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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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Met de ontwikkeling van nieuwe endoscopische resectie- en
hemostasetechnieken is het nu mogelijk, grote poliepen en andere verdachte mucosale laesies te verwijderen zonder dat er open
chirurgie nodig is.
In de endoscopische polypectomie en mucosectomie heeft ERBE
ENDO CUT zich weten te vestigen als een veilige en geaccepteerde
standaard.
ENDO CUT Q van het Erbe VIO-systeem vormt een verdere ontwikkeling van het sinds tien jaar succesvolle ENDO CUT-systeem van de
toestelserie “ERBOTOM ICC” 200 en 350. In deze brochure wordt de
achtergrond van het ENDO CUT Q systeem en het correcte dagelijkse gebruik ervan in de kliniek nader toegelicht. Deze informatie
is zowel bedoeld voor de endoscopist als ook voor de overige leden
van het endoscopieteam.
Deze brochure is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met
ervaren endoscopisten, werkzaam in verschillende gezondheidscentra in Duitsland.
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar prof. Schmitt te Neuperlach-München en prof. Schulz te Berlijn.
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Intermitterende snijmodus ENDO CUT Q:
geel = snijfase, blauw = coagulatiefase.

aansnijfase

snijfase
snij-interval
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Snijverloop bij ENDO CUT Q:
aansnijfase (geel-blauw), snijfase (geel) en coagulatiefase (blauw).

ENDO CUT Q
De gefractioneerde snijmodus ENDO CUT Q wordt gekenmerkt door afwisselende snij- en coagulatiecycli (afb. 1). Daardoor wordt tijdens de gehele
dynamische snijprocedure een gecontroleerd snijden met veilige hemostase mogelijk en wordt de chirurg ondersteund.
Uit de meer dan 10 jaar ervaring met ENDO CUT in de endoscopie is gebleken dat de spanningsregeling gecombineerd met de lichtboogherkenning
(vonkdetectie) de belangrijkste kenmerken voor de kwaliteit en reproduceerbaarheid van het snijeffect zijn.
ENDO CUT Q is een verdere ontwikkeling die het veilig en effectief verwijderen van omvangrijke laesies, vooral grote poliepen, garandeert.
ENDO CUT Q is een monopolaire hoogfrequente (HF) chirurgische methode
met een op twee fasen gebaseerde snijcyclus gevolgd door een coagulatiecyclus (afb. 2):
Snijcyclus
a) Aansnijfase
b) Snijfase
Coagulatiecyclus
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Bij het snijden met een snaar ontstaan er kleine vonken (geel) tussen de
snaar en het weefsel. De coagulatiezone op deze afbeelding is grijs-wit.
Pijl: richting van de door de snaar veroorzaakte trekkracht.
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Coagulatie tijdens het snijden. De coagulatiezone (grijs-wit)
is groter richting de basis van de poliep. Pijlen: richting van de stroomvloei.

1. SNIJFASE

2. COAGULATIEFASE

a) Aansnijfase
De snijfase begint altijd met een korte aansnijfase, die een variabele duur
heeft (afb. 2). Tijdens deze fase wordt het weefsel in de onmiddellijke nabijheid van de snijdraad binnen enkele tienden van seconden tot >100°C
verhit, waardoor voorafgaand aan de eigenlijke snijfase reeds coagulatie
(hemostase) van het weefsel plaatsvindt.

Tijdens de coagulatiefase wordt het weefsel voorbereid op de volgende
snijfase, met als doel de hemostase voor de volgende snede te verzekeren.

De duur van de aansnijfase hangt met name af van de diameter van de
snijdraad, de diameter van de poliep en van de trekkracht van de draad op
het beetgepakte weefsel.
De aansnijfase dient echter zo kort mogelijk te zijn om diepe coagulatie
aan de basis van de poliep te voorkomen. Hoe sneller de snijfase wordt
bereikt, des te meer zal de coagulatie aan de oppervlakte blijven.

