




FilosoFi kedokteran minimal invasive telah menjadi bagian integral 

pengobatan selama ribuan tahun. Kita mengenal istilah primum non nocere, 

sebuah ungkapan latin yang berarti “pertama, tidak membahayakan.” Asal 

usul istilah ini memang tidak pasti sumbernya, namun ada kemiripan dengan 

Hippocrates Corpusse buah kumpulan karya awal Hippocrates dan ajaran-

ajarannya menyebutkan “Dokter harus ... memiliki dua objek khusus dalam 

pandangan berkaitan dengan penyakit, yaitu, berbuat baik atau untuk tidak 

membahayakan”.

Majalah MISMAG ini diterbitkan pertama kali dengan tujuan – sesuai dengan 

taglinennya :Trigering to enhance skills and knowledge, ingin berkontribusi 

untuk kemajuan prosedur minimal invasive ini. Berharap dapat membantu 

kemajuan masyarakat kedokteran Indonesia dengan lebih dari filosofi primum 

non nocere itu yaitu berbuat lebih baik dengan peningkatan keterampilan 

dan pengetahuan sehingga bermanfaat untuk pasien dan tentu tidak 

membahayakan.

Edisi pertama, kami mengangkat mengenai tema utama VAAFT, Video Assisted 

Anal Fistula Treatment. Melalui cara ini, kita dapat melihat secara langsung 

internal danexternal opening fistula, bahkan menelusuri bagian dalam fistula 

dengan mata kepala kita sendiri melalui gambar yang ditampilkan oleh sistim 

kamera kecil. Dengan demikian, fistula yang bercabang-cabang dan yang 

buntu sekalipun dapat dilacak dengan mudah dan tidak mungkin ketinggalan 

untuk dilakukan tindakan. Hal ini juga dapat diketahui secara langsung 

pada saat operasi, sehingga pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk 

melakukan pemeriksaan lain yang tidak nyaman.

Di setiap edisi, kami menyuguhkan rubrik yang menarik, yaitu “from 

contributor”, sebuah sumbangan tulisan darisiapapun praklinisi/praktisi pelaku 

prosedur MIS. Edisi kali ini, sumbangan dari, Dr. Ferdhy suryadi suwandinata, 

spoG, dari RS Tzu Chi, membahas instrumentasi dan distensi medium pada 

prosedur MIS hysteroscopy.

Yang tidak kalah menarik rubrik book review “Doctors to Doctors Manual”, 

kajian singkat mengenai teknik dan peralatan berbagai prosedur dari ahli 

bedah MIS. Buku-buku tersebut dapat Anda pesan melalui kami.

Halaman advertorial kami tidak hanya menyajikan bentuk promosi biasa, tetapi 

dapat memberikan gambaran dan pengetahuan jauh lebih teknis dan advance.

Akhir kata, semoga dengan terbitnya majalah MISMAG ini, kami berharap 

dapat memicu untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dokter 

Indonesia di bidang Minimally Invasive Surgery.
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Main Topic 
Fistula ani adalah penyakit yang cukup umum dijumpai. Meski 

demikian, fistula tetap menjadi topik yang hangat hingga sekarang 

dan masih menjadi kasus yang menantang bagi para dokter di 

seluruh dunia. Sementara bedah terbuka masih mencari jawaban, 

teknik minimally invasive surgery sudah menemukan petunjuk, 

karena dapat digunakan untuk mengatasi fistula. Bahkan, teknik ini 

dapat menjawab kebutuhan penderita dan para ahli bedah dalam 

mencari pengobatan fistula ani yang efektif, efisien, dan mampu 

menekan komplikasi.

Tips and Trick
Terdapat beberapa metode sterilisasi, perawatan dan penanganan, 

serta pembersihan camera head. Selalu pastikan metode sterilisasi 

sesuai rekomendasi KARL STORZ. 

interview
MISMAG mewawancara Dr. Gentili disela waktu bersantai

Mengunjungi Pulau Samosir saat acara 17th Annual scientific 

Meeting Of Indonesian Society Of Neurological Surgeons (PIT XVI 

PERSPEBSI) yang diselenggarakan pada tanggal 8 - 29 Nov 2012 at

JW Marriot Hotel, Medan. 
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instrumentation Cervical dilatation

In office setting anesthesia will not be 

performed in common ways. Therefore 

cervical dilatation should be avoided. 

In cases of cervical stenosis, lacrimal 

probe dilatators may be used under 

local anesthesia. Hegar dilatators are 

most commonly used. They are single 

sided, tapered at the tip, and come in 

half sizes, starting with 3 mm. 

Hysteroscope

Two different types of hysteroscopes 

are used worldwide: flexible and rigid 

hysteroscope. The standard rigid 

hysteroscopes, used for decades, had a 

total diameter greater than 5 mm, with 

a 4-mm telescope. Over the last few 

years, smaller-diameter hysteroscopes 

have been introduced and largely 

contributed to the ability to perform 

Modern endoscopy has not 

only revolutionized medical 

diagnostic, but also paved 

the way for a new branch of operative 

technology. Although many other 

diagnostic tools, such as transvaginal 

ultrasound, saline infusion sonography 

available, hysteroscopy plays important 

roles in diagnostic and therapeutic 

procedure in the contemporary prac tice 

of gynaecologist. The rapid develop-

ment of the intrauterine surgical 

ins tru mentation has enabled skilled 

physicians to safely conduct advanced 

intrauterine surgery with minimum 

morbidity. Technology remains very 

important, considering the significance 

of the interaction between the surgeon 

and the instruments. Knowledge of 

the instrumentation allows surgeons 

to overcome a series of dysfunction or 

malfunctions that arise quite frequently 

in the procedure. 

Hysteroscopy :
instrumentation and medium distention

Ferdhy suryadi suwandinata
Tzu Chi General Hospital

Obstetrics and Gynaecological Department

Table 1.

Integrated system Telepack X

Camera system

Light source

Light cable

Hysteroscope

Operative continuous
flow sheath

Distension medium
Hamou Endomat®

Diagnostic and office hysteroscopy 
instrumentation

26153 CI

26020 FA

ø 2,9 mm

26153 CO
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hysteroscopy in the physician’s office 

room. Diagnostic hysteroscopes are 

composed of a diagnostic sheath and a 

30-degree telescope is then introduced. 

The fluid medium is introduced through 

an inflow valve. The office hysteroscope 

has also an operating channel on the 

diagnostic sheath. A rubber nipple 

is placed over the aperture and the 

operating instruments are placed 

through the nipple to allow minor 

operative procedures. One of the most 

commonly used rigid hysteroscopes 

worldwide is the Office Continuous 

Flow Operative Hysteroscope, size 

5, (Karl Storz, Tuttlingen, Germany), 

based on a 2.9-mm rod–lens system 

with 30-degree forward oblique view 

and an outer diameter corresponding 

to 5.0 mm. A thinner version has been 

developed based on a 2.0-mm rod–lens 

system scope that reduces the final 

diameter of the hysteroscope to 4.0 

mm (Office Continuous Flow Operative 

Hysteroscope, size 4, Karl Storz). Both 

instruments feature two sheaths (one 

for irrigation and another one for 

suction) and an operative 5-F canal 

(approximately 1.6 mm). They are oval, 

which is ideal for atraumatic insertion 

of the scope into the cervix.

The telescope

There are many choices for the 

telescope. With advances in endoscopic 

technology,  new smal l -ca l iber 

telescopes are introduced based on 

both the rod lens system and fiberoptic 

technology that permitted these small-

diameter telescopes to project efficient 

light and also improve their resolution. 

The new hysteroscopes have a diameter 

ranging between 1.2 and 3 mm. These 

telescopes are available with different 

viewing directions:

•	 0°	 straightforward	 telescope:	

this telescope has the greatest 

application range, because it 

facilitates orientation and conveys 

an impression of the area inspected. 

The direction of view corresponds 

to the natural approach and 

the	 usual	 perspective.	 The	 0°	

telescope is generally preferred in 

laparoscopical procedures but not 

in hysteroscopy.

•	 30°	 forward-oblique	 telescope:	

this can be rotated to enlarge 

the	 field	 of	 vision.	 Use	 of	 the	 30°	

telescope can be advantageous 

in the small working area such as 

uterine cavity and very helpful in 

markedly anteflexed or retroflexed 

uteri in guiding the instrument 

atraumatically towards. Finding 

the internal tubal ostia can be 

done without making traumatic 

manoeuvre since the patient will 

not get any anesthesia. 

The sheath

The Office Continuous Flow Operative 

Hysteroscope has an oval shape 

with the size of 5 mm. The Internal 

Uterine Ostium (IUO) is normally 

oval, with a transverse main axis and 

a diameter of approximately 4 to 5 

mm. Therefore, if we want to insert a 

round hysteroscope measuring 5 mm 

in diameter through it, we need to 

modify the spatial disposition of the 

muscle fibers, potentially causing pain 

to the patient. These two hysteroscopes 

from Karl-Storz have an oval profile 

and a total diameter of between 4 

and 5 mm that conform more strictly 

to the anatomy of the cervical canal. 

Thus a simple rotation of the scope on 

the camera by 90 degrees is adequate 

to align the longitudinal main axis of 

the scope with the transverse axis of 

the IUO. 

inflow-outflow system

The continuous-flow resectoscope 

provides continuous flushing of 

distention media, resulting in better 

visualization and safer surgery. The 

distention media inflow is through the 

inner sheath and the outflow is through 

the outer sheath. In this system, the 

working channel is designed the 

same manner as for distention media 

inflow. This could influence the inflow 

resistance as the surgeon inserts his 

instrument to perform intervention. 

Resulting decrease of continuous 

inflow and therefore visibility is 

reduced because of failure maintaining 

intrauterine pressure and distention. 

Ancillary instruments

To perform hysteroscopic surgery, 

several instruments may be required, 

such as scissors, grasping forceps, 

b iopsy forceps,  catheters  and 

electroprobes. These instruments are 

usually 5-Fr in diameter and fit snugly 

in the operating channel. The most 

commonly used ancillary operative 

instruments are the semirigid type, that 

can be bent somewhat and inserted 
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into the operating channel with ease, 

targeting the area without much 

manipulation of the hysteroscope itself. 

The panoramic view of the uterine 

cavity may be impaired as they are 

fixed to the end of the endoscope 

and cannot be moved independently. 

These rigid optical instruments should 

be used selectively and only in special 

situations. Electroprobes can also be 

used to coagulate or divide tissues. 

Differently shaped electroprobes are 

available, and their use requires the 

same precautions as when using 

electricity in any other part of the 

body. New instrumentation has been 

designed to simulate the bipolar 

system by the construction

of electrodes that deliver and recover 

the electrical current at a short distance, 

producing vapor pockets that control 

the energy and vaporize tissue in the 

pathway and, therefore, do not maintain 

as much erraticity of the energy, 

should the uterus be distended with 

fluids containing electrolytes. When 

employing monopolar electrosurgery, 

only fluids devoid of electrolytes can be 

used to avoid erratic dispersion of the 

electricity and perhaps even damage 

to other organs, as the current has to 

be increased to obtain some type of 

superficial tissue damage. However, 

the new systems of vaporization that 

permit the use of electrolytes certainly 

decrease the threshold for toxicity of 

fluids and avoid acute hyponatremia 

altogether. Additionally, should the 

fluid absorbed by the patient be 

excessive, more than a liter and a half, 

then diuretics can be used liberally to 

avoid fluid overload without triggering

hyponatremia. These devices can be 

used through an operative hysteroscope 

or a small-caliber hysteroscope with an 

operating channel. 

Biopsy forceps

The availability of the new smaller 

hysteroscopes, including a 5-F operative 

channel, has enabled the surgeon 

to perform targeted hysteroscopic 

biopsies to confirm the endoscopic 

visual diagnosis. The biopsy forceps 

are placed, with the jaws open, against 

the endometrium to be biopsied; then 

they are pushed into the tissue and 

along it for about 0.5 to 1 cm, avoiding 

touching the muscle fibers. Once a 

large portion of mucosa has been 

detached, the two jaws are closed and 

the whole hysteroscope is pulled out 

of the uterine cavity, without pulling 

the tip of the instrument back into 

the channel. In this way, not only the 

tissue inside the forceps jaws but also 

the surrounding tissue protruding 

outside the jaws can be retrieved, thus 

providing the pathologist with a larger 

amount of tissue.

The technique

It is important to remember that the 

newest hysteroscopes are oval in 

shape, ideal for atraumatic insertion 

of the scope into the cervix. Distension 

of the uterus is obtained using an 

electronic suction–irrigation pump 

(Endomat® Storz) that can maintain a 

constant intrauterine pressure around 

30–40 mmHg, necessary to avoid 

overdistension of the muscle fibers 

and hence patient discomfort. Sensitive 

innervation in the uterus starts from 

the myometrium outward, while the 

endometrium and any fibrotic tissue 

present are not sensitive. This is 

the rationale behind assuring that 

the hysteroscopic procedure can be 

performed without any analgesia or 

anesthesia, as long as some basic 

rules to avoid patient discomfort are 

respected.

The vaginoscopic approach

In the vaginoscopic approach5, the use 

of a speculum and tenaculum is no 

longer necessary; the vagina, being a 

cavity, can be distended by introducing 

a distension medium, in order to locate 

the cervical canal, so there is no more 

need to ‘assist’ the introduction of 

the scope into the cervix using the 

tenaculum. 

This method, which has been defined 

as the ‘vaginoscopic approach’, has 

definitively eliminated any patient 

discomfort associated with the 

traditional approach to the uterus. The 

vagina is distended using the same 

medium (saline solution) and at the 

same pressure (around 30–40mmHg) 

as that used for subsequent distension 

of the uterine cavity. There is no need 

to close the vulvar labia using the 

fingers because the ‘weight’ of the 

liquid is enough to distend the vagina 

and provide correct visualization of 

the portio.

The obstacle of the internal cervical 

ostium

One of the major problems is the 

passage of the hysteroscope through 

the ICO, which usually represents a 

technical obstacle causing related pain 

for the patient. It has already been 

pointed out that the ICO is normally 

oval, with a transverse main axis and 

a diameter of approximately 4–5 mm. 

The new generation of hysteroscopes, 

featuring an oval profile and a total 

diameter between 4 and 5 mm, is more 

strictly correlated to the anatomy of the 

cervical canal. It is sufficient to rotate 

the	scope	on	the	endocamera	by	90°,	

to align the longitudinal main axis of 

the scope with the transverse axis of 

the ICO (Figure 1 and 2).
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Another problem for the physician 

concerns the view through the 

hysteroscope,	 deflected	 by	 12–30°	

(typical of all modern Rod Lens 

System-based hysteroscopes), which 

is particularly useful inside the uterine 

cavity but can complicate insertion 

of the scope into the narrow cervical 

canal. In fact, what the endoscopist 

sees positioned in the middle of the 

screen	 is,	 in	 reality,	 located	 30°	 (or	

12°,	 depending	 on	 the	 scope)	 lower.	

Therefore, the required image (i.e. the 

cervical canal) should appear in the 

lower half of the screen and not in its 

center (Figures 3 and 4). In this way, the 

scope will be located in the middle of 

the canal, avoiding stimulation of the 

muscle fibers. 

Distention of the uterine cavity

The approach used to insert the scope, 

the diameter of the hysteroscope and 

the distension of the uterine cavity 

are all factors of extreme importance 

in reducing patient discomfort during 

an outpatient examination. A correct 

flow of between 200 and 350ml/min, 

together with negative aspiration of 

around 0.2 bar, is normally sufficient 

Picture 1. External ostium uteri at vaginoscopic approach

to obtain good dilatation of the 

uterine cavity, at approximately 30–40 

mmHg16. These values, lower than 

the 70 mmHg present within the tubes 

for the abdominal counter-pressure6, 

prevent the distension medium from 

passing into the abdomen, and thus 

eliminate pain and the risk of vagal 

reflex. 

Distention media

The ideal distention medium is isotonic, 

non-haemolytic, non-conductive and 

non-toxic, is rapidly cleared from the 

body and provides ample visualization. 

However there is no perfect distention 

medium, and the choice will depend 

on patient profile, type of procedure 

(diagnostic or operative), as well as 

surgeon preference. 

Carbondioxide

Carbondioxide is commonly used as 

distention medium and provides an 

excellent view into the uterus. Since it is 

a gas, it is easy to infuse but is the least 

messy of all distention media. 

The use of CO2 gas requires electronic 

monitoring of the intrauterine gas 

pressure and the rate of gas being 

delivered (Figure 3.1). CO2 gas is highly 

diffusible and soluble, permitting 

the continuous elimination of small 

quantities of intravasated gas by 

the lungs, using the buffer capacity 

of the blood circulation as gas is 

continuously intravasated. With 

excessive amounts of intravasation, 

particularly if excessively high flow 

rates are used and if the intrauterine 

pressure markedly exceeds the mean 

arterial pressure, decompensation 

may occur. Therefore it is important 

to use machines specifically designed 

for hysteroscopy which can calibrate 

not only the flow of the gas to around 

40–50ml/min, but also intrauterine 

pressure (not to exceed 150mmHg). 

Most hysteroscopic examinations 

can be performed at a flow rate of 

approximately 30–40ml/min with 

intrauterine pressure at approximately 

60–70mmHg. CO2 gas insufflation has 

several advantages a ‘clean’ medium, 

permitting excellent visualization as 

there is no interposition of a substance 

to cause refraction, and adequately 

maintains distention of the uterine 

cavity. Nonetheless, there are some 

disadvantages, particularly when used 
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for operative procedures. If CO2 gas 

is mixed with blood, it may produce 

bubbling, which is cumbersome and 

may obscure the view. 

low viscosity fluids

Low-viscosity fluids are useful during 

operative procedures as they permit not 

only washing of the uterine cavity, but 

also lavage of the blood clots and debris 

that may form during an operation. 

These fluids are of two types: those 

containing electrolytes; and those that 

do not. Low-viscosity fluids containing 

electrolytes, specifically sodium in 

the form of sodium chloride (NaCl), 

are used when operative procedures 

are performed with mechanical tools 

or lasers that require no electricity. 

The presence of electrolytes makes 

the procedure somewhat safer and 

prevents hyponatremia, should 

excessive amounts of fluid be used 

and absorbed. The quantity of fluid 

used should be carefully monitored, 

with measurement of the amount of 

fluid instilled and recovered to permit 

estimation of the amount of fluid 

absorbed by the patient. The most 

commonly used electrolyte-containing 

fluids for uterine distention are normal 

saline (0.9% NaCl), dextrose 5% in 

50% saline solution (0.45% NaCl) and 

Ringer’s lactate solution. All are equally 

effective in distending the uterine cavity 

and providing good visualization. 

Because these fluids are usually 

packaged in plastic bags containing 

1000 ml, some positive pressure 

is necessary to distend the uterus 

adequately as gravity pressure is not 

sufficient under these circumstances. 

Alternatively, a mechanical pump such 

as those that measure fluid pressure 

and flow rate can be used, limiting the 

intrauterine pressure to no more than 

100–120 mmHg. Nonetheless, even 

with such pumps, special care should 

be taken to monitor inflow and outflow 

to estimate the amount of unrecovered 

fluid.

While the use of isotonic fluids with 

electrolytes is permitted, with the 

systems mimicking a bipolar system, it 

is important to remember that excessive 

saline solution, if not monitored, 

may still produce pulmonary edema. 

Furthermore, when excessive saline 

solutions are used and the urine 

output is not well monitored, the 

patient may excrete hypertonic saline 

and instigate what is known as a 

desalination process. This process 

involves the excretion of hypertonic 

urine, usually accompanied by sodium 

and potassium, and liberation of free 

water in the intravascular tree that 

not only may contribute to pulmonary 

edema but also may produce a delayed 

hyponatremia. Therefore, it is important 

to monitor and determine precisely 

the amount of fluid not recovered, 

and if this is excessive, say, 1.5–2 L, 

From Contributor

Figure 1. Perspective view of 

the internal cervical os and the 

hysteroscope profile in a traditional 

introduction. a, cervix; b, internal 

cervical os; c, hysteroscope profile

Figure 2. Perspective view of 

the internal cervical os and the 

hysteroscope profile after 90° 

rotation of hysteroscope

Figure 3. Wrong view on the 

screen, corresponding to wrong 

alignment of the instrument with 

the cervical canal

Figure 4. Correct view on the 

screen, corresponding to correct 

alignment of the instrument with 

the cervical canal
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evaluation of electrolytes must be 

carried out and instruction given to the 

patient upon discharge to report any 

unusual symptom or sequela such as 

disorientation or persistent nausea or 

vomiting, as these sequelae may be 

delayed 18–24 h after the procedure.

