ENDO CUT® I
Endoscopische Papillotomie met
ENDO CUT® I

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD03
DE TECHNIEK

04

ENDO CUT I
Snijfase
Coagulatiefase
Beschrijving van het apparaat
Bedieningsinterface
Expert-modus
Activatie en activatiesignalen

DE PRAKTIJK

07

Algemeen
Algemene instelparameters
Interventietechnieken
Instellingsadviezen

INSTELLINGSADVIEZEN12
HET VERMIJDEN VAN COMPLICATIES

13

LITERATUUR14

U▻

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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De laatste jaren heeft ENDO CUT zich weten te vestigen als een
veilige en geaccepteerde standaard voor endoscopische papillotomie (EPT*).
ENDO CUT I van het ERBE VIO-systeem vormt de verdere ontwikkeling van het sinds tien jaar succesvolle ENDO CUT-systeem van de
toestelserie Erbotom ICC. In deze brochure wordt de achtergrond
het ENDO CUT I 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. dr. Schulzte Berlijn, dr. Maier te Püttlingen, en prof. dr. Riemann en dr. Eickhoff te
Ludwigshafen. De instellingsadviezen in de brochure zijn door Erbe
Elektromedizin GmbH uitgewerkt en van toepassing op softwareversie V 1.4.2.

* In deze brochure wordt het begrip endoscopische papillotomie (EPT) synoniem beschouwd
met het begrip endoscopische sfincterotomie (ES of EST).
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Intermitterende snijmodus ENDO CUT I:
geel = snijfase, blauw = coagulatiefase.

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

ENDO CUT I
De gefractioneerde snijmodus ENDO CUT I wordt gekenmerkt door cyclisch
alternerende snij- en coagulatiefasen (afb. 1). Daardoor kan het snijden
gedurende de hele procedure gecontroleerd plaatsvinden, met een voldoende mate van hemostase.
Tijdens de 10-jarige ervaring met ENDO CUT in de endoscopie zijn de
spanningsregeling en de vonkherkenning als belangrijkste factoren naar
voren gekomen die de kwaliteit en reproduceerbaarheid van het snijeffect
bepalen.
ENDO CUT I is een verdere ontwikkeling, die een nog veiligere en effectievere papillotomie waarborgt. Een veiligheidsschakeling garandeert dat het
insnijden van de papil onafhankelijk plaatsvindt van de elektrische weerstand van het weefsel. Daardoor wordt de kans op een vertraagd aansnijden en het daarmee verbonden risico van onbedoeld thermisch letsel van
de papilregio verkleind.
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Het plotseling en ongecontroleerd opensnijden van de papil, het zogenaamde zipper-effect, kan bij de juiste instelling van de apparatuur worden voorkomen.
ENDO CUT I is een monopolaire vorm van hoogfrequente (HF-) electrochirurgie, met een uit twee fasen bestaande cyclus: de snijfase, gevolgd door
de coagulatiefase (afb. 2):
snijfase
a) aansnijfase
b) snijfase
coagulatiefase

03
Bij het snijden met de papillotoom ontstaan kleine vonken (geel)
tussen de draad van de papillotoom en het weefsel.
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Coagulatie tijdens het snijden. De coagulatiezone (grijs-wit)
ontstaat in de omgeving van de snijdraad.

SNIJFASE

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.

b) Snijfase
Het begin van de snijfase wordt gekenmerkt door het ontstaan van vonken
tussen het weefsel en de snijdraad van de papillotoom (afb. 3). De vonken
ontstaan bij een HF-spanning > 200 V, zodra de afstand tussen snijdraad
en papilweefsel kleiner wordt door het verdampen van weefselvloeistof.
Ten behoeve van een gecontroleerd snijproces is het van belang dat het
optreden van de vonken automatisch gedetecteerd wordt. Daardoor worden lengte en kwaliteit van de snede goed reproduceerbaar.

De intensiteit van de coagulatie, het zogenaamde coagulatie-effect, kan
bij ENDO CUT I op 4 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.
De coagulatiezone aan de wondranden wordt groter afhankelijk van de
gekozen instelling (afb. 4).
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ENDO CUT I
in expert-modus

Beschrijving
van het apparaat
ENDO CUT I vormt de consequent voortgezette ontwikkeling van ENDO CUT,
bekend van de toestelserie ICC. Als optionele upgrade maakt ENDO CUT IQ
Mode deel uit van de HF-chirurgietoestellen van de serie VIO, maar ze zijn
ook achteraf te upgraden.