De intensiteit van de coagulatie, het zogenaamde coagulatie-effect, kan bij
ENDO CUT Q op vier niveaus worden ingesteld.
De duur van de coagulatiefase kan in de expert-modus fijn worden afgesteld (zie daarvoor het hoofdstuk “Snij-interval” op pagina 8). Daarbij moet
er rekening mee worden gehouden dat het coagulatie-effect voornamelijk
wordt bepaald door de ingestelde coagulatie-intensiteit, en minder door
de coagulatieduur.
Afhankelijk van de gekozen instelling wordt de coagulatiezone naar de
basis van de poliep toe groter in de richting van de stroom (afb. 4).

In de volgende afbeeldingen is de snijfase vereenvoudigd weergegeven
als een gele balk.
b) Snijfase
Het begin van de snijfase wordt gekenmerkt door de vorming van een lichtboog tussen het weefsel en de HF-lus (afb.3). De lichtboog ontstaat bij een
HF-spanning van > 200 V, zodra zich door verdamping van weefselvocht
een kleine afstand tussen de HF-lus en het vastgepakte weefsel vormt.
Voor een gecontroleerd en reproduceerbaar snijresultaat is het belangrijk
de vorming van de lichtboog (vonk) automatisch te detecteren. Daardoor is
een reproduceerbare snijdiameter gegarandeerd.
Bij de snijmodus ENDO CUT Q wordt daardoor de snijfase via de vonkdetectie dynamisch en automatisch geregeld.
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Beschrijving
van het apparaat
Monopolar

ENDO CUT Q
in expert-modus
Polypectomy

Guide /
progs.

socket
Mode

Mode

ENDO CUT Q
Effect

Upmax:
1000Vp upgradeEffect
Als optionele
maakt Endo Cut Q Mode deel uit van de HF-chirur-

3

Bedieningsinterface
van het VIO-systeem

2

gietoestellen van de serie VIO, maar voor een deel zijn ze ook achteraf te
installeren.

max. Watt CutCutduration interval

180
1

ENDO CUT Q vormt de consequent voortgezette ontwikkeling van ENDO
FORCED COAG
CUT, bekend van de toestelserie ICC.

6
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max. Watt

60

Een complete toesteleenheid voor endoscopie kan als volgt zijn samengesteld (afb. 5):
☑
☑
☑
☑

VIO HF-chirurgietoestel VIO 200 D
Argon-plasma-coagulatietoestel APC 2
Spoelpomp t.b.v. endoscopie EIP 2
Alles geïntegreerd op apparatenwagen VIO Cart

BEDIENINGSINTERFACE
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GI-workstation VIO 200 D

ENDO CUT Q is een snijmodus. Daarom wordt de ENDO CUT Q modus in het
display in het gele veld weergegeven (afb. 6).
Standaard wordt alleen de parameter “Effect” aangegeven. Via het effect
wordt tijdens het snijden de intensiteit van het coagulatieproces ingesteld.

EXPERT-MODUS
Voor afzonderlijke instellingen kan de expert-modus worden opgeroepen
(afb. 7). Wordt de expert-modus geactiveerd (voorbehouden aan geschoolde vertegenwoordigers van ERBE), dan worden ook de parameters “Snijduur” en “Snij-interval” weergegeven; deze zijn apart instelbaar.

ACTIVATIE EN ACTIVATIESIGNALEN
ENDO CUT Q wordt geactiveerd met het gele pedaal. De gebruiker bemerkt
deze activatie aan het akoestische activatiesignaal.
Zodra het snijden daadwerkelijk begint, klinkt een tweede toon, het snijsignaal, als akoestische controlefunctie voor het daadwerkelijke snijden.
Het gele pedaal van de voetschakelaar wordt net zo lang ingedrukt tot
de poliep resp. het weefsel dat zich in de snijdraad bevindt helemaal is
doorgesneden.
Het afbreken van de snijfase is op ieder moment mogelijk door de voetschakelaar niet langer in te drukken.
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De praktijk
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niveau 1

effectniveau 1

snijduur niveau 1

ENDO CUT Q met niveau 1:
snijstroom (geel) zonder coagulatie.

snijduur niveau 4

De snijduur kan bij ENDO CUT Q individueel worden
ingesteld: links = niveau 1, geringe snede;
rechts = niveau 4, diepe snede.
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niveau 4
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effectniveau 2-4

Het coagulerend effect (blauw) kan bij ENDO CUT Q
via de effectniveaus 2–4 versterkt worden.
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snijfase
snijduur niveau 1

ENDO CUT Q met een zeer korte snijduur:
niveau 1.

snijfase
snijduur niveau 4

ENDO CUT Q met de langste snijduur:
niveau 4.

