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Belangrijke aanwijzing
Erbe Elektromedizin GmbH heeft deze brochure en de insteladviezen met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Desondanks vallen fouten niet geheel uit te sluiten. De in
de insteladviezen verstrekte gegevens vormen geen grond
tot aanspraken jegens Erbe Elektromedizin GmbH. Mocht
zich op grond van dwingende wettelijke bepalingen een
aansprakelijkheid voordoen, dan blijft deze beperkt tot opzet en grove nalatigheid.
De gegevens over insteladviezen, applicatieplaatsen, applicatieduur en het gebruik van instrumenten berusten op
klinische ervaringen, waarbij afzonderlijke klinieken en
artsen onafhankelijk van de gegeven adviezen de voorkeur
kunnen geven aan andere instellingen. Het gaat hier
slechts om richtwaarden, die door de chirurg moeten worden getoetst op toepasbaarheid. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kan het nodig zijn af te wijken van
de gegevens in deze brochure.
Door onderzoek en klinische ervaringen is de geneeskunde
onderhevig aan voortdurende ontwikkelingen.
Ook daarom kan het zinvol zijn om af te wijken van de gegevens.
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Indeling in het bovenste maag-darmkanaal
(oesofagus, maag en duodenum) en het onderste
maag-darmkanaal (jejunum, ileum, colon,
sigmoïd en rectum)

Elektrochirurgie in de endoscopie
Elektrochirurgie oftewel HF-chirurgie speelt een belangrijke rol bij endoscopische
interventies. Door elektrochirurgisch snijden, coaguleren en devitaliseren worden
aandoeningen aan het maag-darmkanaal endoscopisch behandeld1, 2. Met name de
argonplasma-coagulatie, een speciale vorm van de HF-technologie, heeft zich sinds
de ontwikkeling van flexibele sondes gedurende de afgelopen decennia in veel toepassingsgebieden als standaardprocedure geëtableerd. De APC-procedure overtuigt door
zijn veiligheid, effectiviteit en kostenefficiëntie – bijvoorbeeld in vergelijking tot de laser.
De elektrochirurgie gebruikt thermische effecten, die afhankelijk van de temperatuur
verschillend op het doelweefsel inwerken.
In de gastro-enterologie speelt de waterstraaltechnologie een steeds belangrijkere rol.
De waterstraal scheidt weefsellagen en tilt ze op, zodat laesies veiliger verwijderd en
thermisch beschermd kunnen worden.
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Gastro-enterologie
Workstation
01  VIO® 200 D

Het gastro-enterologie-workstation maakt een breed spectrum
aan elektrochirurgische toepassingen in de endoscopie mogelijk.
In de volledige uitrusting (afb. 1) bestaat het uit het HF-chirurgieapparaat (VIO 200 D), uit apparaten voor argonplasma-coagulatie
(APC 2) en waterstraal-chirurgie (ERBEJET 2) en uit een endoscopiespoelpomp (EIP 2), waarmee het doelgebied kan worden
schoongespoeld voor een beter zicht.

02  APC 2

03


04  EIP 2

De software, hardware en apparaatmodule van het workstation, alsmede de uitgebreide selectie aan instrumenten zijn voor
de flexibele endoscopie geconfigureerd. De functies van de
De functies van de diverse modules worden beschreven in de
hoofdstukken "Snij- en coagulatiemodes" (vanaf bladzijde 14) en
"Toepassingen" (vanaf bladzijde 20).
De elektrochirurgie maakt snijden zonder dat het kracht kost,
effectief coaguleren en devitaliseren van het doelweefsel in het
maag-darmkanaal mogelijk. De argonplasma-coagulatie, een
speciale vorm van HF-chirurgie, stelpt bloedingen op homogene
wijze en devitaliseert weefsellaesies zonder dat het instrument
direct contact maakt met het weefsel.
De waterstraalfunctie separeert lagen, tilt ze van elkaar en vormt
een thermisch beschermingskussen. Bij de combinatie-instrumenten HybridKnife en HybridAPC zijn deze functies in het instrument geïntegreerd en kunnen afwisselend worden gebruikt.

ERBEJET® 2

01

02

03

04

Afb. 1: Gastro-enterologie-workstation:
met apparaten voor elektrochirurgie, argonplasma-coagulatie,
waterstraalchirurgie en endoscopisch spoelen

Raadpleeg voor verdere informatie de brochures van de apparaten
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Effecten van de technologieën

Elektrochirurgie
01
Endoscopisch snijden aan de hand van het voorbeeld van een papillotomie

02
Een weefsellaesie wordt met coagulatiepunten gemarkeerd,
bloedingen worden met een coagulatiestroom gestelpt

Voorbeeld voor het toepassen van APC voor tumordevitalisering

SNIJDEN01

DEVITALISEREN03

Vanaf spanningen van 200 V ontstaan er vonken tussen 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
ontstaat.

Deze techniek wordt gebruikt om gericht tumoren te vernietigen. Vanaf
een temperatuur van 50 tot 60 °C is de celbeschadiging irreversibel.

COAGULEREN02
Bloedingen worden met een coagulatiestroom gestelpt. Door het omzetten van elektrische energie in warmte ontstaan er bij coagulatie
temperaturen van 60 tot 100° C. Als gevolg van de vloeistofverdamping droogt het weefsel uit en verschrompelt. Een weefsellaesie kan
met coagulatiepunten worden gemarkeerd.
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Waterstraal
Chirurgie
EFFECT VAN VERWARMING OP
BIOLOGISCH WEEFSEL

37-40° C
geen

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

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

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

04
Elevatie van de mucosa bij de ESD

ELEVATIE EN SEPARATIE MET WATERSTRAAL

04

Met de naaldloze waterstraalelevatie kunnen vloeistofkussentjes in het
weefsel worden aangebracht. Bovendien kunnen anatomische lagen van
elkaar worden gescheiden.

vanaf ~ 150° C
carbonisatie (verkoling)

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

Bron: J. Helfmann, Thermal effects. In: H.-Peter Berlien, Gerard J. Müller (Hrsg.); Applied Laser Medicine. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.
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Argonplasma-coagulatie
05
1

2

3

4
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Thermische weefselgevoeligheid
Maag

vanaf ca.
1 Hyperthemie
2 Devitalisering
3 Coagulatie/Desiccatie

40° C

Oesofagus

colon trans- Duodenum/
versum,
dunne darm
linker colon

rechter
colon

60° C
100° C

4 Carbonisatie

150° C

5 Vaporisatie

300° C

Weefseleffecten
Bij de argonplasma-coagulatie wordt het doelweefsel met behulp van een
monopolaire stroom verhit. Afhankelijk van drie inwerkingsfactoren ontstaan de volgende thermische effectzones, die zich radiaal in de diepte
uitbreiden (afb. 05):
1. Hyperthermie
2. Devitalisering
3. Coagulatie/Desiccatie
4. Carbonisatie
5. Vaporisatie

Rectum

minder gevoelig

zeer gevoelig

Inwerkingsfactoren op het
weefseleffect
De volgende hoofdfactoren hebben invloed op de coagulatiediepte.
Zij worden in volgorde van relevantie vermeld:
1. Applicatieduur (met name bij statische applicatie)
2. Vermogen (Effectniveau)
3. Afstand van de sonde tot het doelweefsel

APPLICATIEDUUR –
DE BELANGRIJKSTE INWERKINGSFACTOR
Hoe langer de APC wordt geappliceerd, des te dieper is de inwerking op
het doelweefsel.
Daarom adviseren wij om met korte activeringstijden te starten en de duur
stapsgewijze en onder toezicht te verhogen tot het gewenste effect (bijv.
PULSED APC, effect 1) is bereikt. Dit geldt met name voor APC-toepassingen bij dunwandige structuren in het rechte colon of algemeen bij kinderen.