Bedieningsinterface
van het VIO-systeem

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

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
ENDO CUT I is een snijmodus. Daarom wordt de ENDO CUT I 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.
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GI-Workstation VIO 200 D

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

ACTIVATIE EN ACTIVATIESIGNALEN
ENDO CUT I wordt geactiveerd met het gele voetpedaal. 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 zolang ingedrukt, tot de
papil ver genoeg opengesneden is.
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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Anatomisch overzicht tijdens een biliaire papillotomie: m. sphincter ampullae
(blauw), m. sphincter ductus choledochi (grijs), arteria gastroduodenalis en aftakkende bloedvaten (rood en oranje).

effectniveau 1
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ENDO CUT I effectniveau 1: pure snijstroom (geel).
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Snede bij de biliaire papillotomie; vonken geel.

effectniveau 2-4
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Het coagulerend effect (blauw) kan bij ENDO CUT I via
de effectniveaus 2 – 4 versterkt worden.

Algemeen

Algemene instelparameters

Het doel van een papillotomie is het openen van de ductus choledochus
of de ductus pancreaticus.
Hiervoor moeten, afhankelijk van de indicatie, de sfincter van de papil en
het intramurale deel van de ductus choledochus geheel of gedeeltelijk
worden doorgesneden (zie afb. 8 en 9). Om de kans op complicaties zoals
pancreatitis of perforatie door thermische beschadiging zo klein mogelijk
te houden, geven veel gebruikers de voorkeur aan pure snijstroom.

EFFECTNIVEAUS

Omdat de a. pancreaticoduodenalis superior (tak van de a. gastroduodenalis) in 30 % van de gevallen craniaal van de ductus choledochus verloopt,
prefereren veel gebruikers bij sneden tot dichtbij de wand van het duodenum het gebruik van een stroom met sterkere coagulerende eigenschappen.

Niveau 1
Bij niveau 1 vindt tussen de afzonderlijke snijfasen geen coagulatie plaats
(afb. 10). Er is dan sprake van een pure snijstroom.

Afhankelijk van de situatie tijdens papillotomie kan het wenselijk zijn, te
kunnen beschikken over verschillende coagulatie-niveaus, om de kans op
bloeding enerzijds en de kans op thermisch letsel anderzijds zo beperkt
mogelijk te houden. De intensiteit van de coagulatie kan via de parameter
“Effect” op vier effectniveaus worden ingesteld.

Niveau 2
Bij niveau 2 is sprake van een zwakke coagulatie tussen de verschillende
snijfasen in (afb. 11).
Niveau 3
Bij niveau 3 vindt tussen de afzonderlijke snijfasen een versterkte coagulatie plaats.
Niveau 4
Bij niveau 4 is er, in vergelijking met niveau 3, tussen de verschillende
snijfasen sprake van een nog grotere mate van coagulatie. Dit maakt dit
effectniveau geschikt voor toepassingen, waarbij een uitgesproken coagulatie gewenst is.
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Niveau
1

Niveau
2
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Duur en lengte van de snede: links niveau 1, korte snede; rechts niveau 4,
diepe snede; vonken geel.
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snijfase
snij-interval niveau 1

ENDO CUT I met zeer korte snijduur: niveau 1.

ENDO CUT I met snij-interval niveau 1: de coagulatiefase (blauw)
met het kleinst mogelijke snij-interval.
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snijfase
snij-interval niveau 10

ENDO CUT I met de langste snijduur: niveau 4.

SNIJDUUR

SNIJ-INTERVAL

Afhankelijk van de specifieke eisen kan de lengte van de snede worden gevarieerd (afb. 12). De lengte van de snede hangt vooral af van de snijduur
per snijfase, die op vier niveaus kan worden ingesteld.
Bij een korte snijduur (voorzichtig en langzaam snijden) zijn meer snijperioden nodig dan bij een langere snijduur.

Het snij-interval bestaat uit een snij- en een coagulatiefase (afb. 15). Het
snij-interval is gedefinieerd als de tijd tussen het begin van de snijfase en
het begin van de daarop volgende snijfase.

