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Elektrochirurgia ma duże znaczenie w urologii i w znacznym  

stopniu przyczynia się do powodzenia zabiegu.

Spektrum możliwości zastosowań elektrochirurgicznych sięga od zabiegów otwartych przez 
laparoskopowe aż do endoskopowych. Obejmuje wszystkie obszary górnego i dolnego odcinka 
układu moczowego. Do górnego odcinka układu moczowego zaliczane są nerki, nadnercza  
i moczowód. Dolny odcinek układu moczowego obejmuje gruczoł krokowy, pęcherz moczowy  
i cewkę moczową.
Urolodzy mają do dyspozycji wiele instrumentów do tego spektrum zastosowań. Są to instrumenty, 
które są zaopatrywane przez moduły systemu chirurgicznego do urologii z trybami elektrochirurgicz-
nymi. Efekty tkankowe tych trybów to cięcia i koagulacje, zamykanie naczyń krwionośnych  
i dewitalizacja.
Urządzenie do hydrochirurgii wspomaga zastosowania w urologii. Naczynia krwionośne mogą być 
odsłonięte w wybiórczy i oszczędzający sposób, a warstwy tkanek oddzielone i podniesione.

W niniejszej broszurze chcielibyśmy przedstawić Państwu użyteczne informacje i porady, w jaki  
sposób możliwe jest optymalne zastosowanie elektrochirurgii i hydrochirurgii w urologii.

Podział na górny i dolny odcinek układu  
moczowego przyjęto również dla zastosowań  

od strony 20.
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System chirurgiczny do urologii składa się w pełnej wersji 
wyposażenia z urządzenia elektrochirurgicznego (VIO® 300 D), 
przystawki do chirurgii plazmowej (APC 2) i urządzenia do 
hydrochirurgii (ERBEJET® 2) z modułem ssaka (ESM 2). 
Jego oprogramowanie, sprzęt i moduły są zoptymalizowane do 
zastosowania w urologii i oferuje duży wybór instrumentów do 
urologii.
Funkcje poszczególnych modułów są opisane w rozdziałach 
„Tryby cięcia i koagulacji” (od strony 12) i „Zastosowania” (od 
strony 20). 
Przy użyciu urządzeń elektrochirurgicznych i instrumentów 
urolodzy mogą operować z dostępu otwartego, laparoskopowo 
lub endoskopowo. Elektrochirurgia umożliwia niewymagające 
siły cięcie, efektywną koagulację i zamykanie naczyń krwiono-
śnych, jak również dewitalizację tkanek docelowych w całym 
układzie moczowym. Chirurgia plazmowa, specjalna forma 
elektrochirurgii, jednorodnie tamuje krwawienia i dewitalizuje 
zmiany tkankowe bez bezpośredniej styczności instrumentu  
z tkankami.
Za pomocą hydrochirurgii możliwa jest dysekcja tkanek, jedno-
cześnie naczynia krwionośne i nerwy są oszczędzane. Możliwe 
jest również oddzielanie warstw  
i rozwarstwienie przez uniesienie.

Więcej informacji można znaleźć w prospektach urządzeń

System chirurgiczny 
do urologii

01
   

VIO® 300 D

02
   

Bipolarny adapter do resekcji

03
   

APC 2

04
   

ERBEJET® 2

05
   

ESM 2

system chirurgiczny do urologii składający się  
urządzeń do elektrochirurgii, chirurgii plazmowej, hydrochirurgii  

oraz modułu ssaka

01

02
03

04

05

05



02 04

CIĘCIE 01

Powyżej napięcia wynoszącego 200 V są wytwarzane iskry między 
elektrodą aktywną a tkanką. W trybach cięcia energia elektryczna 
powoduje wzrost temperatury do wartości 100 °C i wyższych. Płyn 
wewnątrz- i zewnątrzkomórkowy odparowuje tak szybko, że błony ko-
mórkowe i warstwy komórkowe rozrywają się i następuje przecinanie 
tkanek.

KOAGULACJA 02

Prąd koagulacji powoduje zatamowanie krwawień. Wskutek prze-
kształcenia energii elektrycznej w ciepło podczas koagulacji powstają 
temperatury w zakresie 60-100 °C. Ponieważ płyn komórkowy odpa-
rowuje, tkanka wysycha i kurczy się. Koagulację można wykorzysty-
wać również do zaznaczenia guza z radialnym marginesem bezpie-
czeństwa.

Cięcie tkanek w przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TUR-P)

Koagulacja powierzchni tkanki przy użyciu pincety bipolarnej

Dewitalizacja warstwy tkanek za pomocą APC

Niezawodne zamknięcie naczyń za pomocą BiCision®

DEWITALIZACJA 03

Chirurgia APC lub tradycyjna elektrochirurgia są stosowane do po-
wierzchniowej dewitalizacji tkanek. Od temperatury 50-60 °C i odpo-
wiedniego czasu aktywacji uszkodzenie tkanek jest nieodwracalne. 

ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH 04

Funkcja ta służy do niezawodnego zamknięcia naczyń krwionośnych 
i pęczków naczyń. Następnie możliwa jest dysekcja docelowej tkanki 
mechanicznym cięciem. Zamykanie naczyń krwionośnych zastępuje  
w coraz większym stopniu klipsy i szwy.

Elektrochirurgia
Efekty tkankowe

01 03
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DYSEKCJA I PREPARACJA STRUMIENIEM WODNYM 05

Dysekcja i preparacja struktur tkankowych strumieniem wodnym jest 
wybiórcza i oszczędzająca. Naczynia krwionośne i nerwy pozostają za-
chowane do określonej wartości ciśnienia płynu roboczego. Następnie 
naczynia krwionośne są zaopatrywane w zależności od ich wielkości. 

PODNIESIENIE I ODDZIELENIE STRUMIENIEM WODNYM 06

Podniesienie strumieniem wodnym powoduje wytworzenie poduszki  
z płynem w tkance. Ponadto możliwe jest oddzielenie od siebie warstw 
anatomicznych.

Wybiórcza, oszczędzająca tkanki dysekcja miąższu

Podniesienie błony śluzowej w pęcherzu moczowym

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

Hydrochirurgia
WPŁYW OGRZEWANIA NA TKANKĘ  
BIOLOGICZNĄ

37–40° C
brak

od ok. 40° C
Hipertermia 
początek uszkodzenia tkanek, tworzenie się 
obrzęku, w zależności od czasu trwania aplikacji 
tkanki mogą się zregenerować lub obumrzeć 
(dewitalizacja)

od ok. 60° C
Dewitalizacja   
komórek, skurczenie się tkanki łącznej wskutek 
denaturacji z jednoczesną hemostazą

ok. 100° C
Koagulacja/desykacja
Odparowanie płynu tkankowego, w zależności 
od prędkości odparowywania:
▻  skurczenie tkanek i zmniejszenie się guza 

wskutek desykacji (wysuszenia) 
lub
▻  nacięcie wskutek mechanicznego rozerwania 

tkanki

od ok. 150° C

Karbonizacja 
Tkanki spalają się i czernieją

od ok. 300° C

Waporyzacja 
Tkanki odparowują wskutek bardzo silnego 
nagrzania
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Technika elektrochirurgiczna

TECHNIKA MONOPOLARNA 01

W przypadku elektrochirurgii monopolarnej prąd wysokiej częstotliwo-
ści (IHF) płynie w obwodzie zamkniętym od urządzenia do instrumentu, 
przez ciało pacjenta do elektrody neutralnej (NE) i stamtąd z powro-
tem do urządzenia. Efekt chirurgiczny powstaje na końcówce elektrody 
aktywnej (AE). Ma ona względnie małą powierzchnię kontaktu, dlatego 
w tym miejscu osiągana jest największa gęstość prądu. Druga elek-
troda, wielkopowierzchniowa elektroda neutralna, jest umieszczana  
w odpowiednim miejscu na skórze pacjenta, aby odprowadzać prąd.

Na punktowych miejscach aplikacji powstaje wskutek dużej gęstości 
prądu, z której wynika efekt termiczny, na przykład cięcie lub koagu-
lacja. Ogrzanie na dużej elektrodzie neutralnej jest natomiast niekry-
tyczne ze względu na małą gęstość prądu.

Czynniki bezpieczeństwa elektrochirurgii monopolarnej
Oba komponenty, system bezpieczeństwa elektrody neutralnej NESSY® 
urządzenia VIO®

 300 D i elektroda neutralna Erbe NESSY® Ω, zmniejsza-
ją zagrożenia elektrochirurgii monopolarnej w urologii.

System NESSY® sprawdza, czy dwudzielna elektroda neutralna jest 
umieszczona prawidłowo i całą powierzchnią, stale porównuje prądy, 
które przepływają przez obie połówki elektrody neutralne.

Obwód prądu w elektrochirurgii monopolarnej

Przy nieznacznych odchyleniach możliwa jest aktywacja. Przy dużych 
różnicach aktywacja jest zatrzymana i pojawia się sygnał ostrzegaw-
czy. Dopiero po prawidłowym umieszczeniu elektrody neutralnej moż-
liwa jest ponowna aktywacja prądu. W ten sposób unika się oparzenia.
 