Low-viscosity fluids without electrolytes 

are required during electrosurgery 

with either the hysteroscope or 

resectoscope. Electrolytes are excellent 

conductors, but may disperse the 

electrical output erratically so that the 

desired effect on tissues may not be 

safely obtained. These fluids include 

dextrose 5% in water, glycine 1.5%, 

sorbitol 3%, a combination of sorbitol 

2.8% and mannitol 0.5% and, finally, a 

mannitol 5% solution. Despite some 

differences in the osmolality of these 

substances, for practical purposes and 

for visualization, there are no major 

differences. Ideally, the solution should 

not change either plasma osmolality 

or plasma electrolytes; because 

these fluids contain no electrolytes, 

hyponatremia may occur if excessive 

amounts are absorbed by the patient. 

Mannitol 5%, an osmotic diuretic, 

decreases this risk; nonetheless, in the 

acute state, sodium may be lost and, 

therefore, careful monitoring of these 

patients is required.

low-viscosity fluids offer several 

advantages.

They can clear debris, mucus and 

blood clots from the operative field 

and continuously wash the uterine 

cavity, permitting good visualization. 

Should the mechanism be faulty 

and leakage of fluid occur, it will be 

immediately visible, and the fluid 

instilled and recovered can easily 

be measured. Because these fluids, 

particularly those without electrolytes, 

may be intravasated, care should be 

taken to monitor meticulously the 

amount of fluid not recovered to alert 

the practitioner to intravasation and 

absorption by the patient.  

Although low-viscosity fluids may 

cross the Fallopian tubes, in general, 

the amount needed to distend the 

uterus is small and should not cause 

serious problems in the patient. 

In addition, when fluids without 

electrolytes are used, fluid deficits 

should be carefully monitored, as 

well as serum sodium, in view of the 

possibility of hyponatremia when 

excessive absorption occurs. 

High-viscosity fluids

The most commonly used high-

viscosity fluid is dextran with a 

high molecular weight (MW) – 70 

000 MW – in a 10% water solution. 

This medium is highly viscous and, 

therefore, only small amounts are 

usually required for an examination 

as the flow is slow on entering or 

exiting the uterine cavity. Dextran 

provides excellent visualization due 

to its high refractory index, and offers 

an excellent alternative to distention 

of the uterus when bleeding occurs in 

the uterine cavity, as it does not mix 

with blood. Usually, examination can 

be performed despite a small amount 

of bleeding. Because dextran is a 

hyperosmotic solution, intravasation 

of excessive amounts may precipitate 

serious effects, such as pulmonary 

edema of non-cardiogenic origin 

and even coagulopathies due to 

changes produced in the cascade 

of coagulation factors. Dextran, 

however, is not used frequently at 

present.

Pumping system

Although it is evident that some type 

of mechanical pump is necessary 

to deliver these fluids safely and 

effectively, as yet, there is no such 

pump that is practical, totally safe 

and inexpensive. Specific intrauterine 

transducers are necessary for adequate 

measurement of intrauterine pressure, 

flow rate and the amounts of fluid 

injected, recovered and potentially 

absorbed by the patient.

A correct flow of between 200 and 

350 mL/min, together with a negative 

aspiration pressure of around 0.2 bar, 

is normally sufficient to obtain good 

dilatation of the uterine cavity with 

anintrauterine pressure of appro-

ximately 30 to 40 mm Hg. These 

pressures are lower than the 70-mm 

Hg pressure within the tubes, thus 

preventing the distention medium from 

passing.

into the abdomen and potentially 

causing pain or triggering a vagal 

reflex. Liquid distention is normally 

used together with an electronically 

controlled irrigation and suction 

device (e.g., Endomat; Karl Storz). The 

different parameters on the device 

(flow, pressure, aspiration) are set to 

obtain an average distention of 24 to 

45 mm Hg.  Moreover, to perform even 

basic operative procedures (biopsies), 

the use of a continuous-flow system 

together with an electronic suction–

irrigation device is extremely important 

to ensure a clear view in cases of 

bleeding or debris.

Fluid collection drape

Plastic pouches can be modified and 

added to drapes or attached to the 

patient to permit adequate collection 

of fluid. These pouches are attached to 

special suction machines via large-port 

tubes that permit accurate recovery of 

this fluid into calibrated containers to 

measure the total outflow.

From Contributor

Edisi Oktober 2014 11



Morcellation in hysteroscopy8

Although hysteroscopic loop-electrode 

resectoscopy provided a reliable method 

for removing intrauterine pathology for 

many years, however the distension 

media issues, risks of perforation, 

and visual field limitation created by 

resected chips have encouraged the 

development of alternate treatment 

methods. One of alternative method 

is hysteroscopic morcellation. Based 

on an orthopedic arthroscopic tissue 

shaver in arthroscopy, Dr. Mark Hans 

Emanuel of The Netherlands was able 

to create a first-generation device that 

used mechanical energy rather than 

electrical energy to resect uterine 

tissue.

Regardless of the methodology used 

to resect intrauterine pathology, it 

is important to calculate that in crea-

sing pathology diameter yields an 

exponential rather than linear increase 

in volume of the resected tissue. 

With loop resectoscopy, the amount 

of tissue removed per minute will 

depend on (1) how quickly the surgeon 

deploys each pass of the loop, (2) 

how much tissue each bite with the 

loop resects, and (3) how quickly the 

tissue chips can be removed from the 

uterine cavity. With hysteroscopic 

morcellation, the amount of tissue 

removed per minute will only be a 

function of (1) how much contact the 

cutting window maintains with the 

mass and (2) how quickly the device 

can cut tissue and aspirate it out. 

Because the devices’ cutting speeds 

are relatively fixed by their design 

characteristics, minimizing procedure 

time mostly depends on maintaining 

tissue contact between the cutting 

window and the pathology. The 

MyoSure system and TRUCLEAR™ 

system rely on a suction-based, me-

cha nical energy, rotating tubular 

cutter system rather than the high-fre-

quency electrical energy historically 

used by resectoscopy systems to 

remove intrauterine tissue. MyoSure 

system has a smaller 2.5-mm inner 

blade that rotates and reciprocates 

within a 3-mm outer tube at speeds 

as high as 6000 rpm and presents 

an outer bevel rather than an inner 

bevel on the rotating blade edge. 

TRUCLEAR™ uses a single-use rigid 

metal inner tube with cutting edges 

that rotate and/or reciprocate within 

a 3-mm rigid metal outer tube. The 
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From Contributor

outer tube incorporates a side-facing 

cutting window at its distal end. 

Suction is applied to the inner tube and 

tissue is then pulled into the cutting 

window as the inner tube rotates at 

1100 rpm. The resected tissue is then 

aspirated into a collecting pouch for 

later histopathologic analysis.

Morcellation Versus Resectoscopy

For polyps and Type I and Type II 

submucous myomas, hysteroscopic 

morcellation has been demonstrated 

to be both faster and easier to learn 

than traditional resectoscopy. Emanuel 

and colleagues9 showed in their earliest 

published trial with a hysteroscopic 

morcellation device, a significant re-

duction in operating room time when 

removing polyps and Type I and Type 

II submucous myomas. Using the 

MyoSure device, Miller and coworkers 

reported average polyp morcellation 

times of 37 seconds and average 

myoma morcellation times of 6.4 

minutes for Type 0, I, and II myomas 

with a mean diameter of 31.7 mm in 

an office setting using local anesthesia 

with average pain scores < 1 using the 

Wong-Baker Faces Rating Scale (no 

pain = 0; worst pain = 10)10.
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Advertorial

Bonfils Intubation Endoscope

Keselamatan pasien dimasa yang 

akan datang menjadi masalah 

yang paling penting dan 

utama dalam perkembangan sistem 

kesehatan Indonesia. Komitmen ini 

telah disam pai kan oleh para pakar 

anestesiologi me lalui organisasinya 

“PERDATIN” yang bersepakat 

dalam “Deklarasi Indonesia tentang 

Keselamatan Pasien di Anes tesiologi” 

pada Februari 2013 lalu. Dengan 

demikian, No Excuse for Not Saving 

Patient in Unexpected Difficult Airway 

Management, menjadi sebuah tujuan 

pokok.

Seperti halnya dalam manajemen 

pernafasan pasien, hal ini 

merupakan tanggung jawab 

terbesar anestesiologis karena 

penanganan kesulitan pernafasan 

ini sangat menentukan kese la matan 

pasien. Untuk mendapatkan dan 

mengoptimalkan hal tersebut, tidak 

dipungkiri dibutuhkan investasi 

instrumen yang berkualitas sebagai 

penjamin keberhasilan dalam 

menejemen pernafasan yang baik.

Bonfils intubation Endoscope

Terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam inventasi 

instrumen, yaitu:

1. Mampu bekerja dalam keadaan 

pena nganan “unexpected difficult 

airway”, se perti pasien dengan 

cidera tulang belakang, cidera 

maxilofacial, tumor tonsil, dan 

lain-lain.

prediksi dan klasifikasi Mallapati

prediksi dan klasifikasi Cormack & Lehane

Modalitas instrumen yang 
baik di butuhkan dalam 
manajemen pernafasan 
pasien anastesiologi. 
Bonfilis intubation 
endoscop, bisa menjadi 
solusi.
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2. Visualisasi yang optimal untuk 

memi ni malisasi komplikasi dalam 

managing difficult airway.

3. Fleksibilitas, potabilitas, dan 

mobilitas suatu alat. Dimana 

hal ini berkaitan dengan kasus 

difficult airway yang dapat terjadi 

kapan dan dimana saja. 

solusi Tepat

Karl storz memiliki instrumen dan 

solu si untuk menjamin kesuksesan 

difficult airway management. Salah 

satunya adalah Bonfils Intubation 

Endoscope. 

Bonfils merupakan instrumen 

untuk in tubasi yang tidak hanya 

untuk pasien yang me miliki struktur 

oral yang normal (normal difficult 

airway), namun instrumen ini 

menjadi rekomendasi utama dalam 

pena nganan difficult airway untuk 

pasien dengan struktur oral yang 

sulit (unexpected difficult airway), 

pergerakan leher yang terbatas, pre-

diksi dan klasifikasi Mallapati, dan 

Cormack & Lehane kelas IV. 

Dengan segala keterbatas an kondisi 

pasien, bonfils memungkinkan 

tube endotra ceal (ETT) tetap dapat 

diinsesikan pada tra kea dengan cepat 

dan supply oksigen dapat di dapatkan 

oleh pasien memungkinkan res pi rasi 

mekanis atau buatan pada penangan-

an difficult airway dalam waktu yang 

singkat.

Pengamatan secara langsung dapat 

di la kukan melalui bagian okular 

(eyepiece) bon fils, namun kamera 

head juga dapat di tam bahkan untuk 

menampilkan gambar tin dakan 

penanganan difficult airway ke mo-

ni tor untuk memfasilitasi sarana 

edukatif bagi praktisi lain atau untuk 

keperluan pen dokumentasian. 

Keduanya memungkinkan 

pengendalian visual secara langsung 

pada saat tindakan penanganan 

difficult airway.

Bonfils memiliki diameter 3.5 

mm hing ga 5.5 mm dan panjang 

40 cm yang dapat menampilkan 

gambar yang tajam karena terdiri 

dari fiber optik dengan kualitas 

gambar tinggi 35.000 pixel. Sumber 

cahaya LED mobile memberikan 

cahaya yang dihantar kan melalui 

light bundleke distal optik se hingga 

dapat memberikan penerangan 

meskipun dalam keadaan emergency, 

tidak akan gelap. Selain itu, sudut 

pandang	distal	110°	akan	memperluas	

pandangan operator.

Ujung bonfils didesain membengkok 

400 karena disesuaikan dengan 

anatomi mulut manusia, sehingga 

memudahkan bonfils masuk hingga 

mencapai vocal cord. Bonfils juga 

dilengkapi dengan tube holder 

yang berfungsi untuk mengalirkan 

oksigen pada saat proses insersi 

bonfil. Sehingga dalam keadaan 

darurat, pemberian oksigen dengan 

segera dapat dilakukan tanpa harus 

menunggu ETT diposisikan dengan 

sem pur  na pada trakea.

Dengan bentuk yang sedemikian rupa, 

operator dapat mengoperasikan alat 

ini tan pa bantuan orang lain. Bonfils 

juga yang mudah dibawa (portabel), 

ergonomis, dan mudah dalam 

perawatan, dengan menggu nakan 

disinfektan, gas et-O, steris atau 

sterrad.

Pada saat penyiapan alat sebelum 

tin dak an penanganan difficult airway, 

ujung en doskopi Bonfils ditarik ke 

Advertorial
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dalam kurang le bih 5 mm dari distal 

akhir ETT untuk men cegah kerusakan 

jaringan karena kontak langsung 

dengan Bonfils. Anestesi lokal, yang 

biasanya berupa lidokain 10%, dibe-

rikan kepada pasien secara oral-

spray. Oral insersi bonfils kemudian 

dapat diterapkan pada pasien baik 

dalam posisi tidur maupun bangun 

melalui dua teknik tergantung pada 

struktur oral dari pasien:

1. Teknik midline

Teknik ini digunakan untuk 

penanganan difficult airway pada 

pasien normal. Teknik ini dilakukan 

dengan cara insensi bonfils melalui 

sisi medial mulut ke arah posterior 

hingga mencapai uvula. Bonfils, 

kemu dian, diinsersi ke arah inferior 

hingga epi glotis terlihat, dan berakhir 

pada saat tepat di depan vocal 

cord. 3 ml lidokaine 2% kemu dian 

diinjeksikan melalui tube holder 

untuk anestesi lokal laryng dan 

trakea. ETT didorong masuk ke dalam 

vocal cord dan trakea, pada saat 

yang bersamaan bonfils dapat ditarik 

keluar dari mulut dan proses supply 

oksigen melalui ETT dimulai.

2. Teknik retromolar

Teknik ini digunakan untuk 

penanganan difficult airway pada 

pasien yang memiliki masalah 

dalam membuka mulut (< 1 cm) 

atau unexpected difficult airway 

lain. Teknik ini pada dasarnya sama 

dengan teknik midline, namun pada 

teknik retromolar insersi bonfils 

dilakukan melalui sisi lateral korner 

mulut menuju ke hypopharynx 

hingga ke vocal cord. 

Sebagai pelengkap untuk 

menunjang sarana edukasi atau 

pendokumentasian, maka C-CAM 

head kamera dan C-MAC monitor 

atau C-HUB dapat ditambahkan 

untuk menampilkan gambar tindakan 

penanganan Airway Management.

C-CAM Head kamera

C-CAM merupakan kamera CMOS 

high-grade yang memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: 

•	 1-Chip	CMOS	Head	kamera

•	 Resolusi	640	x	480	(Resolusi	VGA)

•	 Aspek	rasio	4:3

•	 Kompatibel	dengan	seluruh	

endoscope Karl Storz

Dengan C-CAM head kamera, 

Bonfils dapat dikoneksikan dengan 

imaging processor untuk memproses 

gambar dan ditampilkan dalam 

suatu monitor. C-CAM head kamera 

tidak mengurangi fitur “mobile” dari 

bonfils, karena C-CAM head kamera 

juga bersifat portabel.

imaging Processor dan Monitor

Terdapat dua jenis imaging processor 

dan monitor menjadi pilihan investasi 

untuk menampilkan gambar tindakan 

penanganan Airway Management.

1. C-MAC Monitor

Bonfils yang telah disambungkan 

dengan C-CAM Head kamera, 

Teknik Midline

Teknik Retromolar

Advertorial
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kemudian dapat disambungkan 

langsung pada C-MAC Monitor 

sebagai penampil gambar. Ukuran 

C-MAC monitor yang relatif tidak 

besar, juga memungkinkan untuk 

dipindahkan dengan mudah sehingga 

melengkapi fitur “mobile” pada 

keseluruhan sistem yang digunakan 

untuk tindakan penanganan airway 

management. C-MAC tidak hanya 

dapat menampilkan gambar saat 

tindakan namun dengan SD slot 

yang dimilikinya, mampu merekam 

gambar. C-MAC monitor memiliki 

spesifikasi sebagai berikut:

•	 Memiliki	ukuran	layar	7”

•	 Memiliki	resolusi	VGA

•	 Menggunakan	baterai	Li-ion	yang	

dapat diisi ulang

•	 Dilengkapi	dengan	Ultra	II	dan	HC	

SD card untuk menyimpan video 

dan gambar 

•	 Tombol	yang	dilengkapi	petunjuk	

sehingga mudah digunakan

•	 Tahan	gomcangan	karena	

dilindungi oleh plastic ABS

2. C-HUB

 C-Hub merupakan imaging processor 

yang dapat dihubungkan pada 

PC atau laptop secara langsung 

sebagai penampil gambar melalui 

koneksi USB/S-VHS. Bonfils yang 

telah disambungkan dengan C-CAM 

Head kamera, kemudian dapat 

disam bungkan pada C-HUB dan 

dihubungkan dengan komputer 

sebagai penampil gambar.  

Advertorial

C-HUB tidak hanya mampu 

mengkonek sikan produk nonmedical 

grade de ngan medical-grade 

dengan tanpa mengu rangi kualitas 

penampilan gambar, namun produk 

ini juga memiliki harga yang relatif 

terjangkau tanpa mengurangi 

nilai dari keseluruhan sistem 

yang digunakan untuk tindakan 

penanganan airway management. 

Selain itu, C-HUB juga melengkapi 

fitur “mobile” dari set alat difficult 

airway management karena 

ukurannya yang kecil.

Bonfils Intubation Endoscope 

merupa kan produk Karl Storz yang 

efektif digu nakan dalam tindakan 

penanganan difficult air way pada 

pasien baik yang memiliki ka rakter 

normal difficult airway maupun 

unexpected difficult airway yang 

cepat, aman, dan cost-efective serta 

durable. (Ratih A)

C-HUB™

C-CAM™

C-MAC™ Monitor

Monitor

Airway CookpitLaptop

OR1™
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Special Feature:

Eyepiece/Monitor
Optimal learning curve
Simple and fast to clean

Can be performed by a person
Can be used for unexpected difficult airway

Suitable for both awake and sleeping patients

Robust Construction can be used in prehospital settings

“Grab and Go” thanks to mobile LED battery light source

Retromolar and midline approach (w and w/o blade support)

Breakthrough in difficult airway management

Distal optic is covered
by the light carriers

Adjustable Tube
Connection with
Oxygen Connector

5mm of the ETT distal end
to prevent damage
of the tissue the tip
of the BONFILS

Contact Us:
PT. Advance Medicare Corpora

Karl Storz Exclusive Distributor in Indonesia
Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok B-26

Jl. Gajah Mada 3-5, Jakarta 10130 
Ph : 021-63861505 • Fax: 021-63861506

Email: amc@advancemedicorp.com
www.advancemedicorp.com



Main Topic

Diskusi mengenai fistula ani 

dapat kita lihat pada literatur 

kedokteran yang berasal dari 

tahun 400 SM. Meski demikian, fistula 

tetap menjadi topik yang hangat hingga 

sekarang dan masih menjadi kasus 

yang menantang bagi para dokter di 

seluruh dunia. 

Pasien dengan fistula dapat menge-

luhkan keluarnya cairan perianal yang 

berbau busuk, gatal, abses berulang, 

demam, atau nyeri di daerah perianal 

akibat tersumbatnya saluran. Nyeri 

dapat timbul baik saat duduk, bergerak, 

buang air besar, bahkan saat batuk 

sekalipun. Nyeri dapat ringan hingga 

berat dan dirasakan terus menerus 

sepanjang hari. Tak pelak lagi, hal ini 

tentu dapat menurunkan kualitas hidup 

dan produktivitas penderitanya, yang 

sebagian besar adalah orang dengan 

usia produktif.

