Dlatego zaleca 
się jak najwolniejszą fazę rozmrażania, np. poprzez rozmrażanie 
pasywne.8

Kriodewitalizacja

KRIODEWITALIZACJA

W pneumonologii interwencyjnej stosuje się kriosondy w celu zamraża-
nia i dewitalizacji tkanek. Niska temperatura powoduje skrystalizowanie 
płynu wewnątrz- i pozakomórkowego. Tworzenie się kryształków i rekry-
stalizacja podczas rozmrażania niszczą ściany komórkowe i umożliwiają 
w ten sposób dewitalizację tkanek.

Następujące czynniki mają wpływ na skuteczność kriodewitalizacji 
tkanek: 

1. Minimalna temperatura zamarzania: od -10° C rozpoczyna się 
ewentualna dewitalizacja w różnych tkankach. Do efektywnej dewi-
talizacji większości rodzajów guzów wystarczające są temperatury 
poniżej -35° C.8

2. Prędkość chłodzenia: im szybsze jest schłodzenie, tym skutecz-
niejsze jest tworzenie się kryształków wewnątrz komórek i tym 
samym dewitalizacja. Temperatury w zakresie od -10 do -50° C 
sprzyjają wewnątrzkomórkowemu tworzeniu się kryształków 
lodu i w ten sposób dewitalizacji komórek.8 Prędkość schładzania 
elastycznych kriosond wynosi powyżej -1 500°C/min6 i jest tym 
samym więcej niż wystarczająca.
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Wszystkie trzy sondy można stosować z bronchoskopami odpowiedniej wielko-
ści, a sondy 1,1 i 1,7 mm są kompatybilne z cewnikami nawigacyjnymi różnych 

producentów.

030201 2,4 mm1,7 mm1,1 mm

Elastyczne kriosondy można stosować do różnych zastosowań klinicznych.  

Przykładowo do dewitalizacji tkanek i ekstrakcji ciał obcych, czopów śluzowych, skrzepów krwi, 

tkanek martwiczych, guzów tkanek (rekanalizacja) i tkankowego materiału biopsyjnego.12 

Elastyczne kriosondy

Kriosondy do jednorazowego użytku są dostępne 

o średnicach 1,1 i 1,7 oraz 2,4 mm.

Wszystkie rodzaje sond można stosować w centralnym 

i obwodowym obszarze płuc.



Odkryj najnowsze filmy 
dotyczące zastosowania 

i nowości dotyczące elastycznej 
kriochirurgii.

Zeskanuj kod QR lub wpisz adres:  
cryo.erbe-med.com

Kriosonda 1,1 mm umożliwia ekstrakcję materiału 

biopsyjnego przez kanał roboczy bronchoskopu,  

jak przy użyciu giętkich kleszczy. Stosowany do tego 

celu przewód ewakuacyjny chroni materiał biopsyjny 

i bronchoskop.12

Ponadto sonda jest kompatybilna z bronchoskopami 

z kanałem roboczym 1,2 mm oraz umożliwia biopsje 

przez różne cewniki nawigacyjne.

Elastyczne kriosondy



Kriobiopsja wewnątrzoskrzelowa

KRIOBIOPSJE WEWNĄTRZOSKRZELOWE

Kriobiopsje wewnątrzoskrzelowe stały się obecnie uznaną i przyjętą me-
todą biopsji w bronchoskopii interwencyjnej oraz są wymieniane w róż-
nych wytycznych. W badaniach wykazano, że metoda ta jest skuteczna 
i bezpieczna.16

Opisane rozpoznania
Opisano następujące wskazania o podłożu łagodnym i złośliwym do 
biopsji wewnątrzoskrzelowej przy użyciu elastycznych kriosond:17,18

 ☑ rak płuca
 ☑ przerzutowy gruczolakorak jelita grubego 
 ☑ mięsak
 ☑ chłoniak
 ☑ rak płaskokomórkowy
 ☑ rak śluzowo-naskórkowy
 ☑ przerzutowy rak nerkowokomórkowy
 ☑ gruźlica wewnątrzoskrzelowa
 ☑ ziarniniak wywołany przez prątki niegruźlicze
 ☑ mięśniak gładki
 ☑ chrzęstniak
 ☑ rakowiak
 ☑ rak jasnokomórkowy
 ☑ gruczolakorak torbielowaty
 ☑ gruczolakorak

Pobieranie bioptatu
Krioadhezja przy użyciu elastycznych kriosond umoż-

liwia ekstrakcję materiału biopsyjnego z centralnych 

i obwodowych obszarów płuc.16

Elastyczne kriosondy umożliwiają wiele 
różnych zastosowań w pneumonologii 
interwencyjnej. Typowymi zastosowania-
mi są krioekstrakcje, takie jak usuwanie 
guzów, pobieranie materiału biopsyjnego 
lub ekstrakcja ciał obcych, skrzepów krwi 
i czopów śluzowych, oraz kriodewitalizacja. 
Do krioekstrakcji konieczne jest wycofanie 
większych elastycznych kriosond (ø 1,7; 
1,9; 2,4 mm) razem z bronchoskopem lub 
cewnikiem prowadzącym. Powodem tego 
jest fakt, że fragmenty tkanek lub ciała 
obce są za duże dla kanału roboczego 
bronchoskopu lub systemu prowadzącego.3

Kriosonda o średnicy 1,1 mm z przewodem 
ewakuacyjnym umożliwia natomiast po-
branie materiału biopsyjnego przez kanał 
roboczy bronchoskopu terapeutycznego 
z kanałem roboczym o średnicy 2,8 mm.



Wartość diagnostyczna kriobiopsji 
wewnątrzoskrzelowych wynosi 16

81,4–100 %

Bezpieczeństwo
Opisanymi powikłaniami występującymi podczas kriobiopsji wewnątrzo-
skrzelowych są krwawienia. Częstość występowania dużych krwawień 
podczas kriobiopsji wynosi od 0,3% do 18,2%16, bez istotnej różnicy 
w zakresie dużych krwawień w porównaniu z biopsjami przy użyciu 
kleszczy. Uwzględniając łagodne i średnie krwawienia, częstość wystę-
powania krwawień jest większa w przypadku kriobiopsji wewnątrzo-
skrzelowych w porównaniu z kleszczami.3

Kriosonda z przewodem ewakuacyjnym zapewnia jej bezpieczne za-
stosowanie. Przy użyciu takiego zestawu możliwe jest pobieranie ma-
teriału biopsyjnego przez kanał roboczy bronchoskopu, podczas gdy 
bronchoskop znajduje się w obszarze docelowym. Dzięki temu lekarz 
wykonujący bronchoskopię, podczas jej trwania, zachowuje kontrolę 
wzrokową nad operowanym obszarem.20

Technika
W celu przeprowadzenia kriobiopsji wewnątrzoskrzelowej końcówka 
kriosondy jest przymrażana do tkanki docelowej w układzie oskrzelo-
wym. Po osiągnięciu żądanego czasu mrożenia, gwałtownie wycofuje się 
kriosondę razem z bronchoskopem. Materiał biopsyjny oddziela się od 
grupy komórek i można go pobrać razem z sondą i bronchoskopem. Opi-
sane czasy mrożenia wynoszą od 2 do 5 sekund.3,19

Ważna informacja techniczna: 
Proces mrożenia jest przerywany w przypadku urządzenia ERBECRYO® 2 
po zatrzymaniu aktywacji przełącznikiem nożnym. Dlatego ważne jest, 
aby urządzenie ERBECRYO® 2 było aktywowane do czasu wyjęcia mate-
riału biopsyjnego z ciała pacjenta.

Po rozmrożeniu końcówki kriosondy należy ostrożnie oddzielić materiał 
biopsyjny np. w roztworze soli fizjologicznej. Następnie można usunąć 
kriosondę z kanału roboczego i wprowadzić z powrotem do operowa-
nego miejsca.
W centralnym odcinku dróg oddechowych można wizualnie śledzić i kon-
trolować proces zamrażania.3

Wyniki kliniczne
Kriobiopsja jest często porównywana ze zwykłymi mechanicznymi klesz-
czami biopsyjnymi. W analizowanych badaniach kriobiopsja przewyższa 
biopsję kleszczową.16

Przewaga ta jest widoczna w wartości diagnostycznej. Podczas gdy war-
tość diagnostyczna wewnątrzoskrzelowych biopsji kleszczowych waha 
się w zakresie 59,9%-85,1%, w przypadku kriobiopsji wewnątrzoskrze-
lowych wynosi ona 81,4%-100%.16

Przewaga jest uzasadniona przede wszystkim 
następującymi cechami:3,16

 ☑ Większy materiał biopsyjny.
 ☑ Brak lub mniej artefaktów wskutek zmiażdżenia.
 ☑ Zastosowania styczne16.