Prosta i bezpieczna aplikacja przy użyciu NESSY® Ω
Elektroda neutralna NESSY® Ω posiada odizolowaną powierzchnię pier-
ścienia wokół powierzchni właściwej elektrody. Ten pierścień ekwi-
potencjalny rozprowadza prąd równomiernie po wewnętrznych po-
wierzchniach kontaktowych i zapobiega jednostronnemu ogrzewaniu 
elektrody neutralnej (efekt „krawędzi wiodącej”). Dzięki temu możliwe 
jest umieszczenie elektrody neutralnej w dowolnym kierunku wzglę-
dem pola operowanego.
W porównaniu z tradycyjnymi elektrodami neutralnymi możliwe jest 
łatwiejsze umieszczanie NESSY® Ω (ryc. 2 ↑ i ↓), dzięki czemu większe 
jest bezpieczeństwo. NESSY® Ω jest mniejsza niż tradycyjne elektrody, 
co sprawia, że jej umieszczenie na ciele pacjenta jest łatwiejsze. Moż-
na ją stosować uniwersalnie u dzieci i dorosłych. 
Zalecamy stosowanie elektrody NESSY® Ω w celu jak największego 
bezpieczeństwa w elektrochirurgii monopolarnej.
Więcej informacji o zastosowaniu w elektrochirurgii monopolarnej można 
znaleźć w rozdziale „Informacje na temat bezpiecznego zastosowania”.

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

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

01 02
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Technika elektrochirurgiczna

TECHNIKA BIPOLARNA 03

Technika bipolarna ma tę zaletę, że przepływ prądu jest ograniczo-
ny do przepływu między tkanką i dwiema elektrodami. Inaczej niż  
w elektrochirurgii monopolarnej, nie jest możliwe niezamierzone 
uszkodzenie termiczne struktur wrażliwych, takich jak nerwy, leżących 
na drodze przepływu prądu między polem operacyjnym a elektrodą 
neutralną.

Bipolarne instrumenty elektrochirurgiczne mają zintegrowane dwie 
elektrody aktywne. Prąd przepływa tylko w obszarze tkanek między 
dwoma elektrodami, a nie przez ciało pacjenta. Elektroda neutralna nie 
jest konieczna w technice bipolarnej.

KOAGULACJA PLAZMĄ ARGONOWĄ (APC) 04

W APC prąd jest przenoszony poprzez jonizowany argon na tkankę 
docelową, czyli bez bezpośredniej styczności między instrumentem  
a tkanką. 

Metoda ma mało powikłań i oferuje niezawodne tamowanie krwa-
wienia oraz jednorodną koagulację powierzchniową z dawkowaną 
głębokością wnikania. APC ma tę zaletę jako metoda bezkontaktowa, 
że dystalny koniec instrumentu nie przylega do skoagulowanej tkanki  
i nie może ponownie rozerwać strupa. Efekt tkankowy jest zależny od 
rodzaju sondy, od ustawienia mocy, trybu APC i czasu trwania aplikacji.

Obwód prądu w elektrochirurgii bipolarnej Obwód prądu w monopolarnej technice APC

03 04
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Zabiegi strumieniem 
wodnym

DYSEKCJA STRUMIENIEM WODNYM 05

Precyzyjnie dozowany strumień wodny umożliwia dysekcję i separację 
tkanek o różnej elastyczności i różnej strukturze tkankowej. Miąższ 
jest rozbijany, naczynia krwionośne i nerwy pozostają zachowane przy 
określonym ustawieniu efektu, co umożliwia ich indywidualne zaopa-
trzenie. Oprócz separacji naczyń krwionośnych możliwe jest zastoso-
wanie efektu rozdzielenia warstw anatomicznych strumieniem wody 
aby podnieść warstwy tkanek. 

W urologii użytkownik ma do dyspozycji instrumenty do chirurgii 
otwartej, laparoskopowej i endoskopowej.

Stopnie efektu można ustawiać w zakresie od 1 do 80. Strumień wodny 
trafia tkankę, płyn rozdzielający jest odsysany razem z cząstkami tka-
nek poprzez zewnętrzny kanał aplikatora. 
 

Zasada działania hydrochirurgii

DYSEKCJA STRUMIENIEM WODNYM  06 
Z ELEKTROCHIRURGIĄ 

Aplikator z funkcją koagulacji monopolarnej umożliwia jednoczesne 
zastosowanie obu technik chirurgicznych. W przypadku częściowej 
resekcji nerki, strumień wodny służy do dysekcji miąższu. Naczynia 
krwionośne pozostają zachowane i są zaopatrywane równocześnie lub 
na przemian prądem koagulacji. Większe naczynia krwionośne pod-
wiązuje się szwem lub zaopatruje klipsem.

Poniższy schemat przedstawia przepływ prądu monopolarnego w za-
mkniętym obwodzie: od urządzenia do aplikatora, przez ciało pacjen-
ta do elektrody neutralnej (NE) i stamtąd z powrotem do urządzenia. 
Dodatkowo środek rozdzielający płynie z pompy urządzenia ERBEJET® 
2 przez dyszę strumienia wodnego aplikatora i trafia na tkankę docelo-
wą. Tkanka jest rozdrabniana i ponownie odsysana razem ze środkiem 
rozdzielającym przez zewnętrzny kanał aplikatora. 

Zasada działania hydrochirurgii z użyciem  
aplikatora z funkcją koagulacji monopolarnej

05 06
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PODNIESIENIE STRUMIENIEM WODNYM 07 
Z ELEKTROCHIRURGIĄ 

W HybridKnife® funkcja strumienia wodnego jest wykorzystywana do 
wykonania uniesienia: przed resekcją guzów pęcherza moczowego wy-
twarzana jest poduszka z cieczą w podśluzówce i tym samym docho-
dzi do podniesienia objętej zmianą błony śluzowej. Następujące potem 
cięcie elektrochirurgiczne przy użyciu HybridKnife® może nastąpić na 
określonym poziomie. Podniesienie zmniejsza ryzyko perforacji.

Zasada działania elektrochirurgii połączonej  
z prądem monopolarnym w instrumencie  HybridKnife®
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AUTO CUT® 01

Tryb standardowy do cięcia z powtarzalną jakością cięcia oraz minimal-
ną martwicą, na przykład w tkance podskórnej. Tryb ten umożliwia czy-
ste, precyzyjne cięcie z oszczędzającą tkanki hemostazą i dobrą oce-
nę histopatologiczną wyciętych tkanek. AUTO CUT® można stosować  
w urologii do prawie każdego zabiegu, jak np. w monopolarnej resekcji 
TUR-B. 

HIGH CUT 02

Tryb do cięć w strukturach tłuszczowych lub pod wodą. Dzięki silnej 
hemostazie na krawędziach cięcia tryb HIGH CUT nadaje się szcze-
gólnie do cięć w unaczynionych tkankach. Tryb charakteryzuje się 
szybkim nacięciem. Podczas cięcia regulowana jest intensywność łuku 
elektrycznego. Dzięki temu umożliwiona jest hemostaza podczas każ-
dej fazy cięcia, na przykład w TUR-P. 

AUTO CUT®, tryb standardowy w urologii

HIGH CUT do cięcia z dużą hemostazą

DRY CUT® do cięcia z dużą hemostazą

SOFT COAG® koaguluje w oszczędzający sposób  
z głęboką penetracją, bez adhezji

DRY CUT® 03

Tryb cięcia z silną hemostazą, powstającą dzięki regulacji napięcia  
i modulacji prądu. DRY CUT® nadaje się na przykład do cięcia tkanek  
o silnym unaczynieniu.
W urologii tryb ten jest stosowany w TUR-P; ale również ogólnie w za-
biegach chirurgicznych wymagających silnej hemostazy, jak na przy-
kład przy dostępie do narządów i ich odsłonięciu.

SOFT COAG® 04

SOFT COAG® jest oszczędzającym, tradycyjnym trybem koagulacji  
z głębokim działaniem. Zminimalizowane jest przyklejanie się elektro-
dy do koagulowanych tkanek.
Tryb ten jest stosowany w urologii głównie do hemostazy krwawień 
miąższowych podczas częściowej resekcji nerki.

Tryby monoplarne
Tryby cięcia i koagulacji

01 03

02 04
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FORCED COAG® 05

Tryb ten powoduje szybką i efektywną koagulację standardową  
o średniej penetracji termicznej. Z powodu nieznacznego działa-
nia zwęglającego możliwe jest przywieranie instrumentu do tkanek.  
W urologii tryb FORCED COAG® jest stosowany jako tryb standardowy 
do prawie wszystkich przypadków tamowania krwawienia.

SWIFT COAG® 06

Tryb do efektywnej i szybkiej koagulacji z silną hemostazą, nadający 
się do precyzyjnych preparacji, np. w cystektomii.

FORCED COAG®, koagulacja standardowa w urologii

SWIFT COAG®, tryb do koagulacji  i preparacji

FORCED APC® do głębokiej koagulacji i efektywnej dewitalizacji

PRECISE APC, precyzyjnie dozowana koagulacja i dewitalizacja

FORCED APC® 07

Ten tryb do chirurgii plazmowej dostarcza wysoką energię do tkanek 
docelowych. FORCED APC® powoduje głęboką koagulację i efektywną, 
jednorodną dewitalizację.
Podczas częściowej resekcji nerki lub w innych unaczynionych tkan-
kach, krwawienia miąższowe są tamowane za pomocą trybu FORCED 
APC®, loże resekcyjne jest dewitalizowane.