Meski nyeri dapat berkurang atau 

hilang dengan sendirinya jika ter-

bentuk saluran keluar baru tetapi ini 

berarti kompleksitas fistula semakin 

bertambah. Rasa tidak nyaman juga 

tetap ada dan saluran keluar yang 

Mentoknya Terapi Fistula Ani
Hingga saat ini, pembedahan adalah modalitas terapi yang menjadi pilihan saat 
menghadapi kasus fistula. Sejak dahulu, fistula ani adalah penyakit yang cukup 
umum dijumpai.

menimbulkan masalah kebersihan. 

Jika tidak diobati, fistula yang terinfeksi 

berulang kali dapat menimbulkan 

masalah sistemik seperti sepsis hingga 

mencetuskan terjadi nya keganasan. 

Pengobatan dengan obat-obatan tidak 

dapat membantu menutup fistula. 

Pengobatan dengan herbal telah 

diperkenalkan oleh ahli pengobatan 

India di zaman dahulu, yaitu oleh 

Sushruta. Meski pengobatan ini masih 

diwariskan selama bertahun-tahun, 

tetapi efektivitasnya belum dapat 

dibuktikan dan tidak menutup ke mung-

kinan fistula kambuh kembali.
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Main Topic

Teknik-teknik pembedahan fistula

Pengobatan fistula diindikasikan 

pada pasien yang mengalami gejala, 

terutama yang mengalami sepsis 

anorektal yang berulang kali. Jika pasien 

tidak mengalami gejala apapun dan 

fistula ditemukan pada pemeriksaan 

rutin, maka tidak diperlukan terapi. 

Pembedahan untuk memperbaiki 

fistula tidak boleh dilakukan pada 

saat terjadi abses anorektal (kecuali 

fistulanya terletak di superfisial dan 

saluran terlihat dengan jelas). Pada 

fase akut, insisi dan drainase sederhana 

sudah cukup untuk mengatasi abses. 

Dengan penanganan ini, hanya 7-40% 

kasus yang akan mengalami fistula. 

Risiko terjadinya sepsis anal yang 

rekuren dan pembentukan fistula akan 

meningkat 2 kali lipat jika abses terjadi 

pada pasien berusia kurang dari 40 

tahun dan hampir 3 kali lipat pada 

pasien non-diabetik. 

Fistula dapat memiliki beberapa 

saluran keluar, sehingga membuat 

pem bedahan menjadi lebih sulit. 

Kita dapat mengira-ngira anatomi 

suatu fistula melalui Goodsall rule, 

yang membagi fistula menjadi dua 

bidang transversal. Fistula dengan 

saluran keluar nya terletak anterior dari 

garis ini, umum nya memiliki saluran 

lurus menembus linea dentata yang 

berbentuk melingkar. Sedang kan fistula 

yang saluran keluarnya terletak di 

posterior garis ini akan berjalan meng-

ikuti lengkung ke arah garis tengah 

posterior. Hal ini tidak berlaku pada 

fistula de ngan saluran keluar yang 

terletak lebih dari 3 cm dari gerbang 

anus.

Hingga saat ini, pembedahan adalah 

mo dalitas terapi yang menjadi pilihan 

saat meng hadapi kasus fistula. Namun, 

bukan berarti  setelah dioperasi 

fistula tidak lagi dapat menimbulkan 

komplikasi. Pembedah an dapat menim-

bulkan masalah baru seper ti retensi 

urine, perdarahan, pembentukan 

abses, tidak dapat menahan cairan dan 

flatus, dan kambuhnya fistula.

•	 Fistulotomi

Teknik fistulotomi dapat dilakukan 

untuk kasus-kasus fistula primer. 

Pada cara ini, probe dimasukkan ke 

dalam saluran menembus kedua ujung 

saluran. Kemudian, kulit, jaringan 

subkutan, dan sfingter interna yang 

ada di atasnya dipotong menggunakan 

scalpel atau kauter, sehingga seluruh 

bagian saluran terbuka. Jika fistula 

memiliki letak rendah di dekat anus, 

sfingter interna dan bagian submukosa 

sfingter eksterna dapat dibuka se-

demikian rupa tanpa memenga ruhi 

kontinensia. Kuretase dapat dilakukan 

untuk menyingkir kan jaringan granulasi 

di dasar saluran. Agar bagian dalam 

saluran dapat sembuh sebelum bagian 

luarnya tertutup, dapat dilakukan 

eksisi lokal di ku lit bagian luar saluran. 

Marsupialisasi kedua ujung dikatakan 

juga dapat mempercepat masa 

penyembuhan.

•	 Seton

Seton adalah benang, karet atau 

benda lain yang disisipkan ke dalam 

fistula selama beberapa waktu agar 

fistula tetap terbuka dan isinya dapat 

mengalir keluar. Seton dipasang untuk 

merangsang pembentukan fibrosis 

dan memberi waktu agar fistula dapat 

sembuh. Seton memang merupakan 

terapi yang telah digunakan sejak 

zaman Hipokrates, tetapi terbukti 

bermanfaat untuk kasus fistula yang 

kompleks, yang sering kambuh atau 

sudah pernah menja lani prosedur 

fistulotomi sebelumnya, pada fistula 

anterior pada wanita, tekanan sfingter 

prabedah yang kurang baik, dan 

pada pasien fistula akibat penyakit 

Crohn atau yang mengalami gangguan 

imunitas. 

•	 Sumbat	dan	perekat

Berkat bioteknologi, saat ini tersedia 

perekat jaringan dan sumbat yang 

dapat digunakan untuk menutup saluran 

fistula. Secara teoretis, kedua modalitas 

ini dapat menghindarkan pasien dari 

inkontinensia pasca operasi. Selain itu, 

terapi ini lebih disukai pasien karena 

Minimal thermal spread
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merupakan tindakan yang tampak 

kecil, meski pada awal terapi biasanya 

juga memerlukan pemasangan seton 

sebelum prosedur dilakukan. Namun, 

walaupun penggunaan perekat banyak 

dipilih karena dinilai lebih nyaman, bebe-

rapa studi me nun juk kan bahwa angka 

kekam buhan pada prosedur ini cukup 

tinggi. Sedangkan pada penggunaan 

sumbat, di per lukan pengukuran akurat 

ukuran kedua ujung saluran. Sumbat 

juga dikontrain dika sikan pada abses 

atau infeksi akut, fistula simpleks, alergi 

terhadap produk babi, serta pada kasus 

fistula kantong vaginal dan fistula 

rekto-vaginal.

•	 Flap	

Prosedur ini hanya dilakukan pada pasien 

dengan fistula kronik letak tinggi de ngan 

indikasi sama dengan penggunaan se-

ton. Cara ini memiliki keunggulan karena 

pro sedur hanya dilakukan sebanyak 

satu kali dengan kerusakan minimal. 

Namun, kerugiannya adalah angka 

kesuksesan yang rendah pada pasien 

dengan penyakit Crohn atau infeksi akut. 

Prosedur ini diawali dengan fistulektomi 

total, diikuti dengan pembuangan 

saluran-saluran primer dan sekunder 

dan eksisi total ujung internal fistula. 

Setelah itu baru dilakukan flap mu-

ko muskular. Defek pada otot bagian 

dalam ke mudian ditutup menggunakan 

benang absorbable, dan flap kemudian 

dijahit ke bagian dalam sehingga 

garis jahitan tidak tumpang tindih 

dengan otot yang sedang dalam proses 

penyembuhan.

•	 LIFT

LIFT atau ligation of the intersphincteric 

fistula tract adalah prosedur untuk 

fistula transfingterik yang kompleks. 

Prosedur ini dilakukan untuk menutup 

saluran dalam dan menyingkirkan 

jaringan kriptoglandular yang menjadi 

biang keladi terjadinya fistula. Tindakan 

ini dapat dilakukan baik pada fistula 

kompleks maupun fistula yang rekuren. 

Dalam prosedur ini, dilakukan insisi 

pada lekuk antarsfingter dan ahli 

bedah mencari saluran antarsfingter 

lalu mengisolasinya. Setelah diisolasi, 

saluran antarsfingter di dekat bagian 

dalam saluran dan pengeluar an saluran 

intersfingter diligasi, semua jaringan 

granulasi di saluran fistula yang tersisa 

dikuret, dan kemudian bagian otot 

sfingter eksterna yang rusak dijahit.

Bagai pisau bermata dua

Tujuan pembedahan pada fistula 

adalah untuk mengobati infeksi, 

menyingkirkan saluran fistula, dan 

menghindari kambuh atau menetapnya 

fistula sambil memper ta hankan fungsi 

sfingter sebaik mungkin. Struk tur fistula 

yang berbentuk tubulus me  mang 

mempermudah dilakukannya fistu-

lotomi atau fistulektomi. Meski demi-

kian, pemilihan tindakan yang dilakukan 

sa ngat bergantung pada ketebalan otot 

sfingter yang ditembus, karena tindakan 

ini dapat menyebabkan inkontinensia 

Main Topic
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fekal, mulai dari yang ringan hingga 

sama sekali total. 

Risiko kerusakan otot ini menjadi 

per hatian utama dalam melakukan 

pembe dah an. Karena itu, hal ini 

tentu menjadi masalah pada fistula 

yang kompleks. Fistula kom pleks 

melibatkan otot yang cukup banyak 

dan luas, dan jika memiliki banyak 

saluran, ada kemungkinan bahwa ada 

saluran yang terlewat. Belum lagi jika 

disebabkan oleh keganasan, jaringan 

yang rapuh dapat mempersulit 

dilakukannya pembedahan. 

Selama bertahun-tahun, ahli bedah 

mencari metode pembedahan yang 

tepat dan efektif unutk mengatasi 

fistula ani. Fistu lotomi sederhana, 

yaitu pembukaan total saluran yang  

menghubungkan kedua ujung dan 

pembukaan ujung utama di bagian 

dalam, memberikan angka kesukses an 

sebesar 95%. Pembedahan ini dapat 

diikuti dengan marsupialisasi saluran 

meng gu nakan benang absorbable, 

yang  terbukti mempersingkat masa 

penyembuhan dengan berkurangnya 

ukuran luka. Sekilas, terapi ini tampak 

sebagai terapi yang ideal. Namun 

kenyataannya fistula ada berma-

cam-macam, dan fistulotomi hanya 

cocok dilakukan pada kasus-kasus 

fistula simpleks, yang jumlahya hanya 

sekitar 45% dari seluruh kasus fistula. 

Fistulotomi juga dapat menyebabkan 

inkontinensia,  sekal ipun pada 

kasus fistula simpleks. Ini akan 

menjadi dilema pada pengobatan. 

Pasalnya, pasien dapat sembuh 

dengan pembedahan agresif, tetapi 

mengorbank an k ekuatan otot 

sehingga terjadinya inkontinensia. Di 

sisi lain, jika kita hanya menerapkan 

terapi konservatif, inkontinensia 

mungkin tidak terjadi, tetapi fistulanya 

juga akan terus ada atau kambuh terus 

menerus. (dr. Eva Melinda)

Main Topic

Edisi Oktober 2014 21



Multifunctional Image and Video Recorder
Recording images up to FULL HD quality
Recording videos up to FULL HD quality
Recording of Images and Videos via camera head, keyboard
and the front panel
Enter patient data incombination with the keyboard
Storage of data on an external thumb drive or the internal
data hard drive

•
•

•
•
•
•
Functions and capabilities

Setup Recording
indikator

Patient
Data

Big impact in small Package

Small, Smart, and Simple

Contact Us:

Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok B-26
Jl. Gajah Mada 3–5, Jakarta 10130 

Phone: +62-21-63861505; Fax: +62-21-63861506

AIDA mini is a new entry-level solution from KARL STORZ
for capturing image and video data in the endoscopy



Main Topic

Jika ada penyakit yang berulang 

kali  di operasi tapi kambuh 

berulangkali juga, mung kin itu 

adalah fistula. Hingga kini, ada ber bagai 

cara pembedahan yang dikem bang-

kan untuk mengatasi fistula ani, tetapi 

tidak ada yang berhasil 100%. Bahkan, 

banyak di antaranya yang terpaksa 

harus kembali dengan keluhan yang 

sama atau lebih berat.

Fistula ani

Secara etimologi, kata fistula berasal 

dari istilah Yunani yang berarti “pipa” 

atau “sa luran”. Istilah ini kemudian 

diadaptasi ke du nia kedokteran untuk 

menyatakan salur an yang meng-

hubungkan dua organ atau pem buluh 

yang pada keadaan normal tidak ter-

hubung. Salah satu fistula yang paling 

a krab dengan para ahli bedah adalah 

fistula ani.

Fistula ani adalah saluran abnormal 

yang menghubungkan antara saluran 

anus de ngan kulit di daerah perianal. 

Sebagian be sar kasus fistula terbentuk 

melalui proses infeksi kriptoglandular, 

yang terjadi akibat tersumbatnya kripta 

anus oleh kotoran atau feses yang 

padat atau keras. Akibatnya, kelenjar 

di daerah anus menjadi terinfeksi 

dan membentuk abses di ruang antar 

sfingter, dan akhirnya pecah dan mem-

Parks, Gordon, dan Hardcastel mem-

bagi fistula ani ke dalam empat 

kelompok. Klasifikasi yang dikenal 

denga klasifikasi Park ini meliputi:

•	 Intersfingterik,	 yaitu	 fistula	 yang	

dise babkan oleh abses perianal. 

Fistula ini di mulai dari rongga di 

antara otot in terna dan eksterna 

dan berakhir sangat dekat dengan 

saluran keluar anus, yaitu di kulit 

perianal. Jenis fistula ini adalah 

jenis yang paling sering ditemukan, 

yaitu hampir 70% dari kasus fistula.

•	 Transsfingterik,	 yaitu	 fistula	 yang	

ter ben tuk akibat abses di daerah 

fossa iskio rektal. Salurannya dimulai 

dari rongga di antara muskulus 

interna dan eksterna atau di fossa 

iskiorektal, salur an ini kemudian 

menyeberangi sfingter ekster na,  

dan berakhir di dua hingga tiga inchi 

di luar ujung anus. Fistula ini da pat 

berbentuk seperti huruf U, de ngan 

bukaan di kedua sisi anus, disebut 

fistula sepatu kuda. Jenis fistula ini 

me ru pakan 25% dari seluruh kasus 

fistula ani.

•	 Suprasfingterik,	 yaitu	 fistula	 yang	

ber asal dari abses supralevator. 

Salurannya dimulai dari ujung 

dalam linea dentata masuk ke 

ruang antara otot sfingter interna 

dan eksterna mengelilingi  seluruh 

sfingter dan berbelok ke atas 

Kompleksnya Fistula Ani

bentuk fistula. Masalahnya, saluran 

fistula yang terbentuk bisa tidak hanya 

satu, me lainkan beberapa saluran 

sekaligus.

Meski demikian, teori ini rupanya tidak 

ber laku pada fistula yang disebabkan 

oleh penyakit Crohn, tuberkulosis, 

limfogra nu loma venereal, dan aktino-

mikosis. Karena patofisiologinya 

berbeda, maka strategi pengobatannya 

juga berbeda. Pada fistula yang 

disebabkan oleh aktinomikosis, misal-

nya, untuk mendapatkan hasil yang 

baik, pasien harus dioperasi dan 

diberikan terapi antibiotik yang sesuai. 

Sedangkan pada yang berhubungan 

dengan penyakit Crohn, terapinya 

diikuti juga dengan terapi imun.

Fistula ani, saluran abnormal yang menghubungkan antara saluran anus dengan 
kulit di daerah perianal. Meru pakan komplikasi abses anorektal yang lebih sering 
ditemukan pada pria dibanding wanita.
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muskulus puborektalis dan levator 

ani, dan berakhir dua hingga tiga 

inchi di luar ujung anus. Insidensnya 

adalah 5% dari seluruh kasus fistula.

•	 Ekstrasfingterik,	dapat	disebabkan	

oleh luka tembus di rektum dengan 

saluran yang melalui otot levator 

ani, luka tem bus di perineum, 

akibat penyakit Crohn atau kanker 

serta terapinya, atau akibat penyakit 

inflamasi panggul. Salurannya 

bermula dari rektum atau kolon 

sigmoid, dan memanjang ke bawah, 

me nem bus otot levator ani dan 

berakhir di kulit di sekitar anus.

Karena fistula merupakan komplikasi 

abses anorektal lebih sering ditemukan 

pada pria dibanding wanita. Sekitar 

30-50% pasien dengan abses anorektal 

akan menga lami fistula ani, dan sekitar 

80% kasus fistula disebabkan oleh 

infeksi anorektal.

Fistula juga dapat dibagi menjadi 

jenis simpleks dan kompleks. Fistula 

disebut simpleks jika merupakan fistula 

transsfing terik dan intersfingterik yang 

melibatkan lebih dari 30% sfingter ani 

eksterna. Se dangkan fistula kompleks 

adalah fistula yang saluran utamanya 

merupakan fistula transs fingterik letak 

tinggi (dengan atau tanpa saluran 

buntu), atau fistula suprasfingterik dan 

ekstrasfingterik. Selain itu, fistula juga 

disebut kompleks jika memiliki bentuk 

seperti ladam kuda, memiliki beberapa 

salur an, memiliki saluran yang terletak 

di anterior pada wanita, dan fistula 

yang disebabkan oleh inflammatory 

bowel syndrome, radiasi, keganasan, 

inkontinensia, atau diare kronik.

Mentoknya pengobatan

Sejak dahulu, fistula ani adalah penyakit 

yang cukup umum dijumpai. Diskusi 

mengenai fistula ani dapat kita lihat 

pada literatur kedokteran yang berasal 

dari tahun 400 SM. Meski demikian, 

fistula tetap menjadi topik yang hangat 

hingga sekarang dan masih menjadi 

kasus yang menantang bagi para 

dokter di seluruh dunia. 

Pasien dengan fistula dapat mengeluh-

kan keluarnya cairan perianal yang 

berbau busuk, gatal, abses berulang, 

demam, atau nyeri di daerah perianal 

akibat tersumbat nya saluran. Nyeri 

dapat timbul baik saat duduk, bergerak, 

buang air besar, bahkan saat batuk 

sekalipun. Nyeri dapat ringan hingga 

berat dan dirasakan terus menerus 

sepanjang hari. Tak pelak lagi, hal ini 

tentu dapat menurunkan kualitas hidup 

dan produktivitas penderitanya, yang 

sebagian besar adalah orang dengan 

usia produktif.

Meski nyeri dapat berkurang atau 

h i lang dengan sendir inya j i k a 

terbentuk saluran keluar baru tetapi 

ini berarti kompleksitas fistula semakin 

bertambah. Rasa tidak nyaman juga 

tetap ada dan saluran keluar yang 

menimbulkan masalah kebersihan. 

Jika tidak diobati, fistula yang terinfeksi 

berulang kali dapat menimbulkan 

masalah sistemik seperti sepsis hingga 

mencetuskan terjadi nya keganasan. 

Pengobatan dengan obat-obatan tidak 

dapat membantu menutup fis tula. 

Pengobatan dengan herbal telah diper-

kenalkan oleh ahli pengobatan India 

di zaman dahulu, yaitu oleh Sushruta. 

Meski pengobatan ini masih diwariskan 

se lama bertahun-tahun,  te tapi 

efektivitasnya belum dapat dibuktikan 

dan tidak menutup kemungkinan fistula 

kambuh kembali.

Hingga saat ini, pembedah an adalah 

modalitas terapi yang menjadi pilihan 

saat menghadapi kasus fistula. Namun, 

bukan berarti  setelah dioperasi 

fistula tidak lagi dapat menimbulkan 

komplikasi .  Pembe dahan dapat 

menimbulkan masalah baru se perti 

retensi urine, perdarahan, pemben-

tukan abses, tidak dapat menahan 

cairan dan flatus, dan kambuhnya 

fistula. (dr. Eva Melinda)
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Apa terapi fistula? Jawabannya 

mudah saja, yaitu pembedahan. 

Namun, pelaksanaannya tidak 

semudah mengucapkannya. Bukan 

karena teknik pembedahan yang rumit, 

melainkan karena ada banyak hal 

yang perlu dipertimbangkan sebelum 

memutuskan pembedahan dan jenis 

pembedahan yang dapat dilakukan. 

