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Koagulacja plazmą argonową
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Plazma argonowa z wiązką 
łuku elektrycznego

Gaz argonowy

1  Kähler, G F et al. Investigation of the thermal tissue effects of the argon pla-
sma coagulation modes pulsed and precise on the porcine esophagus, ex vivo 
and in vivo; Gastrointest. Endosc., 2009

2  Eickhoff A, Repici A, Manner H, Enderle, MD. Electrosurgical Pocket Guide for 
GI Interventions; Erbe Elektromedizin GmbH

3  Eickhoff, A et al.: Prospective nonrandomized comparison of two modes of 
argon beamer (APC) tumor desobstruction: effectiveness of new pulsed APC 
versus forced APC; Endoscopy 2007

4 Zenker, M. Argon plasma Coagulation; GMS Krankenhhyg Interdiszip. 2008

Gaz argonowy zapala się pod wpływem elektrody umieszczonej w sondzie APC, 
zjonizowana plazma argonowa przenosi energię na tkankę operowaną

Schematyczna ilustracja monopolarnej koagulacji plazmą argonową 

PODSTAWY FIZYCZNE 2-4

W APC energia jest przekazywana do tkanki z wykorzystaniem techni-
ki monopolarnej za pomocą sondy APC i zjonizowanej, przewodzącej 
prąd elektryczny plazmy argonowej. Efekty termiczne to koagulacja, 
desykacja lub dewitalizacja operowanych tkanek.

W przeciwieństwie do lasera, w APC energia pomiędzy elektrodą a tkan-
ką operowaną jest przekazywana przez pole elektryczne, a nie drogą 
optyczną. Strumień plazmy argonowej podąża drogą o najniższym opo-
rze elektrycznym.

KOAGULACJA PLAZMĄ ARGONOWĄ

Koagulacja plazmą argonową (APC) jest techniką elektrochirurgiczną. 
Prąd zmienny wysokiej częstotliwości jest przenoszony z końcówki 
sondy do tkanki operowanej przez zjonizowany gaz argonowy. Techni-
ka ta niezawodnie tamuje krwawienia przy efektywnej i regulowanej 
koagulacji powierzchniowej  oraz dewitalizuje tkanki. APC jest metodą 
bezkontaktową, dzięki czemu dystalny koniec instrumentu nie przyle-
ga do skoagulowanej tkanki, co mogłoby ponownie rozerwać skoagu-
lowana tkankę. Kolejną zaletą jest ograniczona głębokość penetracji 
APC, co minimalizuje ryzyko perforacji.1

Z powodu wielu zalet technika ta jest stosowana z powodzeniem  
w endoskopii i w chirurgii otwartej.

Podstawy chirurgii  
plazmowej
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1  Kähler, G F et al. Investigation of the thermal tissue effects of the argon pla-
sma coagulation modes pulsed and precise on the porcine esophagus, ex vivo 
and in vivo; Gastrointest. Endosc., 2009

4  Zenker, M. Argon plasma Coagulation; GMS Krankenhhyg Interdiszip. 2008

Efekt tkankowy rozprzestrzenia się promieniście w głąb.4

5
4

3 2 1 

 od około

1 Hipertermia 40°C

2 Dewitalizacja 60°C

3 Koagulacja/desykacja 100°C

4 Karbonizacja 150°C

5 Waporyzacja 300°C

Efekt tkankowy APC jest powodowany przez prąd przepływający przez tkanki i powstające wskutek tego 

nagrzanie endogenne. Rozróżnia się przy tym kilka stref efektu termicznego w tkance, zależnie od osią-

gniętej temperatury w operowanym polu.

1. hipertermia, 2. dewitalizacja 3. koagulacja/desykacja, 4. karbonizacja i 5. waporyzacja

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKT TKANKOWY1,4

Zakres efektu termicznego APC na tkanki jest zależny od wielu czynni-
ków. Najważniejsze czynniki wpływające na głębokość koagulacji  
w kolejności od najważnieszego to:

1. Czas aplikacji (szczególnie przy aplikacji statycznej)
2. Ustawiona moc lub stopień efektu
3. Odległość sondy (odległość robocza)
4. Inne czynniki: rodzaj tkanek, aplikacja statyczna/dynamiczna 

Efekty tkankowe
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Efekty tkankowe

Głębokość koagulacji L max [mm] Głębokość koagulacji L max [mm]

Czas aplikacji [s] Ustawiona moc [W]

Czas aplikacji Moc

USTAWIENIE MOCY 2-7

Głębokość koagulacji jest zależna od ustawienia mocy i powinna być 
regulowana w zależności od lokalizacji i wskazania.

