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Fakta sejarah mencengangkan, bahwa perang merupakan katalis utama 
dari kemajuan dunia medis modern. Dimulai perang Crechy, Perancis, 
penggunaan pertama kali senjata api dan meriam besi canon tahun 

1346. Perang Franco – Prussia penggunaan senapan mesin tahun 1870 dapat 
mempercepat kematian karena terjadinya infeksi tetanus. Pada perang dunia I, 
terjadi kemajuan teknik pembedahan abdomen, operasi plastik. Pada periode 
perang dunia II, diperoleh kemajuan penting dalam manajemen luka bakar, 
cairan infus. Juga mulai diperkenalkan penggunaan kantong plastik cairan 
infus, tubing set dan peralatan steril  lainnya  yang berbasis pada kemajuan 
pengetahuan prosedur aseptik.

Sepertinya untuk mencapai kemajuan yang lebih pesat harusnya tidak 
diperlukan perang lagi. Penelitian era damai terus menghasilkan banyak hal. 
Sejak ditemukannya bahan semikonduktor dan teknologi campuran bahan 
logam serta material non logam telah mempercepat kemajuan di teknologi 
medis diantaranya yang berhubungan dengan teknologi pencitraan: fiber 
optics (1957), Rod-lenses (1960), kamera elektronik CCD (1975), positron 
emission tomography (PET – 1976), magnetic resonance imaging (MRI 1980).  
Era digital saat ini, kita semua tahu, sudah tidak terbendung lagi kemajuannya.

Edisi April ini, kami mengangkat tema kemajuan teknologi pencitraan real 
time berbasis teknologi optikal fluoresensi spektrum Near Infra Red dengan 
menggunakan zat pewarna Indocyanine Green, serta aplikasinya. Selain 
artikelnya, kami juga mendapatkan informasi banyak mengenai aplikasi 
klinisnya melalui wawancara dengan ahlinya,  Prof. Luigi Boni, dari Universitas 
Insubria, Italia, yang berkontribusi juga menjadi pembicara pada saat acara 
Endoscopic Laparoscopic Surgeon of Asia, Bulan Oktober tahun lalu di Bali.

Dikaitkan suksesnya penyelenggaraan ELSA tersebut, kamipun mendapatkan 
kehormatan dapat mewawancarai 2 tokoh dan duo pengurus Persatuan Bedah 
Endos-Laparoskopi Indonesia (PBEI), yang menginduk ke ELSA ini, yaitu Dr. 
Errawan Wiradisuria, SpB-KBD, M.Kes dan Dr. Barlian Sutedja, Sp.B. Disela-
sela kesibukkannya, dua nakhoda ini berbagi pengalaman, pengetahuan, 
harapan dan tantangan dimasa depan bagi ahli bedah endo-laparoskopi 
Indonesia.

Kami pun mendapat suntikan tulisan from contributor dr. Ichnandy Arief 
Rahman, SpOG. Dokter muda yang menggeluti selain Laparoskopi gynecology 
juga Transvaginal Endoscopy (TVE).

Pada spesialis lain kami melaporkan prosedur terbaru diantaranya mengenai 
Endospine Surgery, pembedahan HNP tanpa anestesi dan tanpa jaitan. Reseksi 
intra uterin tanpa menggunakan paparan listrik langsung. Kajian deteksi 
kanker dini dengan pencitraan autofluoresensi di spesialis THT dan Photo 
Diynamic Diagnosis di spesialis urologi.

Jangan lewatkan, kamipun menyajikan resume buku “doctor to doctors 
manual” pada berbagai spesialis dan prosedur yang menarik.

Kami selalu berharap, majalah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan 
pengetahuan dan keterampilan ahli bedah kita dalam perkembangan MIS di 
Indonesia.

Salam
Redaksi
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Pencitraan Optikal dengan Fluoresensi
Dari sejumlah pilihan teknologi yang memadukan Molecular Imaging 

dengan Image Guide Surgery seperti sistem navigasi augmented 

reality (AR), spektroskopi MRI, PET, dan SPECT.  Teknologi pencitraan 

optikal dan teknik fluoresensi memberikan visualisasi yang lebih 

REAL TIME.

Main Topic 

Prof. Luigi Boni
MISMAG diberi kesempatan untuk dapat mewawancara Prof. Luigi 

Boni, yang sebelumya pernah berbincang di acara ELSA, Bali 2014, 

saat beliau menjadi pembicara. 

How To Maintenance Your Flexible Fiberscope?
Pada edisi oktober yang lalu kita telah membahas bagaimana cara 

yang benar untuk memaintenance Rigid Telescope, maka pada 

edisi kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat dan 

memperlakukan Fiberscope anda dengan benar. 
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Simply hot! The new 
KARL STORZ single-use 

scissors insert

ENDOFLATOR® 40

The new KARL STORZ single-use scissors 
insert. Single-use meets re-usable.
Special features:
• Each insert delivers optimal cutting performance
• All KARL STORZ CLICKline handles are compatible with the 

new scissors inserts.
• Color coding at the proximal end of the scissors insert 

facilitates clear identification of single-use components.

ENDOFLATOR® 50

High-Performance Insufflator with 
Integrated Heating Element
Special features:
• HIGH FLOW mode: Very high gas flow up to 50 l/min
• SENSITIVE mode: Specially designed for sensitive 

applications (e.g. pediatrics) 
• Heating element for warming CO2 gas to a body 

temperature of 37 °C
• Protection class CF
• High level of user comfort thanks to 7" touch screen

CLICKLINE JET GRASPER® 
Forceps 33331 ST

The JET GRASPER® is a dissecting and grasping forceps with 
an integrated irrigation port function for the careful removal 
of adhesions (pelvic adhesions).