Algemene instelparameters
EFFECTNIVEAUS

SNIJDUUR

Afhankelijk van de grootte, de vorm en de locatie van de poliep zal het
nodig zijn verschillende coagulatie-effecten te gebruiken, om ervoor te
zorgen dat de polypectomie met zo weinig mogelijk bloedverlies en tegelijkertijd met zo min mogelijk kans op perforatie wordt uitgevoerd. De
intensiteit van de coagulatie kan via de parameter “Effect” op vier niveaus
worden ingesteld.

Afhankelijk van de grootte, de vorm en de locatie van poliepen of andere
laesies kan het een voordeel zijn, de snijduur te variëren.

Niveau 1
Bij niveau 1 vindt tussen de afzonderlijke snijfasen geen coagulatie plaats
(afb. 8). Er is dan sprake van een pure snijstroom.
Niveau 1 is geschikt voor de resectie van poliepen in riskante gebieden
waar de wanden erg dun zijn, omdat hier gevaar voor perforatie bestaat
wanneer er door te intensieve coagulatie thermische beschadiging optreedt.

Niveau 1:
Bij niveau 1 is de duur en daarmee ook de lengte van de snede gering (afb.
11). Door de kleine snede verloopt de resectie erg langzaam.

De lengte van de snede hangt vooral af van de snijduur en kan op vier
niveaus worden ingesteld (in expert-modus, zie pagina 6 voor nadere details) (afb. 10).

Niveaus 2–4:
Bij een hoger niveau neemt de snijduur en daarmee het snijtempo toe.
De niveaus 2 tot 4 hebben een langere snijduur die leidt tot een toename
van de snedelengte en daarmee tot een snellere resectie.

Niveau 2
Bij niveau 2 is er sprake van een zwakke coagulatie tussen de verschillende
snijfasen (afb. 9).
Niveau 3
Bij niveau 3 vindt tussen de afzonderlijke snijfasen een versterkte coagulatie plaats (afb. 9).
Niveau 4
Bij niveau 4 is de coagulatie tussen de afzonderlijke snijfasen maximaal.
Dit maakt dit effectniveau geschikt voor toepassingen, waarbij een uitgesproken coagulatie gewenst is (afb. 9).
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De praktijk
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sm
mp
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15
Optillen van de poliep boven de muscularis propria
voor verwijdering met behulp van de snaar.
m = mucosa, sm = submucosa, mp = muscularis propria.
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snijfase
snij-interval niveau 1

ENDO CUT Q met snij-interval niveau 1:
de coagulatiefase (blauw) met het kortst mogelijke snij-interval.
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m
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Schnittzyklus
snij-interval niveau 10

ENDO CUT Q met snij-interval niveau 10:
maximale duur van een coagulatiefase (blauw) met het grootst
mogelijk snij-interval.
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Submucosale (sm) injectie. De afstand tussen mucosa (m) en muscularis
(mp) is groter na submucosale injectie van vloeistof (blauw).
Door de submucosale injectie wordt de kans op puntsgewijze thermische
verwarming door de HF-stroom (zwarte pijltjes) verminderd.

SNIJ-INTERVAL
Het snij-interval bestaat uit een snij- en een coagulatiefase (afb. 13). Het
snij-interval is gedefinieerd als de tijd tussen het begin van de snijfase en
het begin van de daarop volgende snijfase.
a

Doordat de duur van het snij-interval apart kan worden ingesteld kan het
gefractioneerde snijproces nauwkeurig worden beïnvloed en gecontroleerd. Een korte snij-interval bevordert snel snijden, een lange snij-interval
een langzame, gecontroleerde snede.

b
good

foud
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Positioneren van de snijdraad.
a) Optillen van de poliep boven de darmwand met behulp van de snijdraad,
b) verkeerd gepositioneerde snijdraad.