Kriobiopsja wewnątrzoskrzelowa przez przewód ewakuacyjny

Zastosowania



Zaleca się pracę z bronchoskopem terapeutycznym, aby w przypadku wy-
stąpienia krwawienia mieć możliwie dużą zdolność odsysania. Poza tym 
umożliwia to ostrożniejsze pozycjonowanie kriosondy, ponieważ opór 
w bronchoskopie jest mały. 

Do tego zastosowania opisane są sondy o średnicy 1,9 mm i 2,4 mm. 
Czas mrożenia należy dostosować indywidualnie z powodu różnych 
zmiennych, jednak dla zastosowania z dwutlenkiem węgla podane są 
następujące informacje: 1,9 mm, 7 sekund; 2,4 mm, 5 sekund. 
Brak jest dokładnego zalecenia dotyczącego optymalnej liczby biopsji 
do rozpoznania śródmiąższowej choroby płuc (Interstitial Lung Disease, 
ILD), jednak w większości badań opisano 3-5 biopsji. Ponadto zwraca 
się uwagę na fakt, że można poprawić wartość diagnostyczną w rozsia-
nej śródmiąższowej chorobie płuc (Diffuse Parenchymal Lung Disease, 
DPLD), gdy materiały biopsyjne są pobierane z różnych segmentów.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zastosowania autorzy zalecają pro-
filaktyczne użycie cewnika Fogarty‘ego w segmencie pobrania materiału 
biopsyjnego. Zwłaszcza w przypadku intubacji instrumentem giętkim, 
ponieważ w razie potrzeby może nie być możliwe wystarczająco szybkie 
wykonanie tamponady.
Ponadto zaleca się kontrolę RTG po badaniu, aby stwierdzić ewentualną 
odmę opłucnową.21

Kriobiopsja przezoskrzelowa pod kontrolą RTG

KRIOBIOPSJE PRZEZOSKRZELOWE

Podobnie jak kriobiopsje wewnątrzoskrzelowe, również kriobiopsje prze-
zoskrzelowe są obecnie znaną metodą diagnostyczną. Powyżej 160 pu-
blikacji na ten temat (stan na listopad 2018 roku) świadczy o dużej 
aktywności naukowej dotyczącej tego zastosowania. Kriobiopsje przezo-
skrzelowe są stosowane głównie w diagnostyce śródmiąższowych cho-
rób płuc i obwodowych guzków płuc.16 

Technika
Kriobiopsje przezoskrzelowe z obwodu płuca są opisane w różny spo-
sób. Opisany tu sposób postępowania jest oparty na publikacji Hetzel 
i wsp. 201821: „Transbronchial Cryobiopsies for the Diagnosis of Diffuse 
Parenchymal Lung Diseases: Expert Statement from the Cryobiopsy Wor-
king Group on Safety and Utility and a Call for Standardization of the 
Procedure”.

Zaleca się tu przeprowadzanie kriobiopsji przezoskrzelowych u pacjen-
tów intubowanych w znieczuleniu ogólnym lub głębokiej sedacji, możli-
we jest oddychanie spontaniczne i wentylacja dyszowa.

Kriosondę należy umieścić jak najbliżej opłucnej trzewnej, jednak nie 
bliżej niż centymetr, ponieważ może to zwiększyć ryzyko odmy opłucno-
wej. Należy unikać kriobiopsji przezoskrzelowej z przyśrodkowej jednej 
trzeciej płuca, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia wskutek 
niechronionych średnich naczyń krwionośnych. W celu uzyskania najlep-
szej pozycji należy wykonywać biopsję pod kontrolą RTG, ostrożnie wpro-
wadzając kriosondę do opłucnej trzewnej i następnie wycofując o jeden 
centymetr.

Zastosowania



Wartość diagnostyczna 
kriobiopsji przezoskrzelowych 
w przypadku IPF wynosiła 22

80 %

Bezpieczeństwo
Opisanymi powikłaniami występującymi podczas kriobiopsji przezo-
skrzelowych są odma opłucnowa i krwawienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia waha się znacznie i jest podawa-
ne przez Hetzel i wsp. 201821 dla odmy opłucnowej, silnych krwawień 
i umieralności: w analizowanych danych odma opłucnowa wystąpiła  
w 0–26% przypadków.21

Inne analizy pokazują średnią wynoszącą 13,4%.22

Casoni i wsp. opisują częstość występowania odmy opłucnowej wyno-
szącą 28%. Jako wyjaśnienie autorzy podają grupę pacjentów i krzywą 
uczenia się.23 Częstość występowania silnych krwawień waha się w ana-
lizowanych badaniach od 0,7%22 do 4,3% (48/1130).21 Umieralność 
związana z zastosowaniem wynosi 0,2% [Raghu i wsp. (1/427)/ Hetzel 
i wsp. (1/513)].21, 22

Ponadto Raghu i wsp. opisują infekcje u 0,7% badanych przypadków.22

Jak w przypadku biopsji chirurgicznej i biopsji kleszczowej, Raghu  
i wsp. nie zalecają kriobiopsji przezoskrzelowej do diagnostyki pacjen-
tów ze spodziewanym idiopatycznym włóknieniem płuc, jeśli dostępne 
jest TK wysokiej rozdzielczości ze wzorcem zwykłego śródmiąższowego 
zapalenia płuc (UIP).22

Zasadniczo kriobiopsja przezoskrzelowa jest klasyfikowana jako bez-
pieczna i skuteczna metoda.16

Wyniki kliniczne
Badania wykazują, że materiał uzyskany z kriobiopsji przezoskrzelowej 
jest większy i jakościowo lepszy niż w przypadku przezoskrzelowej biop-
sji kleszczowej. Zbadano to zarówno dla śródmiąższowych chorób płuc, 
jak i biopsji obwodowych w diagnostyce guzków płucnych.16

Diagnostyka śródmiąższowych chorób płuc jest najczęściej opisywa-
nym zastosowaniem kriobiopsji przezoskrzelowych. W analizowanych 
przez Hetzel i wsp. badaniach wartość diagnostyczna dla DPLD wyno-
si 50,6%-100%.21 W porównaniu z tym wartość diagnostyczna biopsji 
kleszczowych wynosi w analizowanych badaniach 25%-65%.

W opublikowanych w 2018 roku wytycznych ATS autorzy opisują war-
tość diagnostyczną 36,1% dla biopsji kleszczowych w diagnostyce śród-
miąższowego zwłóknienia płuc (interstitial pulmonary fibrosis, IPF). Dla 
kriobiopsji przezoskrzelowych wartość diagnostyczna wynosiła 80%, co 
według opinii autorów oznacza, że w 80% przypadków można byłoby 
uniknąć biopsji chirurgicznych. W porównaniu z biopsją chirurgiczną 
autorzy przypisują kriobiopsji mniejszą częstość występowania infekcji 
oddechowych oraz tendencję w kierunku mniejszej umieralności zabie-
gowej.22

Podobnie jak biopsja kleszczowa, kriobiopsja nie jest ani zalecana ani 
odrzucana do diagnostyki IPF. Raghu i wsp. opisują wartość diagnostycz-
ną (rozpoznanie ostateczne) chirurgicznych biopsji płuca wynoszącą 
89% w przypadku pacjentów z ILD.22



Wyniki kliniczne
Odsetek zakończonych powodzeniem rekanalizacji guzów złośliwych 
wynosi do 91,1%2, według innych badań odsetki te wynoszą 72,5% 
i 83%.16,24,25 

Zabiegi przeprowadzane w celu rekanalizacji, są opisywane jako zakoń-
czone powodzeniem, dla przeprowadzonego zastosowania z bezpośred-
nim powodzeniem leczenia, podczas jednej sesji.16 

Rekanalizowane guzy to gruczolakorak, gruczolakorak torbielowaty, 
rak płaskokomórkowy, hamartoma, rak niedrobnokomórkowy, rak drob-
nokomórkowy, przerzuty do oskrzeli raka szyjki macicy, przerzuty raka 
nerkowokomórkowego, przerzuty raka jelita grubego, rakowiak oskrzeli, 
chłoniak złośliwy.2,24,25

Bezpieczeństwo
Jako powikłanie wymieniane są krwawienia, które można leczyć za-
chowawczo lub koagulacją plazmą argonową.16 Częstość występowania 
krwawień wynosiła 12%,  4% łagodnych krwawień oraz 8% umiarkowa-
nych krwawień. Ponadto autorzy informowali o perforacji części błonia-
stej, której kontrola była możliwa poprzez podanie antybiotyków.16

Hetzel i wsp. zalecają, aby dostępna była intubacja sztywnym instrumen-
tem w przypadku krwawienia.
Yilmaz i wsp. podają odsetek nawrotów zwężeń wynoszący 12,8%.24 
Ważną zaletą w porównaniu z innymi metodami, takimi jak np. laser, jest 
fakt, że kriorekanalizacja nie wymaga redukcji tlenu i tym samym nie 
występuje ryzyko hipoksji.24

Kriorekanalizacja guza egzofitycznego

KRIOREKANALIZACJA GUZÓW EGZOFITYCZNYCH

Podczas kriorekanalizacji wykorzystywana jest krioadhezja do przymro-
żenia tkanki docelowej do elastycznej kriosondy i następnie ekstrakcji 
razem z bronchoskopem. Odpowiednie badania opisują rekanalizację 
zarówno guzów łagodnych, jak i złośliwych.16 Wskazaniami do kriore-
kanalizacji są egzofitycznie rosnące, wewnątrznaczyniowe zwężenia lub 
zwężenia mieszane, przy czym w tym przypadku może być pomocne po-
łączenie ze stentami.2

Technika
Kriorekanalizacja jest opisana zarówno z intubacją instrumentem sztyw-
nym, jak i giętkim.