Indications in gynecology are, for example, abdominal 
adhesions, bowel adhesions, adhesions in the case of 
endometriosis, exposure of the uterus and retroperitoneal 
dissection such as, for example, in pelvine 
lymphadenectomy.

The new high-performance insufflator from 
KARL STORZ
Special features:
• Intuitive handling via modern touch screen interface
• Fast and reliable insufflation due to flow rate of up to 40 

l/min in a high-flow mode
• Innovative sensitive mode for sensitive applications (e.g. in 

pediatric surgery)
• CF applied part offers a wide variety of applications
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Main Topic

Perkembangan Teknologi 
Pencitraan Pemandu 
Pembedahan
Image Guided Surgery (IGS) yang  dipadukan dengan 
perkembangan teknologi Molecular Imaging (MI) memberikan 
harapan untuk dapat  memperbaiki prosedur bedah dengan 
peningkatan informasi visual. 
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Beberapa perubahan besar 

dalam teknologi medis modern 

yang tengah terjadi sekarang 

ini terutama dalam bidang pencitraan 

adalah kemajuan dalam teknologi 3D 

pada CT dan MRI. Selain membantu 

diagnosis, saat ini dapat membantu 

dalam menuntun prosedur intervensi, 

menjadi lebih terarah untuk langsung 

ke area targetnya dengan prinsip 

invasive yang minimal. Hasil 

pencitraan data berbasis digital dari 

berbagai alat ini dapat difusikan 

dan digunakan pada berbagai 

tahapan dari mulai preoperative, 

intraoperative dan postoperative.

Image-guided surgery (IGS) 

merupakan istilah umum yang 

digunakan untuk setiap prosedur 

bedah baik preoperative maupun 

intraoperative dimana ahli bedah  

menggunakan instrumen yang 

dilengkapi dengan penjejak  

pencitraan dan perangkat pencitraan. 

IGS merupakan bagian dari bidang 

yang lebih luas dari prosedur 

pembedahan dengan bantuan 

komputer, atau bantuan pencitraan. 

Prosedur ini dilakukan dalam kamar 

operasi hybrid, yang dilengkapi 

dengan perangkat pencitraan canggih 

seperti C-arms, CT scanner dan MRI 

scanner.

Pemanduan pencitraan prosedur 

pembedahan ini merupakan pioneer 

dan spesialisasi prosedur bedah 

invasif minimal. 

Pada awalnya, IGS ini dikembangkan 

untuk pembedahan tumor otak 

dengan menggunakan metode 

stereotactic radiosurgery dan yang 

dipandu oleh computed tomography 

(CT), magnetic resonance imaging 

(MRI) dan positron emission 

tomography (PET) menggunakan 

tecnhology dikenal sebagai 

N-localizer.

Pada perkembangannya IGS ini 

kemudian dipadukan dengan 

perkembangan teknologi pencitraan 

molecular (Molecular Imaging - MI). 

Molecular Imaging memberikan 

harapan untuk dapat  memperbaiki 

prosedur bedah dengan peningkatan 

informasi visual yang disediakan 

untuk ahli bedah.

Para ahli telah merumuskan beberapa 

definisi tentang MI ini, diantaranya 

adalah pada pertemuan Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) ahli MI paduan 

organisasi dua organisasi Radiologi 

Amerika Utara dan Kedokteran 

Nuklir dan Molecular Imaging, yang 

mendefinisikannya sebagai : “teknik 

pemantauan dan perekaman dari 

pencitraan secara langsung atau 

tidak langsung proses distribusi 

spatiotemporal tingkat molekuler 

atau seluler untuk aplikasi biokimia, 

biologis  dan terapi”. Pada tahun 

2007, definisi ini diperluas sebagai 

“Visualisasi, karakterisasi dan 

pengukuran proses biologis pada 

tingkat molekul dan sel manusia atau 

makhluk hidup”. q Cepi Maryadi
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Secara prinsip teknik ini memanfaatkan sifat tertentu sumber cahaya 

yang dipancarkan menganai obyek jaringannya dimana hasil 

pencitraannya tergantung pada karakterisitik anatomis maupun 

biokimia jaringan tersebut.

Terdapat dua cara untuk mendapatkan efek pencitraanya, pertama 

memanfaatkan sifat intrinsik dari jaringan tersebut (endogen fluorophore)

dan yang kedua dengan bantuan zat kimia yang berikatan dengan molekul 

tertentu dalam jaringan tersebut (exogen fluorophore).

Pencitraan Optikal
dengan Fluoresensi
Dari sejumlah pilihan teknologi yang memadukan Molecular Imaging dengan 
Image Guide Surgery seperti sistem navigasi augmented reality (AR), 
spektroskopi MRI, PET, dan SPECT.  Teknologi pencitraan optikal dan teknik 
fluoresensi memberikan visualisasi yang lebih REAL TIME.

Main Topic
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Pilihan sumber cahaya yang 

digunakan serta manipulasi tingkat 

molekul dengan menggunakan baik 

senyawa biokimia dalam jaringan 

tubuh kita (endogen) maupun zat 

kimia eksogen akan memberikan kita 

pada pilihan keluaran teknologi ini.

Photodynamic Diagnoses (PDD) 

adalah bentuk keluaran teknologi 

optikal  dari prinsip fluoresensi 

ini. Berbasis pada prinsip adanya 

perbedaan konsentrasi molekul yang 

dapat berfluoresensi pada jaringan 

normal dan jaringan patologis. 