Fistula ani adalah salah satu pemegang 

rekor penyakit bedah yang sering 

mengalami kekambuhan. Tidak hanya 

itu, pembedahan pada kasus ini berisiko 

menyebabkan terjadinya inkontinensia 

fekal akibat kerusakan pada otot-otot 

sfingter. Akibatnya, pasien dihadapkan 

pada buah simalakama. Dilakukan 

pembedahan berisiko inkontinensia, 

tidak dibedah fistula menjadi-jadi. 

Lebih miris lagi jika sudah dibedah 

dan terjadi inkontinensia fekal, ternyata 

fistula masih kambuh juga.

Kunci dari suksesnya pembedahan 

fistula adalah diketahuinya internal 

Bedah Terbuka dan
Minimally invasive surgery

Kunci dari suksesnya pembedahan fistula adalah diketahuinya internal opening 
fistula. Dengan demikian, fistula dapat diberantas dari ujung hingga ke pangkal.

opening fistula. Dengan demikian, 

fistula dapat diberantas dari ujung 

hingga ke pangkal. Untuk mencarinya, 

tidak jarang ahli bedah harus membuka 

fistula sehingga luka yang dihasilkan 

luas dan dalam. Akibatnya, terdapat luka 

sayatan besar di bagian bokong atau 

perianal yang menimbulkan nyeri dan 

ketidaknyamanan. Luka ini juga yang 

menyebabkan terjadinya inkontinensia 

fekal. Selain itu, sebelum dilakukan 

pembedahan terbuka pada fistula, 

juga diperlukan pengklasifikasian 
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fistula untuk dapat menentukan teknik 

pembedahan yang dipilih dan dapat 

mengetahui lokasi dan cabang fistula. 

Pembedahan fistula ani idealnya 

memiliki angka kekambuhan yang 

rendah, gangguan inkontinesia minimal, 

dan berhasil meningkatkan kualitas 

hidup pasien. Karena itu, ada beberapa 

teknik bedah yang dikembangkan untuk 

menyingkirkan fistula ani, tetapi tetap 

dapat mempertahankan fungsi sfingter. 

Di antaranya penggunaan lem, sumbat 

fistula ani, prosedur LIFT, dan terapi sel.

Lem fibrin awalnya merupakan 

salah satu modalitas terapi fistula 

yang cukup menjanjikan. Namun, 

belakangan diketahui bahwa hasilnya 

mengecewakan. Lem tersebut memang 

mudah diaplikasikan, tetapi tidak 

ideal karena konsistensinya yang 

cair. Walhasil, bekuan lem tidak dapat 

menutup saluran dengan sempurna 

dan sulit dimanipulasi di dalam saluran. 

Sebagai pengganti fibrin, hadir sumbat 

fistula yang digadang-gadang menjadi 

kuda hitamnya terapi fistula. Memang 

hasilnya cukup memuaskan, tetapi 

biaya yang mahal menjadi kendala 

bagi pasien. Sumbat juga kurang 

disukai karena dokter harus tahu persis 

lokasi internal dan external opeing 

fistula tersebut. Dengan demikian, 

diperlukan pemeriksaan pencitraan 

yang tentu juga cukup menguras 

kantong. Penggunaan sumbat juga 

terbatas pada kasus-kasus tertentu.

Setelah sumbat, ada prosedur LIFT 

(ligation of intersphincteric fistula 

tract). LIFT menjanjikan fungsi sfingter 

tetap terjaga, cedera jaringan yang 

lebih sedikit, waktu penyembuhan 

yang lebih singkat, dan memang 

cukup mudah dilakukan. Masalahnya, 

prosedur ini juga terbatas hanya untuk 

fistula transfingterik. Teknik ini sulit 

dilakukan untuk fistula transfingterik 

letak tinggi atau suprasfingterik.

Munculnya bedah invasif minimal

Saat ini, hampir semua jenis pem be-

dahan dapat dilakukan secara invasif 

minimal. Tidak terkecuali fistula ani. 

Untuk menjawab tantangan para 

ahli bedah saat menghadapi kasus 

fistula ani, muncul teknik bedah invasif 

minimal baru yang disebut VAAFT 

(Video-Assisted Anal Fistula Treatment). 

Melalui cara ini, kita dapat melihat 

secara langsung internal dan external 

opening fistula, bahkan menelusuri 

bagian dalam fistula dengan mata 

kepala kita sendiri melalui gambar yang 

ditampilkan oleh serat optik. Dengan 

demikian, fistula yang bercabang-

cabang dan yang buntu sekalipun 

dapat dilacak dengan mudah dan tidak 

mungkin ketinggalan untuk diobati. 

Hal ini juga dapat diketahui secara 
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langsung pada saat operasi, sehingga 

pasien tidak perlu mengeluarkan biaya 

untuk melakukan pemeriksaan yang 

tidak nyaman.

Teknik invasif minimal terkenal karena 

luka sayat operasi yang kecil. Dengan 

demikian, waktu penyembuhan dan 

rasa nyeri pasca operasi tentu juga 

lebih singkat dan ringan. Dalam 

pembedahan fistula invasif minimal, 

sayatan bahkan tidak diperlukan, 

karena fistuloskop dapat langsung 

disisipkan melalui external opening 

fistula itu sendiri. Bahkan, teknik 

invasif minimal ini memiliki satu 

keuntungan yang jauh lebih penting 

lagi. Karena tidak memerlukan sayatan, 

maka risiko terjadinya kerusakan 

sfingter dan inkontinensia fekal jauh 

berkurang. Dengan demikian, pasien 

tidak menderita malu seumur hidup 

dan dapat tetap produktif.

Seperti yang disebutkan di atas, 

pengobatan fistula ani dapat disebut 

ideal jika memiliki komplikasi gangguan 

inkontinesia yang minimal, berhasil 

meningkatkan kualitas hidup pasien, 

dan memiliki angka kekambuhan 

yang rendah. Lalu bagaimana dengan 

angka kekambuhan pada mereka 

yang diterapi dengan teknik invasif 

minimal? Ternyata, teknik baru ini 

terbukti berhasil guna dalam menekan 

angka kekambuhan fistula. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh 

P. Meinero terhadap 136 pasien yang 

mendapat terapi VAAFT, 87,1% pasien 

Bedah invasif minimal

•	 Tidak	terdapat	luka	pembedahan	di	daerah	

bokong atau regio perianal

•	 Lokasi	internal opening fistula dapat diketahui 

dengan pasti pada saat prosedur dilakukan

•	 Fistula	dapat	benar-benar	dihancurkan	dari	

dalam

•	 Tidak	perlu	pemeriksaan	untuk	mengetahui	

klasifikasi fistula karena pembedahan dilakukan 

dari dalam sehingga tidak menimbulkan 

kerusakan sfingter ani

•	 Pasien	tidak	perlu	diberikan	obat	dan	dapat	

bekerja hanya beberapa hari sesudah 

pembedahan karena masa pemulihannya singkat

•	 Risiko	kambuh	lebih	rendah

Pembedahan terbuka

•	 Terdapat	luka	pembedahan	di	

daerah bokong atau perianal

•	 Lokasi	internal opening tidak 

diketahui

•	 Fistula	dibersihkan	dari	luar

•	 Klasifikasi	fistula	harus	

diketahui dan memerlukan 

pemeriksaan pra operasi

•	 Masa	penyembuhan	lebih	

panjang

•	 Terdapat	risiko	terjadinya	

inkontinensia fekal

•	 Risiko	kekambuhan	cukup	

besar

Main Topic

mengalami kesembuhan dalam waktu 

satu tahun. Dengan teknik ini, internal 

openign dapat ditemukan pada 82,6% 

kasus. Bahkan, fistuloskopi yang 

dilakukan mampu mengidentifikasi 

saluran sekunder atau abses kronik 

penyebab fistula. Dengan demikian, 

fistula dan kroni-kroninya dapat 

diberantas hingga tuntas.

(dr. Eva Melinda)

Edisi Oktober 201428



Main Topic

Risiko terjadinya inkontinensia 

fekal akibat pembedahan ter-

buka pada kasus fistula ani 

merupakan kerikil di dalam sepatu pada 

management fistula. Padahal, fistula 

bukanlah merupakan kasus langka, 

bahkan cukup sering dijumpai. Kare na 

itu, teknik baru sangat diperlukan agar 

terapi fistula ani ini dapat berakhir 

bahagia dan tidak bersambung terus 

bak sinetron.

Seperti kita ketahui bersama, fistula 

adalah penyakit yang sudah ada sejak 

zaman pur bakala. Maka tidak heran 

jika teknik pembedahan fistula ada 

bermacam-macam. Hingga saat ini, 

belum ada teknik pembe dah an terbuka 

yang dapat menjamin fistula, terutama 

fistula kompleks, sembuh sempurna 

tanpa meninggalkan komplikasi inkon-

tinensia fekal dan tanpa me ngalami 

kekambuhan. Bahkan, in kontinensia 

fekal merupakan hal utama yang harus 

kita pertim bangkan saat memutuskan 

apakah suatu fistula dapat dioperasi 

dan apa teknik yang digunakan.

Sementara bedah terbuka masih 

men    cari jawaban, ternyata teknik 

minimally invasive surgery sudah 

me    nemukan petunjuk. Ya, teknik be-

dah invasif minimal ternyata juga 

sudah dapat digunakan untuk me-

nga  tasi kasus fistula. Bahkan, teknik 

ini dapat menjawab kebutuhan pen-

derita dan para ahli bedah dalam 

men cari pengobatan fistula ani yang 

efektif, efisien, dan mampu menekan 

komplikasi.

Unggulnya VAAFT pada 
Penanganaan Fistula Ani
Layaknya teknik bedah invasif minimal lain, VAAFT juga menjanjikan luka
bedah yang minimal. Dengan bonus, mampu menekan risiko inkontinensia
fekal pasca operasi.

Adalah Video-Assisted Anal Fistula 

Treatment (VAAFT), teknik bedah invasif 

minimal yang sedang kita bicarakan. 

Layaknya teknik bedah invasif minimal 

lain, VAAFT juga menjanjikan luka 

bedah yang minimal. Luka kecil tentu 

berbanding lurus dengan singkatnya 

lama pemulihan. Yang paling penting, 

luka kecil berarti trauma pada otot di 

sekitar daerah operasi juga minimal, 

sehingga dapat menekan risiko ter-

jadinya inkontinensia fekal pasca 

operasi.

Mengenal VAAFT

VAAFT adalah teknik minimally invasive 

surgery baru untuk fistula ani. Teknik ini 

dipercaya efektif tetapi dapat tetap 

mem pertahankan fungsi sfingter, 

terutama pada kasus-kasus fistula yang 

kompleks.

VAAFT dilengkapi dengan fistuloskop 

yang mengandung serat optik untuk 

Piercarlo Meinero, M.D
Chief of proctology

Surgery Department - ASL 4 Chiavarese

S. Margherita Ligure – Lavagna Hospital, 

Italy
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meli hat fistula secara langsung dari 

dalam. De ngan demikian, kita dapat 

mengidentifi kasi se cara akurat internal 

dan external opening fis tula, cabang-

cabangnya, serta rongga ab ses de-

ngan internal opening yang tertutup 

sekalipun.

Cara melakukan VAAFT cukup mudah 

bagi mereka yang sudah terlatih. 

Mula-mula, fistuloskop dimasukkan 

ke dalam saluran fistula melalui ex-

ternal opening. Sambil memasukkan 

fistuloskop, larutan glisin-manitol juga 

dialirkan ke dalam fistula sehingga 

saluran akan terbuka dan terlihat jelas 

di layar. Larutan ini juga membersihkan 

saluran sehingga alat dapat bergerak 

dengan mudah untuk menelusuri 

fistula. Se te lah ujungnya ditemukan, 

fistula tersebut akan dihancurkan dari 

dalam, dibersihkan, dan kemudian 

ditutup untuk selamanya.

Teknik ini sebenarnya mirip dengan 

teknik konservatif yang juga cukup 

baru, yaitu prosedur ligation of 

intersphincteric fistula tract (LIFT). 

Pada prosedur ini, dila ku kan saluran 

fistula di ruang antarsfingter diligasi, 

saluran dikuretase, dan defek pada 

bagian luar anus ditutup dengan 

cara dijahit. Dengan cara ini, angka 

kesembuhan dapat mencapai 57% 

hingga 94,4%. Masalahnya, teknik ini 

sulit dilakukan pada kasus fistula letak 

tinggi dan fistula asenden. Teknik ini 

juga dapat menyebabkan kerusakan 

suplai darah ke sfingter ani eksterna 

dan menca pai mukosa anus, sehingga 

berisiko menga lami kegagalan. Dengan 

demikian, luka di bagian luar dapat 

semakin besar. Hal ini tidak akan terjadi 

pada VAAFT.

Pada dasarnya VAAFT dilakukan berda-

sar kan prinsip yang sama dengan 

prosedur penutupan lain. Bedanya 

adalah dengan teknik ini kita dapat 

melacak anatomi dan menentukan 

internal opening fistula dengan tepat. 

Selain itu, kita juga dapat melihat 

penampakan dinding saluran se-

cara lang sung. Dengan demikian, 

keberadaan saluran sekunder dan 

rongga abses baru yang ber muara ke 

fistula utama akan cepat diketa hui, 

meski dari luar tidak terlihat.

Teknik VAAFT dapat digabungkan de-

ngan teknik penutupan fistula lainnya, 

se perti menggunakan stapler, flap, lem, 

dan lain-lain. Hingga saat ini, VAAFT 

diklaim sebagai terapi fistula kompleks 

dengan angka keberhasilan tertinggi 

dan dengan tetap mempertahankan 

fungsi sfingter yang normal. Pada studi 

ditemukan bahwa angka kesembuhan 

pasien yang menjalani terapi ini satu 

tahun kemudian adalah 87,1%. Ortiz dkk 

juga melaporkan bahwa teknik se ru pa 

menghasilkan angka kekambuhan pa da 

satu tahun pertama yang sangat rendah.

Tidak dipungkiri jika VAAFT merupakan 

teknik yang unggul saat ini untuk kasus 

fistula ani. Meski modal awalnya cukup 

besar, tetapi alat dapat dipergunakan 

berulang kali. Biaya terapi mungkin 

juga akan lebih besar dibanding terapi 

bedah terbuka, tetapi hal ini terbayar 

dengan lama perawatan yang lebih 

singkat (one day care), tidak perlunya 

pemeriksaan pencitraan sebelum 

terapi dilakukan, angka kekambuhan 

yang lebih kecil, dan pasien tidak perlu 

berlama-lama absen dari pekerjaannya. 

(dr. Eva Melinda)
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Video-Assisted Anal  

Fistula Treatment  

(VAAFT) merupakan satu 

dari sekian banyak teknik minimally 

invasive surgery yang dikembangkan 

oleh Karl Storz bersama dengan Prof. 

Piercarlo Meinero (Italia). Prosedur 

ini dapat dilakukan hanya dengan 

menggunakan 5 instrumen saja.

Fistula in ano

Selama ini, pembedahan fistula 

inano selalu melibatkan pembedahan 

terbuka yang rumit dan memerlukan 

pemeriksaan lengkap untuk 

mengetahui lokasi tepat fistula 

dan bukaan-bukaannya. Ada dua 

klasifikasi yang sering digunakan 

untuk tujuan ini, yaitu Park 

Classification System dan  Current 

Procedural Terminology (CPT) 

codes. Sistem Park membagi fistula 

in-ano ke dalam 4 kategori, yaitu 

intersphincteric, transsphincteric, 

suprasphincteric, dan extras-

phincteric. Sedangkan sistem Current 

Procedural Terminology (CPT) codes, 

membaginya dalam subcutaneous, 

submuscular (inters phincteric, 

low transsphincteric), complex, 

recurrent (high transsphincteric, 

suprasphincteric and extrasphincteric, 

multiple tracts, recurrent) dan second 

stage.

Saat ini, dengan menggunakan 

teknik VAAFT, evaluasi pra operatif 

untuk menen tukan kategori fistula 

VAAFT, Hemat Waktu dan Biaya
Penggunaan teknik VAAFT pada kasus fistula ani, memberikan kemudah an bagi 
dokter, dan pasien. Prosedure ini hanya membutuhkan 5 instrumen. 

berdasarkan sistem Park ataupun 

CPT tidak perlu lagi dilaku kan. 

Dengan demikian, hal ini tentu 

akan menghemat waktu dan biaya 

pemeriksaan. Selain itu, karena 

merupakan minimally invasive 

surgery, maka luka operasi di area 

perianal juga minimal sehingga 

menurunkan risiko terjadinya 

inkontinensia feses. 

instrumen

Instrumen-instrumen VAAFT terdiri 

dari Fistuloskop MEINERO, electroda 

mo nopolar, sikat fistula, dan forsep. 

Tentu ada peralatan penunjang 

lainnya, seperti video endoskopi, 

kauter frekuensi tinggi, dan kateter 

disposable.

Teknik

Disini ditulis teknik untuk kasus 

fistula ani yang kompleks dan 

berulang. Penggu naan teknik ini 

memungkinkan operator dalam hal 

ini dokter untuk menentukan lokasi 

internal fistula opening dengan tepat. 

Teknik ini terdiri dari 2 fase, yaitu fase 

diagnosis dan fase operatif, berikut 

ini penjelasnnya;

a. Fase Diagnosis

Pasien dibaringkan dengan posisi 

litotomi dan diberikan anestesi spinal. 

Fistuloskop yang dilengkapi dengan 

teleskop bersudut pandang 80 serta 

fiber optic cahaya disambungkan ke 

peralatan video endoskopi Karl Storz.
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Fistuloskop ini memiliki diameter 3,3 

mm di bagian ujung dan 4,7 mm di 

bagian pangkalnya. Di bagian dalam 

terdapat saluran instrumen dengan 

diameter 2,5 mm. Pada alat ini juga 

terdapat saluran untuk cairan dengan 

lubang saluran masuk dan keluar 

bersistem kunci luer lock. Selain 

berfungsi sebagai pembersih, selang 

cairan ini juga dapat digunakan 

untuk melebarkan fistula dan dapat 

dipasangkan ke lubang masuk. Cairan 

yang dianjurkan adalah glisin dan 

manitol 1%. Untuk mempermudah 

stabilisasi dan manuver alat, 

fituloskop ini dilengkapi dengan 

handle.

Operator dapat menggerakkan 

fistulos kop dengan arah maju-

mundur, kanan-kiri atau atas-bawah 

dengan leluasa. Manuver ini dapat 

dilakukan karena selain teleskop 

yang kaku ini dilengkapi obturator, 

otot di area tersebut juga dalam 

keadaan relaksasi karena di bawah 

pengaruh anestesi regional. Cairan 

glisin-manitol yang terus dialirkan 

juga membantu dalam menemu kan 

internal fistula opening.

Selama prosedur berlangsung, alat 

mung kin sulit untuk masuk ke dalam 

kare na adanya blocking tissue. Untuk 

menghi langkan hambatan jaringan 

tersebut kita dapat menggunakan 

forsep berdiameter 2 mm dengan 

panjang 30 cm. Forcep ini dilengkapi 

dengan penyambung koagulasi 

monopolar, dengan double action jaws.

Dengan menggunakan anal retractor 

seperti AUCKLAND EASI Distending 

Speculum ini, asisten bedah dapat 

melihat sumber cahaya yang 

memancar dari fistuloskop ke bagian 

dalam dinding rectum, yang akan 

lebih terlihat lebih jelas jika cahaya 

kamar OK diredupkan.

Jika ujung fistuloskop sudah muncul 

di permukaan mukosa rectum, maka 

Advertorial

24511 AA

24513

30221 KJ

24511 AA

CliCKliNE REDDiCK-olsEN Grasping Forceps,
rotating, size 2 mm, length 30 cm, with connector pin for
unipolar coagulation, double action jaws, with irrigation
connection for cleaning,
consisting of :
33121 Plastic Handle, without ratchet
30210 KJ Outer Sheath with Working Insert, insulated

1

AUCKlAND EAsi Distending speculum,
for anal examinations, with 3 blades, outer diameter 27 mm,
working length 6 cm, with Obturator 24981 O, with ratchet

1

Fistuloscope 8º,
angled eyepiece, outer diameter 3.3 x 4.7 mm, working
length 19 cm, autoclavable, with straight working channel for
instruments uo to diameter 2.5 mm, fiber optic light
transmission incorporated,
color code: green

1

obturator,1
for endoscope

24981
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inilah lokasi internal fistula  opening. 