Niveau 1
Bij niveau 1 is de duur en daarmee ook de lengte van de snede gering
(afb.13).
Niveaus 2 – 4
Bij niveau 2 is de snijduur en daarmee ook de lengte van de snede iets
langer dan bij niveau 1. Bij niveaus 3 en 4 is er sprake van een navenante
toename van snijduur en snedelengte. Als standaardinstelling wordt niveau 3 geadviseerd.
Niveau 4 (afb.14), met de langste snijduur, veroorzaakt de langste snede
per snijfase.
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ENDO CUT I met snij-interval niveau 10: maximale duur van de
coagulatiefase bij het grootst mogelijke snij-interval.

Doordat de duur van het snij-interval apart kan worden ingesteld kan het
gefractioneerde snijproces nauwkeurig worden beïnvloed en gecontroleerd. Een kort snijinterval bevordert een snel snijden, een lang snij-interval een langzame, gecontroleerde snede.
Via de parameter Snij-interval kan de duur van de coagulatiefase (in expert-modus, zie pagina 6) op 10 niveaus, afhankelijk van de omstandigheden, worden ingesteld. Hierbij moet er op 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 (afb. 15). Hoe hoger het gekozen niveau, hoe langer de duur van het
snij-interval en daarmee ook de duur van de coagulatiefase (afb. 16).

Interventietechnieken
11

17
Biliaire papillotomie. De markeringen op het distale eind van het papillotoom
geven aan, hoe ver de papillotoom is ingebracht. De pijlen wijzen in de richting
waarin de papillotomie gemaakt moet worden.

CANULATIE
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Om de galgang te vinden, moet gezocht worden naar het ostium van de
ductus choledochus in de papil, die vaak te herkennen is aan de uitvloed
van gal.
Indien de choledochus niet direkt diep gecanuleerd kan worden, wordt
de papillotoom op het ostium geplaatst waarna een kleine hoeveelheid
contrastmiddel ingespoten wordt om het verloop van de ductus choledochus in beeld te brengen.
Als alternatief gebruikt men tegenwoordig steeds vaker een met een
voerdraad uitgeruste papillotoom om de choledochus te canuleren. Indien zo nog steeds geen diepe canulatie verkregen wordt, kan een precut-papillotomie worden verricht (zie pagina 11).
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Te sterk aangespannen papillotoom: er is geen contact meer tussen
de snijdraad van de papillotoom en het weefsel (zie pijl).

4. Aansluitend wordt de gehele endoscoop iets teruggetrokken. Hierdoor
wordt de tangentiële richting bereikt die nodig is om de ductus choledochus met succes te canuleren.
Indien het inbrengen niet lukt, kan een papillotoom met voerdraad (guide
wire) worden gebruikt, die ook van pas kan komen bij het overwinnen van
obstructies zoals stricturen, stenen en tumoren.
Hoe diep wordt de papillotoom ingebracht?
Bij het inbrengen van de papillotoom moet op de markeringen worden
gelet. De snijdraad moet voor eenderde tot maximaal de helft in de papil
worden ingebracht (afb. 17).
Er moet op worden gelet dat er voldoende contact is tussen de snijdraad
en het weefsel van de papil. Indien de papillotoom te diep wordt ingebracht, is er minder zicht en controle op de diepte van de snede, waardoor de kans op bloeding en perforatie toeneemt.

INVOEREN
Waar an wat?
Om de papillotoom succesvol in de ductus choledochus op te voeren zijn
in het algemeen vier achtereenvolgende handelingen nodig:
1. De draad van de papillotoom word licht aangespannen, het distale einde wordt op het ostium van de papil gezet en met een draaiing tegen
de wijzers van de klok in opgevoerd.
2. Met behulp van de brug van de duodenoscoop wordt de papillotoom
in de richting van de galgang getild, waarbij de top van de papillotoom het dak van de papil iets naar boven duwt. De snijdraad moet in
overeenstemming met het verloop van de d. choledochus hierbij in het
linker bovenste kwadrant van de papil komen te liggen, bij voorkeur op
11 uur (afb. 17).
3. Omdat vanuit de endoscopist gezien de d. choledochus in caudocraniale richting omhoog loopt, wordt de tip van de endoscoop nu naar boven
bewogen met de grote knop van de scoop.