Via de parameter “Snij-interval” kan de duur van de coagulatiefase (in expert-modus, zie pagina 6) op 10 niveaus worden ingesteld. Hierbij moet
erop worden gelet dat de mate van coagulatie weliswaar door het snij-interval beïnvloed wordt, maar dat de intensiteit van de coagulatie ook in
hoge mate afhangt van het gekozen effectniveau (zie pagina 7).
Niveaus 1–10:
Bij niveau 1 is de pauze tussen de afzonderlijke snij-impulsen slechts kort,
wat snel snijden met beperkte coagulatie mogelijk maakt (afb. 13).
Hoe hoger het gekozen niveau, hoe langer de duur van het snij-interval en
daarmee ook de duur van de coagulatiefase (afb. 14).

a

b
good

foud

19

Controle van de hoeveelheid beetgepakt weefsel voor de resectie:
a) het weefsel is correct beetgepakt en met behulp van de snijdraad
opgetild richting de pijl,
b) naast de laesie is ook een deel van de darmwand beetgepakt.
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Interventietechnieken
Voorbereiding voor polypectomieingrepen en mucosale resectie
OPTILLEN VAN DE LAESIE

15

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle en veilige polypectomie
of mucosale resectie is, dat de laesie (poliep of mucosa) met behulp van
een poliepsnaar (afb. 15), voldoende van de muscolaris propria wordt opgetild. Dit kan ook verkregen worden door middel van een submucosale
injectie, zie later. Door de afstand tot de muscularis propria te vergroten
kan de kans op thermische beschadiging of perforatie worden verkleind.
Daarnaast is het feit dat de laesie kan worden opgetild (lifting sign) een
belangrijke diagnostische indicator (niet optilbaar = indicatie van kwaadaardigheid met infiltratieve groei).

SUBMUCOSALE INJECTIE

16,17

Submucosale injectie van laesies (bijvoorbeeld met een fysiologische zoutoplossing) biedt een aantal voordelen. Ten eerste vergroot dit de afstand
tussen het weg te snijden weefsel en de muscularis propria (afb. 16, 17).
Vanwege het uitstekende elektrische geleidingsvermogen en de warmtegeleiding van de geïnjecteerde oplossing, wordt de toegepaste elektrische
stroom gelijkmatig verdeeld binnen het vloeistofkussen. Dit leidt tot een
afname van de stroomdichtheid en tot het ontstaan van een thermisch
isolerende laag. De kans op perforatie wordt verkleind.
Ten tweede is de laesie na submuscosale injectie doorgaans beter te zien
en kan gemakkelijker worden beetgepakt. Dit geldt met name bij laesies
die zich direct achter een plooi bevinden of die weinig uitsteken.
Verder is het mogelijk, om naast de puur mechanische druktamponnade
die door de submucosale injectie wordt gecreëerd, met behulp van vasoconstrictieve substanties een medicinale profylaxe tegen bloedingen uit
te voeren.

AANBRENGEN VAN DE SNIJDRAAD

18,19

Bij het positioneren van de snijdraad is het van belang dat er rekening
wordt gehouden met verschillende aspecten om complicaties (bloeding,
perforatie) te vermijden:
☑	De draad dient parallel aan de darmwand om de laesie te worden
gelegd en daarbij licht tegen de wand te worden gedrukt; daarna de
draad langzaam sluiten en parallel aan de darmwand optillen (afb. 18
a).
☑	Vermijd eenzijdig weefselcontact van de punt van de draad met de
darmwand (afb. 18 b).
☑	Visuele controle van het beetgepakte weefsel is belangrijk: indien er
te veel weefsel is beetgepakt (ook een deel van de wand) dient u de
snijdraad te openen en minder weefsel beet te pakken (afb. 19).
☑	Zorg ervoor dat u niet te hard aan de snijdraad trekt, omdat dit ertoe
leidt dat de laesie mechanisch wordt afgesneden zonder coagulatie,
met een grotere kans op bloedingen.