Pada posisi ini, internal fistula 

opening diligasi dengan 2-3 jahitan. 

Pastikan ketebalan jaringan yang 

akan diambil cukup. 

b. Fase operatif

Fase ini bertujuan untuk 

mendestruksi fistula dari dalam 

dengan menggunakan elektroda 

monopolar yang dimasukkan 

dalam working channel fistuloskop 

dan disambungkan dengan kauter 

berfrekuensi tinggi. Pekerjaan ini 

dilakukan dengan panduan dari 

kontrol visual dari teleskop.

menggu nakan syntetic surgical glue.

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disim pulkan bahwasanya teknik 

VAAFT jelas memiliki beberapa 

keunggulan dibanding bedah 

terbuka. Seperti diantaranya; luka 

bedah yang minimal dapat menekan 

risiko terjadinya inkontinensia fekal, 

komplikasi yang umum terjadi 

pada bedah terbuka. Dokter juga 

dapat benar-benar memas tikan 

lokasi internal fistula opening yang 

merupakan titik kunci dalam semua 

kasus bedah fistula. Dengan teknik 

ini,  fistula juga dapat benar-benar 

hancur dari dalam. 

Dengan VAAFT, tidak lagi diperlukan 

penentuan klasifikasi fistula. 

Dengan demikian, tidak diperlukan 

pemeriksaan pra operasi. Selain itu, 

pasien dapat bekerja kembali setelah 

beberapa hari sejak teknik VAAFT ini 

dilakukan. 

(Cepi Maryadi)

Sebelum destruksi dilakukan, 

kita harus memastikan bahwa 

saluran fistula sudah bersih dari 

material yang menempel dengan 

menggunakan fistula brush. Fase 

operasi ini dilakukan dengan 

mengkoagulasi jaringan granulasi 

dalam fistula, sedikit demi sedikit 

dengan arah mundur dari internal 

opening menuju external opening.

Fistula brush juga digunakan lagi 

untuk mengeluarkan jaringan yang 

sudah nekrosis, baik melalui internal 

opening (melalui rektum) maupun 

external opening.

Selanjutnya, dilakukan prosedur 

penu tup an internal opening dan 

external opening. Internal opening 

dapat ditutup menggu na kan stapler 

atau cara lain, misalnya cutaneous 

mucosal flap. Sedangkan penutupan 

external opening dapat dilakukan 

Note :

Informasi mengenai etiologi, anatomi, klasifikasi, pemeriksaan, diagnosis, pencitraan 

dan teknik bedah terbuka dapat dilihat dari beberapa referensi berikut ini;

- http://emedicine.medscape.com/article/190234-overview#aw2aab6b5

- https://www.youtube.com/watch?v=6cQ16ZdRY0Q

- https://www.youtube.com/watch?v=LKq0lKjmeeE

Ball Electrode,

Fistula Brush,

unipolar, 7 Fr., length 53 cm

with handle

1

124514

27770 D
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ENDosCoPiC RADiAl ARTERY 
HARVEsTiNG

Gianluigi Bisleri
MEMBAHAs tehnik pengambilan 

arteri radial secara endoscopic  pada 

pembedahan jantung koroner, yang  

memberikan keuntungan bermakna 

dibandingkan dengan tehnik 

bedah terbuka. Selain dalam hal 

komplikasi luka,  tehnik Endoscopic 

Harvesting of the Radial Arthery 

(EHRAH), mengurangi rasa sakit juga 

memberikan aspek estetika yang baik 

serta menghasilkan hasil yang luar 

biasa dalam hubungannya dengan 

kualitas jaringan arteri yang didapat. 

(Cepi)

Doctors to doctors manual Book

KARl sToRZ  bekerjasama dengan ahli bedah endoskopi di dunia telah menerbitkan beberapa buku. 

Buku ini dapat diperoleh melalui e-mail ; amc@advancemedicorp.com

CollECTioN oN 
lAPARosCoPY
iN BARiATRiCs

BUKU ini dapat digunakan sebagai 

panduan lengkap dalam praktek 

dokter sehari-hari, karena berisi 

prosedur dan tekhnik-tekhnik 

Bariatric Surgery.  Di edisi ini, 

Prof Karl Miller membahas 

mengenai gastric banding, Dr. Hans 

Lonroth mengupas lebih dalam 

Laparoscopic Gastric Bypass, Dr. 

Raul J.Rosenthal membagikan teknik 

Sleeve Gastrectomy. Setidaknya 

terdapat lima ahli bedah lain yang 

berkontribusi dalam penyusunan 

buku ini. (Cepi)

M. Pross, D.schubert, 
H. lippert

MEMBAHAs detail prosedur-

prosedur gastrointestinal 

menggunakan teknik MIS. 

Meski perpaduan dari tekhnik 

endoscopic-laparoscopic dan 

endoscopic-thoracoscopic 

ini masih dalam tahap fase 

pengenalan klinis. Beberapa 

prosedur seperti resection of 

benign Esophageal tumors, 

kemudian operasi Achalasia dan 

gastric surgery, dibahas dalam 

buku ini. (Cepi)

THE RENDEZVoUs 
TECHNiQUE iN THE UPPER 
GAsTRoiNTEsTiNAl 
TRACT

Book
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KoMPliKAsi pada airway management merupakan 

salah satu faktor yang berkontribusi pada mortalitas dan 

morboditas dalam anestesi. Hingga 30% kematian yang 

disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan anestesi 

disebabkan oleh masalah dalam keamanan airway 

management. Oleh karena itu, guideline, teknik, dan 

instrumen pada airway management harus dipahami oleh 

para ahli anestesi untuk meminimalkan kegagalan airway 

management pada pasien.

Pada anestesiologi modern dan penanganan emergency, 

terdapat berbagai macam jenis teknik dan peralatan 

dalam airway management. Intubasi oral endotracheal 

tradisional dilakukan menggunakan laryngoscope 

dan Macintosh blade, yang dikenal dengan teknik 

laryngoscopy langsung.Sedangkan beberapa tahun 

belakangan ini, airway management berkembang pada 

teknik laryngoscopy tidak langsung, yaitu endoscopic 

eyepiece atau dengan video monitor. Bonfils intubation 

endoscope termasuk dalam kategori ini. Teknologi altenatif 

ini dikembangkan untuk memecahkan masalah yang 

berkembang pada airway management, seperti kegunaan 

secara portable, pada kondisi klinik pada umumnya 

maupun emergency, serta pada pasien dengan kategori 

unaticipated.

Buku ini mengulas secara detail mengenai produk 

Bonfils, yang meliputi jenis, komponen, dan alat-alat 

penunjangnya. Selain itu, penggunaan Bonfils dalam 

intubasi dijabarkan dari tahap persiapan dan pengecekan 

Bonfils, cara administrasi oksigen melalui Bonfils, cara 

memegang Bonfils dengan benar, hingga teknik intubasi 

dengan menggunakan Bonfils baik pada pasien dalam 

posisi tidur atau terbangun.

Penggunaan Bonfils pada penanganan in-hospital 

maupun prehospital juga dibahas pada buku ini, 

lengkap beserta dengan penyiapan dan guideline serta 

algoritma airway management pada kedua kondisi 

tersebut sehingga penanganan pasien dapat terjaga 

kualitasnya terutama pada kondisi emergency. Buku ini 

juga mengulaskeunggulan Bonfil yang dapat digunakan 

pada berbagai kategori oral pasien, baik anticipated 

maupun unanticipated difficult airway, keunggulan 

Bonfils dibandingkan dengan prosedur alternatif airway 

management, serta cara penanganan dan jalan keluar dari 

error atau masalah yang terjadi pada saat penanganan 

intubasi.

Buku ini secara keseluruhan, mengupas praktek airway 

management oleh para ahli anestesi secara lengkap. 

Bahkan study kasus terhadap airway management in-

hospital maupun pre hospital juga melengkapi informasi 

yang disajikan dalam buku ini sehingga memberi 

gambaran secara nyata oleh para ahli anestesi. Dan 

sebagai penyempurna kelengkapan informasi mengenai 

Bonfils, teknik perawatan, yang meliputi pembersihan, 

disinfektan, dan sterilisasi juga diberikan oleh penulis 

pada buku ini. (Ratih A)

THE BoNFils iNTUBATioN ENDosCoPE 
on Clinical and Emergency Medicine

Penulis : Tim Piepho dan Rudiger Noppens

Penerbit : KARL STORZ -ENDOSKOPE

Book
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Teknik rekonstruksi  

hernia sudah  berkembang 

dengan pesat selama 30 

tahun belakangan. Di awali dengan 

Alloplastoc technique of Stoppaan 

Rives pada tahun1970 dan tindakan 

incisional hernia repair menggunakan 

teknik laparoscopy pada tahun 1991. 

Hingga saat ini, teknik, bahan, dan 

prosedur rekonstruksi hernia masih 

terus berkem bang. Bahkan teknik 

laparoscopy untuk tindakan hernia 

repair saat ini menjadi salah satu 

alternative karena dapat memberikan 

manfaat lebih bagi pasien, surgeon, 

dan pihak terkait lainnya. Karl 

STORZ bekerjasama dengan para 

ahli bedah dari berbagai Negara 

terus mengembang kan teknik 

laparoscopy pada incisional hernia 

repair. Teknologi serta informasi 

terbaru dari dunia kedokteran selalu 

diaplikasikan dan dikembangkan 

untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan kenyamanan bagi pasien, 

surgeon serta pihak terkait.

lAPARosCoPiC REPAiR oF 
iNCisioNAl HERNiAs
on the Treatment of incisional Hernias

Book

Penulis   : 1. Maik SAHM, Matthias PROSS (Department of Surgery, 
German Red Cross Hospitals Berlin KÖpenick, Berlin, 
Germany)

   2. Stefanie WOLFF, Matthias ROHR (Department of General, 
Visceral an Vascular Surgery Gifhorn District Hospital, 
Gifhorn, Germany)

   3. Joachim BÖTTGER, Hans LIPPERT (Department of 
General, Visceral an Vascular Surgery Otto von Guericke 
University, Magdenburg, Germany)

Penerbit  : Karl STORZ

Buku yang ditulis oleh para ahli 

Bedah dari Jerman ini dan diterbitkan 

oleh Karl STORZ, mengupas tuntas 

mengenai teknik laparoscopy untuk 

rekonstruksi hernia incisional. Buku 

ini memaparkan tidak hanya sekedar 

teknik laparoscopy, akan tetapi juga 

membahas mengenai epidemiology, 

etiology dan pathogenesis, teknik 

konvensional (dengan Alloplastic 

material atau tanpa Alloplastic 

material), penggunaan dan 

pemilihan Alloplastic material hingga 

laparoscopy untuk incisional hernia 

pada pasien obesitas. 

Dalam buku ini juga di sampaikan 

referensi lain yang sekiranya dapat 

digunakan oleh para ahli Bedah yang 

akan menggunakan teknik laparoscopy 

untuk insicional hernia repair. Buku 

ini juga mencantumkan peralatan 

Karl STROZ yang direkomendasi-

kan oleh para ahli Bedah yang telah 

bekerjasama dalam mengembangkan 

teknik ini.  (Cepi Maryadi)
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Teknik pembedahan  

minimal invasive saat ini  

tidak pada hanya terbatas 

pada spesialisasi dan tindakan 

tertentu saja. Karl STORZ semakin 

banyak melakukan kerjasama 

dengan ahli bedah dari berbagai 

bidang keilmuaan untuk semakin 

mengembangkan teknik dan 

peralatan pada dunia MIS. Salah 

satunya adalah teknik Laparoscopy 

pada Upper Urinary Tract.Karl 

STORZ bekerjasama dengan ahli 

Urology dari University of Patras, 

Yunani mendokumentasikan 

tindakan laparoscopy untuk Upper 

Urinary Tract. 

Dalam buku ini, penjelasan dan 

gambaran mengenai laparoscopic 

Transperitoneal Radical 

Nephrectomy, single Port Radical 

lAPARosCoPY oF THE UPPER 
URiNARY TRACT
A survey of Current Techniques

Nephrectomy, dan laparoscopic 

Partial Nephrectomy. Selain itu 

buku ini juga membahas mengenai 

laparoscopic Transperitoneal 

Adrenalectomy, laparoscopic 

Pyeloplasty dan Needlescopic single-

port-assisted Pyeloplasty. Penjelasan 

yang diberikan dalam buku ini mulai 

dari indikasi, teknik operasi, hasil dan 

referensi yang dapat digunakan oleh 

surgeron. Penjelasan juga disam-

paikan dengan kata – kata yang 

mudah ditelaah sehingga dapat 

memberi kan guidance dan gambaran 

bagi surgeon yang memilih untuk 

mengem bangkan kemampuannya 

untuk teknik laparoscopic pada Upper 

Urinary Tract. Selain itu buku ini juga 

dileng kapi data – data dari studi 

kasus yang telah di do kumentasikan 

selama 2 dekade. (Galih)

Book

Penulis   : 1. Evangelos N. LIATSIKOS, MD PhD (Assistant Professor 
of Urology, University of Patras, Greece)

   2. Panagiotis KALLIDONIS, MD (Resident in Urology, 
University of Patras, Greece)

Penerbit  : Karl STORZ
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TENDoN PREPARATioN FoR CRUCiATE 
liGAMENT RECoNsTRUCTioN 
Using the semitendinosus and Gracilis Tendons

Ada beberapa pilihan  

tehnik yang digunakan  

oleh dokter bedah orthopedic 

seputar prosedur rekonstruksi 

cruciate ligament baik Anterior 

Cruciate Ligament (ACL) maupun 

Posterior Cruciate Ligament (PCL). 

Mulai dari tehnik rekonstruksi dengan 

single/double bundle, fiksasi graft, 

dan tendon harvesting. Kesemuanya 

memerlukan preparasi tendon yang 

cermat dan hasil yang akurat guna 

menjamin keberhasilan dalam 

rekonstruksi cruciate ligament. Buku 

ini menjelaskan secara komprehensif 

tehnik-tehnik dan tips-tips yang dapat 

dilakukan seputar preparasi graft 

menggunakan hamstring tendon  

(Semitendinosus dan Gracilis) yang 

umumnya digunakan.

Disertai dengan penjelasan mengenai 

berbagai macam preparasi tehnik 

strands yang meliputi; four-strand 

graft ( M technique, two ST tendon 

loops, one ST tendon loop plus 

one GR tendon loop ), Three-strand 

graft, five-strand graftdan Six-strand 

graft. Yang dikemas secara step by 

step dan disajikan lengkap dengan 

instrumentasi dan implants yang 

diperlukan untuk preparasi graft 

beserta gambar dan deskripi. 

Buku ini juga memper lihatkan 

beberapa preparasi tendon untuk 

tehnik fiksasi graft pada extra-

cortical mengguna kan FliPPTACK® 

fixation buttons untuk femoral dan 

ENDoTACK® fixation button untuk 

tibial dan juga MiNi-ENDoTACK® 

yang digunakan untuk tehnik double-

bundle. Dan sebagai bonus penulis 

menambahkan tips special untuk 

preparasi tendon pada rekonstruksi 

Posterior Cruciate Ligament. 

(Mohamad Ikhsan)

Book

Penulis   : Sandra STROBEL, Katrin HASLINGER, Christian HEITZER 

& Meho SEHIC

Penerbit  : Karl STORZ
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lAPARosCoPiC sUTURiNG sYsTEM 
DENGAN sZABo-BERCi Needle Driver set

Penulis :  Zoltan SZABO, PhD, FICS

Penerbit : KARL STORZ - ENDOSKOPE

Hand suturing menjadi teknik  

yang layak dari evolusi pada 

laparoscopic surgery.

Dibuku ini dijelaskan bahwa teknik 

ini berdasarkan sistematik teknik 

microsurgical yang melibatkan 

choreographed suturing dan 

intracorporeal knot-tying. sZABo-

BERCi laparoscopic suturing 

merupakan instrument set yang 

telah dikembangkan dari instrument 

tradisional suturing digabungkan 

dengan fitur desain dari microsurgical 

instrument dan menyesuaikan 

dengan bidang laparoscopic surgical.

SZABO-BERCI Needle Holder KARL 

STORZ merupakan instrument yang 

multifungsi yang dapat digunakan 

sebagai needle driving, suturing, dan 

grasping. Terdapat tiga tipe dari knot, 

extracorporeal knot seperti roeder 

knot, semi-extracorporeal knot seperti 

jamming anchor knot, intracorporeal 

knot seperti Aberdeen knot dan 

square/slip knot. Pada Laparoscopic 

Nissen Fundoplication- suturing wrap 

juga dijelaskan step yang dimulai dari 

entrance bite, first flat knot, second 

(opposing) flat knot, repositioning 

knot (converting dari square knot 

keslip knot). (Deby Saji/Syarifa)

Book
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Teknologi endoskopi yang ada 
mulai akhir  masa Perang Dunia 
Kedua masih begitu sederhana 

dengan berbagai keterbatasan.  Salah 
satunya adalah cahaya redup pada 
lampu endoscopi. Ini karena cara kerja 
alat yang hanya mere flek sikan cahaya 
dari sumber eksternal kedalam tubuh 
melalui tabung endoskopi. Hasilnya, 
gambar terlihat sangatlah buruk, 
disertai panas dari lampu konven sional. 
Pada awal tahun 1960, dr. Karl Storz 
me ne mukan cara untuk meminimalisir 
panas cahaya spectrum infra merah 
dengan filter khusus dan men trans-
misikan cahaya menggunakan fiber 
optic light cable, se hingga panas pada 
distal tip dari endoscope aman bagi 

tubuh manusia. Dan dinamakan Cold 
Light Source (CLS). 

CLS berupa sumber cahaya terpisah 
dari endoscope dapat menghasilkan 
cahaya yang sangat terang namun 
tetap dingin, sehingga memberikan 
visibilitas yang sangat baik dan pada 
saat yang bersamaan me mung kin-
kan pendokumentasian obyek melalui 
trans  misi gambar. Semenjak saat itu, 
sejarah endoscope mengalami pe-
rubahan, dan penggunaan Cold Light 
Source menjadi trend hingga kini.

Untuk dapat memanfaatkan arus lampu 
yang dihasilkan oleh sumber cahaya 
seefektif mungkin, kini sebagian besar 

Karl storz Cold light sources
Cold Light Source (CLS) teknologi Karl Storz untuk tampilkan gampar endoskopi 
yang jelas dan terang, dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan keamanan 
pasien.

Cold Light Source dari Karl Storz telah 
dilengkapi dengan computer-calculated 
condenser system yang dapat secara 
akurat memfokuskan cahaya yang 
dihasilkan oleh lampu pada light guide. 
Hasilnya suatu peningkatan yang 
jauh lebih signifikan dalam efektifitas 
pencahayaan.

Sesuai atau tidaknya suatu sumber 
cahaya tergantung pada jenis endo-
skopi yang digunakan, oleh karena 
itu Karl Storz menawarkan berbagai 
sumber cahaya pada tingkat daya yang 
berbeda mulai dari 5W  hingga 300W, 
dengan jenis lampu berbeda yang 
masing-masing memilik keunggulan 
dan karakteristik tersendiri, meliputi; 
halogen, xenon dan LED. 

Karl Storz menawarkan Cold Light 
Source yang dapat disesuaikan 
dengan keperluan pengguna seperti; 
portable light source, tabletop units 
analog hingga digital yang mampu 
memanjakan pengguna dengan system 
SCB (Storz Communication Bus) yaitu 
sistem terintegrasi dari Storz, yang 
memungkinkan pengguna untuk 
mengkontrol intensitas cahaya yang 
dikeluarkan hanya dengan menekan 
tombol pada head camera.

Cold Light Source, terus dikembangkan 
oleh Karl Storz hingga saat ini, karena 
Storz menyadari sumber cahaya yang 
berkualitas tinggi merupakan salah 
satu unsur penting untuk menghasilkan 
kualitas gambar endoskopi yang 
bermutu tinggi. (Mohamad ikhsan)

History
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Enjoy sebagai Dokter obgin
Lulus SMA, ia diterima di ITB, juga  diterima di FKUI. Sang ayah menyaran kan 
masuk fakultas kedokteran. “Katanya, saya lebih cocok masuk FK,”
ujar Prof. dr. Endy M. Moegni, SpOG(K), Direktur RSIA YPK Mandiri, Jakarta. 