Hoeveel contact tussen draad en weefsel?
De snijdraad van de papillotoom moet voldoende contact met het weefsel
hebben, omdat contact een voorwaarde is om te kunnen snijden.
Door overmatig aanspannen van de draad van de papilloom wordt de
snijdraad van het weefsel weggedrukt, met onvoldoende contact tussen
snijdraad en weefsel tot gevolg (afb. 18).
Hoeveel spanning op de draad van het p
 apillotoom?
Indien de draad te strak gespannen staat, drukt de punt van de papillotoom in het weefsel waardoor een mechanische perforatie kan worden
veroorzaakt (afb. 18).
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Interventietechnieken
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Richting van de incisie bij papillotomie: de grote zwarte pijlen wijzen in de richting
waarin de snede gemaakt moet worden om de papil te openen. De met “I” gemerkte
pijlen geven de richting van de elektrische stroom tijdens het snijden aan.

ACTIVATIE VAN ENDO CUT I

SNIJPROCEDURE

a) Activatietijd
Met het gele pedaal van de voetschakelaar wordt de snijfunctie van ENDO
CUT I geactiveerd. De voetschakelaar moet zolang continu ingedrukt worden gehouden, totdat de papil voldoende geopend is.

Het doel van elke snijprocedure waarbij HF-stroom wordt toegepast is een
gecontroleerde, reproduceerbare gladde snede te verkrijgen met voldoende hemostase en zo min mogelijk carbonisatie en rookontwikkeling.
Het snijproces zelf moet behoedzaam plaatsvinden, in kleine stapjes (2-3
mm), om tussen de verschillende snij-impulsen door voortdurend visuele
controle uit te kunnen oefenen. De gefractioneerde snijmodus van ENDO
CUT I is juist voor dit doel ontwikkeld. De afwisseling van pure snijstroom
en coagulatiestroom vergemakkelijkt de uitvoering van een goed gecontroleerde snede. De gewenste snij- en coagulatie-effecten kunnen onafhankelijk van elkaar en per geval worden aangepast.

In tegenstelling tot technologieën zonder ENDO CUT vindt controle op de
papillotomie bij ENDO CUT I niet meer plaats door middel van het herhaald
indrukken van de voetschakelaar met tussenpozen van 1 tot 2 seconden.
De gefractioneerde snijmodus ENDO CUT I maakt automatisch een voldoende langzaam en gecontroleerd snijden mogelijk terwijl de voetschakelaar ingedrukt blijft. Hierdoor vermindert de kans op abrupt snijden.
b) Het instellen van het vermogen
De instelling van het HF-vermogen vindt bij ENDO CUT I plaats door middel
van het instellen van effect, snijduur en snij-interval.
Het instellen van het HF-vermogen (in Watt), dat wil zeggen het instellen
van een bovengrens aan dit vermogen, is bij ENDO CUT I niet nodig. Het
vermogen wordt geregeld in relatie tot de aangetroffen elektrische weerstand. De voor de verschillende ingrepen aanbevolen instellingen vindt u in
de bijlage en op pagina 12.

Hoe diep moet er gesneden worden?
De omvang van de papillotomie is afhankelijk van de grootte van de papil,
de diameter van de ductus choledochus en van de indicatie.
Indien plaatsing van een stent geïndiceerd is, moet de lengte van de snede
eerder kleiner zijn (< 1 cm), bij steenextractie afhankelijk van de grootte
van de steen eerder groter (> 1 cm; Soehendra et al., 2005). Als grove anatomische grens geldt de eerste duodenumplooi boven de papil.

PAPILLOTOMIE VAN DE PANCREASGANG
Bij de papillotomie op de ductus pancreaticus is de procedure dezelfde als
bij de papillotomie op de ductus choledochus. De snijrichting komt in dit
geval overeen met het verloop van de ductus pancreaticus major. De snede
moet iets horizontaal verlopen, in de klokrichting 1 uur.
Om het risico op een pancreatitis te verkleinen, moet tijdens het snijden
een zo gering mogelijke graad van coagulatie worden gekozen. Bij ENDO
CUT I met effectniveau 1 vindt tussen de verschillende snijfasen geen coagulatie plaats. Hierbij is er sprake van een pure snijstroom, met een minimale, onvermijdelijke mate van coagulatie.
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Papillotomie met behulp van naaldpapillotoom.
a) De naald wordt onder lichte druk op de papil gezet.
b) Laagje voor laagje wordt de papil (geopend langs de stippellijn.