PRECISE APC 08

PRECISE APC pracuje w przeciwieństwie do FORCED APC® w niższym 
zakresie energii. W ten sposób możliwe jest precyzyjne dozowanie 
niezmiennych efektów koagulacji na tkankę docelową, niezależnie od 
odległości sondy od tkanki.
PRECICE APC służy przykładowo do dewitalizacji stanów przedrako-
wych lub innych zmian tkankowych na zewnętrznych narządach płcio-
wych.

05 07

06 08
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BICLAMP® 09

Tryb BiClamp® jest wykorzystywany do zamykania o średnicy do 7 mm 
narzędziami BiClamp® i BiCision®.* W większości przypadków nie jest 
konieczne stosowanie klipsów lub szwów.
Tryb BiClamp® nadaje się do zamykania naczyń krwionośnych podczas 
zabiegów laparskopowych lub otwartych. Przykłady: cystektomia, 
prostatektomia, limfadenektomia lub częściowa nefrektomia (do za-
mknięcia wyraźnych naczyń bocznych nerki). 

BIPOLAR CUT 10

BIPOLAR CUT nadaje się do cięć z powtarzalną jakością cięcia i mini-
malną martwicą. Tryb ten umożliwia precyzyjne cięcie z oszczędzającą 
tkanki hemostazą. Tryb ten można przykładowo stosować w urologii 
do otwarcia torebki nerkowej.

Tryb BiClamp® zamyka naczynia krwionośne i tkanki

BIPOLAR CUT jest stosowany do nacięć

BIPOLAR CUT++ jest trybem do bipolarnej resekcji TUR

BIPOLAR SOFT COAG do koagulacji pincetą

BIPOLAR CUT++ 11

Tryb ten charakteryzuje się szybkim, regularnym wytwarzaniem łuków 
elektrycznych, powodujących natychmiastowe cięcie, przy nieznacz-
nym wkładzie energii. Jest on stosowany w bipolarnej resekcji TUR  
w roztworze soli. Regulowane natężenie łuku zapewnia niezawodną 
hemostazę podczas resekcji.

BIPOLAR SOFT COAG 12

Tryb ten jest stosowany jako tryb standardowy do niezawodnej koagu-
lacji przy użyciu pincety bipolarnej lub kleszczyków.

Tryby bipolarne
Tryby cięcia i koagulacji

09 11

10 12

* pojedyncze modele, w zależności od specyfikacji14



BIPOLAR SOFT COAG++ 13

Tryb ten umożliwia niezawodną koagulację podczas resekcji bipolarnej. 
BIPOLAR SOFT COAG++ jest stosowany do TUR w roztworze soli 
fizjologicznej do łatwego uzyskania plazmy wokół pracującej pętli. 

BIPOLAR SOFT COAG++ jest trybem do  
koagulacji powierzchniowej w TUR

13

15



Do zabiegów urologicznych 

zalecamy stosowanie instrumentów 

wymienionych na dwóch kolejnych 

stronach. Oprócz tych specyficznych 

produktów w urologii stosowane są 

instrumenty standardowe, których 

nie omawiamy tutaj dokładnie. 

Zaliczają się do nich elektrody 

monopolarne o różnych długościach 

i kształtach, takie jak elektrody typu 

kulka, szpatułka, elektrody igłowe lub 

pętlowe. Poza tym pincety premium 

o różnych długościach i z różnymi 

kształtami ramion oraz końcówek 

pincet.

Przegląd wszystkich instrumentów 

Erbe można znaleźć w naszym 

katalogu wyposażenia dodatkowego.

Instrument BiClamp® 280 do chirurgii otwartej  
z anatomicznie wygiętym kształtem szczęk

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp® typu Kelly  
z wygiętym kształtem szczęk

BICLAMP® 01

Przy użyciu BiClamp® można zamykać naczynia 
krwionośne o średnicy do 7mm*, tak że w więk-
szości przypadków nie jest konieczne stosowa-
nie klipsów lub szwów. Instrumenty BiClamp® 
są dostępne w różnych długościach i kształtach 

bransz. W urologii stosuje się BiClamp® 280 np.  
w otwartej prostatektomii lub w celu zamykania na-

czyń nowotworów nerek.
Wszystkie instrumenty BiClamp® są przeznaczone do wielokrotnego 
użycia. Nieznaczna pojemność cieplna szczęk zmniejsza ryzyko termicz-
nego uszkodzenia sąsiadujących struktur. Instrument BiClamp® pracuje 
z trybem BiClamp® urządzenia elektrochirurgicznego VIO® 300 D.

KLESZCZYKI LAPAROSKOPOWE BICLAMP® 02 
KLESZCZYKI LAPAROSKOPOWE BICLAMP® TYPU KELLY

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp® typu Kelly mają 
specjalny, wygięty kształt szczęk. Oprócz zamy-
kania naczyń krwionośnych nadają się poza tym 
do punktowej koagulacji i preparacji mechanicz-
nej. Przykładem zastosowania jest odsłonięcie 

tkanek limfatycznych wzdłuż naczyń oraz tępa 
preparacja i zamykanie mniejszych naczyń krwiono-

śnych.

Instrumenty

01

02

* pojedyncze modele, w zależności od specyfikacji16



BICISION® 03

Zamykanie naczyń i dysekcja są dwiema głów-
nymi funkcjami instrumentu. Oprócz tego  
BiCision® można stosować do preparacji tkanek, 
ich koagulacji i chwytania.
Miseczkowaty kształt szczęk wytwarza większą 

strefę zamknięcia niż inne instrumenty z trzpie-
niem 5 mm, które mają równoległą geometrię szczęk. 

Nieznaczna pojemność cieplna i minimalna strefa koagulacji wpływa 
oszczędzająco na sąsiadujące struktury (na przykład pęczki ner-
wowe).2 Długość cięcia 18,5 mm przyśpiesza mobilizację narządów.  
BiCision® pracuje z trybem BiClamp® urządzenia VIO® 300 D.

NOŻYCZKI BIPOLARNE BISECT 04

Nożyczki bipolarne można stosować uniwersal-
nie w chirurgii otwartej. Tkanki są podczas cię-
cia mechanicznego jednocześnie koagulowa-
ne elektrochirurgicznie. Odpowiednim trybem  
w urządzeniu VIO® 300 D jest BIPOLAR SOFT 

COAG, np. do preparacji nerki.

BiCision®, instrument wielofunkcyjny

Nożyczki bipolarne BiSect Bipolarne nożyczki laparoskopowe  
E typu Metzenbaum

Bipolarne kleszczyki laparoskopowe okienkowe

© Richard Wolf GmbH

BIPOLARNE KLESZCZYKI LAPAROSKOPOWE 05

Dzięki radełkowanym okładkom chwytającym, 
tkanki są przytrzymywane. Bipolarne klesz-
czyki laparoskopowe nadają się do precyzyjnej 
koagulacji naczyń krwionośnych i struktur oraz 
do tępej preparacji. Dwutorowy mechanizm 

otwiera równomiernie szczęki i chwyta tkanki  
z równomiernym naciskiem.

NOŻYCZKI BIPOLARNE DO LAPAROSKOPII 06 
TYPU METZENBAUM 

Ten bipolarny instrument o długości trzpienia 340 
mm i średnicy 5 mm oferuje wysokiej jakości 
cięcie mechaniczne. Izolowane bransze w połą-
czeniu z trybem BIPOLAR SOFT COAG pozwalają 
na uzyskanie łagodnej koagulacji, oszczędzają-

cej szczęki instrumentu. Instrument jest dostępny 
również w wersji z ergonomicznym uchwytem, uła-

twiającym pracę bez zmęczenia.

NOŻYCZKI MONOPOLARNE 

Ten monopolarny instrument do cięcia jest sto-
sowany w przeważającym stopniu do resekcji  
w obrębie wrażliwych struktur o nieznacznym 
unaczynieniu. Nożyczki monopolarne można 
przykładowo stosować do ureterocystoneostomii. 

03

06

05

04
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Aplikator APC do chirurgii otwartej i laparoskopowejElektroda haczykowa do preparacji tępej  
lub elektrochirurgicznej

APCapplicator do zabiegów w chirurgii otwartej  
i laparoskopowej

W przypadku elektrody igłowej możliwe jest  
ustawienie 4 głębokości cięcia

APLIKATOR APC 09

Aplikator APC do chirurgii otwartej umożliwia  
i jednorodną koagulację np. powierzchni resekcji 
po częściowej resekcji nerki. Aplikator APC do 
laparoskopii jest stosowany w urologii głównie 
do koagulacji dużych powierzchni resekcji, jak w 

przypadku częściowej resekcji nerki.

APCapplicator 10

Ten instrument do jednorazowego użytku ma pięć 
zintegrowanych funkcji. Bezkontaktowa APC 
oraz cięcie i koagulacja, każdorazowo z gazem 
argonowym i bez argonu. W przypadku częścio-
wej nefrektomii funkcja APC umożliwia jedno-

rodną i powierzchniową koagulację powierzchni 
resekcji zewnętrznego miąższu nerki. 

ELEKTRODA HACZYKOWA 07

Monopolarna elektroda haczykowa jest stosowa-
na w urologii na przykład do adhezjolizy struktur 
tkankowych oraz ogólnie do preparacji. 

