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Argonplasma-coagulatie

Grondbeginselen
van de plasmachirurgie

Argongas
Argonplasma met
lichtboog

Schematische weergave van de monopolaire argonplasma-coagulatie

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

ARGONPLASMA-COAGULATIE

NATUURKUNDIGE PRINCIPES 2-4

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

Bij APC wordt met behulp van een APC-sonde energie in monopolaire
vorm, via geïoniseerd, elektrisch geleidend argonplasma overgebracht
op weefsel. De thermische effecten zijn coagulatie, desiccatie of devitalisering van het doelweefsel.
In tegenstelling tot een laser wordt de energie tussen elektrode en
doelweefsel bij APC via een elektrisch veld, en niet langs optische weg
overgebracht. De argonplasmastraal volgt de weg van de minste elektrische weerstand.

Vanwege de vele gebruiksvoordelen wordt het procedé zowel bij endoscopie als bij open chirurgie ingezet.

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

Weefseleffecten
Het weefseleffect van APC ontstaat door de stroom die door het weefsel vloeit en de hieruit resulterende
endogene verhitting. Daarbij worden verschillende thermische effectzones in het weefsel onderscheiden,
afhankelijk van de bereikte doeltemperatuur.
1. Hyperthermie, 2. devitalisering, 3. coagulatie/desiccatie, 4. carbonisatie en 5. vaporisatie
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Het weefseleffect breidt zich radiaal in de diepte uit.4

INVLOEDSFACTOREN OP HET WEEFSELEFFECT 1,4
De mate van het thermische effect van APC op het weefsel is afhankelijk van meerdere factoren. De belangrijkste invloedsfactoren op de
coagulatiediepte zijn achtereenvolgens:
1. Applicatieduur (met name bij statische applicatie)
2. Ingesteld vermogen resp. effectniveau
3. Afstand van de sonde (werkafstand)
4. Andere factoren: soort weefsel, statische/dynamische applicatie

1 Kähler, G F et al. Investigation of the thermal tissue effects of the argon
plasma 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
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Weefseleffecten
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APPLICATIEDUUR –
DE BELANGRIJKSTE INVLOEDSFACTOR 2-7
Hoe langer de APC wordt geactiveerd, des te dieper is de inwerking op
het doelweefsel. Daarom adviseren wij om met korte activeringstijden
te starten en de duur stapsgewijs en onder toezicht te verhogen tot het
gewenste effect is bereikt. Bij langere APC-applicatie op één punt
neemt de dieptewerking flink toe, bij een te lange applicatieduur kan
het weefsel carboniseren en geperforeerd worden.
Bij dynamische applicatie dient de APC-sonde onder visueel toezicht
met langzame, gecontroleerde bewegingen (penseelstreekgewijze)
over het doelweefsel te worden bewogen.
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● pulsedAPC/E1
● pulsedAPC/E2

VERMOGENSINSTELLING 2-7
De coagulatiediepte is afhankelijk van het ingestelde vermogen en
moet afhankelijk van plaats en indicatie worden ingesteld.

Afstand van de sonde
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Afstand van de sonde tot het weefsel [mm]
● pulsedAPC/E1/25 W
● pulsedAPC/E2/25 W
● preciseAPC/E2

AFSTAND VAN DE SONDE 2-7
Naarmate de afstand van de sonde tot het doelweefsel groter wordt,
neemt de indringdiepte af. Met het groter worden van de sondeafstand
kan een punt worden bereikt waarop geen ontsteking meer mogelijk is.

ANDERE FACTOREN: SOORT WEEFSEL 2-7
De structuren van biologische weefsels hebben een verschillende gevoeligheid. Hiermee dient bij de elektrochirurgie en met name de APC
applicatie rekening te worden gehouden, dit ten aanzien van het instellen van het vermogen en de applicatieduur.

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
5 Taghavi SA, Soleimani SM, Hosseini-Asl SM et al. Adrenaline injection plus
argon plasma coagulation versus adrenaline injection plus hemoclips for
tre-ating high-risk bleeding peptic ulcers: a prospective, randomized trial. Can
J 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
ulcers. J Clin Gastroenterol 2009; 43(10): 941 – 945.
7 Herrera S, Bordas JM, Llach J et al. The beneficial effects of argon plasma
coagulation in the management of different types of gastric vascular ectasia
lesions in patients admitted for GI hemorrhage. Gastrointest Endosc 2008;
68(3): 440 – 446.
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APC-modi
De constante spanningsregeling van de plasma-modus maakt een gelijkblijvende
kwaliteit en reproduceerbaarheid van de weefseleffecten mogelijk.22

forcedAPC

preciseAPC®

pulsedAPC®

Effectieve devitalisering met forcedAPC

preciseAPC® maakt een homogeen weefseleffect
met name bij dunwandige structuren mogelijk

pulsedAPC® voor de devitalisering of coagulatie
van weefsel

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

preciseAPC® werkt in tegenstelling tot forced-APC met een lage energie. Op die manier
kunnen heel fijne reproduceerbare coagulatie-effecten worden bereikt op het doelweefsel, wat vooral bij dunwandige structuren of
peristaltische beweging een homogeen weefseleffect mogelijk maakt.