BIJZONDERHEDEN VAN DRAADELEKTRODEN
Enkele (mono-filament) draden hebben een kleiner contactvlak met het
weefsel in vergelijking tot meervoudige (multi-filament, gevlochten) draden met dezelfde diameter, dit leidt tot verminderde coagulatie.
De diameter van de draad beïnvloedt de mate van coagulatie. Een kleinere
draaddiameter leidt tot een geringer coagulatie-effect en tot een groter
snij-effect.
Mono-filament draden hebben een grotere mechanische stijfheid dan multi-filament draden, waardoor het makkelijker is om weefsel beet te pakken.

Het is niet per se noodzakelijk om voor de polypectomie of de mucosale
resectie zulke voorbereidingen te treffen (zoals hiervoor beschreven) en de
voorbereiding zal per ziekenhuis verschillen. Afhankelijk van de ervaring en
de techniek van de betreffende chirurg en van de klinische bevindingen zal
de voorbereiding variëren.
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Polypectomie
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Verwijderen van kleine poliepen met
de hot-biopsy-tang. Voor activering
van de coagulatiestroom dient de
poliep duidelijk te worden opgetild van
de darmwand (grote pijl). De stroom
(l, pijlen) loopt richting de basis van
de poliep.

Gesteelde poliep in de colon nadat
hij is beetgepakt door de snaar. b)
lichte coagulatie aan de basis van de
poliep na polypectomie (wit gebied op
11 uur).

PRECOAGULATIE
Om de kans op perforatie te verkleinen wordt bij de behandeling van gesteelde poliepen of poliepen > 10 mm precoagulatie met FORCED COAG
aanbevolen (zie instellingsadviezen).

KLEINE POLIEPEN
Poliepen kleiner dan 5 mm kunnen met behulp van een biopsietang worden verwijderd. Voor het wegsnijden van poliepen met een hot-biopsytang adviseren wij het gebruik van de FORCED COAG modus; hierbij kan tegelijkertijd weefsel voor histologisch onderzoek worden gewonnen. Hierbij
wordt de poliep beetgepakt met de tang en duidelijk opgetild van de darmwand door licht aan de poliep te trekken. Tussen het distale uiteinde van
de hot-biopsy-tang en het snijvlak ontstaat een coagulatiezone (afb. 20).

GESTEELDE POLIEPEN
Gesteelde poliepen met een grootte tussen 5–15 mm (poliepkop) kunnen worden verwijderd met behulp van de FORCED COAG modus of ENDO
CUT Q (afb. 21). De snaar dient net onder de kop van de poliep te worden
geplaatst op een afstand van de darmwand. Zodra de coagulatie macroscopisch te zien is aan de steel, moet de draad continu worden aangetrokken (afb. 22). Door te intensieve coagulatie in de richting van de basis
van de poliep neemt de kans op perforatie van de darmwand toe. Bij grote gesteelde poliepen (> 15 mm) bestaat algemeen een grotere kans op
bloedingen. Tijdens de resectie van grote gesteelde poliepen met ENDO
CUT Q adviseren wij bloedingsprofylaxe uit te voeren door middel van submucosale injectie of clipping.
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Doorsnede van een gesteelde poliep.
Voor de resectie moet de draad (orthograad, grijze cirkels) stevig rond de
steel van de poliep worden geplaatst
en continu worden aangetrokken om
de bloedvaten binnenin te coaguleren.

I
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Verschrompeling in de lengterichting
van een gesteelde poliep.

De HF-stroom zorgt er tevens voor dat de steel van de poliep krimpt in
lengte (afb. 23). Daarom is het beter de snijlijn niet te dicht bij de darmwand te plannen. Bij zeer grote gesteelde poliepen is het vaak lastig om
het proximale uiteinde van de steel van de darmwand te onderscheiden.
In die gevallen adviseren wij de resectie dichtbij de kop van de poliep uit
te voeren.