VERSCHILLENDE THERMISCHE GEVOELIGHEID

06

De structuren in het maag-darmkanaal hebben een verschillende gevoeligheid. Hiermee dient bij de elektrochirurgie en met name de APC rekening
te worden gehouden voor het instellen van het vermogen en de applicatieduur.
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INSTELLING VERMOGEN/EFFECT
Het vermogen dient afhankelijk van locatie en grootte (diameter, diepte,
verhevenheid) van de te behandelen laesie te worden ingesteld. Lage vermogens zijn geschikt voor oppervlakkige, kleine laesies en voor toepassing
op dunwandige weefselstructuren zoals het rechte colon of het duodenum. Gemiddelde vermogensinstellingen zijn ideaal voor het devitaliseren
of reduceren van tumoren en het stelpen van bloedingen. Hoge vermogens
worden met name gebruikt voor palliatieve tumorbehandeling, zoals de
devitalisering van grotere exophytische tumoren, en de rekanalisatie van
stenosen.

AFSTAND VAN DE SONDE
Met een toenemende afstand van de sonde neemt het weefseleffect bij de
PULSED APC en de FORCED APC af en vindt er geen ontsteking meer plaats.
Uitzondering hierop wordt gevormd door de PRECISE APC-mode. Door de
plasmaregeling blijft het weefseleffect tot een afstand van 5 mm gelijk. Dit
kan bijv. bij een krachtige darmperistaltiek van voordeel zijn.

STATISCHE EN DYNAMISCHE APPLICATIE
Bij een langere, statische APC-applicatie neemt de werking in de diepte
sterk toe. Bij een te lange applicatieduur kan het weefsel carboniseren en
geperforeerd worden. Bij een statische applicatie bij oppervlakkige laesies
adviseren wij daarom korte activeringstijden van 1 tot 2 seconden.
Bij een dynamische applicatie dient de APC-sondeonder visueel toezicht
met langzame, gecontroleerde bewegingen (penseelstreekachtig) over het
doelweefsel te worden bewogen.
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Technieken:

Elektrochirurgie
HF

HF

NE

01

Stroomkring bij de monopolaire elektrochirurgie

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

MONOPOLAIRE TECHNIEK

01

Bij de monopolaire HF-chirurgie vloeit HF-stroom 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. Deze heeft een relatief klein contactoppervlak, waardoor
op deze plaats de hoogste stroomdichtheid wordt bereikt. De tweede
elektrode, de neutrale, wordt op een geschikte plek op de huid van de
patiënt aangebracht om de stroom via een groot oppervlak af te leiden.
Op de puntvormige applicatieplaats ontstaat vanwege de hoge
stroomdichtheid een thermisch effect, bijvoorbeeld een snede of coagulatie. De opwarming op het grote oppervlak van de neutrale elektrode is vanwege de lage stroomdichtheid daarentegen als niet-kritiek te
beschouwen.
Veiligheidsfactoren van de monopolaire HF-chirurgie
in de endoscopie
Beide componenten, het neutrale-elektrode-veiligheidssysteem NESSY van de Erbe VIO en de neutrale Erbe-elektrode NESSY Ω, verminderen de veiligheidsrisico's van de monopolaire HF-chirurgie in de
gastro-enterologie.
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 HF-stroom weer geactiveerd
worden. Hierdoor worden verbrandingen voorkomen.
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, hetgeen de veiligheid verhoogt. NESSY Ω is kleiner dan conventionele elektroden,
waardoor zij gemakkelijker op het lichaam van de patiënt kan worden
aangebracht. Zij is universeel geschikt voor kinderen en volwassenen.
Daarom adviseren wij, NESSY Ω te gebruiken om een maximale veiligheid in de monopolaire HF-chirurgie te bereiken.

HF
HF
Ar
HF

HF

NE

03
Stroomkring bij de bipolaire elektrochirurgie

BIPOLAIRE TECHNIEK

04
Stroomkring bij de monopolaire APC-techniek

03

De bipolaire techniek biedt het voordeel, dat de stroombaan naar het
doelgebied tussen de twee polen begrensd kan worden. Anders dan
bij de monopolaire elektrochirurgie kunnen gevoelige structuren zoals
zenuwen, die in de stroombaan tussen OP-veld en neutrale elektrode
liggen, niet ongewild thermische beschadiging oplopen.
Bipolaire elektrochirurgie-instrumenten zoals de coagulatietang, hebben twee geïntegreerde actieve elektroden. Er vloeit alleen stroom
door het weefsel tussen de twee polen van de tang en niet door het
lichaam van de patiënt. Bij de bipolaire techniek is geen neutrale
elektrode vereist.

ARGONPLASMA-COAGULATIE (APC)

04

Bij de APC wordt de HF-stroom zonder contact tussen de punt van de
sonde en het weefsel via geïoniseerd argongas overgebracht op het
doelweefsel.
De procedure kent weinig complicaties, biedt een betrouwbare bloedstelping, een effectieve en homogene oppervlaktecoagulatie en een devitalisering met doseerbare indringdiepte. Als contactloze procedure heeft de
APC het voordeel dat het distale uiteinde van het instrument niet aan het
gecoaguleerde weefsel kan blijven plakken en de korst weer kan opentrekken. Een verder voordeel dat voor endoscopisch gebruik relevant is,
wordt gevormd door de perforatieminimaliserende beperkte indringdiepte
van de APC.
De plasmastraal en het weefseleffect zijn afhankelijk van het soort sonde
dat de applicatierichting bepaalt. Hierdoor kan de APC zowel axiaal als
tangentiaal worden geappliceerd. Het weefseleffect wordt verder door de
applicatieduur van de APC en de APC-mode beïnvloed.
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Technieken:

Waterstraalchirurgie
HF

NaCl

NaCl

HF

HF

05
Principe van de waterstraalchirurgie
aan de hand van het voorbeeld van de flexibele waterstraalsonde

WATERSTRAALELEVATIE05
Met behulp van de nauwkeurig doseerbare waterstraal kunnen weefselsoorten met een verschillende sterkte en elasticiteit van elkaar
worden gescheiden. Het expansie-effect van de waterstraal wordt gebruikt om vloeistofkussentjes te vormen en hierdoor weefsellagen op
te tillen.
In de gastro-enterologie wordt de flexibele waterstraalsonde bijvoorbeeld gebruikt voor de elevatie van tumoren bevattende mucosalagen,
die vervolgens met behulp van de lustechniek kunnen worden verwijderd.
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NE

06

Principe van de waterstraalchirurgie
met gecombineerde monopolaire stroomkring in het HybridKnife

WATERSTRAALELEVATIE
MET BEHULP VAN ELEKTROCHIRURGIE OF APC

06

Bij de HybridKnife-sonde zijn de waterstraal- en HF-functies in
een instrument geïntegreerd. Voor de resectie van tumoren in het
maag-darmkanaal wordt het vloeistofkussen in de submucosa aangebracht, waardoor de mucosa met de laesie wordt opgetild. De elektrochirurgische snede wordt vervolgens met het HybridKnife op een gedefinieerd en hoger resectieniveau uitgevoerd. De elevatie vermindert
op deze wijze het risico op een perforatie.
De waterstraalelevatie, gecombineerd met argonplasma-coagulatie in
de HybridAPC-sonde is op hetzelfde principe gebaseerd.

13

Snij- en Coagulatiemodes

De fractionering tijdens de snij- en coagulatieintervallen wordt in de mode ENDO CUT automatisch

01

uitgevoerd. Voor de gebruiker betekent dit dat het
gele pedaal ingedrukt blijft (permanent geactiveerd),

Endoscopische poliepectomie met ENDO CUT Q

de rest wordt door ENDO CUT verzorgd.
U
Spanning

02
Endoscopische papillotomie met ENDO CUT I
Coagulatiecyclus

t
Tijd

Snijcyclus

SWIFT COAG

Eigenschappen van de COAG-mode

14

Dissectie-eigenschap

FORCED COAG

COAG-Speed

SOFT COAG

Dieptewerking

ENDO CUT® Q

01

ENDO CUT Q fractioneert de incisie in snij- en coagulatie-intervallen,
bijvoorbeeld voor de endoscopische poliepectomie met lus, voor de
EMR of ESD met HybridKnife. Snij- en coagulatiecycli kunnen individueel worden aangepast om risico's bij de poliepectomie tot een minimum te beperken – zoals bloedingen bij te geringe coagulatie enerzijds of perforaties door te intensieve coagulatie anderzijds.

ENDO CUT® I

02

De gefractioneerde snijmode ENDO CUT I wordt bijvoorbeeld gebruikt
voor papillotomieën of andere naald- of draadinstrumenten in de endoscopie. De snij- en coagulatiecycli kunnen individueel worden aangepast om risico's bij de papillotomie resp. sfincterotomie, zoals het
zipper-effect (ongecontroleerd insnijden van de papil), tot een minimum te beperken.

03
DRY CUT heeft bij het snijden met ESD een sterk hemostase-effect.

05
Voorbeeld voor een toepassing van FORCED COAG:
Nacoagulatie van een bloeding bij ESD

04
Een kleine bloeding wordt met behulp van SOFT COAG gecoaguleerd

DRY CUT

06
Tunneling van de submucosa bij de POEM met HybridKnife

03

FORCED COAG

05

De DRY-CUT-mode snijdt dankzij de gemoduleerde stroomvormen met
een krachtige hemostase. DRY CUT is de mode, die bijvoorbeeld bij de
endoscopische dissectie van submucosa bij het insnijden, omsnijden
en bij de resectie optimale snij-eigenschppen vertoont.

Deze coagulatiemode zorgt met een gemiddelde thermische indringdiepte voor een snelle en effectieve standaardcoagulatie in het gehele
maag-darmkanaal.

SOFT COAG

SWIFT COAG

04

SOFT COAG is een conventionele coagulatievorm met dieptewerking
waarbij het weefsel wordt ontzien. Vastplakken van de elektrode aan
het gecoaguleerde weefsel wordt tot een minimum beperkt. SOFT
COAG is met een applicatietijd van 1 tot 2 seconden bijvoorbeeld geschikt voor de coagulatie van kleinere bloedingen.

06

SWIFT COAG maakt een effectieve en snelle coagulatie met krachtige
hemostase mogelijk en is ook geschikt voor preparaties (bijvoorbeeld
submucosaal tunneling bij POEM of STER).
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APC-coagulatiemodes

07
Effectieve devitalisering met FORCED APC

08
Bij een angiodysplasie in het colon wordt de mode PULSED APC gebruikt

FORCED APC

Bij angiodysplasie wordt de mode PRECISE APC gebruikt

07

Deze mode biedt een effectieve coagulatie en devitalisering. Het
HF-vermogen kan tot 120 Watt worden ingesteld en wordt als permanente energie-applicatie toegepast. FORCED APC wordt in het spijsverteringsstelsel gebruikt voor de ablatie van tumoren (tumordebulking)
en de coagulatie van aanwezige ulcusbloedingen.

PULSED APC

08

Deze APC-mode is gebaseerd op activering in pulsen (on–off). PULSED
APC is variabel inzetbaar om weefsel te devitaliseren of coaguleren.
PULSED APC kan gemakkelijk worden gedoseerd en levert homogene weefseleffecten. In het geval van PULSED APC kunnen vermogens
van 1 tot 120 Watt worden ingesteld. Effect 1 levert een hogere energie-applicatie per puls bij grotere pulsintervallen. Effect 2 biedt een
hogere pulsfrequentie met een lagere energie-applicatie. De mode is
bijvoorbeeld geschikt voor de hemostase van diffuse- of oppervlakbloedingen (GAVE, angiodysplasieën) of voor de ablatie van een Barret-oesofagus.
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09

PRECISE APC

09

PRECISE APC werkt in tegenstelling tot FORCED APC in een lager energiebereik. Op deze wijze kunnen gelijkblijvende coagulatie-effecten
nauwkeurig op het doelweefsel worden gedoseerd, onafhankelijk van
de afstand van de sonde tot het weefsel. PRECISE APC is bijvoorbeeld
geschikt voor de behandeling van angiodysplasieën in het rechte colon
of in de blinde darm. Deze mode wordt ook voor de enteroscopie met
dubbele ballon in de dunne darm gebruikt.
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Instrumenten
02
poliepectomielus

01

03

Aansluitkabel en filter zijn bij FiAPC-sondes
volledig geïntegreerd

APC-SONDE/FIAPC-SONDE

Papillotoom

01

Flexibele APC-sondes worden via een endoscoop
op het doelgebied van het gastro-intestinale kanaal gepositioneerd. De HF-spanning zorgt voor
de ontsteking van het chemisch inerte gas aan
het distale uiteinde van de sonde en vormt het
om tot geleidend argonplasma.
Voor de verschillende toepassingen in het maag-darmkanaal zijn
APC-sondes met verschillende diameters, lengtes en uitlaatopeningen
verkrijgbaar. Ze maken een contactvrij coaguleren of devitaliseren van
weefsel mogelijk.
FiAPC-sondes
Met zijn geïntegreerde filter beschermt de steriele FiAPC-sonde tegen
contaminatie, die door het terugstromen van secreet kan worden veroorzaakt. FiAPC-sondes zijn verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen (lengte, diameter), met axiale, laterale
en circulaire argongasopeningen. FiAPC-sondes
van Erbe passen op alle gangbare typen flexibele
endoscopen.