Deze modus is gebaseerd op een gepulste activering (on–off). pulsedAPC® is variabel inzetbaar om weefsel te devitaliseren of te
coaguleren. pulsedAPC® is goed doseerbaar en
levert homogene weefseleffecten op. Bij pulsedAPC® kunnen vermogens tot 120 watt worden ingesteld. Er zijn 2 verschillende
pulsfrequenties instelbaar.

22 Gebruiksaanwijzing APC 3
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Toepassingen
Toepassingen in de flexibele
endoscopie, gastro-enterologie
en pneumologie

5 Taghavi SA, Soleimani SM, Hosseini-Asl SM
et al. Adrenaline injection plus argon plasma
coagulation versus adrenaline injection plus
hemoclips for tre-ating high-risk bleeding peptic ulcers: a prospective, randomized trial. Can J
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 ulcers. J Clin Gastroenterol
2009; 43(10): 941 – 945.
7 Herrera S, Bordas JM, Llach J et al. The beneficial effects of argon plasma coagulation in
the management of different types of gastric
vascular ectasia lesions in patients admitted
for GI hemorrhage. Gastrointest Endosc 2008;
68(3): 440 – 446.
8 Manner H, Enderle MD, Pech O et al. Secondgeneration argon plasma co-agulation:
two-center experience with 600 patients. J Gastroenterol Hepatol 2008; 23(6): 872 – 878.
9 Katsinelos P, Gkagkalis S, Paroutoglou G, Chatzimavroudis G, Fasoulas K, Zavos C, Varitimiadis
K, Lazaraki G, Kotronis G, Kountouras J. A
prospective comparative study of blended and
pure coagulation current in endoscopic mucosal
resection of large sessile colorectal polyps.
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2014 Jun;
24(3): 226 – 31.

☑☑ Chronische bloedingen5-8 (afb. 1)
▻ GAVE (watermeloenmaag)
▻ Bestralingsproctitis
▻ Angiodysplasieën
☑☑ Coagulatie van bloedingen op het resectievlak na EMR9
☑☑ Devitalisering van tumorresten na EMR10
☑☑ Directe rekanalisatie van exofytische stenosen15-18
☑☑ Coagulatie van diffuse en acute bloedingen in het complete
maagdarmkanaal en de luchtwegen8,19
☑☑ Devitalisering van stent-ingrowth of -overgrowth20
☑☑ Trimmen van stents in het maagdarmkanaal of de luchtwegen21

10 M
 anner H, Rabenstein T, Pech O, Braun K, May
A, Pohl J, Angelika Behrens A, Vieth M, Ell C:
Ablation of residual Barrett’s epithelium after
endoscopic resection: a randomized long-term
follow-up study of argon plasma coagulation
vs. surveillance (APE study), Endoscopy 2014;
46(01): 6–12
15 Wang H, Tao M, Zhang N, Luo L, Li D, Zou H,
Zhou Y, Liang S. Bronchoscopic interventions
combined with percutaneous modalities for
the treatment of thyroid cancers with airway
invasion. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Feb;
272(2): 445 – 51.
16 Wang JW, Huang M, Zha WJ, Zhou LF, Qi X,
Wang H. Flexible bronchoscopic intervention
for endobronchial hamartoma. Zhonghua Jie
He He Hu Xi Za Zhi. 2013 Dec; 36(12): 963 – 7.
Chinese
17 Seaman JC, Musani AI. Endobronchial ablative
therapies. Clin Chest Med. 2013 Sep; 34(3): 417
– 25. doi: 10.1016/j.ccm.2013.04.006.
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18 Sim DW, Oh IJ, Kim KS, Choi YD, Kwon YS. Pleomorphic adenoma of the trachea. J Bronchology Interv Pulmonol. 2014 Jul; 21(3): 230 – 3.
19 R eichle G. Die Argonplasma-Koagulation zur
bronchoskopischen Rekanalisation und Blutstillung. Atemw- Lungenkrkh 2003; Jahrgang
29: 258 – 269.
20 R
 eichle G, Freitag L, Kullmann HJ, Prenzel R,
Macha HN, Farin G. Argon plasma coagulation
in bronchology: a new method – alternative
or complementary?. Pneumologie 2000; 54:
508 – 516.