Penyerapan cahaya dengan panjang 

gelombang tertentu yang tepat 

menyebabkan elektron molekul 

dapat tereksitasi dan berada pada 

keadaan energi yang lebih tinggi. 

Ketika molekul ini kembali pada 

keadaan energi yang stabil, maka 

akan dipancarkan photon. Pancaran 

spectrum photon ini memberikan 

cahaya fluoresensi dan ditangkap 

oleh perangkat teleskop serta kamera.

Aktifitas fluoresensi PDD dapat 

berasal dari sifat intrinsik jaringannya 

(autofluoresens/endogen) atau 

dibantu dari senyawa dari luar  yang 

disuntikkan kemudian berikatan 

dengan jaringan (exogenous 

fluoresens). Beberapa zat kimia 

yang sering digunakan untuk 

exogenous fluoresensi misalnya 

hypericin, 5-aminolaevulinic acid 

(5-ALA), dan bentuk senyawa ester 

hexaminolevulinate serta Indocyanin 

Green (ICG). 

Teknik Autofluoresensi

Salah satu teknik dimana suatu 

jaringan diberikan cahaya dari 

sumber cahaya dengan panjang 

gelombang tertentu dalam cakupan 

spektrum warna biru. Maka akan 

terjadi reaksi fluroresensi dari 

jaringan,  dengan fasilitas filterisasi 

tangkapan cahaya dari teleskop optik 

yang digunakan, maka pencitraan 

pada monitor akan memberikan 

warna hijau pada jaringan normal, 

dan akan berwarna gelap atau coklat 

kemerahan  pada jaringan abnormal. 

Hal ini akan memberikan kemudahan 

bagi dokter dalam melakukan biopsi.

Teknik ini merupakan teknik pertama 

yang memanfaatkan sifat intrisik 

suatu jaringan. Pada penelitan lebih 

lanjut, telah dikonfirmasi teknik 

ini dapat digunakan untuk aplikasi 

klinis, membedakan jaringan tumor 

untuk deteksi dini kanker. (lihat box 

FDA approval to market Karl Storz 

Autofluorescence System)

 

Teknik fluoresensi konvensional ini 

dinilai kurang optimal untuk tindakan 

operatif. Mulailan dikembangkan 

fluoresensi bersumber cahaya Near 

Infra Red (NIR), sehingga memberikan 

hasil fluoresensi yang lebih baik. 

NIR

Kita mengetahui bahwa infra 

red merupakan energy radiasi, 

elektromagnetik dengan panjang 

gelompang lebih panjang dari cahaya 

tampak berkisar dari 700 nm hingga 

1 mm. Ditemukan pertama kali oleh 

seorang astronom berkebangsaan 

Inggris sekitar tahun 1800-an. 

Karena cakupan panjang gelom-

bangnya cukup luas, maka para ahli 

membaginya dalam dua kelomplok 

besar berupa Refelected Infra Red dan 

Thermal Infra Red. Sementara istilah 

NIR (Near infra Red) adalah termasuk 

dalam kategori Reflected Infra Red 

dengan panjang gelombang antara 

700 nm hingga 3000 nm. Menurut 

beberapa badan seperti International 

Commission on Illumination (CIE) dan 

ISO, NIR ini dibagi lagi dalam kategori 

NIR atau IR A dengan panjang 

gelombang 700 nm – 1400nm dan 

Edisi April 201510



Sumber: http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedical 
Procedures/ DeviceApprovalsandClearances/Recently-Approved 
Devices/ucm082942.htm

This is a brief overview of information related to FDA’s 

approval to market this product. See the links below to the 

Summary of Safety and Effectiveness and product labeling for 

more complete information on this product, its indications for 

use, and the basis for FDA’s approval.

Product Name: Karl Storz Autofluorescence System 

Manufacturer: Karl Storz Endoscopy-America, Inc. 

Address: 600 Corporate Pointe, Culver City, California 90230 

Approval Date: December 12, 2002 

Approval Letter: http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/

pdf2/P020008a.pdf

What is it used? The Karl Storz Autofluorescence System 

consists of a special light source, a flexible bronchoscope, 

special fluid light guides, and a camera. This system helps a 

trained physician looking inside a patient’s bronchus tell the 

difference between normal and abnormal tissue.  

How does it work? The physician inserts a bronchoscope 

into a patient’s bronchial tubes, while the patient is under 

anesthesia. The physician looks through the bronchoscope at 

bronchial tissue in normal white light and special blue light. 

When a physician uses the blue light, tissues autofluoresce, 

giving off light that is slightly greener than the blue light 

shined on them. Under the blue light, autofluorescing normal 

tissue looks “green” while abnormal tissue looks darker or 

“reddish-brown” because it does not give off as much green 

Short Wave Infra Red (SWIR) atau 

IR B dengan panjang gelombang 

antara1400 nm hingga 3000 nm.

Fluoresensi NIR (NIRF)

Pencitraan molekular teknologi 

optikal dengan menggunakan NIRF 

telah mampu memperbaiki prosedur 

bedah dengan peningkatan informasi 

visual yang lebih baik. Peralatan 

dengan NIRF telah dikembangkan  

untuk beberapa prosedur diantara-

nya: Angiography, pemetaan dan 

lokasi limfatik, identifikasi kelenjar 

getah bening, ketepatan margin 

reseksi  pada tumor, dan identifikasi 

struktur vital normal (misal saluran, 

saraf, limfatik). q Cepi Maryadi

FDA’s approval to market
Karl Storz Autofluorescence System - P020008

light. The physician may remove small samples of tissue to 

examine more closely with a microscope (biopsy).