ELEKTRODA IGŁOWA 08

W tym instrumencie końcówka igły może być wy-
sunięta i ustawiona na jednej z 4 wysokości, 
co umożliwia kontrolowanie głębokości cięcia. 
Ustawień dokonuje się na uchwycie. Bipolarna 
elektroda igłowa jest dostępna z 2 długościami 

trzpienia: długość 320 mm do laparoskopii stan-
dardowej i długość 480 mm do chirurgii otyłości.

Instrumenty

0907

1008
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APLIKATOR ZAGIĘTY 11

Zagięty koniec dystalny aplikatora strumienia 
wodnego nadaje się szczególnie do preparacji 
gruczołu krokowego. Do laparoskopowej pro-
statektomii dostępne są również laparaskopowe 
aplikatory strumienia wodnego (ryc. u góry).

APLIKATOR PROSTY Z FUNKCJĄ KOAGULACJI  12 
MONOPOLARNEJ

Aplikator tego typu ma zintegrowaną funkcję 
elektrochirurgii i chirurgii strumieniowej. Pod-
czas selektywnej dysekcji, np. miąższu nerki, 
wypreparowywane naczynia krwionośne są 

koagulowane i zaopatrywane koagulacją mono-
polarną. Obie funkcje można aktywować w tym sa-

mym czasie lub naprzemiennie.

Aplikator do otwartej hydrochirurgii

Aplikator, prosty, z monopolarną funkcją HF

HybridKnife® typu I z uchwytem i kablem łączącym  
(typ O, typ T bez ilustracji)

Resektoskop do TUR 
(za zgodą: Karl Storz GmbH) 

HYBRIDKNIFE® 13

Urządzenie HybridKnife® jest stosowane w urologii do 
resekcji guzów pęcherza moczowego.7,8  W instru-
mencie zintegrowane są funkcje elektrochirurgii  
i chirurgii strumieniowej. Wszystkie 4 etapy zabiegu 
– zaznaczenie guza pęcherza moczowego, podnie-

sienie śluzówki, nacięcie/dysekcję oraz hemostazę – 
można wykonać przy użyciu tylko jednego instrumentu. 

RESEKTOSKOP 14

Resektoskopy do przezcewkowej resekcji gruczo-
łu krokowego lub pęcherza moczowego są ofe-
rowane w wersji monopolarnej lub bipolarnej.

11 13

12 14
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Dostęp w chirurgii otwartej

Nacięcie skóry można wykonać elektrochirurgicznie przy użyciu elek-
trody igłowej w trybie AUTO CUT®. W celu odsłonięcia loży nerki, roz-
cinane są poszczególne warstwy mięśni. Odpowiednimi do tego instru-
mentami są elektroda typu szpatułka lub typu nóż i tryb cięcia AUTO 
CUT® z oszczędzającą tkanki hemostazą. Zmniejszona karbonizacja 
działa pozytywnie na gojenie rany po operacji.
W przypadku tkanek mniej wrażliwych i o dużym unaczynieniu można 
zastosować również tryb DRY CUT®, aby uzyskać większą hemostazę. 
Ewentualne krwawienia w następstwie cięcia są koagulowane bezpo-
średnio elektrodą typu szpatułka lub typu nóż w trybie FORCED COAG® 
lub SWIFT COAG®, mniejsze naczynia krwawiące są zaopatrywane przy 
użyciu pincety bipolarnej. 
Po otwarciu powięzi Geroty możliwa jest preparacja i mobilizacja nerki, 
nadnercza i sąsiadujących struktur przy użyciu BiClamp® 280 i bipolar-
nych nożyczek BiSect. Dzięki skutecznej termofuzji przeważnie można 
zrezygnować ze stosowania szwu lub klipsa.  

Ten sposób pozwala usunąć narząd w następujących zabiegach:
•  Nefrektomia
•  Nefroureterektomia
•   Adrenalektomia

CZĘŚCIOWA NEFREKTOMIA 01, 02

Po odsłonięciu narządu możliwe jest otwarcie torebki nerkowej rów-
nież przy użyciu elektrody igłowej (ryc. 01). Zaleta: Głębokość cięcia 
można ustawiać na instrumencie i tym samym ją kontrolować.
Za pomocą chirurgii strumieniowej prostego aplikatora z funkcją 
koagulacji, miąższ nerki jest wybiórczo rozcinany. Odsłonięte naczynia 
krwionośne są również koagulowane i oddzielane za pomocą funkcji 
HF aplikatora (w trybie SWIFT COAG®). Ze względu na małą utratę krwi 
można często zrezygnować z niedokrwienia, czy tymczasowego za-
ciśnięcia naczyń nerkowych. Zaletą tego rozwiązania jest skrócenie 
czasu operacji, ponieważ nie jest konieczne odsłonięcie wnęki. Dzięki 
rezygnacji z niedokrwienia oszczędzane są pozostałe zdrowe tkanki 
nerek.

Loże resekcji można koagulować punktowo, kontaktowo przy użyciu 
elektrody kulkowej (tryb SOFT COAG®) lub zaopatrzyć powierzchniowo 
przy użyciu koagulacji plazmą argonową (FORCED APC®).
APC jest bezkontaktowa, dzięki czemu unika się ryzyka ponownego ro-
zerwania już skoagulowanych tkanek. Koagulacja APC jest jednorodna 
i zależnie od zabiegu stosowana w trybie ciągłym.

Nerki i moczowód
Zastosowania w górnym odcinku układu moczowego

NEFREKTOMIA

 ☑  Podczas tego zabiegu nerka jest całkowicie usuwana,  
w razie konieczności razem z nadnerczem. Nefrektomia 
jest często wskazana w chorobach nowotworowych lub 
po urazach.

NEFROURETEREKTOMIA

  ☑  W przypadku wymagań onkologicznych moczowód jest 
usuwany razem z nerką. Również w przypadku niedzia-
łającej nerki z refluksem.

CZĘŚCIOWA NEFREKTOMIA

  ☑  W przypadku częściowej resekcji nerki usuwana jest 
tylko część nerki, jeśli istnieje możliwość lub koniecz-
ność zachowania części nerki. Zabieg jest wykonywany 
przeważnie w chorobach nowotworowych (ryc. 01). 

ADRENALEKTOMIA

  ☑  Nadnercza są wycinane w pierwotnych chorobach nad-
nerczy, w zależności od wielkości i aktywności hormo-
nalnej. Usuwane są również w przypadku nefrektomii. 

PLASTYKA MIEDNICZEK NERKOWYCH

 ☑   Podczas tego zabiegu wykonuje się plastyczną korektę 
wydalniczego układu moczowego, na przykład w przy-
padku zwężenia ujścia moczowodu lub po uwarunkowa-
nej nowotworem częściowej resekcji nerki.

URETEROCYSTONEOSTOMIA

  ☑  Ureterocystoneostomia jest wykonywana w przypad-
ku odpływu pęcherzowo-moczowodowego, zwężenia 
moczowodu i przedpęcherzowego urazu moczowodu.

Kolejne etapy zabiegu

Pozostałe instrumenty do tych zastosowań oraz 
sprawdzone przez użytkowników ustawienia moż-
na znaleźć w tabelach poglądowych od strony 29.
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 Częściowa nefrektomia (chirurgia otwarta)

Częściowa nefrektomia przy użyciu BiCision® Laparoskopowa adrenalektomia

Dostęp laparoskopowy

Poprzez trokary narząd jest odsłaniany i mobilizowany przy użyciu 
BiCision®, ewentualnie kleszczyków laparoskopowych BiClamp® lub 
bipolarnych kleszczyków laparoskopowych. Instrumenty do termofuzji 
umożliwiają dodatkowo dobrą preparację mechaniczną. BiCision® ma 
następujące zalety: skuteczne zamknięcie naczyń krwionośnych przy 
użyciu zintegrowanej funkcji cięcia oraz optymalne tamowanie krwa-
wienia (ryc. 02). Ewentualnie do preparacji można zastosować bipolar-
ne nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum, w których mechaniczna 
funkcja cięcia jest połączona z koagulacją bipolarną. 
Narząd można następnie mobilizować i odsunąć przy użyciu laparo-
skopowej elektrody haczykowej i trybu SWIFT COAG® lub AUTO CUT®.

NEFREKTOMIA, NEFROURETEREKTOMIA, 
CZĘŚCIOWA NEFREKTOMIA

Odsłonięcie centralnych naczyń wnęki jest ułatwione dzięki użyciu za-
giętego aplikatora do chirurgii strumieniowej. W ten sposób możliwe 
jest odsłonięcie i indywidualne zamknięcie naczyń krwionośnych, któ-
re zaopatrują obszar resekcji w nerce.
Ta tak zwana technika „zero ischemia” sprawia, że zdrowe, otaczają-
ce tkanki nerek są nadal ukrwione. W nefrektomii częściowej możliwe 
jest otwarcie nerki przy użyciu bipolarnej elektrody igłowej. Głębokość 
cięcia jest kontrolowana i można ją ustawiać na uchwycie instrumentu. 

