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Безпека в електрохірургії
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КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

ВИБІР МЕТОДУ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЇ√
ЗМІНА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТКАНИН√
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ√

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖАРУ В ОПЕРАЦІЙНІЙ√

ВИНИКНЕННЯ ОПІКІВ У ПАЦІЄНТІВ√

ВИБІР ТА ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ√
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ВЧ ГЕНЕРАТОРОМ√

ВИСНОВКИ√



3

ВИБІР МЕТОДУ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЇ

Біполярний Електролігування

ступінь ризику
НЕЗНАЧНА

ступінь ризику
БЕЗПЕЧНА

Монополярний

ступінь ризику
ПІДВИЩЕНА
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ВИБІР МЕТОДУ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЇ

Біполярний ЕлектролігуванняМонополярний
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ЗМІНА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ТКАНИН

Під дією ВЧ струму відбувається випаровування води з тканин, що призводить
до їх висушування і зростання електричного опору

М'язи Залози Слизова, паренхіма Кишки Брижейка, сальник Жирова тканина Спайки, рубці

Добрий гемостаз

Під час коагуляції

До впливу ВЧ струму
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Функція ARC CONTROL швидко коригує значення потужності на виході при
розбіжностях в структурі тканин або швидкості різання до відповідного необхідного
мінімального значення

Виконання основного завдання електрохірургії – забезпечення необхідного клінічного
ефекту з мінімально необхідною потужністю
є основним фактором безпечної роботи

ЗМІНА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ТКАНИН

Користувачу необхідно тільки вибрати необхідний ефект
для комфортної роботи
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ

Монітор

Другий
операційний стіл

Стіл для
інструментів

Перший
операційний стіл

Анестезіологи

Пе
ре

го
ро

дк
а

Помпа

Асистент

Монітор
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ВИБІР БЕЗПЕЧНИХ НЕЙТРАЛЬНИХ
ЕЛЕКТРОДІВ

Використовуйте двоповерхневі електроди на самоклеючій основі

Система EASY
одноразові електроди

- блокує подачу струму
при нештатних ситуаціях

Багаторазові електроди

- є ризик виникнення опіку

Нейтральний електрод повинен відповідати масі пацієнта:
• новонароджені з масою тіла < 5 кг
• діти з масою тіла 5-15 кг
• умовно дорослі з масою тіла > 15 кг
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙТРАЛЬНИХ
ЕЛЕКТРОДІВ

Проведіть оцінку стану шкіри перед накладанням електроду:
‒ жирна або суха

‒ дерматит або висипання

‒ рубцева тканина

‒ надмірне оволосіння Рекомендовані зони для накладання електродів:
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‒ є опіки, рубці, шрами та інші ушкодження шкіри;

‒ є кісткові виступи;

‒ на ділянці тіла можливе скупчення вологи;

‒ поблизу є металеві ендопротези;

‒ поблизу є електронні кардіостимулятори;

‒ поблизу накладені електроди систем функціональної

діагностики (наприклад, ЕКГ).

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙТРАЛЬНИХ
ЕЛЕКТРОДІВ

Не накладайте електроди, якщо:

!
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙТРАЛЬНИХ
ЕЛЕКТРОДІВ
Якщо у пацієнта штучний водій ритму або дефібрилятор:

‒ розташовуйте електрод так, щоб струм, який проходить через тіло

пацієнта не протікав через його серце;

‒ розташовуйте електрод максимально близько до активного електроду

(але не ближче 20 см);

‒ не використовуйте режими з високою напругою сигналу (спрей-

коагуляцію);

‒ встановлюйте мінімальні значення потужності;

‒ використовуйте біполярні інструменти.

- використання ВЧ струму може визвати інтерференцію сигналу ІВР
- при активованому дефібриляторі можливе ураження пацієнта струмом
- під час проведення процедури обов’язкова присутність лікаря-кардіолога!
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ВЧ
ГЕНЕРАТОРОМ

Шлях струму
через контур заземлення
при пробої ізоляції
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ВЧ
ГЕНЕРАТОРОМ

Шлях струму
через людину
при пробої ізоляції

електроприлад, який не підключено до системи вирівнювання 
потенціалів (контуру заземлення) ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ!
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«АЛЬТЕРНАТИВНІ» ОПІКИ

Несподіваний для нас шлях проходження
електричного струму в ланцюзі –

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ

це шлях, за яким струм знайшов для
себе найменший опір
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«АЛЬТЕРНАТИВНІ» ОПІКИ

В даному випадку очікується, що струм піде
від черевної порожнини до ноги …
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«АЛЬТЕРНАТИВНІ» ОПІКИ

Найчастіше опіки виникають в області
сідничних і пахових складок у огрядних
хворих (через підвищеного потовиділення)
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ «АЛЬТЕРНАТИВНИХ» 
ОПІКІВ

‒ невірне укладання кабелів
‒ намотування кілець
‒ скручування кабелів
‒ закріплення їх металевим затискачем
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НАШ ДОСВІД

Виникнення опіків в наслідок
нехтуванням правилами безпеки
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НЕБЕЗПЕКА ЗАЙМАННЯ ЕНДОГЕННИХ ГАЗІВ

Необх ідно пам 'ятати про
вибухонебезпечн і с ть
ендогенних газ і в !

ЗАБОРОНЕНО використовувати
електрохірургічні інструменти для розтину
роздутою газами кишки (наприклад при
кишкової непрохідності)!
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РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ
Ризик виникнення пожежі в операційній пов'язаний із
запалюванням горючих рідин і газів під впливом електричного
пробою або високої температури електрода

 Не розміщувати активні електроди поруч або в контакті з горючими
матеріалами

 Звести до мінімуму використання горючих речовин і матеріалів
 Активувати електрохірургічний апарат тільки після повного розсіювання

парів горючих речовин
 Використовувати ізольовані активні електроди

Для запобігання пожежі необхідно:
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Електричний пробій рукавичок найчастіше
відбувається при використанні неізольованих
інструментів (пінцетів) для монополярной
коагуляції.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОБІЙ ХІРУРГІЧНИХ РУКАВИЧОК



22

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОБІЙ ХІРУРГІЧНИХ РУКАВИЧОК. 
ПРИЧИНИ

1. Надмірно висока вихідна потужність ВЧ генератора.

2. Використання режимів з підвищеною напругою (спрей-

коагуляція).

3. Неправильне застосування інструменту хірургом:

‒ активація інструменту до моменту його зіткнення з
пінцетом;

‒ від'єднання пінцета від тканини без деактивації
інструменту;

‒ надмірне обвуглювання тканини призводить до
виникнення струмів витоку.
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ВИСНОВКИ

1. Вибір безпечного методу електрохірургічного впливу

2. Використання генераторів з вбудованою системою

самотестування і безпеки

3. Використання одноразових нейтральних електродів та

системи EASY

4. Заземлення всіх апаратів в операційній

5. Правильна організація операційної

6. Правильне укладання проводів і інструментів

7. Дотримання правил техніки безпеки згідно з інструкцією

виробника!
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