18

POLYPECTOMIELUS

02

Poliepectomielussen worden in de endoscoop ingebracht en op de poliep gepositioneerd. De lus
wordt om de basis van de poliep gelegd en deze
wordt vervolgens met de fractionerende snijmode ENDO CUT Q verwijderd. Poliepectomielussen
zijn verkrijgbaar in de verschillende vormen en
uitvoeringen, als wegwerpproduct of voor hergebruik.
De lus bestaat ofwel uit een monofilament, ofwel uit een gevlochten
multifilament resp. platte band, waarvan de vorm symmetrisch of
asymmetrisch kan worden veranderd.

PAPILLOTOOM/SFINCTEROTOOM

03

Een papillotoom is een flexibele sonde met een
snijdraad aan het distale uiteinde voor het klieven van een papil in de gal- of de pancreasgang.
Papillotomen zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze verschillen hoofdzakelijk van elkaar door
de lengte van de snijdraad (20 of 30 mm), de configuratie van de punt (normaal of filiform), en door het
feit dat ze één of meerdere lumina hebben.

04

06

Coagulatietang

HybridKnife, compleet instrument
inclusief handgreep en aansluitkabel

05

07

Flexibele waterstraalsonde

COAGULATIETANG

HybridAPC, compleet instrument
inclusief handgreep en aansluitkabel

04

Met de coagulatietang kunnen arteriële bloedingen worden gestelpt; daartoe wordt het weefsel
iets van de basis getild en vervolgens met een
monopolaire of bipolaire HF-stroom gecoaguleerd.

FLEXIBELE SONDE (WATERSTRAAL)

05

Met de flexibele sonde wordt de mucosa naaldloos opgetild. De spoelvloeistof vormt een kussen in de submucosa, dat naar believen kan
worden bijgevuld. Zo is de laesie voor de aansluitende EMR optimaal
beschermd tegen perforatie.

HYBRIDKNIFE

06

Het HybridKnife is een multifunctioneel instrument en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor
Endoscopische Submucosa Dissectie (ESD),
Perorale Endoscopische Myotomie (POEM), submucosaal tunneling en Endoscopische Resectie
(STER). De in het instrument geïntegreerde HF- en
waterstraalfuncties zijn te allen tijde verkrijgbaar. Bij
de ESD kunnen alle 4 relevante ESD-arbeidsstappen, markering, elevatie, incisie/dissectie en coagulatie worden uitgevoerd, zonder dat er
van instrument hoeft te worden gewisseld.

HYBRIDAPC

07
De HybridAPC is net als het HybridKnife een waterstraalondersteunde sonde.
APC-ablatie wordt hier door waterstraalondersteunde elevatie voorafgegaan. HybridAPC is
bijvoorbeeld geschikt voor de behandeling van
een Barret-oesofagus.
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Elektrochirurgische
Toepassingen

01

02
Veilige ablatie van poliepen met de snijmode ENDO CUT Q

POLIEPECTOMIE01

ENDOSCOPISCHE MUCOSALE RESECTIE (EMR)

Poliepen met een diameter tot 20 mm worden afhankelijk van de beschikbare lusgrootten en de klinische situatie met een poiliepectomielus verwijderd. De gefractioneerde snijmode ENDO CUT Q is optimaal
geschikt voor het verwijderen van tumoren in het maag-darmkanaal,
bijvoorbeeld in de vorm van poliepectomie of mucosaresectie.

De EMR is een endoscopische techniek voor de resectie van sessiele of
oppervlakkige laesies, die tot de mucosa en submucosa beperkt zijn.
De EMR wordt vaak in combinatie met ondersteunende technieken zoals elevatie of aanzuiging5 uitgevoerd.

De alternerende snij- en coagulatie-intervallen kunnen aan de werkstijl van de gastro-enteroloog, de vorm van de poliep resp. laesie en
aan de polieplus worden aangepast. Tijdens de gehele snijprocedure is
er sprake van een gecontroleerd snijgedrag met veilige hemostase-eigenschappen. Het principe: zo veel coagulatie als nodig is (bloedingsprofylaxe), zo weinig coagulatie als mogelijk is (perforatieprofylaxe).

PAPILLOTOMIE
Papillotomieën worden uitgevoerd bij choledocholithiasis en galbuisstenosen. Bij een papillotomie wordt de papillaire uitmonding van de
galbuis in de twaalfvingerige darm met behulp van elektrochirurgie 1
tot 2 centimeter breed gekliefd.
Via deze papilopening kunnen bijvoorbeeld galstenen in de galbuis
endoscopisch worden verwijderd. Met behulp van de in snij- en coagulatie-intervallen gefractioneerde snijprocedure voorkomt de mode
ENDO CUT I ongecontroleerde incisies, het ongewenste zipper-effect.
Afhankelijk van de vorm van het instrument, de locatie en de werkwijze van de gastro-enteroloog kunnen de intervallen individueel worden
geoptimaliseerd.

20

Laagspecifieke elevatie van de mucosa
met naaldloze waterstraalelevatie

02

Bij de hogedruk-elevatie met de flexibele waterstraalsonde hoopt de
vloeistof zich in de submucosa aan en vormt een vloeistofkussen. Dit
selectieve, tot de submucosa beperkte kussen vormt een veiligheidsafstand tot de muscularis en minimaliseert zo bij de lusresectie het risico
op perforatie. Indien nodig kan de vloeistof worden bijgevuld.
Met de EMR-lustechniek kunnen uitsluitend laesies met een grootte
tot 20 mm en bloc worden verwijderd - afhankelijk van de grootte van
de lus. Bij een grotere diameter zijn meerdere slagen van de lus met
behulp van de piecemeal-techniek vereist.
Nadeel van de piecemeal-techniek is dat bij specifieke tumortypen een
grotere kans bestaat dat zij terugkeren en dat het voor de patholoog
moeilijker is, een histologische beoordeling uit te voeren.