Zastosowania w górnym odcinku układu moczowego

ADRENALEKTOMIA 03

Nadnercze jest preparowane kolejno przy użycu funkcji mechanicz-
nej instrumentu BiCision®. Ewentualnie można zastosować bipolarne 
kleszczyki laparoskopowe i nożyczki monopolarne. Również powięk-
szone naczynia krwionośne guza można niezawodnie zamknąć przy 
użyciu BiCision®.
Zwłaszcza w przypadku zamykania w pobliżu wrażliwych na uszko-
dzenie struktur, korzystna jest nieznaczna strefa koagulacji szczęk 
BiCision®.
W dostępach laparoskopowych system VIO® wspomaga robot chirur-
giczny DaVinci.

PLASTYKA MIEDNICZEK NERKOWYCH/ 
URETEROCYSTONEOSTOMIA

Po nacięciu i tępej mobilizacji jelita preparowana jest miedniczka 
nerkowa i wrażliwe naczynia biegunowe. W pierwszym rzędzie naj-
ważniejsza jest hemostaza, stąd zalecany jest tryb SWIFT COAG®  
w połączeniu z nożyczkami monopolarnymi.
Do preparacji moczowodu odpowiedni jest tryb AUTO CUT®, który 
zmniejsza ryzyko martwic termicznych, perforacji i tym samym póź-
niejszych zwężeń w moczowodzie. 
Anatomiczny kształt szczęki kleszczyków laparoskopowych BiClamp® 
typu Kelly ułatwia odsłonięcie naczyń. Mniejsze naczynia można tępo 
preparować, a większe zamknąć.

Kolejne etapy zabiegu

Kolejne etapy zabiegu

W tych zabiegach możliwa jest preparacja 
i jednoczesne zamknięcie struktur nerki przy użyciu BiCision®:

01

02 03
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Prostatektomia z dostępu otwartego

Dostęp w chirurgii otwartej

Nacięcie skóry można wykonać elektrochirurgicznie przy użyciu elek-
trody igłowej i w trybie AUTO CUT®. W celu odsłonięcia pola operacji 
rozcinane są poszczególne warstwy mięśni. Odpowiednimi do tego 
celu instrumentami są – w szczególności z powodu oszczędzającej 
tkanki hemostazy – elektroda typu szpatułka lub typu nóż w trybie 
cięcia AUTO CUT®. Zmniejszona karbonizacja działa pozytywnie na go-
jenie rany po operacji.

W przypadku tkanek o dużym unaczynieniu i mniej wrażliwych można 
zastosować również tryb DRY CUT®, aby uzyskać większą hemostazę. 
Ewentualne krwawienia w następstwie cięcia są koagulowane bezpo-
średnio elektrodą typu szpatułka lub typu nóż w trybie FORCED COAG® 
lub SWIFT COAG®. Mniejsze krwawiące naczynia są zaopatrywane przy 
użyciu pincety bipolarnej. 
Po odsłonięciu możliwa jest preparacja i mobilizacja narządu doce-
lowego przy użyciu BiClamp® 280 i bipolarnych nożyczek BiSect (ryc. 
04). Dzięki skutecznemu zamknięciu naczyń przeważnie można zrezy-
gnować ze stosowania materiałów szewnych lub klipsów. 

Gruczoł krokowy, pęcherz  
moczowy i cewka moczowa

Zastosowania w dolnym odcinku układu moczowego

RADYKALNA PROSTATEKTOMIA

  ☑   Usunięcie gruczołu krokowego służy do tera-
peutycznego leczenia raka gruczołu krokowe-
go. Radykalność zabiegu zależy od stadium no-
wotworu, wieku i prognozy pacjenta. Czynniki 
te określają również, czy można operować  
z zachowaniem nerwów.

CYSTEKTOMIA (Z PĘCHERZEM ZASTĘPCZYM)

  ☑  Pęcherz moczowy usuwa się przeważnie  
w przypadku guzów pęcherza naciekających 
mięśnie. W celu zachowania funkcji wydalania 
moczu dostępnych jest wiele alternatyw. Przy-
kładowo możliwe jest wytworzenie pęcherza 
zastępczego z fragmentu jelita cienkiego. Speł-
nia on następnie funkcję zbiornika w miejsce 
pęcherza moczowego. Warunkiem przeprowa-
dzenia zabiegu jest możliwość zachowania cew-
ki moczowej i mięśni zwieracza, nie zajętych 
przez nowotwór.

Pozostałe instrumenty do tych zastosowań oraz 
sprawdzone przez użytkowników ustawienia moż-
na znaleźć w tabelach poglądowych od strony 29.
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Prostatektomia z wykorzystaniem chirurgii strumieniowej Cystektomia przy użyciu BiClamp® 280

PROSTATEKTOMIA 05

Przy użyciu aplikatora do hydrochirurgii, można oddzielić od siebie 
struktury anatomiczne bez konieczności mechanicznej preparacji.

Po otwarciu torebki tkanka gruczołu jest tępo oddzielana, odsłonięte 
naczynia są skutecznie  zamykane przy użyciu BiClamp® 280. Długość 
instrumentu i anatomicznie optymalny kształt szczęk umożliwia za-
mknięcie naczyń w pobliżu torebki.

CYSTEKTOMIA 06

Przy użyciu BiClamp® 280 można szybko i efektywnie odsunąć kolum-
ny pęcherzowe.

Po usunięciu pęcherza, anatomiczny kształt szczęk BiClamp® 280 
umożliwia szybką i powodującą niewielkie krwawienia preparację od-
cinka jelita cienkiego, wykorzystanego do oprowadzania moczu.

05 06
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LIMFADENEKTOMIA

  ☑  Celem tego zabiegu jest diagnostyka występo-
wania i stopień zajęcia węzłów chłonnych,  
a w uzupełnieniu usunięcie patologicznie 
zmienionych tkanek limfatycznych w celach 
terapeutycznych.

 

18
Prostatektomia z wykorzystaniem chirurgii strumieniowej

Dostęp laparoskopowy

Poprzez trokary tkanka docelowa jest odsłaniana i mobilizowana przy 
użyciu BiCision®, ewentualnie kleszczyków laparoskopowych BiC-
lamp® lub bipolarnych kleszczyków laparoskopowych. Instrumenty 
do termofuzji umożliwiają dodatkowo dobrą preparację mechanicz-
ną. BiCision® ma następujące zalety: niezawodne zamknięcie naczyń 
krwionośnych przy użyciu zintegrowanej funkcji cięcia oraz optymalne 
tamowanie krwawienia. Ewentualnie do preparacji można zastoso-
wać elektrodę haczykową lub bipolarne nożyczki laparoskopowe typu 
Metzenbaum, w których mechaniczna funkcja cięcia jest połączona z 
koagulacją bipolarną. 

Tryby SWIFT COAG® i AUTO CUT® systemu elektrochirurgicznego VIO® 
połączone ze wszystkimi laparaskopowymi instrumentami elektro-
chirurgicznymi zapewniają dostęp do narządów oraz ich mobilizację 
i preparację.

PROSTATEKTOMIA 

W przypadku odsłaniania przewodów nasiennych i pęcherzyka nasien-
nego przy użyciu kleszczyków laparoskopowych BiClamp®, powstaje 
tylko niewielka ilość aerozoli.
Anatomiczny kształt szczęki kleszczyków laparoskopowych BiClamp® 
typu Kelly ułatwia odsłonięcie naczyń i umożliwia tępą preparację 
oraz zamknięcie naczyń.
Powięzi są mechanicznie rozdzielane za pomocą nożyczek mono-
polarnych. Oprócz tego możliwa jest szybka i efektywna koagulacja 
z dużą hemostazą przy użyciu trybu SWIFT COAG®. Tryb ten oferuje 
dodatkowe właściwości preparacji elektrochirurgicznej. Po prepa-
racji gruczołu krokowego, możliwe jest otwarcie torebki przy uży-
ciu bipolarnej elektrody igłowej. Głębokość cięcia jest kontrolowana  
i można ją ustawiać na uchwycie instrumentu. 

PROSTATEKTOMIA STRUMIENIEM WODNYM 07

Aplikator do chirurgii strumieniowej powoduje podniesienie gruczo-
łu krokowego, a odsłonięte naczynia można zamknąć i oddzielić przy 
użyciu kleszczyków laparoskopowych BiClamp®. W chirurgii strumie-
niowej nerwy są obciążane mechanicznie tylko w nieznacznym stop-
niu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko pooperacyjnych zaburzeń 
czynności pęcherza moczowego i potencji. 
Zaletą jest również dobra widoczność pola operacyjnego, ponieważ 
chirurgia strumieniowa powoduje nieznaczne krwawienie, a pole ope-
racyjne jest jednocześnie przepłukiwane stosowanym roztworem soli.

Diatermia VIO® 300 D wspomaga robota chirurgicznego DaVinci, oferu-
jąc tryby prądu optymalny dla stosowanych instrumentów.

Gruczoł krokowy, pęcherz  
moczowy i cewka moczowa

Zastosowania w dolnym odcinku układu moczowego

Pozostałe instrumenty do tych zastosowań oraz 
sprawdzone przez użytkowników ustawienia moż-
na znaleźć w tabelach poglądowych od strony 29.
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19 21
Cystektomia przy użyciu kleszczyków LAP BiClamp® Limfadenektomia przy użyciu BiCision®

CYSTEKTOMIA Z PĘCHERZEM ZASTĘPCZYM 08

Również laparoskopowo przeprowadza się wytworzenie pęcherza za-
stępczego z fragmentu jelita cienkiego, spełniającego funkcję zbior-
nika i służącego jako pęcherz zastępczy. W tym celu konieczne jest 
zachowanie cewki moczowej i mięśnia zwieracza, które nie mogą być 
zajęte przez nowotwór. Podczas preparacji odcinka jelita cienkiego, w 
ciele pacjenta izolacja ceramiczna szczęk BiCision® zmniejsza ryzy-
ko termicznego uszkodzenia sąsiadujących struktur. Niewielka strefa 
koagulacji kleszczyków laparoskopowych BiClamp® ma pozytywny 
wpływ na zrastanie ściany jelita cienkiego, z której powstaje nowo 
ukształtowany pęcherz zastępczy.