When is it used? A trained physician uses this system to 

find abnormal bronchial tissue in patients who have known 

or suspected lung cancer, and to determine how advanced 

the cancer is. The system is also used to test patients whose 

sputum has abnormal cells or who have an abnormal chest 

X-ray, CT scan or similar diagnostic test.

What will it accomplish? The system enables the physician to 

find suspicious areas for biopsy and helps detect cancer in its 

earliest states. Earlier detection of cancer may lead to a better 

outcome for the patient.

When should it not be used? Patients with uncontrolled 

hypertension, uncontrolled angina, heart failure, serious 

cardiac arrhythmias (irregular heart beats) or abnormal white 

blood cell or platelet count should not have this test because 

it may be too risky.

Additional information:

•	 Summary	of	Safety	and	Effectiveness	and	labeling	are	

available at:  http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/

cfdocs/cftopic/pma/pma.cfm?num=P020008

Main Topic

Designation Abbreviation Wavelength

Near-Infrared NIR 0.78-3 mm

Mid-Infrared MIR 3-50 mm

Far-Infrared FIR 50-1000 mm
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Main Topic

Penggunaan senyawa 

kimia untuk membantu 

meningkatkan kualitasi 

visualisasi pada teknologi pencitraan 

pemandu pembedahan berbasis 

teknologi fluoresensi ini juga telah 

berkembang. 

Diantaranya adalah ICG – Indocyanine 

Green. Ditemukan pertama kali pada 

perang dunia kedua untuk aplikasi 

dalam fotografi. Senyawa ini diteliti 

untuk tujuan klinis pada tahun 1957 

dan mendapatkan persetujuan 

badan pengawas obat dan makanan 

Amerika Serikat pada tahun 1959. 

Penggunaan klinis awal untuk 

prosedur optamologi. Secara sifat 

farmakokinetik, ICG ini berikatan 95% 

dengan albumin dan juga empedu. 

Dalam 30 menit senyawa ini sudah 

berada dalam saluran empedu.

Aplikasi NIRF dengan ICG
pada Laparoskopi
Beberapa aplikasi teknologi Near Infra Red Fluorescence pada prosedur 
laparoskopi dapat memberikan manfaat banyak bagi ahli bedah. Selain spectrum 
ini dapat menembus jaringan lebih dalam, penggunaan ICG dan kamera sistim 
tertentu akan memberikan visualisasi yang lebih baik.

Saat ini penggunaannya untuk 

diagnosis klinis, misanya menentukan 

cardiac output, fungsi hati, dan aliran 

darah hati serta angiografi pada 

prosedur opta.

Pemanfaatan klinisnya terutama 

memanfaatkan sifat optis dari 

senyawa ini dengan mengabsorbsi 

dan berfluoresensi pada jangkauan 

spektrum panjang gelombang NIR. 

Zat ini mengabsorbsi energi IR pada 

panjang gelombang 600 dan 900 

nm dan memancarkan fluoresensi 

pada panjang gelombang 750 dan 

950 nm. Spektrum fluoresensinya 

cukup luas dengan nilai maksimum 

pada panjang gelombang 810 nm 

IUPAC name
sodium 4-[2-[(1E,3E,5E,7Z)-7-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-2-ylidene]hepta-
1,3,5-trienyl]-1,1-dimethylbenzo[e]indol-3-ium-3-yl]butane-1-sulfonate
Other names:
Cardiogreen; Foxgreen; Cardio-Green; Fox Green; IC Green

Edisi April 201512
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ICG perfusion check up of a colon section during a sigma resection procedure (o.3 mg/kg of ICG i.v.)

Source : Professor Dr. Luigi Boni, University of Insubria, Varese, Italy

White light ICG standard mode ICG in green

Biliary tree visualisation with ICG in cholecystectomy (0.25 mg/kg i.v. - 25/30 min before incision)

Source : Dr. Martin K. Walz, Klinikum Essen Mittem Essen, Germany

White light ICG standard mode ICG with IMAGE 1 SPIES™
SPECTRA A

ICG supported lymphadenectomy in prostatectomy

Source : Professor Dr. Günther Janetschek, Universitätsklinikum Salzburg, Austria

White light ICG standard mode ICG with IMAGE 1 SPIES™
SPECTRA A
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dalam air dan sebesar 830 dalam 

darah. Sementara untuk tujuan klinis, 

pada dosis rendah, senyawa ini jika 

di dalam darah mengabsorbsi IR 

maksimal pada panjang gelombang 

800 nm. Untuk keperluan deteksi 

spektrum fluoresensinya, diperlukan 

sebuah alat optis yang dapat mem-

filter spektrum pada panjang gelom-

bang yang pas yaitu sebesar 780nm.

ICG mempunyai sifat toksisitas 

yang rendah, di metabolisme secara 

mikrosomal di hati dan dieksresikan 

melalui saluran empedu. Batas dosis 

toksik adalah 5mg/kg BB/hari. Efek 

samping termasuk ringan diantaranya 

hot flushes dan tenggorokan terasa 

asam.

Aplikasi NIRF dan ICG pada 

Laparoskopi

Dengan menggunakan kamera sistim 

terbaru SPIES (lihat box SPIES dan 

ICG), juga dengan sumber cahaya 

khusus penghasil NIR, D-Light, 

ditambah dengan telescope khusus 

berfilter fluoresensi ICG, semuanya 

produksi dari perusahaan terdepan 

dalam pengembangan minimally 

invasive surgery KARL STORZ.