ENDOSCOPISCHE TOTALE WANDRESECTIE
(EFTR = ENDOSCOPIC FULL THICKNESS RESECTION)
Bij deze procedure is het mogelijk, ook spierinvasieve, kleinere tumoren in het maag-darmkanaal endoscopisch te verwijderen. Verdere indicaties zijn recidieven met Non-Lifitng-Sign en poliepresten, die na
een onvolledige poliepectomie alsnog verwijderd kunnen worden.
Nadat de tumor met behulp van de mode FORCED COAG is gemarkeerd,
wordt de kap van het resectiesysteem op de laesie geplaatst, met een
coagulatietang vastgehouden en samen met de darmwand naar binnen
getrokken of gezogen. Wanneer de clip is aangebracht, wordt de lusresectie met de in het systeem geïntegreerde poliepectomielus uitgevoerd. ENDO CUT Q biedt bij de resectie een veilige hemostase van de
snederand. Vervolgens wordt het en-bloc-resectaat verwijderd en de
resectielijn visueel gecontroleerd. De procedure kan worden herhaald
indien een verbetering vereist is.

ZENKER-DIVERTIKELOTOMIE
De flexibele endoscopische myotomie is een minimaal invasieve procedure met goede resultaten bij de behandeling van een Zenker-divertikel. Bij een transorale toepassing wordt eerst de divertikelaanhechting
(spieraanhechting) blootgelegd en vervolgens met bijvoorbeeld een
elektrochirurgisch naaldmes doorgesneden - indien noodzakelijk ook
in een tweede behandeling. In de meeste gevallen wordt de incisie van
het septum tot in het onderste derde van de divertikel uitgevoerd. Met
ENDO CUT Q of DRY CUT kan een goede hemostase van de snijranden
worden bereikt.
Als alternatief op de myotomie met een naaldmes is ook de APC (argonplasma-coagulatie) geschikt voor het doorsnijden van de spieraanhechting. Met de mode FORCED APC worden goede hemostatische
effecten bereikt. De divertikelotomie wordt in maximaal 4 behandelingssessies uitgevoerd en is daarom iets omslachtiger.
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APC-toepassingen

03
Hemostase van bloedingen met APC

ACUTE BLOEDINGEN

Coagulatie over een groot oppervlak
van een watermeloenmaag met APC

03

Voor het gehele maag-darmkanaal geldt de APC als standaardtherapie
bij acute bloedtransudaties zoals bloedingen na een biopsie.
Acute bloedingen, ulcusbloedingen
Met behulp van de mode FORCED APC coaguleert de APC bloedende
ulcera op veilige en effectieve wijze. Deze kan bij Forrest lb-IIa-IIbbloedingen worden gecombineerd met het inspuiten van vloeistof.
Diffuse bloedingen
Diffuse bloedingen met een groot oppervlak vereisen een oppervlaktecoagulatie. Bij scheurtjes in de slijmvliezen (Mallory Weiss-syndroom)
aan de gastro-oesofagale overgang vormt PULSED APC de perfecte
APC-mode, omdat deze de coagulatiediepte tot een minimum beperkt
en ondergelegen weefsellagen ontziet. Voor deze toepassing zijn
APC-sondes met A-, C- en SC-uitlaatvormen geschikt.

Uitlaatvormen
→
Axial Beam A
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↗
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↘

Side Fire
Conical Beam
SC

Circumferential
Beam C

04

CHRONISCHE BLOEDINGEN

04

Angiodysplasie, GAVE-syndroom, stralenproctitis
Alle soorten vaatmisvormingen kunnen met de APC in alle delen van
het maag-darmkanaal succesvol worden behandeld. Doel is het voorkomen van recidive bloedingen. Afhankelijk van de indicatie wordt de
APC al dan niet in combinatie met protonpompremmers of andere medicijnen gebruikt. Meestal is een laag ingesteld vermogen voldoende
om de bloeding te stelpen. Een laag ingesteld vermogen is bovendien
van voordeel om in dunwandige darmdelen (bijvoorbeeld in de dunne
darm of het rechter colon) perforatiegevaar zo veel mogelijk te beperken. Angiodysplasieën zijn vaak in dit soort delen gelokaliseerd.
Voor deze toepassing zijn APC-sondes met A- en C-uitlaatvormen
geschikt.
Vaatmisvormingen in de dunne darm kunnen met endoscopische procedures zoals de enteroscopie met dubbele ballon uitstekend worden
behandeld. Eveneens geschikt is een kap voor het afbakenen van het
te behandelen oppervlak, om een optimale argongasatmosfeer en een
afstandhouder tot stand te brengen. Voor angiodysplasieën komen
APC-sondes met A- en C-uitlaatvormen in aanmerking, voor de dubbele ballontechniek A.

05
Angiodysplasie met APC

DEVITALISERING/REKANALISATIE VAN STENOSEN/
TUMORDEBULKING

06
APC-applicatie bij stent ingrowth/-overgrowth

05

De mode FORCED APC kan voor tumorrekanalisatie en bij verdere indicaties worden gebruikt. Grotere tumoren worden met APC in hoofdzaak door middel van vaporisatie met zeer hoge vermogensinstellingen
verwijderd (FORCED of PULSED APC, > 60 W).
Tumorverwijdering, rekanalisatie van stenosen
Bij de reductie van grote tumormassa's doen zich met de APC de volgende effecten voor: door uitdroging en carbonisatie krimpt het weefsel reeds tijdens de APC-applicatie. In de dagen na de ingreep wordt
het necrotische weefsel afgebouwd. Bij stenosen kan het ook zinvol
zijn, de APC in combinatie met andere endoscopische procedures (bijvoorbeeld bougisseren) te gebruiken om bijv. het passeren van voedsel
in de slokdarm mogelijk te maken. Filiforme vernauwingen of -afsluitingen dienen op grond van het potentieel accumuleren van explosieve
gassen eerst mechanisch te worden verwijd, en niet primair met de
APC te worden vrijgemaakt.
Door diens gebruiksvoordelen heeft de veilige en effectieve APC de
laserablatie grotendeels uit de flexibele endoscopie verdrongen. Voor
deze toepassing zijn APC-sondes met A- en SC-uitlaatvormen geschikt.