Odcinek jelita cienkiego na pęcherz zastępczy można preparować poza 
ciałem pacjenta przy użyciu BiClamp® 280 – co oszczędza czas i za-
pewnia niezawodną hemostazę.

LIMFADENEKTOMIA 09

Instrument BiCision® jest szczególnie odpowiedni do odsłaniania tka-
nek limfatycznych wzdłuż naczyń i pnia współczulnego. Mniejsze na-
czynia można atraumatycznie tępo preparować i zamykać. Zamknięcie 
naczyń limfatycznych zapobiega wyciekowi chłonki. Dzięki temu uni-
ka się tworzenia nagromadzeń płynu surowiczego i zmniejsza ryzyko 
rozsiania komórek nowotworowych. 
Dodatkowo wielofunkcyjny instrument przyspiesza etapy zabiegu po-
przez zamykanie naczyń i przecinanie.
Nieznaczna pojemność cieplna szczęk oraz minimalna strefa koagulacji 
zmniejszają ryzyko termicznego uszkodzenia sąsiadujących struktur. 

LIMFADENEKTOMIA Z WYKORZYSTANIEM 
CHIRURGII STRUMIENIOWEJ

Aplikator można stosować podczas limfadenektomii. Chirurgia stru-
mieniowa wspomaga wszystkie etapy preparacji. 
Zalety techniki strumieniowej: wysokociśnieniowy strumień wodny 
oddziela warstwowo różne struktury tkankowe i umożliwia wybiór-
czą preparację międzypowięziową. Nerwy i struktury naczyniowe są 
oszczędzane. Chirurgia strumieniowa jest w szczególności przydat-
na do oddzielania tkanek limfatycznych od aorty, żyły głównej i pnia 
współczulnego.4

Chirurgia strumieniowa może być wykorzystywana atraumatycznie, 
bez uszkodzenia termicznego sąsiadujących struktur.

08 09
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Monopolare TUR-P 

Dostęp endoskopowy

Instrument do resekcji wprowadza się przez cewkę moczową do na-
rządu docelowego. Stosowane są techniki monopolarne lub bipolarne.

MONOPOLARNA RESEKCJA TUR-P 10

W technice monopolarnej układ moczowy jest przepłukiwany przez 
resektoskop cieczą nieprzewodzącą prądu. W przypadku elektrochi-
rurgicznego cięcia pętlowego tryb DRY CUT® wyróżnia się dużą hemo-
stazą. Tryb ten uniemożliwia przedostanie się płynu płuczącego do 
układu naczyniowego. Płyn płuczący pozostaje długotrwale przejrzy-
sty, tworzenie się pęcherzyków podczas cięcia jest minimalne. Są to 
kryteria zapewniające dobrą widoczność pola operacyjnego. Do wy-
konywanego na zakończenie wygładzania torebki gruczołu krokowe-
go tryb HIGH CUT oferuje optymalne nacięcie i dokładne prowadzenie 
cięcia. 
Urządzenie elektrochirurgiczne VIO® 300 D umożliwia użytkownikowi 
zmianę między dwoma trybami za pomocą funkcji ReMode przełącz-
nika nożnego. Ewentualne krwawienia można koagulować za pomocą 
trybu FORCED COAG®.

BIPOLARNA RESEKCJA TUR-P 11
 
W technice bipolarnej układ moczowy jest przepłukiwany przez resek-
toskop izotonicznym roztworem soli. 
Tryb BIPOLAR CUT++ oferuje przy natychmiastowym zapłonie plazmy, 
płynne nacięcie przy nieznacznym wkładzie energii. Wstępnie ogrzany 
roztwór soli wspomaga ten efekt.
Ewentualne krwawienia można zaopatrywać za pomocą BIPOLAR 
SOFT COAG++ poprzez koagulację kontaktową z głęboką hemostazą. 
Efekt koagulacyjny rozpoczyna się w tym trybie z lekkim opóźnieniem.
 

Gruczoł krokowy  
i pęcherz moczowy

Zastosowania w dolnym odcinku układu moczowego

  Pozostałe instrumenty do tych zastosowań oraz 
sprawdzone przez użytkowników ustawienia można 
znaleźć w tabelach poglądowych od strony 29.

PRZEZCEWKOWA RESEKCJA  
GRUCZOŁU KROKOWEGO (TUR-P)

  ☑   Resekcja gruczołu krokowego następuje 
przezcewkowo, w celu leczenia łagodnego 
rozrostu gruczołu krokowego.

PRZEZCEWKOWA RESEKCJA  
PĘCHERZA MOCZOWEGO (TUR-B)

  ☑    Resekcja TUR-B jest stosowana do diagno-
styki i leczenia nienaciekających mięśni 
guzów pęcherza moczowego.

RESEKCJA EN BLOC GUZÓW PĘCHERZA  
MOCZOWEGO PRZY UŻYCIU HYBRIDKNIFE®

  ☑  Metoda ta jest stosowana w przypadku 
raka pęcherza moczowego we wczesnym 
stadium.
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26



Resekcja bipolarna TUR-P Resekcja en bloc guzów pęcherza
przy użyciu HybridKnife®

MONOPOLARNA RESEKCJA TUR-B

W technice monopolarnej układ moczowy jest przepłukiwany przez 
resektoskop cieczą nieprzewodzącą prądu. W przypadku resekcji pę-
tlowej tryby monopolarne AUTO CUT® i HIGH CUT zapewniają dobrą 
hemostazę. Płyn płuczący pozostaje długotrwale przejrzysty, tworze-
nie się pęcherzyków podczas cięcia jest zmniejszone. Są to kryteria 
zapewniające dobrą widoczności pola operacyjnego.
Tryb HIGH CUT umożliwia optymalne nacięcie i dokładne prowadzenie 
cięcia. Ewentualne krwawienia można koagulować za pomocą trybu 
FORCED COAG®.

BIPOLARNA RESEKCJA TUR-B

W technice bipolarnej układ moczowy jest przepłukiwany przez re-
sektoskop izotonicznym roztworem soli. Technika bipolarna zmniejsza 
ryzyko stymulacji nerwowo-mięśniowej.
Tryb BIPOLAR CUT++ oferuje przy natychmiastowym zapłonie plazmy 
płynne nacięcie przy nieznacznym wkładzie energii – bez nacisku me-
chanicznego na tkanki. Wstępnie ogrzany roztwór soli wspomaga ten 
efekt.
Ewentualne krwawienia można zaopatrywać za pomocą BIPOLAR 
SOFT COAG++ poprzez koagulację kontaktową z głęboką hemostazą. 
Efekt koagulacyjny rozpoczyna się przy tym z lekkim opóźnieniem.  

RESEKCJA EN BLOC GUZÓW PĘCHERZA PRZY 12 
UŻYCIU HYBRIDKNIFE®

W wybranych przypadkach możliwa jest resekcja en bloc wczesnego 
raka pęcherza moczowego przy użyciu wielofunkcyjnego instrumentu 
HybridKnife®. W tradycyjnej resekcji TUR-B układ moczowy jest przy 
tym przepłukiwany cieczą nieprzewodzącą prądu.7,8 

Guz pęcherza jest najpierw zaznaczany w trybie FORCED COAG® in-
strumentu HybridKnife®, następnie śluzówka objęta zmianą jest pod-
noszona za pomocą chirurgii strumieniowej.
Uniesiony guz jest nacinany wokoło na podniesionym poziomie re-
sekcji i następnie przeprowadzana jest jego resekcja. Ciecz gromadzi 
się w podśluzówce i tworzy w ten sposób poduszkę ochronną, przez 
co zmniejszone jest ryzyko perforacji. Jest to szczególnie korzystne 
u starszych pacjentów z pęcherzem moczowym o cienkich ścianach.
Tryb DRY CUT® oferuje jakość cięcia z optymalną hemostazą. Powtór-
ne podniesienie umożliwia uzyskanie określonego poziomu cięcia (pod 
guzem) i przyczynia się do pożądanej resekcji R0. Ewentualne krwa-
wienia można koagulować za pomocą trybu FORCED COAG®.

Inaczej niż w przypadku tradycyjnej resekcji  w metodzie TUR-B  guz 
nie jest rozkawałkowany, lecz usuwany w jednym kawałku. Umożliwia 
to lepszą ocenę patologiczną oraz ocenę poziomej i pionowej krawędzi 
wyciętej tkanki pod kątem braku komórek nowotworowych.

11 12
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Obrzezanie

OBRZEZANIE (CYRKUMCYZJA) 13

Podczas tego zabiegu napletek jest całkowicie lub częściowo usuwany.
W tym celu napletek jest nacinany mechanicznie skalpelem lub no-
życzkami. Krwawienia są koagulowane pincetą bipolarną. Ponadto 
możliwa jest minimalizacja adhezji tkankowej poprzez zastosowaniu 
pincety PREMIUM. Dodatkowo tryb BIPOLAR SOFT COAG zmniejsza 
przyleganie tkanek.