SESSIELE POLIEPEN
Bij de behandeling van sessiele poliepen wordt over het algemeen submucosale injectie aanbevolen om ervoor te zorgen dat de poliepen voldoende worden gescheiden van de darmwand. Nadat de snaar op de
juiste manier is gepositioneerd, kan de snijmodus ENDO CUT Q worden
geactiveerd. Tijdens de snijfase dient de snijdraad langzaam te worden
aangetrokken. Indien de draad echter te strak wordt aangetrokken, kan dit
ertoe leiden dat de poliep abrupt wordt doorgesneden (mechanische doorsnijding zonder voldoende coagulatie). Nadat de resectie is voltooid, kan
het weggesneden materiaal worden verwijderd met behulp van een van
de gebruikelijke methoden (draad, grijper, net, val, etc.) – welke methode
wordt gebruikt is afhankelijk van de grootte van het weggesneden weefsel.
Voor de resectie van grote sessiele poliepen met een brede basis wordt
gewoonlijk de partiële verwijdering in “piece-meal” techniek toegepast.
Hiervoor worden verschillende methoden gebruikt, bijvoorbeeld met een
snijdraad of een kapje (zie het volgende hoofdstuk EMR).
Bij poliepen met een brede basis kan een volledige resectie van de poliep
niet altijd worden gegarandeerd. Poliepweefsel dat na de resectie nog aan
de basis van de poliep is achtergebleven, kan worden verwijderd met behulp van Argon Plasma Coagulatie (APC).

I

Endoscopische Mucosale Resectie (EMR)

25

26
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b
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m
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mp

a

b

a) groot adenoma in het duodenum.
b) lichte coagulatie aan de snijranden na resectie met
de snijdraad.

EMR MET EEN SNIJDRAAD

c

a

d

b

EMR met een kapje,
a) submucosale injectie
b) plaatsen van de snijdraad en positioneren
van de kap
c) opzuigen van de mucosa
d) resectie buiten de kap.

24

Voor aanvang van een EMR met een snijdraad adviseren wij het gebied
waar de verdenking van een poliep of carcinoma bestaat te markeren met
behulp van APC.
Bij EMR met of zonder submucosale injectie kan de laesie in één stuk “en
bloc” (afb. 24) of met behulp van de “piece-meal” techniek in stukjes worden verwijderd.
Nadat de draad rond de laesie is geplaatst, moet de laesie ofwel door
aan de draad te trekken ofwel door submucosale injectie duidelijk van de
ondergrond worden opgetild (lifting sign). Dit is diagnostisch van belang
en daarnaast een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle en veilige
mucosale resectie.
De draad met de laesie wordt opgetild in de richting van het darmlumen,
weg van de muscularis propria. Nu kan met snijden worden begonnen.

c

m
sm
mp

c

d

EMR met naaldinstrument,
a) markeren van de laesie
b) openen van de mucosa na submucosale injectie
c) opensnijden van de mucosa met een naaldelektrode
d) resectie van de laesie met een snijdraad.

EMR MET NAALDINSTRUMENTEN
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Indien de EMR wordt uitgevoerd met behulp van een “en bloc” techniek
(afb. 26 a–d), dan is het zinvol de snijlijn vóór de submucosale injectie te
markeren met kleine coagulatiepuntjes. Voor markering met naaldinstrumenten adviseren wij de FORCED COAG modus of Pulsed APC.
Vervolgens kunnen verschillende naaldinstrumenten zoals naald- of haakmessen in combinatie met ENDO CUT Q worden toegepast voor de resectie
van de mucosa.
De laesie kan worden weggesneden met behulp van naaldinstrumenten of
met een snijdraad.
Vanwege de grotere kans op perforatie mogen deze EMR-technieken (EMR
met een kapje of een naaldinstrument) op dit moment alleen worden uitgevoerd in centra waar men hiervoor over voldoende ervaring beschikt.
Instellingsadviezen voor ENDO CUT Q voor de verschillende operatietechnieken zijn te vinden in de bijlage.

EMR MET EEN KAPJE
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Bij de EMR met behulp van een kapje (afb. 25 a–d) met of zonder submucosale injectie kan het nuttig zijn, de grootte en de vorm van de laesie
te markeren met behulp van de snijdraad (FORCED COAG modus) of door
middel van APC (Argon Plasma Coagulatie). Door de betere oriëntatie kunt
u de kap nauwkeuriger op de laesie plaatsen en deze vervolgens in de
kap zuigen. Nadat de poliep stevig is beetgepakt door de draad, wordt
het snijden gestart en tegelijkertijd de snijdraad langzaam aangetrokken.
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Het vermijden van
complicaties
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Thermische beschadiging van de darmwand door te hoge
energietoevoer.
(De coagulatiezone is grijs/wit afgebeeld).