Meski awalnya minat di bidang 
kedokteran tak sebesar di 
fakultas teknik, ia enjoy menja-

lani hingga lulus tahun 1971.

Kebetulan ayahnya dokter spesialis kulit 
kelamin, dan pernah menjabat Ketua 
Departemen Kulit Kelamin RSPAD Gatot 
Subroto, Jakarta. Adiknya juga dokter 
spesialis kulit kelamin.

Lulus dokter, Endy muda dihadapkan 
pada 3 pilihan: ikut wajib militer (Wamil), 
PTT atau meneruskan  pendidikan 
spesialis. “Saya pilih meneruskan 
pendidikan spesialis, mendalami 
bidang obstetri dan ginekologi.” Prof. 
Endy mulai tertarik di bidang obgin saat 
masih menjadi koas. “Dengan menjadi 
dokter obgin, saya bisa menolong dua 
orang sekaligus, yaitu ibu dan anak saat 
proses persalinan,” ujar ayah 3 anak ini.

Selesai pendidikan spesialis dengan 
predikat sangat memuaskan, Prof. 
Endy didaulat menjadi staf pengajar. 
Tahun 1980 ia dikirim ke Jerman untuk 
melanjutkan studi selama 2 tahun. 
Sekembalinya ke Jakarta, ia menduduki 
beberapa jabatan strategis; Sekretaris 
Pendidikan spesialis, Ketua Program 
Studi sampai Ketua Departemen Obgin 
FKUI/RSCM selama 2 periode (tahun 
2000 – 2008). Tahun 2007, ia menjadi 
Guru Besar FKUI.

Selain hobi jalan santai, ia juga hobi 
nonton film action bersama istri di 
bioskop. “Anak sudah misah semua. 

Di rumah tinggal saya dan istri. Untuk 
hiburan, kami  nonton film setiap 
malam Minggu.”  

Baginya, berinteraksi dengan pasien 
dan bertemu orang baru, merupakan 
pengalaman yang sangat berharga. 
“Mungkin itu yang membuat saya tidak 
pikun,” ujarnya sambil tergelak. Karena 
usia, kini Prof. Endy tidak menangani 
pasien lahir normal atau pasien 
yang membutuhkan operasi 
dengan waktu yang lama. 
“Pelan-pelan saya serahkan 
kepada yang lebih muda. 
Sa y a  c u k u p  m e n j a d i 
konsultan di belakang 
layar.”

Minatnya dan harapannya 
akan laparoskopi 
RSIA YPK Mandiri yang ia 
pimpin saat ini memiliki 
banyak tenaga ahli dan dokter 
sub spesialis ginekologi 
terbaik, dilengkapi dengan 
peralatan teknologi terkini 
serta fasilitas perawatan dan 
layanan berkualitas prima. 
“Salah satu unggulan di sini 
adalah laparoskopi,” jelas 
Prof. Endy.

Dipaparkan oleh Prof. Endy, 
bahwa laparoskopi adalah tindakan 
atau teknik operasi bedah yang hanya 
memerlukan sayatan minimal pada 
dinding perut (0,5 cm), dengan beberapa 
keunggulan seperti diagnosis yang 

Edisi Oktober 2014 41



lebih akurat, pemulihan pasca operasi 
yang lebih cepat, lama perawatan yang 
lebih singkat, risiko kerusakan jaringan 
yang lebih ringan, infeksi luka operasi 
dan nyeri setelah operasi lebih sedikit, 
dan dari sisi kosmetik bekas operasi 
yang sangat minimal/kecil.

Laparoskopi pada bidang obstetri dan 
ginekologi (obgin) meski diajarkan 
di program pendidikan spesialis 
obgin, sifatnya hanya pendidikan 
dasar laparoskopi. Karena yang lebih 
ditekankan di bidang obgin adalah 
bagaimana menolong persalinan, 
melakukan operasi sesar, pengangkatan 
tumor kandungan, dan beberapa 
tindakan lain. “Laparoskopi diajarkan 
hanya pada kasus tertentu, misal untuk 
diagnostik laparoskopi dan sterilisasi 
tubektomi. Jadi, untuk dokter yang 
tertarik mendalami bidang laparoskopi 
diperlukan pendidikan tambahan atau 
fellowship. Umumnya, dokter-dokter 
ini akan menimba ilmu ke luar negeri, 
seperti Jerman, Australia, India dan 
Amerika Serikat, dan perlu  belajar 
selama beberapa bulan hingga 1 
tahun,” jelasnya. 

Saat ini, permintaaan tindakan bedah 
laparoskopi semakin banyak, sehingga 
banyak dokter obgin di Indonesia 
yang tertarik mempelajari teknik ini. 
“Dulu, lingkup laparoskopi sangat 
terbatas pada kasus tertentu. Saat 
ini, seiring kemajuan zaman, teknik 
laparoskopi terus berkembang dan 
dapat diterapkan pada semua kasus 
obgin, kecuali persa linan,” ujar Prof. 
Endy. Bahkan, kini rumah sakit di daerah 
pun sudah memiliki alat laparos kopi. 
“Permasalahan yang ada saat ini, akses 
untuk memper da lam atau mempelajari 
teknik bedah laparoskopi masih sulit di 
jangkau karena umumnya harus ke luar 
negeri,” selanya. 

Sebagai Direktur Utama, Prof. Endy 
berpikir bahwa dengan banyaknya ahli 
dan sumber daya manusia, kenapa 
Indonesia tidak membuat pusat 

sebagai pusat pelatihan laparoskopi, 
khususnya bagi rekan dokter obgin. 
Jika terlaksana, ini merupakan pusat 
pelatihan laparoskopi swasta pertama 
di Indonesia. Dikatakan oleh Prof. 
Endy, pendidikan laparoskopi yang 
ada sekarang di Indonesia kurang 
berkualitas. “Umum nya para dokter 
hanya sebatas magang, jadi asisten di 
rumah sakit-rumah sakit tertentu yang 
memiliki alat laparosko pi. Seharusnya, 
kalau ingin belajar, lebih baik secara 
s is temat is .  Mula -mula  be la jar 
mengguna kan alat tiruan atau pada 
hewan coba seperti babi atau kambing, 
lalu meningkat kom petensinya pada 
manusia,” jelasnya.

Kasus obgin yang banyak menggunakan 
teknik laparoskopi adalah kista ovarium.  
Dengan laparoskopi, luka sayatan 
berukuran kecil, atau hanya tiga lubang 
kecil. Satu lubang untuk kamera, 2 
lubang yang lain untuk gunting atau 
alat lainnya.” Selain kista, saat ini 
laparoskopi juga dapat dilakukan untuk 
kasus mioma dan pengangkatan rahim.
Prof. Endy mengatakan bahwa sebe-
narnya peminat laparoskopi sendiri 
di Indonesia sudah cukup banyak. 
“Mereka umumnya dokter-dokter muda 
yang selalu mengikuti trend di dunia. 
Di luar sana, bisa di bilang laparoskopi 
sangat di gemari oleh para dokter, 
mengingat manfaatnya yang baik bagi 
dokter dan juga pasien itu sendiri.”

Pasien saat ini juga sudah banyak yang 
mengerti mengenai teknik lapa ros-
kopi, jadi mau tidak mau dokter harus 
mengembangkan keterampilannya. 
Menurut Prof. Endy, dibandingkan 
dengan robotic surgery, laparoskopi 
memiliki keunggulan dari sisi biaya 
yang cenderung lebih murah. “Memang 
robotic surgery itu canggih, tetapi 
karena investasi alatnya yang cukup 
mahal, biaya yang di bebankan ke 
pasien tentu menjadi lebih mahal. 
Sementara dilakukan dengan teknik 
laparoskopi juga masih bisa,” paparnya. 
(Yulianto)

Doctor Profile

pendidik an laparoskopi sendiri. Saat 
ini, pendidikan laparoskopi memang 
sudah ada di beberapa rumah sakit 
pemerintah. Sayangnya, rumah sakit 
pemerintah menghadapi kendala 
dalam mendatangkan alat canggih 
dengan harga yang mahal, seperti harus 
tender, terlalu mahal, dan lain-lain. Ini 
juga yang kemudian mengham bat 
para dokter belajar secara profesional,” 
jelasnya.

Saat ini, RSIA YPK Mandiri sudah 
dilengkapi dengan  alat laparoskopi 
terkini. Bahkan, untuk melengkapi 
alat laparoskopi yang udah ada saat 
ini, rencananya akan dibuat ruangan 
OK dengan sistem digital ( OR1)  serta 
ruangan pelatihan  . “Jadi, dokter 
yang ingin belajar tidak harus masuk 
kamar operasi dan bisa melihatnya 
dari ruangan lain. Belajar laparoskopi 
tidak bisa langsung ke pasien, tetapi 
harus dengan bantuan alat tiruan 
laparoskopi,” ujarnya. Jika dokter 
yang bersangkutan sudah mahir 
menggunakan alat laparoskopi, ia 
boleh masuk ke kamar operasi dan  
menjadi asisten terlebih dahulu. Jika 
sudah terbiasa, ia baru bisa melakukan 
sendiri  dengan tetap mendapat 
bimbingan. Setelah dianggap mahir, 
barulah kemudian dilepas. “Ini adalah 
proses yang benar dan tidak bisa 
instan, hanya dalam waktu 1 minggu 
saja,” tambahnya.

Prof. Endy ingin sekali mengembangkan 
RSIA YPK Mandiri, bukan hanya 
sebagai tempat pelayanan, melainkan 
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Functional Endoscopic Sinus 

Surgery (FESS) merupakan 

teknik pembedahan 

minimal invasif sinusitis dan/atau 

menghilangkan sesuatu, seperti 

polip, pappiloma, dan lain-lain, 

yang menutupi rongga sinus 

menggunakan endoskope nasal, 

dengan teknologi Hopkins rod 

lens, melalui lubang hidung yang 

ditemukan oleh Drs. Messer klinger, 

yang selanjutnya dikembangkan oleh 

Karl Stroz bersama dengan Professor 

Heinz Stammberger (Graz, Austria).

Dengan teknik ini, pembedahan 

dila ku kan melalui nasal cavity, 

menggunakan anes tesi lokal, tanpa 

adanya pembedahan pada nasal 

septum. Sehingga menghasilkan 

luka operasi yang sangat minimal, 

sekaligus me mi nimalkan kejadian 

infeksi pasca pembe dah an dan 

mempercepat proses penyem buh an 

serta dapat mempertahankan fungsi 

nasal cavity karena pembedahan 

dilakukan pada salah satu nasal 

cavity. 

Dengan metode ini, pemeriksaan 

rotgen dan CT-Scan tidak lagi 

diperlukan karena pada pembedahan 

dasar sinus, endoscope nasal 

memungkinkan penglihatan secara 

langsung anatomi dan kelainan 

di dalam nasal cavity sehingga 

menghasilkan diagnosa yang akurat.

Mini FEss, Basic sinus Therapy

me nyuntikkan 2% lidocain 2 ml dan 

epinefrine (5 microg/ml) ke dalam 

nasal cavity. Telescope 0o dengan 

diameter 4 mm yang telah terhubung 

dengan kamera sistem, selanjutnya 

dimasukkan ke dalam nasal cavity 

untuk menampilkan gambar selama 

tindakan.

Ethmoidectomy

•	 Diseksi	Anterior	Ethmoid	(AE)

Nasal forceps straight diinsersi ke 

dalam nasal cavity ke arah posterior 

me nuju bagian anterior middle 

turbinate (MT), kemudian middle 

Penggunaan FESS sebagai metode bedah sinus kini telah diterima secara luas. 
Istilah “fungsional” dimaksudkan untuk membedakan jenis operasi endoskopi 
dengan non endoskopi yang merupakan prosedur operasi sinus konvensional.

Pada tindakan pembedahan dasar 

sinus dapat digunakan set instrumen 

yang dise but dengan Mini FESS, yang 

terdiri dari sem bilan instrumen dan dua 

telescope, diantaranya:

Sebelum melakukan pembedahan, 

intranasal cavity sebaiknya 

dibersihkan dari kotoran dan sekret 

dengan menggunakan suction tube/

antrum canulla atau dapat juga 

diambil dengan Blakesley nasal 

forcep straight untuk memperluas 

ruang kerja saat pem be dahan. 

Anestesi lokal diberikan dengan 

Advertorial
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sinus maxillari

•	 Insersi	Telescope	 dan	 Instrumen	 melalui	 Middle	

Meatus 

Antrum Punch, dengan posisi  biting blade menghadap 

ke atas, diinsersi ke dalam nasal cavity ke arah posterior 

menuju bagian anterior middle turbinate (MT), kemudian 

middle turbinate (MT) digeser ke arah medial secara 

perlahan dan berge rak secara posterior menuju hiatus 

semilu naris (HS) melalui middle meatus (MM).

•	 Uncinectomy

Sesampainya di hiatus semilunaris (HS), Antrum 

Punch diputar 90 derajat ke arah berlawanan jarum 

jam, blade dibuka dan dikaitkan pada bagian tepi 

posterior uncinate process (UP). Pada saat ini perlu 

dipastikan bahwa blade telah berada di dalam ethmoid 

infundibulum (EI) sebelum pengaitan pada hiatus 

semilunaris (HS) untuk memastikan bahwa alat ini 

tidak akan mengupas mukosa. Uncinate process (UP) 

diambil menggunakan Antrum Punch dari arah posterior 

Advertorial

turbinate (MT) digeser ke arah 

medial secara perlahan dan berge rak 

secara posterior menuju ethmoidal 

bulla (B). Namun, perlu diketahui 

sebelum tindakan diseksi anterior 

ethmoid, uncinec tomy dilakukan 

sebagai tindakan penda huluan, 

dinding anterior ethmoidal bulla 

(B), terlebih dahulu dibuka menggu-

nakan Nasal Forceps straight hingga 

kese lu ruhan dinding inferior dan 

medial terbuka.

•	 Diseksi	Posterior	Ethmoid(PE)

Untuk menuju ke arah posterior 

ethmoid cell, maka basal lamela (Gb 

6. Terhubung dengan skull base dan 

anterior ethmoid artery), dilubangi 

menggunakan Nasal Forceps 

straight. Daerah yang aman untuk 

dilubangi adalah daerah medial dan 

inferior, tepat di atas titik di mana 

basal la mela berubah dari vertikal 

kehorisontal, de ngan jarak sekitar 

14-22 mm. Bagian pos terior ethmoid 

kemudian dapat teramati dengan 

telescope 0o. 

sphenoethmoidectomy

Untuk mencapai Sphenoetmoidal 

cell, dilakukan beberapa tahap 

pendahuluan yang diantaranya 

insersi telescope 0o dan instrumen 

melalui middle meatus, unci nec tomy, 

dan complete ethmoidectomy.

Tindakan sphenoethmoidectomy di-

awa li pada bagian medial dan inferior 

dari posterior ethmoid, dengan 

melubangi dan memperlebar dinding 

anterior spenoid meng gunakan 

antrum kuret menuju Sphe noed-

moidal cell atau Onodi cell. Dengan 

ujung yang berbentuk oval, kuret 

memung kinkan pengambilan jaringan 

secara spesifik.  

Adanya sekret danice cristal di 

Sphe noed moidal cell, dapat 

diambil menggu nakan suction 

dan Nasal Forceps straight. Pada 

Sphenoedmoidal cell terdapat sarat 

optik pada bagian lateral superior 

dan pada bagian medial terdapat 

intrasphenoid septum. Sehingga 

tindakan pembedahan pada daerah 

ini harus dilakukan dengan hati-hati

Adanya polip, papiloma, kista, atau 

diseased mucosa yang terdapat di 

dalam rongga sinus dapat diambil 

menggunakan	Nasal	Forceps	45°	

atau straight bergantung dari struktur 

anatominya. Sedangkan adanya 

sekret atau pendarahan, dapat 

dihilangkan menggunakan suction 

tube atau antrum canula agar tidak 

mengganggu area pandang operator.

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa Functional Endoscopic Sinus 

Surgery menawarkan prosedur 

operasi yang efisien yang tidak hanya 

memberikan keuntungan untuk 

operator, namun juga untuk pasien. 

(Ratih A)

dan untuk penyempurnaan reseksi uncinate process 

(UP)	dilakukan	dengan	Nasal	Cutting	Forceps	45°	atau	

antrum kuret. Antrum punch dan Nasal Cutting Forceps 

memiliki blade yang bergerigi sehingga mengangkat 

jaringan lebih bersih namun menghindari pengupas an 

mukosa normal. Telescope 30o dengan diameter 4 mm 

diinsersikan ke dalam nasal cavity menuju middle meatus 

(MM), kemudian telescope di putar lateral maka akan 

tampak bagian maxillary sinus ostium (MOS). Untuk 

mengidentifikasi bagian ini dapat digunakan probe.

•	 Middle	Meatal	Antrostomy

Maxillary sinus ostium (MOS) diperluas dengan 

menggunakan Antrum Punch dan Nasal Cutting Forceps 

straight untuk memperluas pandangan sinus maxillary. 

Antrum Punch digunakan untuk membuka ostium ke 

arah anterior sedangkan Nasal Cutting Forceps straight 

digunakan untuk membuka ostium ke arah posterior. 

Bagian interior dari sinus maxillary dapat diamati dengan 

menggunakan telescope 30o.
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Gb 2. Nasal CT-Scan Gb 3. Uncinate Process telah 
sepenuhnya diambil, Telescope 0°

Gb 1. Anatomi Nasal Cavity

Gb 5. Anatomi Nasal Cavity Gb 6. Ethmoidal Bulla telah diambil 
semua. Skull base (S), anterior 
ethmoid artery (+), lamina 
papyracea (L), Middle turbinate 
(M), Sinus frontal (*)

Gb 4. Middle Meatal Antrostomy (*)

Gb 7. Anatomi pada Posterior Ethmoid 
Cells (P): Superior Turbinate (S), 
Middle Turbinate (M), Lamina 
Papyracea (L), Skull Base (*)

Gb 8. Nasal CT-Scan Gb 9. Complete Ethmoidectomy 
(posterior ethmoid cells telah 
diambil). Skull base (S), anterior 
ethmoid artery (+), lamina 
papyracea (L).
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Camera head merupakan ba gian 

terpenting dalam prose dur 

endoscopy (MIS) dan meru-

pakan penentu dari sebuah system 

camera yang berbasis analog ataupun 

digital. Cleaning dan sterilisasi camera 

head sangat penting dilakukan dan 

diperhatikan karena bertujuan untuk 

memutus mata rantai penularan infeksi 

dari peralatan medis kepada pasien, 

petugas kesehatan, pengunjung dan 

lingkungan rumah sakit dan juga men-

cegah kerusakan yang terjadi  pada 

Cleaning and sterilization
Camera Head

camera head dikarenakan kesalahan 

prosedur sterilisasi. Banyak yang 

harus diketahui dan diperhatikan dari 

metode prosedur sterilisasi, care and 

handling, cleaning, dan sterilisasi pada 

camera head yang harus sesuai dengan 

rekomendasi KARl sToRZ.

Terdapat beberapa kasus yang dite-

mukan dirumah sakit dalam pe na-

nganan camera head khususnya di 

metode cleaning dan sterilisasi  yang 

tidak sesuai dengan prosedur yang  

Non-AutoclavableAutoclavable

telah direkomendasikan oleh KARL 

STORZ, sehingga dari kasus tersebut 

dapat mengakibatkan kerusakan pada 

camera head yang akan merugikan 

pihak rumah sakit. 

Untuk itu diperlukan penjelasan me-

ngenai cleaning dan sterilisasi pada 

camera head untuk memudahkan 

user dalam penanganan camera head 

dan menghindari kerusakan yang 

dapat merugikan pihak rumah sakit. 

Dalam pembahasan tentang cleaning 

dan sterilisasiini, camera head dibagi 

menjadi 2 tipe, Autoclavable dan Non-

Autoclavable. Ciri khas yang dapat 

membedakannya adalah pada warna 

device tersebut, autoclavable selalu 

diberi warna merah pada device dan 

Non-Autoclavable diberi warna biru. 