LECZENIE ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO

Leczenie jest przeprowadzane chirurgicznie za pomocą skleroterapii 
lub podwiązania żyły doprowadzającej.

W obu zabiegach, leczeniu wodniaka i żylaków powrózka nasienne-
go, możliwa jest koagulacja krwawień przy użyciu bipolarnej pincety 
PREMIUM. Pinceta tego typu i tryb BIPOLAR SOFT COAG zapobiegają 
przyleganiu tkanek do powierzchni części roboczej.

WAZEKTOMIA

Sterylizację uzyskuje się poprzez przerwanie powrózków nasiennych.

Za pomocą skalpela otwiera się mechanicznie skórę, a następnie roz-
cina nasieniowód. Krwawienia, jak również krawędzie cięcia nasienio-
wodu, można koagulować pincetą bipolarną PREMIUM.  

Mniejsze zabiegi  
chirurgiczne

Zastosowania w dolnym odcinku układu moczowego

  Pozostałe instrumenty do tych zastosowań oraz 
sprawdzone przez użytkowników ustawienia moż-
na znaleźć w tabelach poglądowych od strony 29.

OBRZEZANIE (CYRKUMCYZJA)

  ☑   Napletek jest usuwany na przykład  
w przypadku stulejki.

USUNIĘCIE WODNIAKA

  ☑   Zabieg ten jest wykonywany w celu  
leczenia wodniaka w mosznie.

LECZENIE ŻYLAKÓW POWRÓZKA  
NASIENNEGO

  ☑   Powiększone żylaki w mosznie leczy się 
za pomocą leczenia żylaków powrózka 
nasiennego. 

WAZEKTOMIA

  ☑   Zabieg ten jest przeprowadzany w celu 
sterylizacji.
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Przegląd zastosowań

CUT COAG JET

Cięcie skóry ogólnie

Uchwyt elektrody z wolframową elektrodą igłową AUTO CUT®, efekt 2, 80 W FORCED COAG®, efekt 2, 60 W

Nefrektomia / Adrenalektomia z dostępu otwartego

Uchwyt elektrody z elektrodą typu nóż lub szpatułka AUTO CUT®, efekt 4–5, 180 W
DRY CUT®, efekt 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, efekt 3–4, 140 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

BiClamp® 280 BICLAMP®, efekt 3

Pinceta bipolarna BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 50 W

Nożyczki bipolarne BiSect (dostęp otwarty) BIPOLAR SOFT COAG, efekt 3–4, 60 W

Nefrektomia laparoskopowo z opcjonalną nefroureterektomią

BiCision® BICLAMP®, efekt 2–3

Nożyczki bipolarne do laparoskopii, typu Metzenbaum BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp® BICLAMP®, efekt 2

Elektroda haczykowa (monopolarna) AUTO CUT®, efekt 3–4, 80 W FORCED COAG®, efekt 2, 80 W
SWIFT COAG®, efekt 3, 80 W

Bipolarne kleszczyki laparoskopowe BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Nożyczki monopolarne laparoskopowe SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

Aplikator, końcówka zagięta (laparoskopowy) Efekt 25–30

Adrenalektomia laparoskopowo

BiCision® BICLAMP®, efekt 2–3

Nożyczki bipolarne do laparoskopii, typu Metzenbaum BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp® BICLAMP®, efekt 2

Elektroda haczykowa (monopolarna) AUTO CUT®, efekt 3–4, 80 W FORCED COAG®, efekt 2, 80 W
SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W

Bipolarne kleszczyki laparoskopowe BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Nożyczki monopolarne laparoskopowe SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

Częściowa nefrektomia z dostępu otwartego

Uchwyt elektrody z elektrodą typu nóż lub szpatułka AUTO CUT®, efekt 4–5, 180 W
DRY CUT®, efekt 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, efekt 3–4, 140 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

Aplikator, prosty, z funkcją HF, monopolarny 
(odsysanie) SWIFT COAG®, efekt 2–4, 120 W Efekt 30,

– 800 mbar

BiClamp® 280 BICLAMP®, efekt 3

Aplikator APC FORCED APC®, 60–80 W

Uchwyt elektrody z elektrodą typu kulka  
(koagulacja końcowa) SOFT COAG®, efekt 4, 200 W

Pinceta bipolarna BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 50 W

Nożyczki bipolarne BiSect (dostęp otwarty) BIPOLAR SOFT COAG, efekt 3–4, 60 W
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Przegląd zastosowań

CUT COAG JET

Częściowa nefrektomia laparoskopowo

BiCision® BiClamp®, efekt 2–3

Nożyczki bipolarne do laparoskopii, typu Metzenbaum BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp® BICLAMP®, efekt 2

Aplikator APC, APCapplicator FORCED APC®, 60–80 W

Elektroda igłowa, bipolarna BIPOLAR CUT, efekt 4, 60 W BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Elektroda haczykowa (monopolarna) AUTO CUT®, efekt 3–4, 80 W FORCED COAG®, efekt 2, 80 W
SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W

Bipolarne kleszczyki laparoskopowe BIPOLAR SOFT COAG efekt 4–5, 60 W

Nożyczki monopolarne laparoskopowe SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

Laparoskopowa plastyka miedniczek nerkowych z opcjonalną ureterocystoneostomią

BiCision® BICLAMP®, efekt 2–3

Nożyczki bipolarne do laparoskopii typu Metzenbaum BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp® typu Kelly BiClamp®, efekt 2

Elektroda haczykowa (monopolarna) AUTO CUT®, efekt 3–4, 80 W FORCED COAG®, efekt 2, 80 W
SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W

Bipolarne kleszczyki laparoskopowe BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Nożyczki monopolarne laparoskopowe SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

Prostatektomia z dostępu otwartego

Uchwyt elektrody z elektrodą typu nóż lub szpatułka AUTO CUT®, efekt 4–5, 180 W
DRY CUT®, efekt 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, efekt 3–4, 140 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

BiClamp® 280 BICLAMP®, efekt 3

Pinceta bipolarna BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 50 W

Nożyczki bipolarne BiSect (dostęp otwarty) BIPOLAR SOFT COAG, efekt 3–4, 60 W

Aplikator, końcówka zagięta (dostęp otwarty) Efekt 20–25

Prostatektomia laparoskopowo

BiCision® BiClamp®, efekt 3

Nożyczki bipolarne do laparoskopii, typu Metzenbaum BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4 –5, 60 W

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp® typu Kelly BiClamp®, efekt 2

Elektroda haczykowa (monopolarna) AUTO CUT®, efekt 3–4, 80 W FORCED COAG®, efekt 2, 80 W
SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W

Bipolarne kleszczyki laparoskopowe BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Nożyczki monopolarne laparoskopowe SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

Aplikator, końcówka zagięta (laparoskopowo) Efekt 20–25
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CUT COAG JET

Cystektomia z pęcherzem zastępczym z dostępu otwartego

Uchwyt elektrody z elektrodą typu nóż lub szpatułka AUTO CUT®, efekt 4–5, 180 W
DRY CUT®, efekt 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, efekt 3–4, 140 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

BiClamp® 280 BICLAMP®, efekt 3

Pinceta bipolarna BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 50 W

Nożyczki bipolarne BiSect (dostęp otwarty) BIPOLAR SOFT COAG, efekt 3–4, 60 W

Cystektomia z pęcherzem zastępczym laparoskopowo

BiClamp® 280 BICLAMP®, efekt 3

BiCision® BICLAMP®, efekt 2–3

Nożyczki bipolarne do laparoskopii, typu Metzenbaum BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp® BICLAMP®, efekt 2

Elektroda haczykowa (monopolarna) AUTO CUT®, efekt 3–4, 80 W FORCED COAG®, efekt 2, 80 W
SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W

Bipolarne kleszczyki laparoskopowe BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Nożyczki monopolarne laparoskopowe SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

Limfadenektomia z dostępu otwartego

Uchwyt elektrody z elektrodą typu nóż lub szpatułka AUTO CUT®, efekt 4–5, 180 W
DRY CUT®, efekt 3–5, 160 W

SWIFT COAG®, efekt 3–4, 140 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

BiClamp® 280 BICLAMP®, efekt 3

Pinceta bipolarna BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 50 W

Nożyczki bipolarne BiSect (dostęp otwarty) BIPOLAR SOFT COAG, efekt 3–4, 60 W

Limfadenektomia laparoskopowo

BiCision® BiClamp®, efekt 2–3

Nożyczki bipolarne do laparoskopii typu Metzenbaum BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp® BiClamp®, efekt 2

Elektroda haczykowa (monopolarna) AUTO CUT®, efekt 3–4, 80 W FORCED COAG®, efekt 2, 80 W
SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W

Bipolarne kleszczyki laparoskopowe BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Nożyczki monopolarne laparoskopowe SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W
FORCED COAG®, efekt 2, 80 W

Aplikator, końcówka zagięta (laparoskopowo) Efekt 25–35
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Przegląd zastosowań

CUT COAG JET

Przezcewkowa resekcja pęcherza moczowego (TUR-B) – monopolarna

Pętla do resekcji, monopolarna AUTO CUT®, efekt 3–4, 150 W
HIGH CUT, efekt 3–5, 150 W FORCED COAG®, efekt 1–2, 60 W