Schumann i wsp. w 2010 opisują następujący sposób postępowania 
przy kriorekanalizacji:2

1. Wprowadzić kriosondę w bronchoskop giętki lub sztywny.
2. Przyłożyć końcówkę sondy do guza lub ostrożnie wcisnąć w guz. 
3. Uruchomić proces zamrażania i kontynuować przez 3-5 sekund.
4. Gwałtownie wycofać bronchoskop razem z kriosondą i guzem lub 

częścią guza. 
5. Rozmrozić końcówkę kriosondy z pobraną tkanką w kąpieli wodnej.
6. Powtórzyć aplikację, aż guz egzofityczny będzie usunięty i oskrzele 

będzie ponownie drożne.
7. Można wykonać implantację stentu lub zastosować APC do zatamo-

wania krwawienia.

Możliwe efekty uczenia się poprawiają odsetek powodzenia.2

Zastosowania



Wyniki kliniczne
W przeglądzie autorstwa Lee i wsp. z 2011 roku zbadano bezpieczeń-
stwo i skuteczność krioterapii w przypadku guzów wewnątrzoskrzelo-
wych. Do analizy systematycznej włączono łącznie 16 publikacji. Leczone 
wskazania obejmowały raka płuca, rakowiaki, guzy łagodne, chłoniaki 
i czerniaki. Większość leczonych pacjentów nie nadawała się do opera-
cji. Średni wskaźnik powodzeń rekanalizacji za pomocą kriodewitalizacji 
wynosił 80%.11

Bezpieczeństwo
Powikłania obejmują krwawienia, gorączkę, odmę śródpiersia, odmę 
opłucnową i migotanie przedsionków. W zależności od publikacji różnią 
się one i w ponad 10 analizowanych badaniach ich częstość jest podawa-
na jako 11,1%. W 5 badaniach uśredniona umieralność w ciągu 30 dni od 
zabiegu wynosiła 7,1%. Uznano jednak, że większość zgonów z dużym 
prawdopodobieństwem wynikała raczej z przebiegu choroby, a nie z za-
stosowania kriotechniki. Odsetki nawrotów wynosiły 11,1% po 2 latach 
i 28% po 13-45 miesiącach.11

Wnioskiem przeglądu Lee i wsp. jest stwierdzenie, że krioterapia jest 
bezpieczną i skuteczną metodą leczenia guzów wewnątrzoskrzelowych. 
Występuje poprawa w zakresie objawów, czynności płuc i wydajności pa-
cjentów z obturacją oskrzeli, zwłaszcza w przypadkach nieoperacyjnych.

Różne źródła zwracają uwagę, że ze względu na opóźniony efekt krio-
dewitalizacja nie jest odpowiednia u pacjentów z zagrażającymi życiu 
niedrożnościami dróg oddechowych.11,27

Kriodewitalizacja w pobliżu stentu

KRIODEWITALIZACJA

Pierwsze kriodewitalizacje zostały z powodzeniem przeprowadzone 
przez Jamesa Arnotta (1797–1883) w XIX wieku, przy użyciu lodu i soli. 
Od tego czasu kriodewitalizacja rozwinęła się i obecnie jest szeroko sto-
sowana do różnych wskazań w medycynie.8

Elastyczne kriosondy nadają się do dewitalizacji tkanek guzów płuca. 
Inaczej niż w przypadku APC, laseroterapii i elektrochirurgii, kriodewi-
talizacja ma tylko nieznaczny efekt natychmiastowy. Największy efekt 
występuje dopiero po kilku godzinach lub dniach.26

Kriodewitalizacja ma różne zalety. Zastosowanie jest bezpieczne również 
przy stężeniu tlenu powyżej 40%32,27,35,40, uszkodzenie ścian oskrzeli jest 
ograniczone, a w znieczuleniu miejscowym ból jest mniejszy.26

Tkanki kriowrażliwe obejmują m.in. skórę, nerwy, śródbłonek, tkankę 
ziarninową i błony śluzowe. 
Tkanki kriooporne obejmują tkankę łączną, tkankę włókninową, otoczki 
nerwów, tkankę tłuszczową i chrząstkę.26,11

Ze względu na udział tkanek krioopornych w ścianach oskrzeli nie ma 
ryzyka perforacji wskutek kriodewitalizacji.11

Technika
Sposoby postępowania opisane przez Lee i wsp. różnią się i obejmują 
zamrażanie przez 1 minutę, od jeden do trzech cykli zamrażania i roz-
mrażania, do maksymalnie dwóch cykli aktywacji po 3 minuty.11

Inni autorzy opisują trzy cykle po 20-60 sekund z procesem rozmraża-
nia pasywnego.9,10 Według różnych źródeł kriowrażliwość jest zależna od 
tkanek, dlatego kriospecyficzne parametry aplikacji muszą być określone 
w zależności od rodzaju tkanek.8

Dewitalizowane tkanki są kilka dni po zabiegu odkrztuszane lub usuwane 
mechanicznie podczas kolejnej bronchoskopii, np. elastycznymi kleszcza-
mi.10,16



Publikacje in vivo opisują pomyślną ekstrakcję następujących przed-
miotów:

 ☑ zabawki
 ☑ zęby
 ☑ gumy do żucia.16

Sriratanaviriyakul opisuje pomyślną ekstrakcję w 84,2% przypadków: 
24/26 (92%) skrzepów krwi, 4/6 (66,67%) czopów śluzowych, 2/4 
(50%) ciał obcych i 2/2 (100%) plastycznego zapalenia oskrzeli.16

Bezpieczeństwo
Badania na temat usuwania ciał obcych elastycznymi kriosondami u osób 
dorosłych określają je jako wykonalne i bezpieczne.16

W przypadku krioekstrakcji ciał obcych u dzieci rezultaty są sporne 
z powodu większej częstości występowania powikłań. W badaniu Zhang  
i wsp. wynosiła ona w grupie 12 pacjentów 25% dla krwawień i 17% dla 
tworzenia się tkanki ziarninowej. Hammer i wsp. odsyłają do zalecenia 
ATS i ERS dotyczącego intubacji sztywnym instrumentem i ekstrakcji ciał 
obcych u dzieci oraz podkreślają ich znaczenie. Autorzy podsumowują, że 
technika przy użyciu sztywnego instrumentu w połączeniu z metodami 
mechanicznymi najlepiej nadaje się do ekstrakcji ciał obcych u dzieci.31

Usuwanie materiału śluzowego

USUWANIE CIAŁ OBCYCH, SKRZEPÓW KRWI I CZOPÓW 
ŚLUZOWYCH

Poprzez krioadhezję można przymrażać do kriosondy ciała obce, skrzepy 
krwi i czopy śluzowe oraz usuwać je razem z bronchoskopem.16,26,7,28,30 
Również tutaj obowiązuje zasada, że wilgotne materiały są łatwiejsze do 
ekstrakcji poprzez krioadhezję niż suche.16 Ewentualnie pomocne może 
być zwilżenie materiału do ekstrakcji, aby zwiększyć siłę adhezji.