ClEANiNG

Segera rendam camera head, lensa 

dan kabel camera head dalam wa dah 

dengan larutan pembersih (se suai 

“Cleaning dan Sterilisasi pada Camera Head yang sesuai dengan rekomendasi KARL STORZ sangat penting untuk memudahkan 
user dalam penanganan Camera Head serta mencegah kerusakan pada Camera Head yang dapat merugikan pihak rumah sakit”

Tips and Trick
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dengan instruksi produsen) se telah 

penggunaan, untuk mencegah kon ta-

minasi dari koagulasi dan pengeringan 

pada permukaan instrument.

WATER QUAliTY REQUiREMENTs

Air keran dapat digunakan untuk mem-

persiapkan larutan pembersih dan 

des infektan, namun , air demineral/ 

bebas mineral lebih dianjurkan. Mik-

ro biologis murni/air steril harus di gu-

nakan untuk membilas (bilasan akhir) 

setelah exposure.

WiPE – DoWN DisiNFECTioN

Dapat dilakukan dengan menggunakan 

kain kassa yang dibasahi dengan des-

infektan (biasanya dengan alcohol).

Caution :

Unit control camera dan H3-M 

camera head dapat dibersihkan 

dengan wipe dengan desinfektan

ClEANiNG DAN DisiNFEKsi CAMERA 

HEAD DAN lENsA

1. Rendam camera head (termasuk 

kabel) dan lensa kedalam larutan 

pembersih (sesuai dengan instruksi 

pabriknya). Karl storz menyarankan 

tidak menggunakan bahan kimia 

selain yang direkomenda si kan 

untuk persiapan.

2. Bersihkan kotoran yang ada di 

camera head dan lensa dengan 

sikat lembut didesinfeksi untuk 

menghindari basah.

3. Bilas camera head (termasuk kabel) 

dan lensa dan periksa sisa-sisa 

kotoran. Pastikan plug /steker ca-

mera bersih.

4. Bersihkan dan disinfeksi aksesoris 

(sikat, dll) setelah persiapan manual.

5. Tempatkan camera head (termasuk 

kabel) dan lensa kedalam wadah 

sesuai disenfektan (konsetrasi 

dan waktu exposure sesuai ins-

truksi pabrik), pastikan tidak ada 

gelembung udara. Gunakan wadah 

plastic  untuk menghindari goresan 

instrument dan mencegah korosi 

elek trolitik. Gunakan air steril untuk 

membilas. Bilas camera head dan 

lensa beberapa kali secara me-

nyeluruh untuk menghilangkan 

residu yang dapat mempengaruhi 

sterilisasi.

6. Keringkan secara hati-hati dengan 

steril kompresor udara (max. pres-

sure 0.5 bar). Bersihkan jendela 

kaca pada camera menggunakan 

kapas yang dibasahi dengan 70% 

isopropyl alcohol untuk menghapus 

noda dan sisa kelembaban.

7. Setelah persiapan, periksa camera 

head, lensa, dan kabel untuk ke ber-

sihan dan kerusakan. 

Caution: 

Periksa kabel camera head 

yang putus atau retak. 

Kabel yang putus atau re-

tak me mungkinkan cairan 

ma suk dan menyebabkan 

ke ru sakan. Camera head 

dengan kabel yang rusak 

tidak disiapkan tetapi segera 

perbaiki.

8. Sebelum sterilisasi, gulung ka-

bel camera head dengan loop 

berdiameter minimal 15 cm. 

sTERiliZATioN iNsTRUCTioNs 

AUToClAVABlE CAMERA HEADs

Untuk  sterilisasi awal direkomen-

dasikan dengan Sterilisasi uap secara 

rutin dengan metode prevacuum di-

frak sinasi dan selanjutnya sterilisasi 

pada unit camera head autoclavable. 

Rangkaian camera head juga dapat 

disterilisasikan menggunakan ethylene 

oxide (EtO), STERIS®   atau  STERRAD. 

Untuk sterilisasi uap, karlstorz mere-

komendasikan menggunakan metode 

ethylene oxide (EtO), STERIS® atau 

STERRAD.

sTEAM sTERiliZATioN (Autoclave)

1. Bersihkan unit camera head auto-

clavable seperti yang dijelaskan 

dibagian pembersihan pada manual 

intruksi. Tempatkan camera head 

pada wadah sterilisasi (39301 ACT).

2. Metode sterilisasi uap yang diizinkan 

KARL STORZ :

Tips and Trick

sTERiliZATioN iNsTRUCTioNs NoN-
AUToClAVABlE CAMERA HEADs

Caution :
 Hanya A1 / A3 dan H3 ZA / H3 FA camera head yang 

autoclavable ( sterilizable steam).
Caution :
 H3-M camera head dan kabelnya tidak harus menjalani 

persiapan atau sterilisasi. Diperbolehkan hanya diwipe-down 
disenfektan.

Caution :
 Jangan sterilisasi steam bagian dari camera head atau adaptor 

teleskop dari non autoclavable camera head, bila terjadi 
kerusakan dapat diperbaiki.

Caution :
 Parameter sterilisasi yang direkomendasikan hanya berlaku jika 

perangkat maintenance dan dikalibrasi. Jika adaptor teleskop 
dilepas (misalnya C-mount) keluarkanlah dari camera head 
sebelum dibersihkan, desinfeksi, atau sterilisasi.
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	 •	 Metode	Perpindahan	Gravitasi	:

	 	 Temperature:	121-122°C

  Exposure time: 30 minutes

	 •	 Metode	 Perpindahan	 Gravitasi	

(Flash sterilisasi):

	 	 Temperature:	134°C	(+	3°C)

  Exposure time: 10 minutes

	 •	 Metode	Prevacuum	:

	 	 Temperature:	134°C	(+	3°C)

  Exposure time: 4 minutes

3. Tray sterilisasi diposisikan se-

hingga ada sirkulasi yang cukup 

dan penetrasi uap, pembersih 

udara dan kondensat drainase. Isi 

sterilisasi dengan jarak yang reng-

gang untuk hasil sterilisasi yang 

baik.

4. Camera head dianjurkan untuk 

didiamkan minimal selama 4 me-

nit saat pengeringan, sehingga 

Tips and Trick

konektor benar-benar kering se-

belum penempatan.

5. Setelah menyelesaikan siklus ste-

rilisasi uap, semua camera head 

tidak boleh disentuh sampai suhu 

cukup dingin.

Dari pembahasan tentang cleaning 

dan sterilisasi serta penanganan pada 

camera head yang telah dijelaskan, 

bagaimana jika pihak rumah sakit 

tidak memiliki alat sterilisasi yang 

telah direkomendasikan oleh KARL 

STORZ?.

CARE AND HANDliNG

Rumah sakit dapat menggunakan 

plastic steril dan adaptor 533 TVA 

sebagai solusi sterilisasi pada camera 

head seperti gambar di samping.

3. Sterilisasi dengan hydrogen peroxide steam 

dengan AMsCo® V-Pro ( steris )

 Sterilisasi menggunakan Hydrogen peroksida dan 

semua proses otomatis,

 Satu siklus sterlisasi standar dalam waktu 55 

menit. Di akhir siklus instrument didinginkan dan 

dalam kondisi steril bisa langsung digunakan atau 

disimpan.

4. Sterilisasi gas plasma dengan sTERRAD® 100NX™

 Sterilisasi dengan system Sterrad100NX  ini 

memanfaatkan synergi antara hydrogen peroksida 

dengan gas plasma temperature rendah dan 

mempunyai dua siklus sterilisasi

 Siklus standard  47 menit dan siklus Flex 42 menit

5. Sterilisasi dengan paracetic acid sesuai dengan 

sTERis sYsTEM1

 Cairan kimia yang berfungsi untuk membunuh 

mikroorganisme dalam instrument, untuk 

informasi lebih lanjut bisa hubungi pihak Steris

Prosedur sterilisasi untuk Camera Head Non-Autoclavable

Prosedur sterilisasi untuk camera head non 

autoclavable sebagai berikut.

1. Sterilisasi gas dengan ethylene oxide (Eto)

 Karl Storz telah validasi untuk sterilisasi Eto dengan 

parameter

Gas mixture 100% Eto

Temperature	 set	poin	55°C

Relative humidity > 70 % RH

Humidity dwell time  30-45 minutes

Exposure time 180 menit

(full cycle )

Eto concentration 735 + 30 mg/l

2. Sterilisasi plasma dengan sTERRAD 100s

 Sterilisasi dengan system Sterrad 100S ini 

memanfaatkan synergi antara hydrogen peroksida 

dengan gas plasma temperature rendah ( 10- 60 °C	)	

secara cepat dalam waktu75 menit
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Tips and Trick

Caution: Camera Head dan Kabel tidak harus melewati persiapan atausterilisasi. 

Usap seluruh bagian dengan desinfeksi.

Jangan !!

Pasang Kabel Camera Head yang Basah ke socket Unit. 

Pastikan konektor benar-benar kering dan tidak kotor.

Bersihkan setiap kelembaban dengan kain sebelum memasangnya.

Jangan!!

Membawa Camera Head dengan memegang kabelnya.

Pertama ambil set camera head lalu diikuti dengan kabel dan konektor.

Kabel yang berisi konduktor elektronik harus diperlakukan hati-hati.

Lindungi Camera System dari Paparan Langsung Sinar Matahari dan Panas 

berlebih.

lakukan Maintenance.

Ketika pengangkutan, gunakan kemasan aslinya untuk menghindari kerusakan 

pada perangkat.

Jangan!!

Menyimpan Kabel Dengan Gulungan Rapat atau lipatan yang berbelit.

Atur kabel dengan gulungan yang longgar berdiameter 15 cm

JANGAN MENARiK KABEl DENGAN CEPAT KETiKA MAsiH TERGUlUNG. 

Biarkan kabel terurai longgar dan tidak berbelit

Jangan!!

AUToClAVE Camera Head Kecuali AUTOCLAVABLE CAMERA HEAD.

Camera head hanya dapat disterilkan menggunakan metode suhu rendah 

dengan	gasETO/FO	pada	suhu	tidak	melebihi	60°	C	(140°	F)	atau	menggunakan	

STERIS® atau STERRAD,sesuai dengan petunjuk produsen.

CARE AND HANDliNG

Pada camera head terdapat care and handling yang harus diperhatikan dan yang tidak boleh dilakukan. Berikut adalah 

table care and handling  pada camera head :
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Tips and Trick

Camera Head
ClEANiNG/ 

DisiNFECTioN
sTERiliZATioN Note

WIPE-

DOWN 

DISENFECTION

MANUAL UAP GAS PLASMA CHEMICAL

Autoclave

121- 134º C ,

DIFRAKSINASI

ETO
STERRAD

100 NX

STERRAD

100S*

STERIS 

V-Pro

STERIS® 

System

1 ***

Tidak ada

cairan yang

diperbolehkan 

yang sesuai

dengan unit

H3 -Z   Full HD 
camera head
with Parfocal Zoom 
lens

Untuk Pem-
bersihan dan 
desinfeksi,
amati daftar
bahan kimia 
yang di izinkan.

Note :
Yang dire-
komendasikan 
hanya peng-
gunaan cairan  
enzimatik, 
pembersih 
netral bila terjadi 
perubahan pada 
permukaan di 
camera head.

H3-Zi inline Full 
HD  camera head 
withparfocal zoom 
lens

H3-P pendulum Full 
HD camera head 
for Urologist  and 
Gynaecologist

Note :
Video  Camera 
Karl Storz  tidak 
kompatibel
dengan
STERRAD NX.

H3-M Full HD 
Microscope camera 
head

Dalam persiapan cleaning da sterilisasi, KARL STORZ telah memberikan  rekomendasi berdasarkan tipe –tipe camera 

head. Dibawah ini adalah table Preparation Overview berdasarkan tipe_tipe camera :
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Tips and Trick

Camera Head
ClEANiNG/ 

DisiNFECTioN
sTERiliZATioN Note

WIPE-

DOWN 

DISENFECTION

MANUAL UAP GAS PLASMA CHEMICAL

Autoclave

121- 134º C ,

DIFRAKSINASI

ETO
STERRAD

100 NX

STERRAD

100S*

STERIS 

V-Pro

STERIS® 

System

1 ***

Tidak ada

cairan yang

diperbolehkan 

yang sesuai

dengan unit

s3 camera head 
with
Parfocal Zoom lens

s1 camera head 
with
Parfocal Zoom lens

Pengecualian:
Camera Head 
H3-Z / H3-ZI
/H3-P
STERRAD 
100NX
compatible
(dan juga Steris 
V- Pro
compatible)

F3 camera 
head Especially 
Designed for the 
Requirements 
in ENT and 
Arthroscopy

A1 / A3 camera 
head with parfocal 
zoom lens, 
autoclavable

H3-ZA autoclavable 
HD

*(  ) : diperbolehkan

*(  ) : tidak diperbolehkan 
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Pada edisi pertama ini kita 

hanya akan membahas rigid 

telescope. Menjaga telescope 

untuk selalu dalam kondisi prima 

merupakan hal yang penting agar 

telescope anda awet dan tahan lama. 

Dengan perawatan yang benar dan 

rutin maka, fungsi telescope anda 

akan selalu seperti baru dan memiliki 

usia pemakaian yang panjang. 

Seperti yang kita ketahui bersama, 

telescope memiliki peranan yang 

sangat penting dalam setiap tindakan 

MIS (Minimal Invasif Surgery) dimana 

telescope ini berfungsi sebagai indera 

penglihatan kita ketika melakukan 

suatu prosedur. 

Focus, kejernihan, ketajaman dan 

kenaturalan hasil gambar merupakan 

elemen yang sangat penting dalam 

prosedur MIS, maka perlakuan 

terhadap telescope haruslah special 

dan ditangani secara baik dan benar. 

Kerusakan komponen atau tidak 

berfungsinya system pada telescope 

merupakan salah satu akibat yang 

dominan dari kurangnya perawatan.

Permasalahan yang paling umum 

terjadi pada telescope adalah :

1. Gambar buram

2. Muncul titik hitam pada hasil 

gambar

3. Hasil gambar hitam pekat 

sehingga sama sekali tidak 

menampilkan gambar

Pemasalahan diatas dapat muncul 

dari beberapa faktor, diantaranya :

1. Natural Deterioration merupakan 

penurunan kinerja Telescope 

secara alami akibat terjadi 

pemburukan/keausan pada fisik 

telescope selama pemakaian atau 

yang lebih umum kita kategorikan 

kedalam factor usia.

2. Penurunan 

Accelerated  Deterioration yang 

mengakibatkan menurunnya 

kinerja Telescope akibat kesalahan 

manusia (human error) sehingga 

dapat mempercepat kerusakan, 

hal ini lebih disebabkan karena 

tindakan dan perlakuan yang tidak 

seharusnya dilakukan terhadap 

telescope tersebut. Misalnya 

terjatuh, bersentuhan dengan 

instrument bipolar/monopolarsaat 

proses cutting/coagulation, 

perendaman dengan cairan 

desinfektan yang tidak dianjurkan.

Gambar 1 diatas adalah gambar 

struktur dari sebuah rigid telescope, 

telescope terdiri dari susunan lensa-

lensa kaca (rodlens) yang sangat 

How To Maintenance
Your Telescope??

Gambar 2. Adalah gambar simulasi dari proses penangkapan cahaya yang 
ditransportasikan melewati susunan rodlens dan kemudian sampai pada mata user

Tips and Trick

Jika kita membicarakan telescope, maka bisa kita klasifikasikan menjadi tiga 
jenis : 1. Rigid Telescope, 2. Flexible fiberscope, 3. Flexible videoscope

Gambar 1
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Tips and Trick

dapat mencegah kerusakan sebelum 
kerusakan itu terjadi.

Perawatan yang harus dilakukan :
a. Pembersihan secara berkala 

dengan menggunakan lens 
cleanser,

 Dapat dilakukan satu kali dalam 
seminggu. Hal ini perlu dilakukan 
untuk menghindari tumbuhnya 
jamur dan kabut.

b. Telescope termasuk peralatan 
medis yang sensitive terhadap 
panas, maka daripada itu 
perawatannya harus dilakukan 
secara Chemothermal. Hal ini 
berarti disinfektan sesuai untuk 
proses yang menggunakan 
mesin dan digunakan 
setelah tahap pembersihan. 
Temperature harus dibatasi 
pada semua tahap pembilasan 
dan pengeringan. Pada proses 

Gambar 4. Contoh hasil gambar yang 
berjamur 

sensitive dan serat fiber sebagai 
penghantar cahaya.Benturan dapat 
merusak susunan rodlens tersebut, 
dan efek dari rusaknya rodlens 
tersebut adalah terputusnya transmisi 
gambar dan cahaya sehingga akan 
berdampak gambar kabur atau 
bahkan gambar akan hitam pekat. 
Pada kondisi ini kerusakan sudah 
berada di level yang cukup tinggi.

Maka dari pada itu sangat dianjurkan 
teleskop memiliki tempat yang 
tersendiri baik pada saat sterilisasi 
maupun pada saat penyimpanan.

Dalam usaha mencegah dan berusaha 
untuk menghilangkan kerusakan yang 
timbul, dibutuhkan cara dan metode 
untuk mengantisipasinya dengan 
melakukan kegiatan pemeliharaan.

Pemeliharaan (maintenance) adalah 
kegiatan untuk memelihara atau 
menjaga peralatan dan penyesuaian/
penggantian yang diperlukan 
agar terdapat suatu keadaan yang 
memuaskan sesuai dengan apa 
yang direncanakan. Jadi dengan 
adanya kegiatan maintenance maka 
telescope dapat dipergunakan 
sebagai mana mestinya dan 
tidak mengalami kerusakan yang 
mendadak selama dipergunakan 
untuk proses MIS.

Hasil yang diharapakan dari kegiatan 
pemeliharaan Telescope (Telescope 
maintenance) ada dua hal sebagai 
berikut:
•	 Condition maintenance yaitu 
mempertahankan kondisi Telescope 
agar berfungsi dengan baik sehingga 
komponen-komponen yang terdapat 
dalam telescope juga berfungsi 
sesuai umur ekonomisnya.
•	 Replecement maintenance yaitu 
melakukan tindakan perbaikan dan 
penggantian komponen telescope 
tepat pada waktunya sehingga 

Gambar 3. gambar diatas adalah contoh 
hasil Gambar dari telescope yang rusak 
akibat terjatuh

pengolahan chemothermal 
pembersihan dilakukan umumnya 
pada temperatur 60p C dan 
ditambahkan desinfektan khusus 
yang sesuai untuk perawatan 
menggunakan mesin, untuk 
kesesuaian konsentrasi dan 
lamanya waktu pemaparan.

c. Tempat penyimpanan, ruang 
penyimpanan telescope 
merupakan satu bagian penting 
dalam proses perawatan 
telescope. Usahakan ruang 
penyimpanan adalah ruang yang 
tidak lembab dan bersuhu hangat, 
untuk yang satu ini dapat kita 
modifikasi dengan pemasangan 
lampu di ruang penyimpanan 
dengan tujuan agar ruang 
penyimpanan selalu kering. Ruang 
penyimpanan yang lembab dapat 
menyebabkan tumbuhnya jamur 
pada telescope. (Fajar Apriandi)
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Masa Depan Neuroendoskopi
Sedikit profil mengenai Dr. Gentili. Pria ini lulus dari University of Toronto Medical 
School pada tahun 1972. Setelah sebelumnya sempat magang di departemen 
bedah, ia melanjutkan penelitiannya di laboratorium untuk mendapatkan gelar 
Master di Institute of Medical Science tahun 1975.

Dr. Gentili memasuki Program 

Pelatihan Neurosurgical di 

University of Toronto pada 

tahun 1975, dan menjadi anggota 

dari Royal College of Physicians dan 

Surgeons of Canada pada tahun 1980. 