21

a

b

c

d

e

Verschillende soorten papillotomen:
a) Met geleidingspunt. b) Zonder geleidingspunt. c) Precut-papillotoom.
d) Naaldpapillotoom plat. e) Naaldpapillotoom rond.

PRECUT-HANDELINGEN

BIJZONDERHEDEN VAN PAPILLOTOMEN

Wanneer selectieve canulatie van de gal- of pancreasgang mislukt, is het
soms nodig het dak van de papil te openen, hetgeen als een precut-handeling (voorsnijden) wordt aangeduid.
De precut-papillotoom wordt daarbij in de papilopening gebracht met de
draad in de richting van 11 à 12 uur (galgang) of 1 uur (pancreasgang).
Nadat de draad is aangespannen wordt het dak van de papil opengesneden. Na het maken van de opening wordt de precut-papillotoom vervangen
door een standaardpapillotoom.

In afbeelding 21 zijn verschillende papillotomen afgebeeld, zoals standaard bij papillotomieën worden gebruikt.

Bij het gebruik van een naaldpapillotoom wordt deze boven de papilopening iets tegen het dak van de papil geduwd en door kleine op-en-neergaande bewegingen onder activatie van ENDO CUT I van boven naar beneden (afb. 20) of van onder naar boven geleid.
Om diepe beschadiging te voorkomen mag de naald van het instrument
niet te ver naar buiten worden gebracht. Met de naald wordt de galgang
stapje voor stapje (laag voor laag) geopend. Wanneer het lumen van de
galgang bereikt wordt, stroomt galvloeistof naar buiten. Om de papil verder
open te snijden, wordt een standaardpapillotoom gebruikt.

Papillotoom met voerdraad
Als de voerdraad tijdens een papillotomie in de ductus moet blijven liggen,
mag alleen gebruik worden gemaakt van een elektrisch geïsoleerde draad.
Het is raadzaam een papillotoom met dubbel- of meervoudig lumen te
gebruiken.

Voor een precut-papillotomie worden speciale precut-papillotomen of
naaldpapillotomen gebruikt.

Standaard worden papillotomen gebruikt met een monofilament draad,
voor een snede met een smallere zoom gecoaguleerd weefsel.
Zeer zelden worden papillotomen gebruikt met een multifilament (gevlochten) draad, waardoor vergeleken met papillotomen met een monofilament draad meer coagulatie in de snijvlakken ontstaat.

Precut-papillotoom
Een precut-papillotoom beschikt, in tegenstelling tot een standaardpapillotoom, niet over een geleidingspunt en heeft een iets kortere snijdraad,
die over de top van de papillotoom verloopt (afb. 21c).
Precut met naaldpapillotoom
Naaldpapillotomen kunnen voor incisie van het dak van de papil worden
gebruikt.
Het gebruik van precut-instrumenten of het uitvoeren van precut-handelingen moet voorbehouden blijven aan ervaren endoscopisten, omdat
hierbij een grotere kans op perforaties bestaat!
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Instellingsadviezen voor
®
ENDO CUT I
22

Papillotomie m.b.v. standaardpapillotoom:
a) Ingebrachte papillotoom. b) Het openen van de papil.
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Precut-handeling met naaldpapillotoom: het openen van de papil.

Galgang
Papillotomie m.b.v. standaardpapillotoom

ENDO CUT I

Effect

Niveau 2

Niveau 1

Snijduur

Niveau 3

Niveau 3

Snij-interval

Niveau 3

Niveau 3

Precut-handeling met precut-papillotoom of naaldpapillotoom

ENDO CUT I

Effect

Niveau 1

Niveau 1

Snijduur

Niveau 3

Niveau 3

Snij-interval

Niveau 3

Niveau 3

PRINCIPE:
ENDOCUT I kenmerkt zich door intermitterende, pure snij- en coagulatiestromen, waarvan intensiteit en duur afzonderlijk kunnen worden ingesteld.
Pure snijstroom geeft een snelle en gladde snede, maar een grotere kans
op bloedingen.
Pure coagulatiestroom geeft een tragere snede met een grotere zoom gecoaguleerd weefsel met een kleinere kans op bloedingen, maar eventueel
een grotere kans op perforatie en het ontstaan van pancreatitis.
Informatie geldig voor versie V 1.4.2. en hoger.
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Bloedstelping: de snijdraad van het papillotoom wordt zo dicht mogelijk bij de
oorsprong van de bloeding gebracht. De met “I” gemerkte pijlen geven de richting
van de elektrische stroom aan.