APC EN STENTS

06

Stent-Implantation
Met de mode FORCED APC kunnen stenosen worden geopend en over
grote oppervlakken worden gerekanaliseerd. Vervolgens kan de stent
gemakkelijker worden ingebracht (zie tumorkanalisering).
Devitalisering van Stent ingrowth en -overgrowth
zonder beschadiging van de stent
Tumoringroeiingen in niet gecoate metalen stents kunnen zonder beschadiging van de stent met de APC worden gedevitaliseerd en verwijderd. Zowel de mode FORCED APC met een gemiddelde instelling als
het alternatief PULSED APC met een hoger vermogen, ontzien de stent.
Voor deze toepassing zijn APC-sondes met A- en C-uitlaatvormen
geschikt.
Extractie van metalen stents
Zodat de stent gemakkelijk verwijderd kan worden, dient het in het
metalen rooster gegroeide weefsel eerst te worden verwijderd - indien
mogelijk 1 dag voor de stentextractie ("twee stappenprocedure"). De
modes die hiervoor bij de rekanalisatie worden gebruikt, zijn FORCED
APC of PULSED APC.
Inkorten van stents ("trimming“)
Wanneer stents slechts gedeeltelijk kunnen worden verwijderd, kunnen uitstekende uiteinden met APC worden ingekort ("trimming").
Hiervoor wordt de mode FORCED APC met een hoge vermogensinstelling op de trimlijn van de stent rondom contactvrij geappliceerd, zodat
de draadmazen door de hoge elektrische geleiding worden verhit en
smelten. Het uitstekende uiteinde van de stent kan vervolgens met de
tang worden verwijderd. (LET OP: de mode PRECISE APC is niet voor
deze toepassing geschikt).
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Toepassingen
met hybride technologie

07
Elevatie voor resectie bij ESD met HybridKnife:
4 arbeidsstappen, 1 instrument

ENDOSCOPISCHE SUBMUCOSA DISSECTIE (ESD)

En-bloc-resectie van de tumor

07

De ESD-techniek wordt in het maag-darmkanaal gebruikt om laesies
(> 2 cm) en bloc te verwijderen. Alleen een histologisch aantoonbare
volledige resectie van de laesie, een R0-resectie, biedt optimale voorwaarden voor een curatief resultaat van de behandeling.
Tijdens de eerste stap wordt de mucosale laesie opgetild met behulp
van de waterstraalfunctie van het HybridKnife. Het scheidingsmedium hoopt zich op in de submucosa en vormt zo als vloeistofkussen
een veiligheidsafstand ten opzichte van de buitenste orgaanwand, de
muscularis. Resectie van het weefsel vindt plaats met behulp van de
HF-functie van het HybridKnife, ondersteund door de modes van het
VIO-systeem3,4.
Beide functies, waterstraal en elektrochirurgie, zijn in het combinatie-instrument HybridKnife te allen tijde beschikbaar. Deze 2-in-1functie vormt het belangrijkste voordeel van de HybridKnife-procedure
bij de ESD. De afzonderlijke arbeidsstappen markering, elevatie, incisie/dissectie en coagulatie worden met de grootst mogelijke veiligheid
uitgevoerd, zonder dat er van instrument hoeft te worden gewisseld.
Alle 3 HybridKnife-types, type I, T en O, zijn, afhankelijk van de werkwijze en het doelgebied, voor de ESD geschikt.
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08

SUBMUCOSAAL TUNNELING,
ENDOSCOPISCHE RESECTIE (STER)

08

Volgens hetzelfde principe als van de POEM, wordt het HybridKnife
ook bij de STER (Submucosaal Tunneling, Endoscopische Resectie) gebruikt. Na de elevatie, incisie en het tunneling, wordt de submucosale
tumor en bloc gereseceerd en verwijderd10.

09
POEM: de myotomie van de circulaire muscularis propria
van de oesofagus met behulp van het HybridKnife

PERORALE ENDOSCOPISCHE MYOTOMIE (POEM)

10
De APC is zowel voor de ablatie van Barrett-laesies
als voor kleine Barrett-eilanden geschikt

09

De oorzaak van een achalasie is een verminderde of uitblijvende reflectorische relaxatie van de onderste oesofagussfincter. Deze aandoening
kan met de POEM (Perorale Endoscopische Myotomie), waarbij de onderste ringvormige spieren worden ingesneden (gemyotomeerd) 6-9, op
effectieve wijze worden behandeld.
Het HybridKnife tilt met behulp van de waterstraalfunctie de oesofagusmucosa op en vormt een submuceus kussen. Na de incisie (2 cm
in lengte, 5 cm boven de stenose) wordt de tunnel in het weefsel afwisselend met de HF-functie en elevatie geprepareerd - tot ca. 2 cm
onder de gastro-oesofagale overgang. De mucosa wordt voor de latere
afdekking van de myotomielijn gebruikt en blijft daarom beschermd.

ABLATIE VAN DE BARRETT-OESOFAGUS

10

Voor de ablatie van een Barrett-oesofagus wordt de APC met een
waterstraal gecombineerd. Voor de ablatie tilt de waterstraalfunctie
van de HybridAPC-sonde de mucosa op. De Barrett kan nu met de
APC-functie zonder instrumenten te wisselen, diep genoeg en met een
verhoogde energie-applicatie worden behandeld. De ablatie gebeurt
successievelijk en in afwisseling met de elevatie. Het beschermende
vloeistofkussen sluit een beschadiging van de muscularis grotendeels
uit, evenals het risico op stricturen.
De APC wordt langs de Barret-structuur contactvrij van distaal naar
proximaal geleid. De APC is zowel voor grote Barret-laesies (tot 8-10
cm), als ook met name voor kleinere Barretteilanden11-14 geschikt.

Vervolgens wordt de myotomie van de circulaire muscularis met het
HybridKnife in distale richting uitgevoerd, beginnend circa 3 cm onder
de incisie, tot ongeveer 2 cm onder de overgang naar de magen. De
myotomie kan van deze positie uit in proximale richting worden uitgevoerd - afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker.
Mogelijke bloedingen kunnen met het HybridKnife onmiddellijk worden
gecoaguleerd. De snede wordt na de myotomie door de intacte mucosa afgedekt en de incisie wordt met behulp van clips afgesloten. Het
HybridKnife van het type I en T zijn geschikt voor de POEM (onder
bepaalde omstandigheden: type O).
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Insteladviezen
Gebruik

CUT

COAG

Poliepectomie/EMR
Coecum, rechter colon
Luselektrode

ENDO CUT Q, effect 1
Snijduur 1, snij-interval 6

FORCED COAG, effect 2, 60 W

Duodenum
Luselektrode

ENDO CUT Q, effect 2
Snijduur 1, snij-interval 6

FORCED COAG, effect 2, 60 W

Oesofagus, maag
Luselektrode

ENDO CUT Q, effect 3
Snijduur 1, snij-interval 6

FORCED COAG, effect 2, 60 W

Rectum, gesteelde poliepen
Luselektrode

ENDO CUT Q, effect 4
Snijduur 1, snij-interval 6

FORCED COAG, effect 2, 60 W

Sfincterotoom

ENDO CUT I, effect 2,
snijduur 3, snij-interval 3

FORCED COAG, effect 2, 60 W

Needle Knife

ENDO CUT I, effect 2,
snijduur 3, snij-interval 3

FORCED COAG, effect 2, 60 W

ENDO CUT Q, effect 1,
snijduur 4, snij-interval 1

Markering:
FORCED COAG, effect 1, 20 W

Papillotomie

Totale wandresectie

Divertikel van Zenker
APC-sondes met A- en C-uitlaatvormen

PULSED APC, effect 1, 40–50 W

HF-chirurgisch mes/instrument

ENDO CUT I, effect 1,
snijduur 3, snij-interval 1

Diffuse bloedingen
In het rechter colon/duodenum
APC-sondes met alle uitlaatvormen