Technika
Zastosowanie w przypadku ciał obcych, skrzepów krwi i czopów śluzo-
wych porównywalne jest z innymi krioekstrakcjami, takimi jak biopsja 
lub rekanalizacja. Ekstrakcja odbywa się poprzez krioadhezję i wycofanie 
bronchoskopu razem z kriosondą i materiałem docelowym. Czasy mro-
żenia są bardzo różne. Dla ciał obcych podawany jest czas 3-5 sekund.4,7 
W przypadku skrzepów krwi wymagane są dłuższe czasy mrożenia wy-
noszące 10-15 sekund.29

Wyniki kliniczne 
Badania ex vivo wykazały, że krioekstrakcja jest metodą przydatną do 
następujących materiałów:

 ☑ materiały organiczne, takie jak kości drobiu i ości ryb
 ☑ fasola i groch
 ☑ tabletki
 ☑ materiały nieorganiczne, takie jak spinki do włosów, zszywki i spi-

nacze biurowe7

Zastosowania





Wskazaniami do zastosowania elektrochi-

rurgii w pneumonologii interwencyjnej są 

np. leczenie paliatywne guzów złośliwych 

dróg oddechowych lub leczenie łagodnych 

obturacji dróg oddechowych.26

Zastosowanie elektrokauteryzacji w bron-

choskopii zostało opisane po raz pierwszy 

przez Gilfoya w 1932 roku.32 Wraz z rozwo-

jem elastycznej techniki monopolarnej od 

lat 80-tych, zastosowanie elektrochirurgii 

w pneumonologii interwencyjnej jest coraz 

częściej dyskutowane. Wzrastająca popu-

larność może wynikać również z dobrej 

dostępności i względnie niskich kosztów.26

W niniejszym rozdziale opisane są metody 

kontaktowe, w przypadku których ko-

nieczny jest bezpośredni kontakt między 

elementem aplikacyjnym a tkanką doce-

lową. Elektrochirugiczna metoda niekon-

taktowa, czyli koagulacja plazmą argonową 

(APC), jest dokładnie opisana w następnym 

rozdziale.



HF

HF

NE

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

↓ Rozdzielenie prądu, bez częściowego ogrzewania, w przypadku Erbe NESSY Ω, 
którą można umieszczać w dowolnym kierunku

Obwód prądu w elektrochirurgii monopolarnej

Technika  
elektrochirurgiczna

TECHNIKA MONOPOLARNA

W przypadku elektrochirurgii monopolarnej prąd (IHF) płynie w obwodzie 
zamkniętym od urządzenia do instrumentu, przez ciało pacjenta do elek-
trody neutralnej (NE) i stamtąd z powrotem do urządzenia. Efekt tkanko-
wy powstaje w miejscu kontaktu instrumentu monopolarnego z tkanką 
docelową. Ta bardzo mała powierzchnia kontaktowa prowadzi do bardzo 
dużej gęstości prądu, która wytwarza żądany termiczny efekt tkankowy. 
W zależności od ustawienia na generatorze można w ten sposób uzyskać 
przykładowo cięcie lub koagulację. Druga elektroda, wielkopowierzchnio-
wa elektroda neutralna (NE), jest umieszczana w odpowiednim miejscu 
na skórze pacjenta, aby odprowadzać prąd. Ogrzanie na dużej elektrodzie 
neutralnej nie jest krytyczne ze względu na małą gęstość prądu.

Elektrochirurgię monopolarną można stosować w chorobach złośliwych 
i łagodnych.33

Elektrochirurgia



Zgodnie z normami międzynarodowymi kolor żółty 
oznacza cięcia, a niebieski oznacza koagulację.

CięcieKoagulacja

CIĘCIE

W przypadku trybów cięcia dochodzi do powstania temperatur około 
100°C lub wyższych. Płyn wewnątrz- i pozakomórkowy odparowuje tak 
szybko, że błony komórkowe oraz zespoły komórek ulegają rozerwaniu 
i w wyniku tego tkanka może być podzielona lub przecięta.34 Od napięcia 
200 V zapalają się iskry między elektrodą a tkanką, dzięki czemu cięcie 
elektryczne może być wykonane bez większego oporu tkanki. W zależno-
ści od ustawienia na generatorze możliwe jest stosowanie prądów cięcia 
o różnych właściwościach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
w rozdziale „Tryby elektrochirurgiczne”.

Dwa elektrochirurgiczne efekty tkankowe techniki monopolarnej to cięcie i koagulacja. 

Pojęcia są znormalizowane międzynarodowo i są jednolicie stosowane w dostępnych 

urządzeniach elektrochirurgicznych. Cięcie jest symbolizowane żółtymi elementami 

aktywacyjnymi (np. przełącznik nożny), a koagulacja niebieskimi.

Efekty tkankowe  
elektrochirurgii

KOAGULACJA

Przy użyciu prądu koagulacyjnego możliwe jest tamowanie krwawień, 
dewitalizacja tkanek oraz rekanalizacja guzów.

Podczas przekształcania energii elektrycznej w tkance powstaje cie-
pło. Przy temperaturze od 50°C do 60°C uszkodzenie komórek jest już 
nieodwracalne. W wyniku denaturacji białek i podgrzania tkanki łącznej 
powstaje efekt obkurczenia, dodatkowo wzmocniony przez wysuszenie 
tkanki i odparowanie płynu tkankowego.33

W zależności od ustawień na generatorze uzyskuje się różne efekty tkan-
kowe.



WPŁYW OGRZEWANIA NA TKANKĘ BIOLOGICZNĄ

brak

Hipertermia
Początek uszkodzenia tkanek, tworzenie się obrzęku, 

w zależności od czasu trwania aplikacji tkanki mogą się 

zregenerować lub obumrzeć (dewitalizacja)

Dewitalizacja 

komórek, skurczenie się tkanki łącznej wskutek  

denaturacji z jednoczesną hemostazą

Koagulacja/desykacja
Odparowanie płynu tkankowego, w zależności od pręd-

kości odparowywania:

▻ Skurczenie tkanek i redukcja guza wskutek  

desykacji (wysuszenia) 

lub
▻ Cięcie w wyniku mechanicznego rozerwania tkanki

Karbonizacja 

Tkanka spala się i zmienia kolor na czarny

Waporyzacja 

Tkanka odparowuje wskutek bardzo silnego ogrzania od ok. 300°C

od ok. 150°C

ok. 100°C

od ok. 60°C

od ok. 40°C

37-40°C

Ogrzanie tkanki przepływem prądu elektrycznego prowadzi w zależności od uzyskanej 

temperatury do różnych efektów tkankowych.

Źródło: J. Helfmann, Thermal effects. W: H.-Peter Berlien, Gerard J. Müller (Hrsg.); 
Applied Laser Medicine. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.



Efekt

Interwał cięcia

Cykl cięcia/czas trwania cięcia
Faza cięcia

Cykl koagulacji
t
Czas

U
Napięcie

Faza nacięcia

Przebieg cięcia w trybie endoCUT® Q z efektem, 
czasem trwania cięcia i interwałem cięcia

Tryb cięcia endoCUT® 
Tryb cięcia endoCUT® dzieli cięcie na cykle cięcia i koagulacji. Dzięki 
temu tkanka jest koagulowana podczas i po każdym cięciu. Cykle cięcia 
i koagulacji można indywidualnie dostosowywać, aby zminimalizować 
krwawienia podczas cięć bronchoskopijnych.

Możliwe ustawienia w trybach endoCUT® to:

Efekt: wielkość efektu steruje koagulacją między cyklami cięcia. W ten 
sposób przy większych efektach (np. efekt 3) uzyskuje się silniejszą 
koagulację niż w przypadku mniejszych efektów, takich jak np. efekt 1..

Czas trwania cięcia: czas trwania cięcia określa długość cięcia, które jest 
wykonywane podczas każdego cyklu cięcia. Czas trwania cięcia 3 wytwa-
rza dłuższe cięcie niż czas trwania cięcia 1.

Interwał cięcia: interwał cięcia reguluje częstotliwość cięć w jednost-
ce czasu. Im większe ustawienie interwału, tym częściej wykonywane są 
cięcia w jednostce czasu.

Dla elastycznych instrumentów monopolarnych do pneumonologii interwencyjnej dostępne są różne tryby 

urządzeń elektrochirurgicznych. Poniżej opisujemy tryby naszego urządzenia elektrochirurgicznego VIO® 3, 

mające zastosowanie w pneumonologii interwencyjnej.

Elektrochirurgiczne tryby  
cięcia i koagulacji 

endoCUT® Q

Tryb endoCUT® Q nadaje się do zastosowania 
zarówno z elastycznymi pętlami, jak i ela-
stycznymi nożami igłowymi. Tryb charak-
teryzuje się dużym napięciem, aby pod-
czas cięcia generować jak największą 
hemostazę.42 Dzięki temu nadaje się do 

zastosowań, w których wymagane jest 
maksymalne tamowanie krwawienia.

endoCUT® I

Sposób działania trybu endoCUT® I jest porównywalny z trybem en-
doCUT® Q, jednak tryb endoCUT® I charakteryzuje się nieznacznie 
mniejszym napięciem i tym samym trochę mniejszym efektem hemo-
statycznym.42 W ten sposób możliwe jest cięcie z mniejszym bocznym 
uszkodzeniem tkanki.