CZAS APLIKACJI –  
NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK DECYDUJĄCY2-7

Im dłuższa jest aktywacja APC, tym głębsze jest działanie na tkankę 
operowaną. Z tego powodu zalecamy, aby zacząć od krótkich czasów 
aktywacji i stopniowo wydłużać czas trwania pod kontrolą wizualną, 
aż do osiągnięcia pożądanego efektu. W przypadku aplikacji APC  
w jednym miejscu znacznie wzrasta głębokość penetracji, a przy zbyt 
długim czasie aplikacji może dojść do karbonizacji i perforacji tkanek.

Podczas aplikacji dynamicznej sonda APC powinna być prowadzona po 
tkance operowanej pod kontrolą wzrokową wolnymi, kontrolowanymi 
ruchami (jak pędzlem).
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● pulsedAPC/E1
● pulsedAPC/E2

● pulsedAPC/E1/25 W
● pulsedAPC/E2/25 W
● preciseAPC/E2
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argon plasma coagulation versus adrenaline injection plus hemoclips for 
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Gastroenterol 2009; 23(10): 699 – 704.

6  Wang HM, Hsu PI, Lo GH et al. Comparison of hemostatic efficacy for argon 
plasma coagulation and distilled water injection in treating high-risk bleeding 
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7  Herrera S, Bordas JM, Llach J et al. The beneficial effects of argon plasma 
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Głębokość koagulacji L max. [mm]

Odległość sondy od tkanki [mm]

ODLEGŁOŚĆ SONDY 2-7

Głębokość penetracji zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości son-
dy. Jeśli odległość sondy będzie większa, możliwe jest osiągnięcie 
punktu, w którym nie będzie możliwy już zapłon.

INNE CZYNNIKI: RODZAJ TKANEK 2-7

Struktury tkanek biologicznych mają różną czułość, co musi być 
uwzględnione w elektrochirurgii, a zwłaszcza w APC, przy ustawieniu 
mocy i czasie trwania aplikacji.

Odległość sondy
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preciseAPC® zapewnia jednorodny efekt tkankowy 
zwłaszcza w przypadku struktur cienkościennych

pulsedAPC® do dewitalizacji lub koagulacji tkanekEfektywna dewitalizacja przy użyciu forcedAPC

22 Instrukcja użycia APC 3

Tryb ten polega na aktywacji przerywanej (wł.–
wył). Tryb pulsedAPC® ma różne zastosowania 
od dewitalizacji po koagulację tkanek. Tryb pul-
sedAPC® jest łatwy do dozowania i w wyniku 
stosowania zapewnia jednorodne efekty tkan-
kowe. W trybie pulsedAPC® można regulować 
moc do 120 W. Do wyboru są dwie różne często-
tliwości impulsów.

preciseAPC®, w przeciwieństwie do forcedAPC, 
pracuje w niższym zakresie energii. W ten spo-
sób można precyzyjnie dozować stałe efekty 
koagulacji tkanki operowanej, co zapewnia jed-
norodne efekty tkankowe, zwłaszcza w przypad-
ku struktur cienkościennych lub występowania 
ruchów perystaltycznych.

Tryb ten zapewnia efektywną koagulację i de-
witalizację. Moc energi wysokiej częstotliwości 
jest regulowana do 120 W przez zmianę napię-
cia, a efekt tkankowy jest uzyskiwany na sku-
tek ciągłego przekazywania energii.

pulsedAPC®preciseAPC®forcedAPC

Stała regulacja napięcia trybów koagulacji plazmowej zapewnia stałą jakość 

i powtarzalność efektów tkankowych.22

Tryby APC
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 ☑ Przewlekłe krwawienia5-8 (ryc. 1) 
▻ GAVE (żołądek arbuzowaty) 
▻ Proktopatia popromienna 
▻ Angiodysplazje

 ☑ Koagulacja krwawień w loży poresekcyjnej po EMR9

 ☑ Dewitalizacja pozostałości guza po EMR10

 ☑ Rekanalizacja zwężeń egzofitycznych z natychmiastowym  
efektem15-18 

 ☑ Koagulacja krwawień rozproszonych i ostrych w całym układzie 
pokarmowym i oddechowym8,19

 ☑ Dewitalizacja wrośnięć w stenty lub przerośnięć stentów20

 ☑ Przycinanie stentów w układzie pokarmowym i oddechowym 21
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Koagulacja teleangiektazji przy użyciu APC
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bronchoskopischen Rekanalisation und Blut-
stillung. Atemw- Lungenkrkh 2003; Jahrgang 
29: 258 – 269.
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Zastosowania w endoskopii 
giętkiej, gastroenterologii  
i pulmonologii

Zastosowania
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 ☑ Koagulacja krwawień powierzchniowych  
w chirurgii sutka (ryc. 1)