De meest voorkomende acute complicaties na papillotomie zijn: pancreatitis, bloeding, cholangitis en perforatie. De belangrijkste complicaties op de
lange termijn zijn: recidiverende pancreatitis en strictuurvorming.

PANCREATITIS DOOR TE STERKE COAGULATIE

In het volgende hoofdstuk vindt u tips om bij gebruik van ENDO CUT I
acute complicaties te voorkomen.

Een te sterke coagulatie vergroot de kans op thermische beschadiging van
de ductus pancreaticus met pancreatitis als mogelijk gevolg. Ter voorkoming van pancreatitis kan het coagulatie-effect een niveau lager en de
snijduur een niveau hoger (sneller snijden) worden gekozen.

BLOEDING DOOR ONTBREKENDE THERMISCHE
HEMOSTASE
Kleine, spontaan stoppende bloedingen komen tijdens sfincterotomie veelvuldig voor en worden in het algemeen niet als complicatie beschouwd.
Tijdens papillotomie kan de mate van hemostase worden beïnvloed door
de keuze van het coagulatie-effect (effectniveau).
Bij ENDO CUT I, effectniveau 1 (per definitie zonder coagulatiestroom) kan
vaker een bloeding optreden.
Een eerste vereiste ter voorkoming van heftige bloedingen is exacte kennis
van de anatomie, in het bijzonder van de arteriële bloedvoorziening van
de papilregio. Bij ernstige bloedingen (arteriële spuiter of niet spontaan
stoppende bloeding) moet worden ingegrepen.
Stelping van de bloeding kan primair elektrisch plaatsvinden, met de papillotoom door de blauwe voetschakelaar met de FORCED COAG modus 60
Watt, effect 2, kortdurend te activeren (afb. 24). Hierbij moet er rekening
mee worden gehouden dat een te lange activatietijd kan leiden tot weefselbeschadiging in de diepte. Verder kan een adrenalineoplossing worden
geïnjecteerd of een clip worden geplaatst. Bij toepassing van clips moet
er op worden gelet dat geen beschadiging of obstructie van de ductus
pancreaticus optreedt.

PERFORATIE
Perforatie is een zeldzame maar ernstige complicatie van papillotomie.
Meestal wordt een perforatie veroorzaakt door een te lange en/of ongecontroleerde snede, als gevolg van:
☑ een te grote draadspanning
☑ een te ver ingebrachte papillotoom
☑ te hoge mechanische druk door de endoscoop
☑ te groot gekozen snijduur
☑ een te langdurige energietoevoer.

SLECHT SNIJEFFECT
Een slecht snijeffect kan o.a. ontstaan, doordat de draad van de papillotoom te weinig contact maakt met het weefsel. Daardoor ontstaan hoge
elektrische overgangsweerstanden, waardoor de snijcapaciteit verminderd
wordt of zelfs tot nul wordt gereduceerd.
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CHECKLIST TER VOORKOMING VAN VEEL VOORKOMENDE
FOUTEN TIJDENS PAPILLOTOMIE
1.
2.

Heeft de papillotoom de juiste positie?
Kan canulatie zonder problemen plaatsvinden?
a. Is een voerdraad noodzakelijk?
b. Is een precut noodzakelijk?
c. Precut: naald- of draadpapillotoom?
3. Is de papillotoom tot de juiste diepte ingebracht?
4.	Wordt de papillotoom in de juiste richting opgeschoven?
5. Heeft de draad de juiste trekspanning?
6. Zijn de instellingsadviezen in acht genomen?
7. Druk de voetschakelaar continu in.
8. Is de snijsnelheid niet te hoog?
9. Is de papillotomie ruim genoeg?

HET INDRUKKEN VAN DE VOETSCHAKELAAR
In tegenstelling tot andere snij-modi en oudere technologieën, is het in de
ENDO CUT I modus niet noodzakelijk de voetschakelaar tijdens het snijden
telkens kortdurend in te drukken. Integendeel, voor het bereiken van het
gewenste effect moet het pedaal juist continu worden ingedrukt.
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