Właściwości trybów COAG

softCOAG

forcedCOAG

Różnica między softCOAG® i forcedCOAG®

Tryby softCOAG® i forcedCOAG® różnią się od siebie efektami tkan-
kowymi. Tryb softCOAG® charakteryzuje się powolną koagulacją 
z większą penetracją na głębokość i z mniejszymi właściwościami 
wysuszającymi. W przypadku trybu forcedCOAG® jest odwrotnie: 
szybkiej koagulacji towarzyszą dobre właściwości wysuszające, 
ale mniejsza penetracja na głębokość.
Jako alternatywa dla trybu forcedCOAG® z małą penetracją na głę-
bokość nadaje się metoda niekontaktowa koagulacji plazmą argo-
nową. Można przy tym zmniejszyć efekty adhezji.

Tryby koagulacji stosuje się z kleszczami monopolarnymi lub sondami 
koagulacyjnymi. Podobnie jak tryby cięcia, wymagają one bezpośredniej 
styczności elementu aplikacyjnego z tkanką docelową. Opisano, że pro-
wadzi to do większych nakładów w zakresie czyszczenia i potencjalnej 
utraty skuteczności w przypadku krwawień.32 Metody niekontaktowe, ta-
kie jak APC, mają tu taką zaletę, że nie dochodzi do przyklejania i adhezji 
instrumentu do tkanki docelowej.

Tryby koagulacji

softCOAG®

Tryb softCOAG® nadaje się do koagulacji 
mniejszych krwawień z czasem aplikacji 
wynoszącym maksymalnie 1-2 sekundy. 
Poza tym tryb jest stosowany do leczenia 
zwężeń dróg oddechowych. softCOAG® 
umożliwia powolną, głęboką koagulację 

i dewitalizację bez karbonizacji tkanek i bez 
wytwarzania iskier. Zmniejszona jest adhezja  

 instrumentu. Aktywowana funkcja Auto-Stop 
umożliwia automatyczne wyłączenie po osiągnięciu pomyślnej koagula-
cji i desykacji.42

forcedCOAG®

Tryb forcedCOAG® nadaje się np. do redukcji 
guzów egzofitycznych.
Ten tryb koagulacji oferuje szybką i efek-
tywną koagulację standardową o średniej 
penetracji termicznej. Jednak powstawa-
nie iskier może prowadzić do większych 

efektów przywierania.
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Nóż igłowy

Pętla do polipektomii, © medwork Kleszcze monopolarne

KLESZCZE MONOPOLARNE

Kleszczami monopolarnymi można przykładowo tamować krwawienia 
poprzez ich koagulację w trybie softCOAG® lub forcedCOAG®.
Innym możliwym zastosowaniem jest tzw. „gorąca biopsja”, w której 
tkanka jest usuwana przy użyciu prądu koagulacyjnego, aby uniknąć 
ewentualnych krwawień.35

SONDY KOAGULACYJNE

Elastyczne kriosondy są odpowiednie do koagulacji kontaktowej w try-
bach softCOAG® i forcedCOAG®. W zależności od wybranego trybu można 
dostosować głębokość penetracji i prędkość koagulacji. 

Elastyczne instrumenty  
elektrochirurgiczne

PĘTLA

Do egzofitycznych, uszypułowanych zmian odpowiednia jest resekcja 
elektrochirurgiczna przy użyciu pętli.35 Do tego zastosowania korzystny 
jest efekt cięcia i koagulacji trybu endoCUT® Q. Wyciętą tkankę można 
poddać badaniu histologicznemu.

NÓŻ IGŁOWY

Noże igłowe są odpowiednie np. do nacinania łagodnych, zwłóknie-
niowych zwężeń typu błoniastego.35,44 W przypadku tych instrumentów 
można stosować cięcie frakcjonowane trybu endoCUT®.





Sonda koagulacyjna lub kleszcze monopolarne
Zwężenia dróg oddechowych można dewitalizować np. przy użyciu sond 
koagulacyjnych lub kleszczy monopolarnych.35

Po kontakcie  sondą koagulacyjną lub kleszczami monopolarnymi stosuje 
się prąd koagulacyjny soft. Tremblay i wsp. opisują zalety funkcji Au-
to-Stop, która wskazuje, że koagulacja była zakończona powodzeniem. 
Bez funkcji Auto-Stop białawe przebarwienie guza wskazuje zakończoną 
powodzeniem dewitalizację. Zmianę leczy się od podstawy do góry i od 
strony proksymalnej do dystalnej. Następnie dewitalizowaną tkankę usu-
wa się np. kleszczami lub sztywnym bronchoskopem.

Podczas zastosowania należy regularnie czyścić instrument koagulacyj-
ny, aby zachować przewodność .35 Podczas pracy z sondą koagulacyjną 
zaleca się większą ostrożność w pobliżu ścian oskrzeli, aby nie zranić 
ściany dróg oddechowych i występujących w niej chrząstek. Zaleca się 
również szczegółową wiedzę na temat otaczających naczyń krwiono-
śnych, aby uniknąć powikłań.35

Wyniki kliniczne
Zastosowanie elastycznych instrumentów koagulacyjnych jest opisane 
w różnych publikacjach jako skuteczne u pacjentów z obturacją dróg od-
dechowych35:

 ☑ Sutedja i wsp. opisują zakończoną powodzeniem rekanalizację przy 
użyciu sondy koagulacyjnej w 70% przypadków.37 

 ☑ Inne wyniki dotyczące zastosowania wyżej wymienionych instru-
mentów elektrochirurgicznych w złośliwych zwężeniach dróg od-
dechowych zostały podsumowane przez Tremblay i wsp. Wskazują 
oni zakończone powodzeniem leczenie zwężeń dróg oddechowych 
o podłożu złośliwym w 53%-100% przypadków.35,26 

 ☑ Inni autorzy podają 70% do 80%.36

REKANALIZACJA GUZA

Wskazaniem do użycia elektrochirurgii jest leczenie wewnątrzoskrzelo-
wych guzów łagodnych i złośliwych lub zwężenia po intubacji.27 „Elek-
trochirurgia” jest przy tym pojęciem nadrzędnym dla stosowania różnych 
instrumentów monopolarnych.

W porównaniu z kriodewitalizacją, terapią fotodynamiczną lub brachy-
terapią elektrochirurgia umożliwia uzyskanie natychmiastowego efektu, 
dzięki któremu możliwe jest ponowne udrożnienie dróg oddechowych.36 
Przeciwwskazaniem do elektrochirurgii jest zewnętrzna kompresja dróg 
oddechowych.26 

Pętla 
Zastosowanie pętli monopolarnej jest szczególnie odpowiednie w przy-
padku guzów uszypułowanych. Po założeniu pętli wokół guza można 
go oddzielić od podstawy za pomocą prądu koagulacyjnego.32,33 Pętli nie 
należy szybko zamykać podczas usuwania, aby uniknąć wyłącznie me-
chanicznej resekcji bez koagulacji.33 W przypadku krwawień można je 
zatamować pętlą i trybem koagulacyjnym.35 W ten sposób można pobrać 
większość tkanki bez uszkodzenia i nadaje się ona do badania histopa-
tologicznego.32

Nóż igłowy
Dla monopolarnych noży igłowych odpowiednie są tryby cięcia, takie jak 
endoCUT®, który oferuje dodatkowo koagulację. Zastosowanie jest opi-
sane w przypadku zwężeń błoniastych, które zamykają obwodowo drogi 
oddechowe. Nożem igłowym można naciąć takie zwężenia i następnie 
rozszerzyć balonem.35,44 Podczas stosowania noży igłowych należy pra-
cować ostrożnie, poniewać mogą one przeciąć ściany oskrzeli i chrząst-
ki.35 Tryb endoCUT® umożliwia przy tym stopniowe postępowanie z akty-
wacją tylko jednego przycisku i z prądem koagulacyjnym między każdym 
cięciem. Amat i wsp. zastosowali następujące ustawienia trybu endo-
CUT® I: efekt 1, czas trwania cięcia 3, interwał cięcia 3.

Elastyczne instrumenty monopolarne umożliwiają rekanalizację guzów 

i tamowanie krwawień przy użyciu elektrochirurgii.

Zastosowania  
elektrochirurgiczne 
w pneumonologii



Porównanie z  
laseroterapią
Wskazania do zastosowania elektrochirurgii w płucu są identyczne jak 
w przypadku laseroterapii i obejmują leczenie paliatywne zwężeń dróg 
oddechowych o podłożu złośliwym i łagodnym.26,36,32,27 Autorzy podkre-
ślają przy tym niższe koszty elektrochirurgii. Tremblay i wsp. uzupełnia-
ją to kolejnymi zaletami, takimi jak brak środków ostrożności, mniejsze 
prawdopodobieństwo perforacji dróg oddechowych i bardziej stroma 
krzywa uczenia się.35

Chociaż nie ma badań randomizowanych, wielu autorów opisuje wyniki 
porównywalne z elektrochirurgią.35,38

Bollinger i wsp. opisują elektrochirurgiczne zastosowania kontaktowe 
jako porównywalne z laserami Nd-YAG oraz podkreślają łatwą do nauki 
zasadę działania i nieskomplikowane zastosowanie elektrochirurgii.36

ZATAMOWANIE KRWAWIENIA

Elektrochirurgia umożliwia szybkie zatamowanie krwawień w płucu.35,38,36

Poprzez bezpośredni kontakt instrumentu koagulacyjnego z tkanką do-
celową i aktywację trybu softCOAG® lub forcedCOAG® możliwe jest zata-
mowanie krwawienia w ciągu kilku sekund.