 ☑ Wspomagana argonem resekcja warstw sutka  
i tkanek gruczołu sutkowego (ryc. 2)

 ☑ Koagulacja loży poresekcyjnej w nefrektomii 
częściowej (ryc. 3)

 ☑ Koagulacja dołu pęcherzyka żółciowego przy 
użyciu funkcji APC urządzenia APCapplicator  
(ryc. 4)

 ☑ Torebka Glissona otwarta cięciem wspomaganym 
argonem (ryc. 5)

05

04

03

02

01

Dobra widoczność pola operacyjnego przy cięciu  
wspomaganym argonem

Jednorodna koagulacja na dużych powierzchniach  
przy użyciu APC

Koagulacja powierzchniowa bez krwawień przy  
użyciu APC

Niewielkie wydzielanie dymu podczas cięcia  
wspomaganego argonem

Płytka jednorodna koagulacja przy użyciu APC

Zastosowania  
w ginekologii, urologii  
i chirurgii ogólnej
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Wypływ dookólny
Wypływ C

Wypływ boczny
i boczny stożkowy 
SC

Wypływ czołowy 
A

Sondy FiAPC® są oferowane z wypływem osiowym, bocznym i dookólnym

* Aktualne patenty: www.erbe-med.com/ip

Kształty strumienia plazmy
Funkcje APCapplicator  

umożliwiają wykonywanie wielu etapów  
zabiegów, w różnych specjalizacjach  

chirurgicznych. Instrument jest dostępny  
w wersji do chirurgii otwartej i laparoskopii.

Sondy FiAPC®  
są dostępne w różnych  
długościach i wersjach

Produkty Erbe*  
do chirurgii plazmowej
Sprzęt Erbe do chirurgii plazmowej składa się z  systemu chirurgicznego z VIO® 3 i APC 3 oraz sond  

i aplikatorów przeznaczonych do chirurgii otwartej, laparoskopii i endoskopii.  System chirurgiczny 

umożliwia pracę instrumentów w trybach:  forcedAPC, preciseAPC® i pulsedAPC®.  Wykorzystując  

te tryby można leczyć prawie wszystkie wskazania, od punktowej płaskiej koagulacji małych krwawień 

aż do dewitalizacji zmian powierzchniowych.
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BEZPOŚREDNI LINK DO WEBCASTU  
„PODSTAWY ELEKTROCHIRURGII W ENDOSKOPII“  
AUTOR: PD DR. AXEL EICKHOFF

Inne produkty można znaleźć na naszej stronie internetowej www.erbe-med.com

System elektrochirurgiczny z VIO® 3 i APC 3  
na wózku. Urządzenie APC 3 jest  

obsługiwane i programowane przy pomocy  
wyświetlacza VIO® 3.
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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 („informa-
cje”) odzwierciedlają naszą wiedzę i stan nauki i techniki w momencie two-
rzenia publikacji. 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 
zobowiązań prawnych firmy Erbe Elektromedizin GmbH ani jej spółek powią-
zanych („Erbe″) ani żadnych innych roszczeń wobec firmy Erbe. Informacje te 
nie stanowią gwarancji ani innych stwierdzeń dotyczących właściwości; takie 
gwarancje lub stwierdzenia wymagają jednoznacznej regulacji umownej z 
firmą Erbe w indywidualnym przypadku.

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

Każdy użytkownik produktu Erbe jest odpowiedzialny za wcześniejsze prze-
testowanie danego produktu Erbe pod kątem jego właściwości i przydatności 
do zamierzonego zastosowania lub przeznaczenia. Odpowiednie wykorzysta-
nie danego 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 odpo-
wiadają stanowi dla konkretnego produktu Erbe. Urządzenia wolno stosować 
tylko zgodnie z instrukcją użycia i wskazówkami użytkowymi.

Informacje dotyczące wartości ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania apli-
kacji i użytkowania danego produktu Erbe opierają się na doświadczeniu kli-
nicznym lekarzy niezależnych od firmy Erbe. Są to wartości orientacyjne, 
które muszą być sprawdzone przez użytkownika pod kątem zdatności do 
konkretnie zaplanowanego zastosowania. W zależności od uwarunkowań 
konkretnego przypadku zastosowania może być konieczne odstąpienie od 
tych informacji. Obowiązkiem 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 również spowodować 
konieczność odstąpienia użytkownika od informacji zawartych w niniejszej 
publikacji.

Niniejsza publikacja zawiera informacje o produktach Erbe, które ewentual-
nie mogą być niedopuszczone do stosowania w danym kraju. Użytkownik 
danego produktu Erbe jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy stoso-
wany 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.