Coagulatie van een teleangiëctasie met APC

08

21 C
 hen YK, Jakribettuu V, Springer EW, Shah
RJ, Penberthy J, Nash SR. Safety and efficacy of argon plasma coagulation trimming of
malpositioned and migrated biliary metal stents:
a controlled study in the porcine model. Am J
Gastroenterol 2006; 101: 2025 – 2030
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Homogene oppervlaktecoagulatie met APC

Toepassingen in de
gynaecologie, urologie en
algemene chirurgie
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Geringe rookontwikkeling bij argonondersteund snijden

☑☑ Coagulatie van oppervlakkige bloedingen bij
de mamma-chirurgie (afb. 1)
☑☑ Argonondersteunde resectie van weefsellagen
bij mamma- en borstklierweefsel (afb. 2)
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☑☑ Coagulatie van een resectievlak bij een partiële
nefrectomie (afb. 3)
☑☑ Coagulatie van het galblaaswondbed met de
APC-functie van de applicator (afb. 4)
☑☑ Het leverkapsel wordt geopend met een
argonondersteunde snede (afb. 5)

Oppervlaktecoagulatie zonder bloedingen
met APC
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Homogene coagulatie over een groot oppervlak
met APC
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Goed zicht op de operatieplaats bij
argonondersteund snijden
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Erbe-producten*
voor de plasmachirurgie
De benodigdheden voor de plasmachirurgie bestaan uit het Erbe werkstation met VIO® 3 en APC 3
alsmede open chirurgische, laparoscopische en endoscopische sondes en applicatoren. Het werkstation
ondersteunt de instrumenten en toepassingen met de modi forcedAPC, preciseAPC® en pulsedAPC®.
Van de puntsgewijze coagulatie van kleine bloedingen tot de devitalisering van groot oppervlakte laesies
zijn vrijwel alle indicaties met deze modi behandelbaar.

FiAPC®-sondes
in diverse lengtes en
uitvoeringen

Uitlaatvormen

Axial Beam A

Side Fire
Conical Beam SC

Circumferential
Beam C

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

De FiAPC-sondes hebben axiale, laterale en circulaire uitstroomopeningen
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* Actuele octrooien: www.erbe-med.com/ip

Het elektrochirurgie-werkstation
met het VIO® 3 en APC 3 argonmodule
op een apparatenwagen.
De APC 3 wordt bediend via het
display van de VIO® 3.

DE RECHTSTREEKSE LINK NAAR DE WEBCAST
“GRONDBEGINSELEN VAN DE ELEKTROCHIRURGIE IN DE ENDOSCOPIE”
VAN PD DR. AXEL EICKHOFF

Meer producten vindt u op onze websites www.erbe-med.com of www.elektrochirurgie.nl
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Important information
We have prepared this document with care. Nonetheless, we cannot completely
rule out errors in this document.
The information, recommendations and other data („Information“) contained in
this document reflect our state of knowledge and the state of science and
technology at the time of preparing the document. The information is of a
general nature, non-binding and serves solely for general information purposes
and does not represent instructions for use or notes on application.
The information and recommendations contained in this document do not
constitute any legal obligations by Erbe Elektromedizin GmbH as well as their
associated companies („Erbe″) or any other claims against Erbe. The information
does not represent a guarantee or other quality statement, these require the
express contractual arrangement with Erbe in individual cases. Erbe shall not
be liable for any type of damage resulting from following information given in
this document, regardless of the legal reason for liability.
Every user of an Erbe product is responsible for checking the respective Erbe
product for its properties as well as the suitability for the intended type of
application or intended purpose in advance. The suitable type of application of
the respective Erbe product is given by the user manual and the notes on use
for the corresponding Erbe product. The user is obliged to check whether the
existing user manual and the notes on use correspond with the status for the
specific Erbe product. The devices may only be used according to the user
manual and the notes on use.
The information on setting values, application sites, duration of application and
the use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of
physicians independent from Erbe. They represent guidelines which need to be
checked by the user for their suitability for the actual planned application.
Depending on the circumstances of an actual application case, it may be
necessary to deviate from the information provided. The user has to check this
on his/her own responsibility in each case when using an Erbe product. We
wish to point out that science and technology is constantly subject to new
developments arising from research and clinical experience. For this reason it
may be necessary for the user to deviate from the information provided in this
document.
This document contains information about Erbe products which may possibly
not be approved in a specific country. The user of the respective Erbe product is
obliged to inform him/herself whether the Erbe product he/she is using is
legally approved in his/her country and/or if legal requirements or restrictions
for use possibly exist and to which extent.
This document is not intended for users in the USA.
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