BEZPIECZEŃSTWO

Powikłania, które są bezpośrednio powiązane z zastosowaniem elek-
trochirurgii, są rzadkie.35,26 Obejmują zapłon tchawicy w przypadku zbyt 
dużego stężenia tlenu powyżej 40% oraz perforacje dróg oddechowych 
po elektrochirurgii w połączeniu z radioterapią. Poza tym mogą wystą-
pić krwawienia, zapalenie płuc, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu 
i hipoksja.35,32,26 Tremblay i wsp. zwracają uwagę, że ze względu na małą 
liczbę badań trudne jest oszacowanie dokładnej częstości występowa-
nia poważnych powikłań. Przypuszcza się, że dotyczą one mniej niż 5% 
przypadków, w przypadku dobrego doboru pacjentów i zwracania uwagi 
na szczegóły podczas aplikacji.35 Folch i wsp. szacują ryzyko wystąpienia 
znaczących krwawień na 2-5%.26
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Czołowe i boczne zastosowanie koagulacji plazmą argonową

Zastosowania koagulacji plazmą argonową (APC) w płucu to koagulacja łagodnych i złośliwych zmian 

tkankowych oraz dewitalizacja tkanek i tamowanie krwawień. Koagulacja plazmą argonową jest do-

datkowym zastosowaniem elektrochirurgii monopolarnej. Prąd elektryczny w tym przypadku jest prze-

noszony do tkanki docelowej przez jonizowany gaz argonowy (plazmę). APC umożliwia bezkontaktową 

koagulację tkanek i tamowanie krwawień. 39,36,27,26,33,35,38,32

Obwód prądu w monopolarnej technice APC

TECHNIKA KOAGULACJI PLAZMĄ ARGONOWĄ

Jak w przypadku elektrochirurgii monopolarnej, w  APC prąd (IHF) płynie 
w obwodzie zamkniętym: od urządzenia do instrumentu, przez ciało pa-
cjenta do elektrody neutralnej (NE) i stamtąd z powrotem do urządzenia. 
Podczas koagulacji plazmą argonową prąd elektryczny jest przenoszony 
bezkontaktowo. W tym celu argon (Ar) jest kierowany przez urządzenie 
APC, poprzez elastyczną sondę, do końcówki sondy, gdzie jest jego wylot 
i następnie przepływa do obszaru docelowego. Prąd (IHF) jest przesyłany 
przez metalowy drut, znajdujący się we wnętrzu sondy, który transportuje 
prąd od generatora do końcówki sondy. Przy napięciach ok. 4000 V argon 
jest jonizowany. Powstaje przewodząca plazma, poprzez którą prąd elek-
tryczny może być przesłany z końcówki przewodnika w sondzie do tkanki 
docelowej. Przesyłanie odbywa się w postaci łuków elektrycznych, które 
w zależności od ustawienia mają zasięg do 10 mm.39 Są one przesyłane 
do miejsca znajdującego się najbliżej końcowki sondy APC według za-
sady najmniejszego oporu. Niezależnie od tego, czy tkanka znajduje się 
z przodu lub z boku elektrody oraz niezależnie od kierunku przepływu 
argonu. W ten sposób możliwe jest zastosowanie boczne APC.26,40

Koagulacja plazmą argonową
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STREFY EFEKTÓW TERMICZNYCH

W zależności od różnych czynników wpływających, powstają następu-
jące strefy efektów termicznych, które rozprzestrzeniają się promie-
niowo na głębokość:

1. Waporyzacja: tkanka odparowuje wskutek bardzo silnego ogrzania.
2. Karbonizacja: tkanka spala się i zmienia kolor na czarny.
3. Koagulacja/desykacja: wyraźny efekt desykacji APC powoduje 

obkurczenie tkanki, które prowadzi do natychmiastowego zmniej-
szenia się guza.

4. Dewitalizacja: przy wyższych temperaturach rozpoczyna się dewi-
talizacja komórek przy jednoczesnej hemostazie wskutek denatu-
racji białek.

5. Hipertermia: w zależności od czasu trwania aplikacji tkanki mogą 
się zregenerować lub obumrzeć (dewitalizacja).

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKT TKANKOWY

Następujące czynniki główne mają wpływ na koagulację APC. Są one 
wymienione według ważności:41

1. Czas aplikacji (zwłaszcza przy aplikacji statycznej):
Samoograniczający efekt APC działa poprzez wysuszenie (desykację) 
tkanki i zmniejszoną wskutek tego przewodność.
Przy dłuższym czasie aplikacji możliwa jest jednak również większa głę-
bokość penetracji. Obowiązuje zasada: im dłuższa jest aplikacja APC, tym 
głębsze jest działanie w tkance docelowej.
Z tego powodu zalecamy, aby zacząć od krótkich czasów aktywacji i stop-
niowo wydłużać czas trwania pod kontrolą wizualną aż do osiągnięcia 
pożądanego efektu tkankowego.

2. Ograniczenie mocy/stopień efektu:
Ograniczenie mocy należy ustawić na generatorze HF zależnie od lokali-
zacji i wielkości (średnica, głębokość, wypukłość) zmiany przeznaczonej 
do leczenia. Niskie ustawienia ograniczenia mocy (np. 20 W/efekt 2) na-
dają się do powierzchownych, małych zmian. Średnie ustawienia ograni-
czenia mocy (np. 30-40 W/efekt 3-4) są idealne do dewitalizacji guzów 
lub do ich redukcji, jak również do tamowania krwawienia. Wysokie usta-
wienia ograniczenia mocy (np. 50 W/efekt 5) nadają się w szczególności 
do paliatywnego leczenia guzów, jak np. do dewitalizacji większych gu-
zów egzofitycznych, oraz do rekanalizacji zwężeń.

3. Odległość sondy do tkanki docelowej
Wraz ze wzrostem odległości sondy zmniejsza się efekt tkankowy i zała-
muje się zapłon. Ważne jest, że kierunek koagulacji jest określany przez 
kierunek przepływu argonu i najmniejszą odległość dyszy do tkanki.39

4. Aplikacja statyczne i dynamiczna
W przypadku dłuższej, statycznej aplikacji APC znacznie wzrasta pene-
tracja na głębokość. W przypadku długiej aplikacji może dojść do kar-
bonizacji i perforacji tkanek. W przypadku aplikacji statycznej zmian po-
wierzchownych, zalecamy krótkie czasy aktywacji 1-2 sekundy. Podczas 
aplikacji dynamicznej sonda APC powinna być prowadzona pod kontrolą 
wzrokową na tkankę docelową wolnymi, kontrolowanymi ruchami (jak 
pędzlem).

5. Tryb APC
W zależności od ustawionego trybu APC (patrz niżej) można uzyskać róż-
ne efekty tkankowe. Charakteryzują się one różną penetracją na głębo-
kość oraz różnymi prędkościami koagulacji i desykacji.

Jak w przypadku koagulacji kontaktowej, koagulacja plazmą argonową rozgrzewa tkankę docelową poprzez przepływ 

prądu monopolarnego. Jako metoda niekontaktowa APC ma jednak mniejszą głębokość penetracji niż np. koagu-

lacja w trybie softCOAG®, ponieważ efekt ogranicza się samoistnie do pewnego stopnia, poprzez wysuszenie tkanki 

(desykację).32

Efekty tkankowe APC
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Różnice trybów APC
Zasadniczo energia na jednostkę czasu dla tych samych 
ustawień efektu jest porównywalna dla trybu pulsedAPC®, 

efekt 1 i 2 oraz trybu forcedAPC. Skutkuje to powstaniem takiej 
samej głębokości koagulacji w jednostce czasu, przy zastosowa-
niu statycznym w jednym miejscu i przy takim samym ustawieniu 
efektu.

Jednak wskutek różnej modulacji i pracy impulsowej w trybie 
pulsedAPC®, powstają różne efekty tkankowe, które przy aplikacji 
dynamicznej można różnie zastosować. Tryb pulsedAPC® z efek-
tem 1 umożliwia stopniowe postępowanie, natomiast tryb pulse-
dAPC® z efektem 2 i forcedAPC umożliwiają pracę ciągłą.