PRECISE APC, effect 4-5

In het resterende colon en rectum
APC-sondes met alle uitlaatvormen

PULSED APC, effect 2, 10–30 W

Acute ulcerbloedingen
Forrest Ib – IIa
APC-sondes met alle uitlaatvormen

FORCED APC, 30–60 W

Forrest IIb
APC-sondes met alle uitlaatvormen

FORCED APC, 20–40 W

Acute, niet-variceuze bloeding
APC-sondes met alle uitlaatvormen

PULSED APC, effect 2, 20–40 W
FORCED APC, 30–60 W

Chronische bloedingen
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GAVE/stralenproctitis
APC-sondes met alle uitlaatvormen

PULSED APC, effect 2, 10–30 W

Angiodysplasie
APC-sondes met alle uitlaatvormen

PULSED APC, effect 2, 10–30 W

Tumorreductie
APC-sondes met alle uitlaatvormen

Tumoren >15 mm:
FORCED APC, >60 W
Tumoren < 15 mm:
FORCED APC, 20–50 W

JET

Gebruik

CUT

COAG

JET

Stent-Ingrowth/-Overgrowth
PULSED APC, effect 2, 40–60 W
FORCED APC, 20–40 W

APC-sondes met alle uitlaatvormen

Stent Trimming
APC-sondes met alle uitlaatvormen

FORCED APC, 30–60 W

ESD

HybridKnife, type I, T, O

Incisie/dissectie:
ENDO CUT Q, effect 2, snijduur 3,
snij-interval 3
DRY CUT, effect 2, 80 W
(krachtigere hemostase)

Coagulatie:
FORCED COAG, effect 2, 60 W

Mucosa-elevatie:
Oesofagus: effect 30–50
Maag: effect 30–50
Rechter colon: effect 10–15
Linker colon/Rectum:
effect 20–30

Incisie/preparatie:
ENDO CUT Q, effect 2, snijduur 3, snijinterval 3

Preparatie:
SWIFT COAG, effect 3–4, 70 W

Mucosa-elevatie:
Effect 30–50

Incisie/preparatie/myotomie:
ENDO CUT Q, effect 2, snijduur 3, snijinterval 3

Preparatie/myotomie:
SWIFT COAG, effect 3–4, 70 W
Coagulatie:
FORCED COAG, effect 2, 50 W

Mucosa-elevatie:
Effect 30–60

STER

HybridKnife, type I, T, O

Perorale endoscopische myotomie (POEM)

HybridKnife, type I, T

Barrett-oesofagus
APC-sondes

PULSED APC, effect 2, 50 W

HybridAPC

PULSED APC, effect 2, 60 W
(eerste ablatie)
PULSED APC, effect 2, 40 W
(na-ablatie)

Mucosa-elevatie:
Effect 40–50
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Aanwijzingen
voor een veilig gebruik van de elektrochirurgie en APC

Geschikte neutrale elektrode kiezen

Neutrale elektrode zonder kreukels aanbrengen

1. PATIËNT GEÏSOLEERD NEERLEGGEN

3. P OSITIE VOOR DE NEUTRALE
ELEKTRODE (NE) KIEZEN

•

•

Neutrale elektrode kan onder de
antitrombosekous worden aangebracht

4. KLEEFVLAK VOORBEREIDEN
•

•

•

•

 e patiënt droog op een elektrisch
D
geïsoleerde operatietafelafdekking
neerleggen.
L ichaamssieraden verwijderen (piercings, ringen, kettingen, horloges,
armbanden, uitneembare tandprotheses); afplakken van de sieraden is niet
voldoende
A rmen en benen geïsoleerd van het
lichaam leggen door ze in een hoek te
plaatsen of er doeken tussen te leggen;
huid-op-huid-contact bij huid- of borstplooien vermijden (door er een droge
gaasdoek tussen te leggen)
D e patiënt mag niet in aanraking komen
met elektrisch geleidende voorwerpen
(bijv. infuusstandaards).

•

•

•

•

•

•

2. G
 ESCHIKTE NEUTRALE ELEKTRODE (NE) KIEZEN

•

•
•
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Zelfklevende gedeelde NE's verdienen
de voorkeur boven ongedeelde NE's en
siliconenelektroden
Bij zuigelingen geschikte NE gebruiken
Gebruik indien mogelijk altijd gedeelde
NE's, omdat alleen die door het veiligheidssysteem kunnen worden bewaakt

•


Mogelijke
positionering van de NE op
dijbeen, bovenarm, zijde
NE zo dicht mogelijk bij het operatiegebied aanbrengen, met een 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 en
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

Patiënten met actieve of passieve
implantaten:
•
Bij patiënten met een pacemaker of
andere geleidende implantaten zo
veel mogelijk bipolaire instrumenten
gebruiken
•
Bij monopolaire instrumenten de NE uit
de buurt van het implantaat aanbrengen
en wel zo dat de stroombaan niet via het
implantaat verloopt. Effectgetal (spanning) en vermogensbegrenzing (max.
Watt) minimaliseren

•

 niet op haren plakken. AanbrengNE
plaats van de NE scheren
De aanbrengplaats van de NE moet
droog en vetvrij zijn

5. N
 EUTRALE ELEKTRODE CORRECT
AANBRENGEN
•
•

•

•

•

 niet op maat knippen
NE
Langwerpige NE's altijd met de lange
zijde naar het operatiegebied toe aanbrengen
NE over het gehele oppervlak en zonder
vouwen aanbrengen; luchtblaasjes
vermijden
Bij patiënten met een antitrombosekous:
NE kan onder de kous worden aangebracht. Stekker en kabel vrij liggend
Zelfklevende NE maar één keer gebruiken

6. ONTSTEKING VAN BRANDBARE
STOFFEN VERMIJDEN
•

Brandbare en brandbevorderende
gassen (bijv. anesthesie- of endogene
gassen) in het operatiegebied vermijden

Belangrijke regels
bij het gebruik van APC

1. GROTERE EFFICIËNTIE VAN DE VIO-GENERATIE

6. UIT DE BUURT VAN METALEN VOORWERPEN BLIJVEN

Bij het gebruik van de VIO/APC-2-technologie dient rekening te worden gehouden met een in vergelijking tot de ICC/ACP-300-technologie
50% hogere efficiëntie bij dezelfde Wattinstelling.