Kontrol Perfusi pada Anastomosis 

Kolorektal

Laparoscopic Fluorescence 

Angiography dengan ICG dapat 

menjadi metode standar untuk 

mendeteksi penurunan perfusi secara 

intraoperatif.Telah diteliti pada 45 

kasus anastomosis kolorektal dan 4 

kasus reseksi gastric sleeve dengan 

metode ini Semua kasus tersebut, 

perfusi pada area anastomosis dan 

stapler telah dilakukan dengan baik. 

Dengan bantuan teknik ini beberapa 

kasus penurunan perfusi telah dapat 

dihindari (Sur Technol Int, 2012 Dec 

30;XXII.)

Billiary tree visualization

Near Infrared Fluorescence 

cholangiography (NIRFC) 

menggunakan ICG menjanjikan 

alternatif untuk identifikasi “biliary 

tree” lebih cepat. Sebuah penelitian 

observasi prospektif didisain untuk 

menguji fisibiliti dan kualitas 

gambar dari prosedur laparoskopi 

baik dengan menggunakan cahaya 

standar ataupun dengan teknik 

NIRF. Sistim NIRF dapat mengenali 

struktur empedu lebih cepat 

baik saluran maupun arterinya 

dibandingkan dengan sistim kamera 

standar.

Lymph node detection

Biopsi Sentinel Lymph Node (SLB) 

memungkinkan akses yang selektif 

dan minimal untuk mengevaluasi 

status keganasan kelenjar getah 

bening regional. Pada SLB ini 

terlihat adanya penurunan 

mortalitas dibandingkan dengan 

metode diseksi menyeluruh. 

Metode lama menggunakan 

radionuclelides/blue dye yang 

walaupun cukup sensitive, namun 

dapat menyebabkan penigkatan 

risiko terjadinya anafilaksis.

Penggunaan  ICG-NIRF dapat 

dijadikan alternatif baru untuk 

memvisualisasikan dan navigasi 

transkutan dan lymph vessel. 

Teknik ini juga dinamakan sebagai 

fluorescence image-guided surgery 

(FIGS). Penggunaan metode ini 

mencapai tingkat deteksi yang 

tinggi dan tingkat sensitivitas yang 

baik. q Cepi Maryadi

Main Topic
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Prof. Luigi Boni

APLIKASI KLINIS - NIRF - ICG

MISMAG diberi kesempatan untuk dapat 
mewawancara Prof. Luigi Boni, yang sebelumya 
pernah berbincang di acara ELSA, Bali 2014, saat 
beliau menjadi pembicara. Kesempatan ini
dilanjutkan dengan wawancara tertulis.
Dibawah ini adalah hasil wawancara kami.

Expert - Interview

Prof. Luigi Boni adalah Assistant 

Professor dan anggota aktif 

staf bedah dari Departemen 

Ilmu Bedah dari Universitas Insubria. 

Dia terutama yang terlibat dalam 

prosedur minimal invasif serta 

beberapa prosedur elektif dan 

darurat. 

Dilahirkan pada tahun 1971 di 

Cremona, Italia. Menjadi dokter 

umum pada tahun 1996 dengan tesis 

tentang “Thoracoscopy: aplikasi 

saat ini dan masa depan”. Pada 

tahun 1997 Dia mulai residensi di 

Bedah Onkologi, di universitas yang 

sama. Pada tahun 1998 dan 1999 ia 

menghadiri fellowship di Departemen 

Bedah Universitas Dundee, 

Skotlandia di bawah pengawasan 

Profesor Sir A. Cuschieri. Pada 

tahun 2001, kembali Italia di bawah 

supervisi Profesor Renzo Dionigi, 

ia menyelesaikan pelatihan bedah 

onkologi dengan predikat cum laude.

Kesibukkan profesional yang lain 

adalah ia  sebagai Associate Editor 

for Surgical Endoscopy and other 

Interventional Techniques. Dalam 

keoragnisasian ia menjabat sebagai 

Secretary of the Association IGoMILS 

(Italian Group of Minimally Invasive 

Liver Surgery). Sejak tahun 2007 

hingga sekarang is juga menjabat 

sebagai Director of the Minimally 

Invasive Surgery Research Center of 

the University of Insubria- Azienda 

Ospedaliera Fondazione Macchi, 

Varese Italy.

Saat ini ia bertanggung jawab di 

bidang kanker kolorektal dan klinik 

bedah minimal invasif. Ia telah 

melakukan lebih dari 3500 prosedur 

bedah sebagai ahli bedah utama dan 

lebih dari 75% telah dilakukan dengan 

pendekatan minimal invasif, seperti: 

reseksi kolorektal, splenektomi, 

nefrektomi, adrenalektomi, reseksi 

hati dan lain-lain.  Baru-baru ini ia 

telah meningkatkan pengalamannya 

pada teknik single port. 
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Bisa diceritakan Rumah Sakit tempat 

Anda bekerja?

Rumah sakit kami bernama Azienda 

Ospedaliero Forndazione Macchi, 

sebuah rumah sakit pendidikan 

Universitas Insubria dengan berbagai 

spesialisasi dan pusat kanker. Rumah 

sakit sendiri mempunyai melayani 22 

unit bisnis, mengkover hampir semua 

area utama, termasuk gawat darurat 

dan unit kritis, Departemen bedah 

sendiri mempunyai reputasi yang 

kuat terutama sebagai pusat bedah 

minimal invasif yang didirikan sejak 

tahun 2007.