Głębokość koagulacji (oś y w mm) wobec ustawienia efektu  
(oś x) przy czasie aplikacji 5 sekund

W zależności od modulacji prądu elektrycznego możliwe są różne tryby APC. Tryby różnią 

się swoją charakterystyką i można je dostosowywać w zależności od sposobu  pracy 

i żądanego efektu tkankowego.41

Tryby APC

forcedAPC 

Ten tryb koagulacji plazmą argonową przeka-
zuje w sposób ciągły energię elektryczną na 
tkanki docelowe. Tam prowadzi do efek-
tywnej koagulacji z wysuszeniem tkanki. 
Penetracja na głębokość jest zredukowa-
na wskutek szybkiego wysuszenia tkanki.

pulsedAPC®

Ten tryb APC przenosi energię elektryczną 
z impulsową aktywacją, natępuje włączanie 
i wyłączania wiązki argonu.
pulsedAPC® jest dostępny w trybach: wol-
nym (efekt 1) i szybkim (efekt 2).

 ☑ pulsedAPC®, Effekt 1: duża energia na impuls przy dłuższych 
przerwach między impulsami

 ☑ pulsedAPC®, Effekt 2: większa częstotliwość impulsów z mniejszą 
energią na impuls

Średnia energia w jednostce czasu jest identyczna w przypadku obu try-
bów.



Sondy z wylotem na wprost (osiowym) mają uniwersalne możliwości za-
stosowania oraz są dostępne w wersjach o średnicy 1,5 i 2,3 mm. Umoż-
liwiają one zastosowanie w wielu sytuacjach, zwłaszcza w zastosowa-
niach na wprost.
Wersja z wylotem bocznym jest dostępna ze średnicą 2,3 mm i umożliwia 
precyzyjną pracę, ponieważ wiązka argonu wydostaje się tylko z otworu 
bocznego.
Dookólny kierunek wylotu nadaje się szczególnie do zastosowań bocz-
nych. Główka ceramiczna podczas aplikacji chroni tkankę znajdującą się 
przed sondą.
Do zastosowań, takich jak hemostaza, dewitalizacja lub reka-
nalizacja, można wybierać wyżej opisane tryby pulsedAPC® 

lub forcedAPC.

wylot dookólny C

wylot boczny SC

wylot na wprost A

Kierunki wylotuSonda FiAPC® ze zintegrowanym fitrem

SONDY FIAPC®

Sonda APC jest wykonana z cienkiego wężyka, który wprowadza się przez 
kanał roboczy bronchoskopu giętkiego. Wewnątrz wężyka przebiega drut 
metalowy, przewodzący prąd elektryczny do końcówki sondy, w której 
znajduje się odporna elektroda wolframowa. Po aktywacji z końcówki 
sondy wydostaje się argon, tworzący pod wysokim napięciem plazmę, 
która wytwarza efekt tkankowy.39 Sondy FiAPC® firmy Erbe do pneumo-
nologii interwencyjnej mają średnicę sondy 1,5 mm lub 2,3 mm oraz 
można je stosować pod kontrolą wzrokową w centralnym obszarze płuca. 
Sondy są elastyczne i maja różny kierunek wylotu: na wprost, boczny lub 
dookólny (patrz poniżej). 

Sondy APC



REKANALIZACJA

Za pomocą aplikacji APC przy użyciu elastycznej sondy możliwa jest re-
kanalizacja wewnątrzoskrzelowych guzów łagodnych i złośliwych.
Inne opisane zastosowania to:

 ☑ rekanalizacje zatkanych stentów 
 ☑ leczenie kondycjonowania przetok przed zastosowaniem kleju 

fibrynowego
 ☑ usuwanie tkanki ziarninowej 
 ☑ leczenie zwężeń bliznowatych

 
Technika
Oprócz właściwości APC do desykacji tkanek opisywane są rekanalizacje 
przy użyciu APC w połączeniu z usunięciem mechanicznym.39,40 Wykorzy-
stuje się przy tym penetrację APC na głębokość do 3 mm, aby najpierw 
doprowadzić do dewitalizacji guzów. Wyraźny efekt desykacji APC powo-
duje ponadto obkurczenie tkanki, które prowadzi do natychmiastowego 
zmniejszenia się guza. Wynosiło ono do 50% w przypadku guzów we-
wnątrzoskrzelowych. Czas aplikacji wynosił 5 sekund.39

Reichle i wsp. opisują większość zastosowań z intubacją sztywnym in-
strumentem, z wentylacją dyszową i bronchoskopią giętką. Po pomyślnej 
ablacji dewitalizowana tkanka jest usuwana za pomocą bronchoskopu 
sztywnego lub kleszczami40. Po usunięciu dewitalizowanej warstwy tkan-
ki ten etap jest powtarzany. Podczas stosowania APC nadaje się również 
do tamowania krwawienia.  Poza tym opisane są również zastosowania 
z intubacją instrumentem giętkim.39,40

W zależności od sytuacji może być konieczna powtórna bronchoskopia po 
1–3 dniach w celu ekstrakcji tkanki martwiczej i płytki fibrynowej. Opisy-
wane są również bronchoskopie kontrolne po 3 miesiącach.39,40 

Wyniki kliniczne
Analizowane dane wykazują zakończoną powodzeniem i kompletną re-
kanalizację wyżej opisaną techniką w 67% przypadków z kolejnymi 29%, 
w których możliwe było nieznaczne ponowne udrożnienie dróg odde-
chowych. 39 Inne dane wskazują na poprawę w zakresie objawów w 98% 
(59/60) przypadków.40

RekanalizacjaZatamowanie krwawienia

ZATAMOWANIE KRWAWIENIA

Od 1991 roku APC jest coraz częściej stosowane podczas endoskopii 
giętkiej do tamowania krwawień w przewodzie pokarmowym.39 Oprócz 
zastosowań w gastroenterologii APC jest stosowane podczas bron-
choskopii giętkiej do tamowania krwawień w przewodzie tchawiczo-
-oskrzelowym.39,36,27,26,33,35,38,32 Tamowanie krwawień jest uznawane przez 
niektórych autorów jako najlepsze wskazanie do stosowania elastycznej 
APC w płucach35, a przez innych nawet za metodę pierwszego wyboru.39 

Technika
APC jako metoda niekontaktowa, którą można stosować do tamowania 
krwawień poprzez koagulację żądanego obszaru plazmą. Podczas tamo-
wania krwawień oraz innych zastosowań APC, należy zwracać uwagę, 
że kierunek koagulacji jest określany przez kierunek przepływu argonu 
i najmniejszą odległość dyszy do tkanki.39

Wyniki kliniczne
Leczenie krwioplucia i tamowania krwawień w przypadku guzów są opi-
sywane jako skuteczne i bezpieczne.35,39,40 Reichle i wsp. opisują zakoń-
czone powodzeniem zatamowanie krwawienia u 118 z 119 pacjentów, 
zarówno w technice z użyciem instrumentu giętkiego, jak i sztywnego.39 
Morice i wsp. leczyli krwioplucie w grupie 56 pacjentów z odsetkiem po-
wodzenia 100% w zakresie zatamowania krwawienia. Jednym z czynni-
ków powodzenia dla doboru pacjentów jest fakt, że krwawienia powinny 
występować w centralnym, dostępnym dla bronchoskopu obszarze płu-
ca.40

Zastosowania APC



PORÓWNANIE Z LASEREM

Laser jest metodą standardową do usuwania guzów. Odsetki powodzenia 
wewnątrzoskrzelowej laseroterapii wynoszą dla rekanalizacji 75-92%. 
Wynika z tego, że wyniki leczenia są porównywalne w przypadku lasera 
i APC. Opisywanymi wadami lasera są wysokie koszty, zależności od lo-
kalizacji, wymogi bezpieczeństwa, ograniczony efekt hemostatyczny oraz 
ryzyko perforacji. 39 Ryzyko perforacji jest mniejsze w przypadku APC, po-
nieważ efekt tkankowy jest samoograniczający poprzez wzrastający opór 
elektryczny i jest bardziej powierzchowny.32 Podkreśla się również zalety 
zastosowania, np. lepsze właściwości hemostatyczne39, jak również moż-
liwość zastosowania bocznego lub wstecznego.39,36,38,40 W kontekście tych 
zalet Ernst i wsp. wymieniają zastosowania: płaty górne oraz segmenty 
wierzchołkowe płatów dolnych płuca.38

PORÓWNANIE Z ELEKTROCHIRURGICZNĄ  
KOAGULACJĄ KONTAKTOWĄ

W porównaniu z elektrochirurgią w przypadku zastosowania APC wy-
stępuje mniejsze ryzyko krwawienia niż przy monopolarnej koagulacji 
kontaktowej oraz oszczędność czasu podczas dewitalizacji większych 
powierzchni.40

Również możliwość bocznego i wstecznego zastosowania APC jest po-
strzegana jako zaleta w porównaniu z metodami kontaktowymi.26

Porównanie APC z innymi metodami

Bezpieczeństwo
APC ocenia się jako bezpieczną metodę rekanalizacji.39,40,45 Opisywane 
powikłania są różne - od braku powikłań40 do perforacji z odmą śród-
piersia, podskórną lub odmą opłucnową oraz zapłonów wewnątrzoskrze-
lowych (bez urazów) i martwicy ścian.39 
Reichle i wsp. zwracają uwagę, że powodzenie zabiegu nie zależało 
od techniki APC, lecz od prawidłowego wskazania. Po podsumowaniu 
wszystkich powikłań uzyskano odsetek 3,7%. Dwóch pacjentów (0,4%)  
u Reichle i wsp. zmarło w ciągu 24 godzin, ale autorzy podają, że zgonów 
tych nie można bezpośrednio przypisać APC.