I

I

I
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De poliep is te sterk in het lumen getrokken.
Hierdoor ontstaan hoge stroomdichtheden en coagulatie
(grijs/wit) bij de insnoering.

Complicaties
De twee meest voorkomende complicaties na een polypectomie of een
mucosale resectie zijn bloedingen, die spontaan (primair) of vertraagd (secundair) kunnen optreden, en perforaties.
Het is belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen perforaties als
gevolg van mechanisch letsel aan de darmwand en perforaties die zijn
veroorzaakt door thermische necrose.
Het volgende hoofdstuk biedt handige tips om complicaties bij het gebruik
van ENDO CUT Q te vermijden.

Een tweetraps of verborgen perforatie kan voortkomen uit een te grote
energietoevoer aan de basis van de poliep, waarbij meestal een sluipende
necrotisering van de darmwand te zien is (afb. 27).
Dit risico kan worden verminderd door submucosale injectie of optillen van
met name laesies met een brede basis.
Resecties dienen altijd onder visuele controle te worden uitgevoerd en bij
een te groot coagulatie-effect aan de basis van de poliep te worden onderbroken.

COAGULATIE BUITEN HET DIRECTE SNIJGEBIED
INTRAOPERATIEVE BLOEDING VANWEGE ONVOLDOENDE
HEMOSTASE (PRIMAIRE BLOEDING)
Hemostase tijdens HF-snijden is wezenlijk afhankelijk van twee factoren:
het gekozen coagulatie-effect (effectniveau) en de mechanische trekkracht van de draad op de poliep. Indien de poliep te sterk door de draad
wordt ingesnoerd, dan wordt die al tijdens de eerste snijfase doorgesneden. Vanwege onvoldoende coagulatie kan dit in beide gevallen leiden tot
bloedingen.

POSTOPERATIEVE PERFORATIE DOOR HF-STROOM
Indien het snijden niet start ondanks dat de voetschakelaar is geactiveerd,
dan mag de chirurg de voetschakelaar in geen geval blijven activeren. Door
een mogelijke hoge energietoevoer kan er thermische beschadiging van
de darmwand optreden.
Mogelijke foutbronnen kunnen verkeerd ingestelde parameters of een defect instrument zijn.
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a) Insnoering van de poliep
Door te sterk optillen van de poliep kan er een extreme insnoering aan de
basis van de poliep optreden.
Een dergelijke insnoering van weefsel kan leiden tot hogere stroomdichtheden, wat coagulatie en mogelijk ook een insnijding op enige afstand van
de snijdraad tot gevolg kan hebben (afb. 28).
b) Contact tussen de poliep en de darmwand
Contact tussen poliep en darmwand kan leiden tot een ongecontroleerde
afleiding van de elektrische stroom. Samen met hoge stroomdichtheden
aan de contactpunten kan dit leiden tot thermische beschadiging van de
darmwand (afb. 29).
c) Ongewenst contact tussen snijdraad en darmwand
Nadat de resectie is voltooid moet de snijdraad helemaal worden teruggetrokken in de geïsoleerde schacht, om te voorkomen dat er coagulatie aan
de gezonde darmwand optreedt wanneer de voetschakelaar tijdens het
verwijderen van de snijdraad per ongeluk wordt geactiveerd.

I

I

I

I

I

I

I

I
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Thermische beschadiging van de darmwand door het
wegvloeien van HF-stroom via de kop van de poliep met
vorming van hoge stroomdichtheden (pijlen).

30
I IContact
I
tussen de HF-draad en een metalen clip moet
vermeden worden, aangezien de hoge stroomdichtheden
aan de clip tot thermische necrose in het gebied rond de
clip kunnen leiden.

CONTACT TUSSEN DE SNIJDRAAD EN DE METALEN CLIPS

SLECHTE APPLICATIE VAN DE NEUTRALE ELEKTRODE

Wanneer er metalen clips voor hemostase worden gebruikt, dan moet ervoor worden gezorgd dat er tijdens de resectie met de snaar niet per ongeluk HF-stroom via de metalen clips kan worden afgeleid (afb. 30).