Kami mempunyai aktivitas yang 

ekstensif dalam pendidikan, pelatihan 

dan penelitian, terutama berfokus 

pada teknik baru MIS dan pengujian 

alat serta prosedur yang inovatif. 

Secara khusus semenjak tahun 

lalu, siswa kami dari level PhD, 

fellow dan resident melaksanakan 

penelitian SILS, NOTES dan aplikasi 

ICG pada bedah laparoskopi sebagai 

kebocoran graft arteri, anastomosis, 

dan penyakit vaskular perifer serta 

transplantasi organ.

Bagaimanapun, aplikasi utama adalah 

untuk fluoresensi kolangiografi 

selama prosedur koleksistektomi 

untuk memetakan extrahepatic biliary  

tree secara real time tanpa kanulasi 

cystic duct dan radiasi. 

Namun ICG bukanlah sebagai target 

probe pembedahan, maksudnya ICG 

memang tidak terkonjugasi dengan 

target spesisik tumor, ataupun 

dengan ligan tertentu. Jadi untuk 

saat ini penggunaan sebagai deteksi 

tumor masih terbatas dan tidak dapat 

didefinisikan sebagai zat pewarna 

untuk pencitraan molekuler.

Bagaimana Anda melihat teknologi 

fluoresensi ICG ini?

Penggunaan fluoresensi ICG dalam 

bidang pembedahan tergolong baru. 

Dalam pendangan saya tentu akan 

secara signifikan meningkat di masa 

yang akan datang karena laparoskopi 

fluoresensi NIR ini dapat menambah 

informasi visual dimana seorang 

ahli bedah dapat memanfaatkannya 

dengan biaya minimal dengan kurva 

pembelajaran yang lebih pendek.

Benar bahwa kelayakan dan 

reproduktifitasnya, juga keefektifan 

biaya dari fluoresensi ICG yang 

real time selama pembedahan dan 

berbagai kemajuan utama dalam 

hal keamanan dapat berkontribusi 

untuk membuat teknologi ini menjadi 

standard dan merupakan alat 

generasi masa depan.

Tantangan apa saja dimasa depan 

bagi para ahli bedah yang melakukan 

teknik MIS terutama dalam bidang 

Digestif?

bagian dari pelaksanaan penelitian 

multisenter.

 

Apakah kita dapat mengelompokkan 

teknik NIRF-ICG sebagai Image 

Guide Surgery (IGS) dan Molecular 

Imaging?

Kita tentu saja dapat 

mengelompokkan Indocyanine 

Green Near Infra-red Fluorescence 

sebagai Image Guide Surgery yang 

REAL TIME. Karena teknik pencitraan 

fluoresensi ini dapat memberikan 

sensitivitas yang tinggi serta 

menyediakan informasi yang real 

time.

Penggunaan ICG sebagai senyawa 

sumber fluoresensi (fluorophore) 

ketika dieksitasi oleh spektrum 

cahaya NIR, memungkinkan 

identifikasi struktur secara 

intraoperatif, khususnya kelenjar 

getah bening, limpa dan pembuluh 

darah serta biliary tree karena 

berhubungan dengan eliminasinya 

melalui saluran empedu. Secara 

jelas identifikasi struktur yang 

perlu untuk reseksi atau dipisahkan 

dalam pembedahan sangat penting, 

terutama pada bedah onkologi.

Kebanyakan dari penelitian yang 

dipublikasikan berfokus kepada 

prosedur identifikasi sentinel 

lymph nodes untuk 

penetapan stadium 

kanker payudara, 

kulit dan gastrik 

secara langsung dan 

intraoperatif dengan 

visualisasi drainase 

limfatik.

Fluoresensi ICG juga 

dapat meng-ases 

fungsi vaskular dan 

telah digunakan 

untuk mengevaluasi 
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Ada banyak tantangan:

Pertama keamanan pasien dan 

kemampuan mencapai hasil pasca 

operatif yang baik terutama dalam 

kasus bedah ongkologi.

Kedua, pendidikan dan pelatihan. 

Ahli bedah harus terlatih di setiap 

aspek pembedahan laparoskopi, dan 

kemudian sub spesialisasi dalam 

bidang lebih spesifik untuk dapat 

menyediakan layanan yang state of 

the art bagi pasien.

Terakhir, saya melihat masa depan 

ahli bedah laparoskopi sebagai 

ahli bedah “hybrid”: Terampil, 

berpengalaman dalam pembedahan 

tetapi juga ahli dalam hal endoscopy, 

karena pendekatan yang berbeda 

akan segera diperkenalkan dan 

memerlukan validasi.

Mohon dijelaskan mengenai ICG dari 

Karl Storz dan penggunaan senyawa  

ICG

Sistim laparoskopi SPIES dari Karl 

Storz menyediakan sistim kamera 

full HD yang menghasilan gambar 

dari teleskop dengan sudut pandang 

100 dan 300 dan berdiameter 10 mm. 

Dilengakapi dengan filter khusus 

untuk mendeteksi secara optimal 

fluoresensi spektrum NIR dan 

spectrum standar cahaya putih. 

Sementara juga sumber cahayanya 

dapat menghasilkan baik spektrum 

cahaya putih maupun spektrum 

eksitasi NIR. Perpindahan  dari mode  

cahaya standar menjadi NIR dikontrol 

oleh operator, ICG berfluoresensi 

ketika dalam keadaan mode NIR, 

dimana molekulnya tereksitasi pada 

panjang gelombang NIR tersebut.

Hanya ada 2 jenis senyawa 

fluoresensi (fluorophore) yang secara 

klinis dapat dipakai yaitu ICG dan 

methylene blue, tetapi yang lebih 

banyak digunakan untuk tujuan real 

time intraoperative adalah ICG.