DO ZATAMOWANIA KRWAWIENIA I DEWITALIZACJI

APC JEST KLASYFIKOWANE JAKO BEZPIECZNA METODA.35,39,40,45,46

Nie można całkowicie wykluczyć zatorów gazowych, dlatego Reichle  
i wsp. podają następujące uzupełniające środki ostrożności: 

 ☑ minimalizacja przepływu argonu <1,5 l/min (komentarz Erbe: 
wstępne ustawienia przepływu gazu są znacznie niższe i nie po-
winny przekraczać 1 l/min)

 ☑ aktywacja APC max. 5 sekund
 ☑ kontrola lub ograniczenie ciśnienia wewnątrznaczyniowego (ciśnie-

nia wentylacji)
 ☑ ograniczenie do średnicy naczynia <3 mm
 ☑ przerwanie doprowadzania wzbogaconego tlenu podczas akty-

wacji APC w pobliżu materiałów palnych (np. stentów z tworzywa 
sztucznego) 

Ponadto zaleca się podczas zastosowania techniki monopolarnej w płu-
cu wyłączenie doprowadzenia tlenu39 lub zmniejszenie do poziomu 
≤40%.32,27,35,40

DEWITALIZACJA I INNE ZASTOSOWANIA

APC nadaje się do dewitalizacji w różnych chorobach.36,45 

Technika
Poprzez ablację przy użyciu APC tkanka docelowa jest koagulowana me-
todą niekontaktową.

Wyniki kliniczne
Opisane jest leczenie powierzchownego raka płaskokomórkowego z kil-
koma warstwami komórek. Jako zaleta wymieniona jest możliwość szyb-
kiej dewitalizacji dużych powierzchni z małą penetracją na głębokość.36

Opisane jest również usunięcie gruczolaków wielopostaciowych, za-
mknięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej oraz zastosowanie w raku 
śluzowo-naskórkowym.45 
Jin i wsp. opisali w 2013 roku zastosowanie APC do leczenia guzowej 
gruźlicy wewnątrzoskrzelowej. W grupie porównawczej, w której stoso-
wano APC razem z chemioterapią, uzyskano lepszy odsetek powodzenia 
niż w przypadku samej chemioterapii. Autorzy wyciągają wniosek, że APC 
może przyspieszyć gojenie guzowej gruźlicy wewnątrzokrzelowej oraz 
może zapobiec postępującym w związku z nią zwężeniom oskrzeli. Opi-
sane powikłania obejmowały skurcz krtani, kaszel i lekkie krwawienia.46



AKTYWNE IMPLANTY

Elektrochirurgia monopolarna może wpływać na działanie rozruszników 
serca lub innych aktywnych implantów, które są podatne na energię elek-
tryczną.26,27,35,42

Zalecamy konsultację z odpowiednim oddziałem szpitala.35,42

Poza tym elektrodę neutralną należy umieścić w taki sposób, aby prądy 
upływowe nie były przewodzone przez aktywny implant.42

PRZEPŁYW ARGONU

Maksymalny przepływ argonu jest dyskutowany w różnym piśmiennic-
twie .39,40 Z powodu ewentualnego powikłania w postaci zatorów gazo-
wych zalecamy, aby przepływ argonu był jak najmniejszy.39 

Wstępne ustawienia sond APC Erbe są następujące: 

RODZAJ SONDY WSTĘPNE USTAWIENIE PRZEPŁYWU ARGONU

ELASTYCZNA SONDA Ø 1,5 MM 0,3 L/MIN

ELASTYCZNA SONDA Ø 2,3 MM 0,8 L/MIN

ELASTYCZNA SONDA Ø 2,3 MM BOCZNA 0,6 L/MIN

ELASTYCZNA SONDA Ø 2,3 MM OBWODOWA 0,8 L/MIN

 
ODLEGŁOŚĆ INSTRUMENTÓW OD KOŃCÓWKI 
BRONCHOSKOPU

Wskutek działania prądu monopolarnego na końcówkę bronchoskopu 
w określonych warunkach, może dojść do uszkodzeń termicznych bron-
choskopu. Z tego powodu zaleca się aktywację sond tylko wtedy, gdy wy-
stają z bronchoskopu na co najmniej jeden centymetr (czarne oznaczenie 
w przypadku sond Erbe).39,40

ELEKTRODA NEUTRALNA

W przypadku stosowania elektrody neutralnej istnieje ryzyko oparzeń 
wskutek niepełnego kontaktu elektrody z pacjentem lub jej nieprawi-
dłowe umieszczenie.
W połączeniu z dzielonymi elektrodami neutralnymi, nowoczesne urzą-
dzenia elektrochirurgiczne (np. VIO® 3) mogą określić czy elektroda 
neutralna jest prawidłowo umieszczona. System bezpieczeństwa Erbe 
NESSY® sprawdza prawidłowe umieszczenie elektrody poprzez ciągłe 
porównanie prądów obu powierzchni elektrody neutralnej. Przy dużych 
różnicach aktywacja jest zatrzymana  i pojawia się sygnał ostrzegawczy. 
Poza tym dostępne są elektrody neutralne z pierścieniem ekwipoten-
cjalnym (np. NESSY® Ω), który rodziela energię elektryczną równomiernie 
na elektrodzie neutralnej. W celu zapewnienia jak największego bezpie-
czeństwa w elektrochirurgii monopolarnej zalecamy stosowanie elektro-
dy NESSY® Ω.

STĘŻENIE TLENU

Możliwym powikłaniem techniki monopolarnej są zapłony w płucu, które 
mogą powstać wskutek podania dodatkowego tlenu.26,27,32 
Z tego powodu według zalecenia należy podczas stosowania techni-
ki monopolarnej wyłączyć doprowadzanie tlenu39 lub zmniejszyć je do 
≤40%.32,27,35,40
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Ważna informacja

Podczas tworzenia niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań. Mimo to nie 
jest możliwe wykluczenie błędów w niniejszej publikacji. 

Zawarte w niniejszej publikacji informacje, zalecenia i inne dane („informacje”) 
odzwierciedlają naszą wiedzę, stan nauki i techniki w momencie tworzenia pu-
blikacji. Informacje te mają charakter ogólny, są niewiążące i służą wyłącznie 
ogólnym celom informacyjnym oraz nie są instrukcjami użycia ani wskazówkami 
użytkowymi.

Zawarte w niniejszej publikacji informacje i zalecenia nie stanowią żadnych zo-
bowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powiązanych 
(„Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te nie stano-
wią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie gwarancje 
lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z firmą Erbe w in-
dywidualnym przypadku.

Firma Erbe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające  
z zastosowania się do informacji zawartych w niniejszej publikacji, niezależnie 
od podstawy prawnej odpowiedzialności.

Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze przetesto-
wanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności do za-
mierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzystanie dane-
go produktu Erbe jest określone w instrukcji użycia i wskazówkach użytkowych 
dla danego produktu Erbe. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy 
dostępna mu instrukcja użycia i wskazówki użytkowe odpowiadają dla konkret-
nego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować tylko zgodnie z instrukcją uży-
cia i wskazówkami użytkowymi.

Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji 
i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu klinicznym 
lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, które muszą 
być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do konkretnie zapla-
nowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypad-
ku zastosowania może być konieczne odstąpienie od tych informacji. Obowiąz-
kiem użytkownika jest sprawdzenie tego na własną odpowiedzialność podczas 
korzystania z produktu Erbe. Zwracamy uwagę, że nauka i technika podlegają 
ciągłemu rozwojowi w wyniku badań i doświadczeń klinicznych. Może to rów-
nież spowodować konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawar-
tych w niniejszej publikacji.

Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentualnie 
mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik danego 
produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stosowany przez 
niego produkt jest prawnie dopuszczony w danym kraju i (lub) w jakim zakresie 
istnieją ewentualnie wymogi prawne lub ograniczenia dotyczące zastosowania.

Publikacja niniejsza nie jest przeznaczona dla użytkowników w USA.