Er moet steeds over een groot oppervlak contact bestaan tussen de neutrale elektrode en de huid. Een intraoperatieve vermindering van het contact, bijvoorbeeld doordat de neutrale elektrode loslaat, kan tot thermisch
letsel van de huid leiden.

HET INDRUKKEN VAN DE VOETSCHAKELAAR

Door verkeerd aangebrachte elektroden of het gebruik van herbruikbare
neutrale elektroden van siliconen, die meestal een hogere impedantie hebben, kan de werking van ENDO CUT Q negatief beïnvloed worden.

Waneer het pedaal van de voetschakelaar tijdens de resectie slechts kort
of intermitterend wordt ingedrukt, dan vindt er tussen de snijfasen geen
coagulatiefase plaats. Alleen de snijfase wordt geactiveerd. Dit kan leiden
tot een bloeding na de resectie. Daarom moet het gele voetpedaal gedurende de procedure constant worden ingedrukt tot de resectie helemaal
is voltooid.
Defect instrumentarium of toebehoren
Er moeten steeds goed functionerende aansluitkabels worden gebruikt.
Door loszittende stekkers kunnen vonken ontstaan aan de contact makende delen, wat een negatieve invloed kan hebben op het verloop van de
operatieve ingreep. De snijfase kan hierdoor voortijdig worden afgebroken,
zodat snijden onmogelijk wordt.

De toepassing van NESSY neutrale elektroden wordt aanbevolen, omdat
daarmee de kwaliteit van het contact met de huid continu bewaakt wordt.

Opmerking:
Voor verdere informatie van algemene aard over het onderwerp HF-chirurgie adviseren wij de brochure “De basis van de hoogfrequente chirurgie”
van Erbe Elektromedizin GmbH.

Bij snaars moet ervoor worden gezorgd dat de snijdraad via de draadschacht gemakkelijk kan worden geopend. Defecte snaars mogen in geen geval
worden gebruikt.
Indien de snijdraad tijdens de polypectomie niet meer kan worden aangetrokken, dan dient u direct te stoppen met het activeren, anders bestaat er
kans op perforatie van de darmwand.
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Instellingsadviezen
voor ENDO CUT® Q
Poliepectomie
Voorcoagulatie
Om het risico von een bloeding te verminderen, wordt bij
steel-poliepen en poliepen >10 mm een voorcoagulatie aangeraden:

FORCED COAG, effect 2, 60 watt

Poliepenresectie: poliepen < 5 mm
Tangbiopsie

FORCED COAG, effect 2, 60 watt

Poliepenresectie: poliepen > 5 mm
Modus

ENDO CUT Q

Effect

niveau 3

Snijduur*

niveau 1

Snij-interval*

niveau 6

Effect niveau 1: coecum, rechter colon
Effect niveau 2: duodenum, poliepen > 5 mm
Effect niveau 3: oesophagus, maag, poliepen 5–15 mm
Effect niveau 4: r ectum, steel-poliepen, poliepen > 15 mm,
grote tumoren

Endoscopische mucosa resectie (EMR)
EMR met lus
Markering van de laesie:
HF-lus, naaldinstrument

FORCED COAG, effect 2, 60 watt

Flexibele APC-sonde

PULSED APC, effect 1, 25 watt

Resectie
Modus

ENDO CUT Q

Effect

niveau 3

Snijduur*

niveau 1

Snij-interval*

niveau 6

EMR met kap
Markering van de laesie:
HF-lus, naaldinstrument

FORCED COAG, effect 2, 60 watt

Flexibele APC-sonde

PULSED APC, effect 1, 25 watt

Resectie met lus
Mode

ENDO CUT Q

Effect

niveau 3

Snijduur*

niveau 1

Snij-interval*

niveau 6

EMR met naaldinstrument
Markering van de laesie:
HF-lus, naaldinstrument

FORCED COAG, effect 2, 60 watt

Flexibele APC-sonde

PULSED APC, effect 1, 25 watt

Resectie met naald
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Modus

ENDO CUT Q

Effect

niveau 2

Snijduur*

niveau 4

Snij-interval*

niveau 3

* alleen in expertmodus
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