Apakah ada teknik lain yang dapat 

dibandingkan dengan sistim yang 

dipunyai Karls Storz?

Hanya ada sedikit alat yang sekarang 

ada di pasar untuk aplikasi klinis 

menggunakan teknik NIRF - ICG 

ini. Sistim dari Storz terdiri dari 

peralatan modifikasi laparoskopi, 

sementara sistim pintpoint dari 

Novadeq semuanya peralatan baru. 

Juga ada robotic surgery dari da 

Vinci.

Bagaimana membandingkan 

peralatan tersebut?

Sistim pintpoint dari Novadeq 

hampir sama dengan Karl Storz 

SPIES. Semuanya melibatkan 

peralatan laparoskopi yang 

dioptimalkan dengan peralatan 

tambahan sumber cahaya 

spectrum NIR, head kamera 

dan video pemroses. Semuanya 

memungkinkan untuk tampilan 

gambar fluoresesnsi dan standar.

Expert - Interview
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Penelitan apa yang terkini dan 

sedang dikerjakan mengenai -

ICG ini yang dilakukan di tempat 

Anda?

Saya dan team memfokuskan 

diri dalam penelitian aplikasi ICG 

ini dalam mengevaluasi  perfusi 

anastomosis pada pembedahan 

kolorektal dan kami merupakan 

senter utama dalam sebuah 

penelitian klinis multisenter yang 

diselenggarakan di Itali dan Inggris 

Raya. Obyek penelitian lain yang tak 

kalah menarik dari aplikasi teknologi 

ini adalah penelitian drainase limfatik 

pada pembedahan kanker kolorektal, 

terutama pada lokasi yang diketahui 

bernama lymphatic drainage, namun 

sedang dalam pengerjaan.

Juga team lain di RS saya sedang 

mengembangkan beberapa penelitian 

dalam bidang pembedahan bariatric 

berfokus teknik sleeve gastrectomy 

dengan menggunakan ICG. Dalam 

bidang pembedahan vascular, 

terutama dalam mengevaluasi 

perfusi pada iskemik tungkai setelah 

vaskularisasi yang sebelumnya 

menggunakan doppler.

Nasihat Anda untuk bedah digestif 

muda?

Ahli bedah digestif baru harus dapat 

terlibat di semua teknologi baru 

terutama teknologi yang dapat secara 

mudah diikuti tanpa memerlukan 

teknik khusus, tetapi pada saat yang 

sama dapat meningkatkan aspek 

keamanan kinerja serta hasil yang 

baik. Pilihan teknologi itu dinataranya 

tentu saja NIRF – ICG ini.

Dapatkah dijelaskan secara singkat 

manfaat bagi ahli bedah yang ingin 

melakukan teknik ini untuk berbagai 

kasus ?

Anastomosis

Telah dibuktikan bahwa oksigenasi 

jaringan yang jelek disebabkan 

oleh kurangnya vaskularisasi 

merupakan salah satu pemyebab 

anastomotic leakage. Teknik NIRF-

ICG menyediakan angiografi perfusi 

secara real time dalam mengevaluasi 

hasil dari anastomosis. Dengan teknik 

ini anda dapat mendeteksi setiap 

masalah dalam suplai vaskuler dan 

merubah transection point anda atau 

rencana pembedahan anda.

Visualisasi Billiary Tree

Visualisasi billiary tree dengan teknik 

ini berhubungan dengan eliminasi 

senyawa ICG secara hepatik setelah 

injeksi intravena. Merupakan 

semacam colangiography virtual 

memungkinkan ahli bedah untuk 

mengenali anatomi normal atau 

variasi anatomi secara real time. 

Hal ini sangat berguna dalam kasus 

kolesistis akut ketika sulit untuk 

menentukan calot’s triangle. Juga 

sangat berguna mendeteksi bocornya 

empedu sewaktu dilakukannya 

prosedur kolesisektomi, reseksi liver 

atau transplantasi.  

Deteksi Kelenjar getah bening

Pemetaaan intraoperatif dari kelenjar 

getah bening dapat dengan mudah 

mendeteksi senyawa ICG ini yang 

disuntikkan secara transkutan di payu 

dara dan kulit kanker agar dapat 

mengevaluasi drainase limfatik dan 

sentinel lymphatic node dengan 

menggunakan pewarna non radioaktif, 

sehingga mencegah paparan radiasi 

dan juga akan lebih menghemat.

ICG fluoresensi lymphangiography 

juga berguna dalam mendeteksi 

kanker gastrointestinal drainase 

limfatik. ICG diadministrasikan secara 

sub mukosa dan pemetaan jalan 

kanker dapat divisualisasikan. Teknik 

ini berguna dalam pada lokasi-lokasi 

yang telah diketahui variabel drainase 

limfatiknya.

Splenectomy

Teknologi fluoresensi ICG dapat 

berguna pada penelitian anatomi 

vaskuler dari parenchimatìous organs. 

Secara khusus kami menggunakan 

NIR fluoresensi selama splenectomy, 

reseksi liver dan nefrektomi untuk 

menklarifikasi anatomi vaskulernya. 