Ia juga mendapatkan bea siswa dalam 

bidang 

bedah 

saraf di 

Rumah Sakit St Michael, University of 

Zurich (di bawah pimpinan Profesor 

Yasagil), dan di National Hospital di 

London (di bawah Lyndsay Symon) 

1979-1981. Dr Gentili selanjutnya 

bergabung dan didaulat menjadi staf 

Bedah Saraf di Rumah Sakit Umum 

Toronto pada tahun 1982. Saat ini 

ia adalah Profesor di Departemen 

Bedah dan Direktur Skull Base Centre 

di University of Toronto. Gentili 

sangat tertarik mendalami bidang 

neurosurgery 

terutama mengenai  

pembuluh darah, 

dan hipofisis. Dr.  

Gentil, dianggap 

sebagai guru 

yang luar biasa 

dan telah melatih 

banyak dokter secara 

internasional. 

Bersama Gina 

sang istri, kini ia 

memiliki dua 

putra, Michael 

dan David.

MIS 

mewawancara 

beliau disela 

waktu bersantai 

mengunjungi 

Pulau Samosir 

saat acara 17 th 

Annual Scientific 

Meeting Of Indonesian Society Of 

Neurological Surgeons (PIT XVI 

PERSPEBSI) yang diselenggarakan 

pada tanggal8 - 29 Nov 2012 at 

JW Marriot Hotel, Medan. Berikut 

ringkasan wawancara.

Apakah menurut Anda kemajuan 

teknologi dapat mempengaruhi 

kemajuan teknik pembedahan bedah 

saraf?

Penting untuk diketahui bahwa 

pembedahan sangat erat kaitannya 

dengan teknologi. Kemajuan 

pembedahan tergantung pada 

kemajuan teknologi. Endoskopi 

dalam pembedahan adalah sebuah 

inovasi yang signifikan dan 

penemuan baru. Hal ini menghasilkan 

pengaruh yang besar dan akan 

lebih besar lagi di masa yang akan 

datang. Meskipun saat ini banyak 

prosedur pembedahan yang 

masih menggunakan pendekatan 

tradisional namun di masa yang 

datang diperkirakan akan terdapat 

banyak pengaruh pada aplikasi 

pembedahan, dimana tidak hanya 

pada aplikasi pembedahan dasar skull 

base namun hingga pada aplikasi 

pembedahan yang lebih advance, 

seperti pembedahan intrakranial. Hal 

ini menunjukkan adanya pengaruh 

teknologi yang signifikan dalam 

pembedahan secara keseluruhan.

Interview
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Tantangan apa saja yang dihadapi 

para ahli bedah saraf di masa datang?

Terdapat beberapa tantangan dalam 

bidang pembedahan di masa yang 

akan datang, diantaranya:

•	 Keamanan	Pasien

Dokter harus memastikan tindakan 

pembedahan dilakukan dengan teknik 

dan teknologi yang aman. Kualitas 

hidup pasien menjadi faktor utama 

yang perlu diperhatikan dalam 

pembedahan. Maka dari itu, kita 

harus mengembangkan teknik dan 

teknologi yang lebih aman, dalam 

hal ini teknik minimal invasif seperti 

endoskopi menjadi peran utama 

karena dapat menjamin pembedahan 

dan intervensi yang lebih aman yang 

akan berujung pada peningkatan 

kualitas hidup pasien

•	 Masalah	Tumor	Biologi

Beberapa kasus pembedahan tumor 

tidak dapat disembuhkan dengan 

pembedahan. Hal ini memberikan 

tantangan untuk menemukan teknik 

lain yang dapat menyempurnakan 

pembedahan. Pengembangan 

biologi molekular akan menjadi hal 

yang kritis dalam pengembangan 

pembedahan di masa yang akan 

datang.

•	 Tantangan	dalam	Hal	Keuangan

Hal ini tidak hanya terjadi pada 

negara berkembang, namun terjadi 

pada negara maju juga. Di Amerika 

Utara, selalu terdapat peningkatan 

masalah terkait dengan biaya health 

care. Permasahalan kesehatan 

semakin banyak ditemukan seiring 

dengan proses penuaan dan 

bertambahnya usia dari masyarakat, 

apalagi usia masyarakat di jaman 

sekarang yang lebih panjang. Hal ini 

menyebabkan anggaran kesehatan 

negara meningkat. 

•	 Pemberian	Sistem	Health Care 

Terbaik

Kita harus menentukan sistem yang 

terbaik untuk memberikan health 

care yang terbaik karena setiap orang 

layak mendapatkan pengobatan 

yang terbaik. Uang seharusnya 

bukan menjadi masalah dalam 

mendapatkan pengobatan yang 

terbaik. Hal ini menjadi tantangan di 

masa depan karena pengobatan akan 

menjadi lebih mahal karena berkaitan 

dengan pengembangan teknologi dan 

inovasi. Oleh karena itu, kita harus 

menemukan cara untuk memberikan 

health care yang lebih baik di seluruh 

dunia.

•	 Informasi

Suatu saat akan menjadi sesuatu 

yang sulit, dimana populasi pada 

Interview
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suatu area mengetahui suatu 

infomasi yang tidak diketahui oleh 

populasi di area lain. Oleh karena 

ini, information explotion melalui 

internet dan video conversation 

menjadi sesuatu yang kritis dalam 

penyampaian informasi sehingga 

terdapat keseraga man informasi di 

berbagai area, dalam hal ini berkaitan 

dengan keterbaruan infomasi 

mengenai pengobatan dan inovasi 

dalam pembedahan. Hal ini pada 

akhirnya menjadi tantangandalam 

penanganan isu global mengenai 

obat-obatan dan medical care.

Bagaimana  meningkatkan keahlian 

neuroendoscopy  seorang bedah 

syaraf ?

Pengaplikasian teknologi baru 

memerlukan pelatihan untuk 

memperoleh dan meningkatkan 

keahlian karena hal ini tidak 

didapatkan secara langsung dan 

otomatis. Pengamatan terhadap 

pengaplikasian teknologi tersebut 

perlu dilakukan untuk menambah 

wawasan. Namun tidak hanya 

cukup dengan melihat, keahlian 

tersebut juga perlu dipelajari 

melalui course baik berupa teaching 

course maupun cadaver course 

untuk mengaplikasikan teknik 

secara langsung pada kadaver. 

Adapun tahapan yang penting 

untuk dilakukan dalam peningkatan 

keahlian ini dimulai dengan 

membaca, kemudian mengamati, 

cadaver course dan memprak tekkan 

sendiri dengan dimulai pada kasus 

yang paling sederhana, seperti pada 

pembedahan endoskopi skull base 

dapat dimulai dengan pembedahan 

tumor pada pituitary yang sederhana 

kemudian setelah cukup ahli dalam 

hal tersebut, dapat melakukan 

pembedahan dengan teknik yang 

lebih advance.

Dalam pelatihan pembedahan 

skull base sangat dianjurkan untuk 

mengambil program fellowship. 

Di Amerika Utara, fellowship 

dilakukan setelah selesai melakukan 

training dan menjadi ahli bedah 

skull base. Fellowship dilakukan 

selama enam sampai dua belas 

bulan. Pada program ini, ahli bedah 

dapat mengamati dan melakukan 

tindakan dasar operasi pada 

berbagai macam kasus. Ahli bedah 

kemudian mendapatkan lisensi untuk 

melakukan prosedur ini. Program 

ini sangat direko men dasikan karena 

tidak hanya mempelajari teknik neuro 

endoskopi namun teknik tradisional 

klasik (pembe dahan terbuka) juga 

dipelajari.

Apa tips Anda bagi pemula dibidang 

neuroendoscopy?

Kasus yang sederhana dan mudah 

merupakan kasus yang ideal sebagai 

pemula, seperti pembedahan 

pituitarypada skull base. Jika telah 

terbiasa melakukan pembedahan 

pada area tengah skull base 

sepertipituitary, sellar, parasellar 

carotid, clival carotid, maka keahlian 

dasar neuroendoskopi akan diperoleh 

dan prosedur yang lebih advance 

seperti meningioma, clival chordoma, 

craniopharyngiomas akan lebih 

mudah untuk dikerjakan.

Menurut saya, lebih baik dimulai 

dari kasus yang mudah, karena jika 

dimulai dari kasus yang rumit dan 

tidak memiliki teknik yang baik akan 

beresiko menimbulkan komplikasi 

dan mengancam keselamatan pasien. 

Hasil yang baik pada kasus yang 

mudah, kemudian dapat meningkat 

secara bertahap ke keahlian pada 

penanganan kasus yang lebih 

advance.  (Cepi , Ratih)

Gambar. Anterior Sphenoidotomy, dimana 
spenoid septa telah dihilangkan

Gambar. Pituitary Gland (Pg), dimana sellar 
floor telah dihilangkan

Gambar. Bagian Tengah Skull Base

Interview
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Tidak dapat dihindari bahwa diagnostic adalah 

prasyarat utama dalam menentukan sebuah 

tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. 

Terkadang tindakan diagnostic akan menemukan 

beberapa kendala antara lain;

1. Masalah kecepatan diagnostic, untuk segera 

mengambil keputusan terhadap tindakan pengobatan 

terhadap pasien.

2. Kemudahan teknik diagnostic yang dilakukan.

3. Ruang operator yang terbatas dalam melakukan 

diagnostic

4. Serta nilai investasi yang terkait durabilitas terhadap 

peralatan diagnostic yang akan digunakan.

Sebagai salah satu pioneer di industry Minimaly Invasive 

Surgery, Karl Storz adalah penyedia solusi dalam untuk 

permasalahan – permasalahan di dunia MIS. Mobile 

Video-cystos copy adalah salah satu produk dari Karl 

Storz yang menawarkan dan dapat memberikan teknologi 

gambar digital yang membantu dan mempermudah 

kemampuan diagnosis spesialis urologi.

Mobile-cystoscopy terdiri dari 2 komponen utama 

yaitu flexible video-cytoscope dan imaging processor 

MoBilE ViDEo-CYsTosCoPY

(termasuk monitor). Flexible video-cytoscope dari Karl 

Storz menggunakan teknologi videoscopedi mana bagian 

proksimal dari flexible scope bukan terdiri dari fiber optic 

yang rentan akan kerusakan karena putusnya serat optic 

sebagai transmitter cahaya dari Light source. 

i. iNVEsTAsi

a. CMOS Video Cysto-Urethroscope

 Beberapa fitur dari flexible video-cystoscope adalah

•	 Teknologi	video	scope	dilengkapi	dengan	LED	yang	

terintegrasi pada bagian distal (ujung). Hal ini akan 

mempermudah operator karena akan memberikan 

ruang extra dimana tidak dibutuhkannya light source 

lagi. Selain itu, kemungkinan tidak dapat dipakainya 

flexible scope juga yang disebabkan rusaknya serat 

fiber optic sebagai transmisi atau penerus cahaya 

dapat dihindari.

•	 Flexible	video-cystoscope	dilengkapi	dengan	

chip CMOS pada yang memiliki keunggulan lebih 

tahan terhadap distorsi cahaya sehingga mampu 

menghasilkan gambar yang jelas untuk objek 

bergerak. Hal ini bermanfaat dalam perekaman 

gambar saat dilakukannya dokumentasi saat tindakan 

menggunakan flexible-video cystoscope. 

•	 Flexible	video-cystoscope	akan	memperluas	bidang	

pandang operator. Flexible video-cystoscope 

mampu bermanuver hingga 140O kearahinferiordan 

210Okearahsuperior dariposisirelaksasipada flexible 

video-cystoscope. Hal ini akan membantu operator 

melakukan diagnosis di sekeliling target diagnose, 

terutama pada daerah bladder.

 Deflecting mechanism dari flexible video-cystoscope 

juga dilengkapi dengan positif deflecting dan contra 

positif deflecting mechanism yang disesuaikan dengan 

kenyamanan dan kebiasaan operator.

•	 Positif	deflecting	mechanism	adalah	pergerakan	

distal tip pada flexible video-cystosope yang arahnya 

sama dengan stir pada bagian handle flexible video-

Mobile Video-cystoscopy adalah salah satu jawaban untuk kemudahan dan 
mobilitas dalam diagnostik urology. Alat ini dapat memberikan teknologi gambar 
digital yang membantu dan mempermudah kemampuan diagnosis bidang urologi
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cystoscope. Apabila stir digerakkan kearah superior, 

maka distal tip juga akan berbelok kearah superior. 

Sedangkan apabila stir di gerakkan kearah inferior, 

maka distal tip akan berbelok kea rah inferior pula.

•	 Contra-positif	deflecting	mechanism	adalah	

pergerakan distal tip pada flexible video-cystosope 

yang arahnya berlawanan dengan stir pada bagian 

handle flexible video-cystoscope. Apabila stir 

digerakkan kearah superior, maka distal tip juga akan 

berbelok kearah inferior. Sebaliknya, apabila stir di 

gerakkan kearah inferior, maka distal tip akan berbelok 

kearah superior.

•	 Flexible	video-cystoscope	memiliki	panjang	37	cm	

sehingga memungkikan operator untuk melakukan 

diagnostic dari uretra hingga bladder. Selain itu, 

diameter dari flexible video-cystoscope hanya 16 fr (5,3 

mm). Hal ini akan meminialisir trauma pada urinary 

track pasien akibat tindakan yang dilakukan.

•	 Flexible	video	cystoscpe	juga	dilengakapi	working	

elemen sehingga memungkinkan untuk digunakannya 

instrument – instrument dan tools tertentu untuk 

tujuan diagnostic, misalnya biopsy forceps dan guide 

wire. Selain itu, working element juga dapat digunakan 

untuk water management yang berfungsi sebagai 

dilator dalam tindakan urology.

b. Monitor dan Imaging processor

Mobile-cystoscpe memiliki dua pilihan untuk 

menampilkan gambar yang dihasilkan. Ahli urologi 

dapat menggunakan C-Mac monitor dengan fitur sebagai 

berikut:

i. C-MAC Monitor

Flexible video cystoscope dapat disambungkan langsung 

ke C-Mac monitor. Hal ini akan membuat flexible video-

cystoscope unggul dalam fitur “mobile”nya. Karena 

ukuran C-Mac monitor yang kecil dan relative ringan 

sehingga dapat dipindahkan dengan mudah (portable). 

Selain itu, C-Mac monitor juga dilengkapi SD Card slot. 

SD Card dapat digunakan sebagai media penyimpanan/

perekaman saat dilakukan tindakan meng guna kan flexible 

video cystoscope.

Beberapa fitur dari C-Mac monitor adalah

•	 7”	TFT	dengan	wide	viewing	angle	display	dan	resolusi	

800 x 480 pixel.

•	 DilengkapiSD	memory	card	untuk	menyimpan	gambar	

dengan  format JPG dan video dengan format MPEG4

•	 Tombol	yang	dilengkapi	petunjuk	sehingga	mudah	

digunakan

•	 Gambar	dan	video	dapat	langsung	ditampilkan	di	

monitor

•	 Menggunakanbatterey	lithium-ion	yang	dapat	di	

isiulang

•	 Kemudahan	dalam	pemindahan	data	danpemrosesan	

video karena penyimpanan dilakukan pada SD 

memory card yang dapat dilepas dari monitor.

•	 Disain	monitor	yang	mudah	untuk	diletakkan	untuk	

memudahkan operator

•	 Dapatdisambungkanpada	external	monitor

•	 Tahan	benturan	dan	tahan	kebocoran	karena	

terlindung oleh bahan plastic ABS.

ii. C-HUB

C-Hub menawarkan bentuk investasi yang ekonomis 

tanpa mengurangi nilai dari manfaat dari mobile flexible 

video-cystoscope. C-hub dapat dikoneksikan langsung 

ke laptop atau ke external monitor sehingga dapat 

memaksimal kan fitur portablenya.

Selain itu, operator dapat langsung menyimpan video dan 

data lain atas penggunaan flexible video-cystoscopenya 

pada PC atau Laptop langsung. Hal ini akan 
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mempermudah operator dalam melakukan management 

dan processing data sesuai kebutuhan.

ii. Diagnostik

Untuk menunjang kegiatan diagnostic yang dilakukan oleh 

Advertorial

27677 FV

27023 FE 

27023 ZE 

11025 E 

13242 XL 

27651 B 

27014 Y

Case

Grasping Forceps

Biopsy Forceps

Pressure Compensation Cap

Leakage Tester

Cleaning Brush

LUER-Adaptor

operator, flexible video-cystoscope dilengkapi dengan 

beberapa instrument berupa grasping dan biopsy forceps. 

Berikut adalah beberapa instrument yang ikut melengkapi 

nilai dari flexible video-cystoscope.
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iii. AcessorisPilihan

Untuk melengkapi flexible video-cystoscope, Karl Storz 

juga menawarkan beberapa accesoris tambahan yang 

Advertorial

direkomendasikan. Berikut adalah beberapa accessories 

tambahan untuk flexible video-cystoscope:

39405 AS

27023 VK

27723 T

27550 N

27001 RA

8401 YZ

Plastic Container for Flexible En-

doscopes, specially suited for gas 

and hydrogen peroxide(Sterrad®) 

sterilization and storage,for use 

with one flexibleendoscope, exter-

nal dimensions (w x d x h): 550 x 

260 x 90 mm

Stone Basket, 5 Fr., length 60 

cm, for use through the lateral 

irrigation channel

Coagulation Electrode, unipolar, 4 

Fr., length 73 cm

Seal, for working channel, package 

of 10, single use recommended

Cleaning Adaptor

Protection Cap, for the C-MAC® 

video laryngoscope and electronic 

module, to protect plug contact 

during reprocessing, cap is reus-

able, for use with Elektronic Mod-

ules 8401 X/8402 X and C-MAC® 

video laryngoscopes (MIL 0/1, MAC 

2/3/4 and D-BLADE)
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Sebagaimana penjelasan di atas, flexible video 

cystoscpedapat di hubungkan dengan C-Hub dan C-Mac 

monitor. Berikut adalah diagram singkat mengenai 

kompatibilitas flexible video-cystoscope

iV. Kesimpulan

Flexible video-cystoscope adalah salah satu bentuk 

investasi yang ditawar kanoleh Karl Storz sebagai olusi 

untuk tindakan diagnostic yang akan dilakukan oleh para 

dokter Urology. Flexible video-cystoscope dari Karl Storz 

memilik ibeberapa keunggulan yang akan mempermudah 

dan menguntungkan para dokter Urology tanpa 

mengurangi fungsi utama tindakan diagnostic yang akan 

dilakukan. (Galih H)
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Protection  : Your Patients

Your Investment

YOU

AMC Application and
Technical Support
MENJALANKAN PROGRAM ENDOPROTECT1

dari KARL STORZ

• Instalasi
• Layanan Perbaikan
• Audit Peralatan
• Pelatihan Operator & Perawat
• Pemeliharaan
• Repair - Exchange Program
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Contact Us:
PT. Advance Medicare Corpora

Karl Storz Exclusive Distributor in Indonesia
Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok B-26

Jl. Gajah Mada 3-5, Jakarta 10130
Phone : 021-63861505 • Fax : 021-63861506

E-mail : amc@advancemedicorp.com
www.advancemedicorp.com

No time-consuming changeover of telescopes, safe, and smooth work

Easy-to-use adjusting knob selects the desires direction of view
Familiar ergonomics and handling of conventional telescope
HOPKINS® telescope with unique rod-lens system
Lightweight construction and modern design

Standard eyepiece fits all camera heads

Variable direction of view (15º to 90º)
Diameter 4 nnm length 18 cm

Special Feature:



SPECIAL FEATURES:
High resolution (HR)
Excellent deflection
8x magnification for optimal diagnostics
2x electronic zoom, adjustable in 4 steps as required
SPIES (STORZ Professional Image Enhancement System) Function
Fatigue-free working with an ergonomically formed control body
More effective irrigation of the optics due to a recessed air/water nozzle
with directional flow channel

SPIES  A

SPIES  B

SPIES  C

Flexible Video Gastroscopes Sheath
Diameter Diameter up left/right

Working Length Working Channel Deflection

Slim Gastroscope 5.9 mm 1100 mm 2 mm 210º 100º 120º/120º

210º 100º 120º/120º9.3 mmRoutine Gastroscope
13820 PKS/NKS

13821 PKS/NKS

PT. Advance Medicare Corpora
Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok B-26
Jl. Gajah Mada 3-5, Jakarta 10130
Phone : +62 21-63861505 • Fax : 021-63861506
www.advancemedicorp.com