Het distale uiteinde van de geactiveerde APC-sonde uit de buurt van
metalen clips houden, omdat er een vonk kan overspringen, waardoor
een ongewilde coagulatie kan plaatsvinden.
Daarom dient ook voldoende afstand tot vrijliggende draden van een
metalen stent te worden gehouden. Contact met een vonk kan een
ongewild verbranden van de draad tot gevolg hebben. In andere gevallen is dit effect echter gewenst, zoals bij het inkorten van metalen
stents ("stent trimming")".
Let op: contact met metaal is in de mode PRECISE APC vanwege de
speciale plasmaregeling verboden.

2. D
 E APC-SONDE MOET ZICH ALTIJD IN HET
GEZICHTSVELD
Om beschadigingen van endoscooppunt en instrumentenkanaal te
voorkomen, moet de APC-sonde ten minste 10–15 mm uit de
endoscoop steken, d.w.z. dat de eerste distale zwarte ring van de APCsonde zichtbaar moet zijn. Tijdens de dynamische applicatie wordt
altijd de endoscoop inclusief APC-sonde heen en weer bewogen, nooit
alleen de sonde.

3. ALLEEN ONDER ZICHT WERKEN
De APC-applicatie dient altijd alleen onder zicht te worden uitgevoerd.
Ook al staat de APC een applicatie "om de hoek" toe, bijvoorbeeld
achter een plooi, dient deze applicatiewijze pas te worden toegepast
wanneer men voldoende oefening en ervaring heeft opgedaan.

7. DEFLAGRATIE/GASEXPLOSIE
Bij een ontoereikende reiniging van de darm kunnen potentieel
aanwezige brandbare, endogene gassen in de darm deflagreren en
in het ergste geval exploderen. Om dit te vermijden, dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te worden getroffen:
•
•
•
•

4. INDRINGDIEPTE EN DOSERING IN ACHT NEMEN
De indringdiepte van de thermische effecten is bij de APC afhankelijk
van verschillende factoren (z. b.). Bij de applicatie van de APC op dunwandige structuren, met name in het rechter colon, dient de energie
dienovereenkomstig voorzichtig te worden gedoseerd, d.w.z. met een
laag energieniveau en korte activeringstijden (zie ook de insteladviezen).

•
•

 uikerhoudende afvoeroplossingen vermijden
S
Orthograde darmspoeling direct voor de geplande interventie
Ontlastingsresten in de omgeving van de APC-applicatie verwijderen
Gassen door drainage of afzuiging verwijderen (met behulp van
rectale buis of inblazing van lucht. Indien nodig meerdere keren
afzuigen)
Inblazing van inerte gassen zoals CO2 of argon
Filiforme stenosen resp. filiforme afsluiting niet primair met APC
openen

5. C
 ONTACT MET HET WEEFSEL VERMIJDEN
De punt van de APC-sonde mag bij applicatie niet in het slijmvlies
worden gedrukt. Het vrijkomende argongas kan een emfyseem veroorzaken en de sonde kan bij activering met direct contact tot het weefsel
tot een contactcoagulatie of perforatie leiden. Bij de dynamische
applicatie verdient het aanbeveling, de APC steeds alleen dan te activeren, wanneer de endoscoop en de sonde worden teruggetrokken.
Met name bij zeer dunwandige structuren zoals het rechter colon of
het duodenum, dient voldoende afstand (> 1 mm) tot het weefsel te
worden gehouden en mag de sonde niet loodrecht op de wand worden
gericht. Er kunnen zich hoge stroomdichtheden en puntsgewijs thermische effecten voordoen, die tot een perforatie kunnen leiden.
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Woordenlijst
Actieve elektrode
Dat gedeelte van een elektrochirurgisch dat
de HF-stroom op de plaats van het beoogde
weefseleffect overdraagt op het weefsel van
de patiënt
Argonplasma-coagulatie
Monopolaire contactvrije coagulatie. Elektrisch geleidend argonplasma draagt de
stroom over op het weefsel. Afkorting: APC
(voor Eng. Argon Plasma Coagulation)
Bipolaire elektrochirurgie
Elektrochirurgische procedure waarbij beide
elektroden in één instrument zijn geïntegreerd
Carbonisatie
Verkoling van biologisch weefsel
Coagulatie
1. Denaturering van proteïnen. 2. Elektrochirurgisch effect, waarbij eiwitten stollen en
het weefsel krimpt, hetgeen een wezenlijke
bijdrage aan de bloedstolling levert
Desiccatie
Uitdroging van biologisch weefsel
Devitalisering
Doden van biologisch weefsel
Diathermie
Synoniem voor elektro- of HF-chirurgie
Elektrochirurgie
Synoniem voor hogefrequentie(HF)-chirurgie
Elektrode
Geleider die stroom overdraagt of ontvangt,
bijv. actieve elektrode, neutrale elektrode
Frequentie
Aantal perioden per seconde, waarin bijv. de
stroomrichting tweemaal verandert. Eenheid:
Hertz (Hz). 1 kHz = 1000 Hz
Hemostase
Bloedstelping
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HF-chirurgie
Gebruik van hoogfrequente elektrische
stroom op biologisch weefsel met als doel
een chirurgisch effect door verwarming.
Synoniemen: elektrochirurgie, diathermie,
radiofrequentie-chirurgie, Eng. RF Surgery.
Hogefrequentie
In de zin van HF-chirurgie (norm IEC 606012-2) frequentie van ten minste 200 kHz.
Afkorting: HF, Engels ook Radiofrequency (RF)

Stroomdichtheid
Hoeveelheid stroom per doorsneeoppervlak.
Hoe groter de stroomdichtheid, des te groter
is de warmte die wordt geproduceerd
Thermofusie
Verzegeling van weefsel of vaten door coagulatie
Vaporisatie
Verdamping van weefsel

Hogefrequentiegenerator
Apparaat of component, dat of die een
gelijkstroom of lagefrequente-wisselstroom
omzet in een HF-chirurgische hogefrequentiestroom

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

Laesie
Een beschadiging, verwonding of verstoring
van een anatomische structuur

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

Monopolaire elektrochirurgie
Elektrochirurgische procedure waarbij de
actieve elektrode op de operatieplaats wordt
ingezet en de stroomkring door middel van
een neutrale elektrode wordt gesloten
Necrose
Pathologisch dode cel
Neutrale elektrode
Geleidend oppervlak, dat tijdens een monopolair gebruik op de patiënt wordt bevestigd
om de HF-stroom weer op te nemen. Leidt de
stroom terug naar het HF-chirurgieapparaat
om de stroomkring te sluiten. Afkorting: NE.
Synoniemen: dispersieve elektrode, Eng. neutral electrode, return electrode, patient plate
Snijden
Elektrochirurgisch effect, waarbij de intracellulaire vloeistof op explosieve wijze verdampt
en de celwanden barsten
Snijkwaliteit
De kwaliteit van de incisie, met name de mate
van coagulatie aan de snijrand. De gewenste
snijkwaliteit is afhankelijk van de gebruik
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