Przezcewkowa resekcja pęcherza moczowego (TUR-B) – bipolarna

Pętla do resekcji, bipolarna BIPOLAR CUT++, efekt 4–5 BIPOLAR SOFT COAG++, efekt 4–6

Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TUR-P) – monopolarna

Pętla do resekcji, monopolarna DRY CUT®, efekt 6, 170 W
HIGH CUT, efekt 4–6, 150–250 W FORCED COAG®, efekt 2–3, 80–120 W

Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TUR-P) – bipolarna

Pętla do resekcji, bipolarna BIPOLAR CUT++, efekt 4–6 BIPOLAR SOFT COAG++, efekt 5–8

Resekcja en bloc guzów pęcherza przy użyciu HybridKnife®

Hybrid-Knife typu T/I DRY CUT®, efekt 3, 70 W FORCED COAG®, efekt 2, 50 W Efekt 20–25

Zabiegi przy użyciu DaVinci

Zacisk bipolarny lub szczypce BIPOLAR SOFT COAG, efekt 4–5, 60 W

Nożyczki monopolarne FORCED COAG®, efekt 2, 80 W
SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W

Elektroda haczykowa, monopolarna AUTO CUT®, efekt 3–4, 80 W FORCED COAG®, efekt 2, 80 W
SWIFT COAG®, efekt 2–3, 80 W

Obrzezanie, wazektomia, torbiel nasieniowa, żylaki powrózka nasiennego, wodniak

Pinceta bipolarna BIPOLAR SOFT COAG efekt 3–5, 40 W
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PROSPEKTY I BROSZURY

85800-903 Podstawy elektrochirurgii

85800-927  Zastosowanie elektrochirurgii  z praktycznymi poradami

85800-907 Bezpieczne zastosowanie elektrod neutralnych 

85140-920 Prospekt produktu VIO® D

85134-100 Prospekt produktu APC 2

85150-900 Prospekt produktu ERBEJET® 2

85100-900 Instrumenty i wyposażenie dodatkowe

85100-985 Prospekt Zamykanie naczyń krwionośnych

85100-983 Prospekt produktu BiCision®

85810-101 Materiały informacyjne dla urologii

Więcej informacji:

Aktualne informacje o produktach i zastosowaniu, oraz nasz 

katalog wyposażenia dodatkowego można znaleźć na stronie 

www.erbe-polska.com 

Aktualne filmy wideo o zastosowaniach można znaleźć na stronie 

www.medical-videos.com

Dalsze piśmiennictwo
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UWAGA: Niniejsza lista kontrolna nie zastępuje instrukcji obsługi. Odnośnie przeszkolenia w zakresie obsługi 

urządzenia należy zwrócić się do właściwego przedstawiciela Erbe. W przypadku zainteresowania szkoleniami 

Erbe należy zwrócić się do: Erbe plus academy, tel +49 7071 755-174, training@erbe-med.com

Zapewnienie bezpiecznej  
elektrochirurgii monopolarnej
Lista kontrola: Przygotowanie pacjenta

1. Izolowane ułożenie pacjenta

4. Pacjenci z aktywnymi lub pasywnymi implantami

2. Wybór odpowiedniej elektrody neutralnej (NE)

5. Przygotowanie powierzchni do przyklejenia 
 elektrody neutrlanej

3. Wybór położenia elektrody neutralnej (NE)

6. Prawidłowe umieszczenie elektrody neutralnej
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1. IZOLOWANE UŁOŻENIE PACJENTA

• Ułożyć pacjenta na suchym i odizolowanym elektrycznie obłożeniu 
stołu operacyjnego.

• Zwrócić uwagę, czy obłożenie podpory ręki jest izolujące. 
• Zdjąć biżuterię i ozdoby ciała (kolczyki, pierścionki, łańcuszki, ze-

garki, bransoletki, wyjmowane protezy zębowe); oklejanie biżuterii  
i ozdób jest niewystarczające. 

• Ugiąć ręce i nogi pacjenta lub owinąć je w obłożenie, tak aby nie 
dopuścić do kontaktu z ciałem; unikać kontaktu skóra do skóry 
w obszarach fałd skórnych lub fałd piersiowych (pokrywając te 
obszary suchą gazą chirurgiczną).

• Pacjent nie może dotykać przedmiotów przewodzących prąd (stoja-
ki infuzyjne, dreny).

• Również podczas operacji należy wycierać płyny znajdujące się pod 
pacjentem. Wymienić NE, gdy tylko płyny dostaną się pod NE.

2. WYBÓR ODPOWIEDNIEJ ELEKTRODY NEUTRALNEJ (NE)

• Przed umieszczeniem należy sprawdzić NE i przewód pod kątem 
uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia nie używać produktu!

• Tylko dzielone NE są monitorowane przez system bezpieczeństwa.
• W przypadku dorosłych nie stosować już niedzielonych NE. 
• U niemowląt stosować pasujące NE. 
• Zalecamy stosowanie elektrody NESSY® Ω, którą można umieszczać 

w dowolnym kierunku. 

3. WYBÓR POŁOŻENIA ELEKTRODY NEUTRALNEJ (NE)

• Umieszczenie NE jest możliwe na udzie, ramieniu lub boku.
• NE powinna być umieszczana możliwie najbliżej pola operacyjnego, 

zachowując minimalną odległość 15 cm.
• Prąd monopolarny nie powinien przepływać przez zwężenia na 

ciele (np. łokcie, kolana).
• Umieszczać NE w miarę możliwości nad przewodzącą elektrycznie 

tkanką (tkanka mięśniowa).
• NE nie umieszczać na tkance tłuszczowej, kościach/stawach,  

fałdach skórnych lub na głowie.
• Umieszczać NE w miarę możliwości na zdrowych tkankach.  

Unikać blizn, krwawiących miejsc, tatuaży.
• Pacjent nie powinien leżeć na NE, na przewodach lub na złączu 

przewodów.
• Podczas zmiany położenia pacjenta zwracać uwagę, aby NE  

i przewód nie rozłączyły się i nie znajdowały się pod pacjentem.

4.  PACJENCI Z AKTYWNYMI LUB PASYWNYMI  
IMPLANTAMI

• Aktywne implanty mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem prądów 
elektrochirurgicznych.

• W przypadku pacjentów z rozrusznikiem serca lub innymi przewo-
dzącymi implantami należy w miarę możliwości stosować instru-
menty bipolarne. Technika bipolarna redukuje zakłócenia elektrycz-
ne rozruszników serca lub urządzeń podłączonych do pacjenta 
(EKG, EEG).

• W przypadku techniki monopolarnej elektrodę neutralną należy 
umieszczać w taki sposób, aby przez implant, sondę lub mięsień 
sercowy nie przepływał prąd.

• Elektroda neutralna powinna być umieszczana możliwie najbliżej 
pola operacyjnego, ale w odległości co najmniej 15 cm od implantu. 

• Drogę przepływu prądu należy skierować z dala od implantu po-
przez odpowiednie położenie elektrody neutralnej (NE).

• Wybierać możliwie najniższe ustawienia.
• Aktywować tylko na krótkie okresy i z wystarczającymi przerwami, 

aby umożliwić schłodzenie drogi przepływu prądu i nie dopuścić do 
nagrzania implantu przez prąd.

• Aktywny implant należy kontrolować przed, w czasie i po operacji 
pod kątem możliwych nieprawidłowości działania.

• Przed operacją należy skonsultować się z kardiologiem oraz prze-
strzegać zaleceń producenta implantu.

5.  PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO PRZYKLEJENIA 
ELEKTRODY NEUTRLANEJ

• Usunąć owłosienie z miejsca aplikacji NE.
• Miejsce aplikacji NE musi być suche i odtłuszczone.

6.  PRAWIDŁOWE UMIESZCZENIE ELEKTRODY  
NEUTRALNEJ

• Nie przycinać elektrody neutralnej (NE).
• NE bez pierścienia ekwipotencjalnego należy zawsze umieszczać 

długą krawędzią w kierunku pola operacyjnego.
• Umieszczać NE tak, aby cała powierzchnia przylegała do skóry pa-

cjenta, bez pofałdowań; unikać powstania pęcherzyków powietrza.
• Powierzchnie kontaktowe nie mogą zachodzić na siebie podczas 

aplikacji.
• Języczek stykowy NE należy całkowicie wsunąć we wtyczkę podłą-

czeniową przewodu.
• Nie należy ponownie stosować już raz założonej NE.
• W przypadku pacjentów z pończochami przeciwzakrzepowymi:  

NE można umieścić pod pończochą. Wtyczka i przewód powinny być 
odsłonięte.

• Samoprzylepne NE stosować tylko jednokrotnie i bez żelu  
kontaktowego.

• Po operacji: NE należy usunąć jak najszybciej, najpóźniej po  
24 godzinach.

7.  UNIKANIE ZAPŁONU SUBSTANCJI  
ŁATWOPALNYCH

• Środki dezynfekcyjne nie mogą przepływać pod pacjentem.
• Pacjenta przykryć dopiero wtedy, gdy wyschnie środek dezynfek-

cyjny i ulotnią się łatwopalne gazy.
• W polu operacyjnym unikać gazów łatwopalnych i utleniających  

(np. gazy anestetyczne lub endogenne).
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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.
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