Lain-lain

Kami sekarang menggunakan 

teknologi ini untuk 2 kasus khusus 

yaitu complex renal artery aneurysm 

menggunakan teknik neferektomi 

laparoskopi, ex vivo aneurysmectomy, 

dan autotransplantation. Penggunaan 

pencitraan fluoresensi ICG secara 

intraoperative dapat mengoptimalkan 

visualisasi dari anatomi vaskuler dan 

mengontrol revaskularisasi setelah 

perbaikan vaskuler. Aplikasi yang lain 

yang memungkinkan adalah deteksi 

metasate liver atau mengontrol 

perfusi dalam pembedahan bariatric. 

q Cepi Maryadi

Expert - Interview
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Teknologi tersebut dikembangkan sedemikian dari 

sumber cahaya, kamera head dan telescopenya baik 

yang rigid maupun yang flexible. Masing-masing 

teknologi tersebut sudah diaplikasi secara klinis baik untuk 

tujuan diagnosis visualisasi maupun intraoperatif.  

ICG System

Untuk dapat melakukan aplikasi teknologi fluoresensi 

dengan menggunakan ICG, selain diperlukan senyawa 

ICG sendiri, juga diperlukan sistim kamera khusus. Sejak 

tahun 2014 akhir, Karl Storz telah mengembangkan sistim 

kamera SPIES, Storz Professional Image Enhacement 

System.

SPIES merupakan sistim kamera terbaru dari Storz, selain 

sudah pasti kualitas High Definition (HD), juga mempunyai 

beberapa mode pencitraan untuk peningkatan visualisasi 

dan kualitas gambar sehingga lebih membantu ahli bedah 

selama melakukan prosedur intraoperatif.

Sistim Kamera dengan Teknologi 
Fluoresensi NIR dan ICG
Karl Storz telah bertahun-tahun lamanya mengembangkan sistim kamera berbasis 
teknologi fluoresensi. Dari mulai berbasis autofluoresensi (AF), dilanjutkan dengan 
Photo Dynamic Diagnose (PDD) dan terakhir NIRF – ICG.

Sumber 

Cahaya

Teknologi Fluoresensi

AF
ICG

(NIR)
PPD

D-LIGHT C

D-LIGHT C/AF

D-LIGHT P

Kamera Head

Teknologi Fluoresensi

AF
ICG

(NIR)
PPD

TRICAM PDD 
Camera Head

TRICAM PDD 
Pendulum Head

H3-Z FI

H3-Z FI SPIES

PPD-Video-

Cystoscopes

AF-VIDEO-

Bronchoscope
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Mode pencitraan tersebut berupa 

CLARA yang dapat meningkatkan 

pencahayaan yang homogen. 

CHROMA dapat meningkatkan 

setiap detail gambar. Sementara 

karakateristik pencitraan SPECTRA 

A dan B merupakan modifikasi 

berupa penekanan spectrum sensor 

baik Red ataupun Green, sehingga 

menampilakan gambar yang khas. 

Khusus untuk menampilakan 

hasil fluoresensi sistim ICG ini, 

selain mode standar dari ICG yang  

menghasilkan warna berwarna 

biru khas, dengan mode SPECTRA 

A, maka akan dihasilkan gambar 

berwarna hijau terang yang khas dan 

berfluoresensi. Hal ini disebut dengan  

ICG Green.

q Cepi Maryadi

IMAGE 1 SPIES™
Camera system

IGC-telescope &
camera head

D-light P light source

footswitch
(fast switch between 

white light & 
flouresence mode)

Telescope khusus ICG

Filter ICG

Source : Professor Dr. Luigi Boni, University of Insubria, Varese, Italy

White light ICG standard mode ICG in green (SPIES A)
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dini dan penggambaran secara jelas 

jaringan abnormal dari jaringan 

sehat disekitarnya perlu ditegakkan 

terutama pada pasien berisiko tinggi. 

Prosedur imaging diagnostik klasik 

seperti CT dan MRI tidak cocok untuk 

deteksi karsinoma secara dini. Selain 

itu, seringkali sulit bagi ahli bedah 

menentukan secara akurat garis tepi 

tumor dan mendeteksi penyebaran 

tumor.

Advertorial - Imaging Technology

Kanker merupakan penyebab 

kematian nomor tiga di dunia. 

Setiap tahun muncul kasus 

penderita baru kanker dengan 

prediksi peningkatan setiap tahun 

kurang lebih 20%. Pada skala dunia, 

kanker saluran aerodigestive atas 

menduduki peringkat kelima pada 

prevalensi penyakit ganas dan 

peringkat keenam pada penyebab 

kematian yang disebabkan oleh 

tumor 1. Begitu juga di Indonesia, 

menurut data statistik, kanker 

nasofaring merupakan salah satu 

dari lima jenis kanker yang banyak 

diderita di Indonesia. Sel karsinoma 

skuamosa adalah tumor mukosa yang 

paling umum pada mukosa saluran 

aerodigestive atas2.

Jumlah penderita dan kematian 

ini dapat diminimalisasi dengan 

meningkatkan tindakan pencegahan 

dan mengembangkan pengobatan 

yang inovatif. Deteksi tumor secara 

Teknologi Untuk Deteksi Dini Kanker Saluran 
Aerodigestive Atas

Autofluresensi meningkatkan 

visualisasi jaringan abnormal 

dengan karakteristik khusus jaringan 

autofluresensi. Autofluoresensi 

adalah hasil fluorofor subepitelial 

yang mengemisikan cahaya pada 

panjang gelombang yang lebih 

panjang hingga hijau dan merah-

kecoklatan. Hal ini dikembangkan 

oleh Alfano, dkk. Yang melakukan 

penelitian deteksi tumor berbasis 

autofluoresensi yang telah 

menggambarkan perbedaan antara 

sifat autofluoresen pada jaringan 

normal dan tumor ganas3. Kolli, 

dkk. menegaskan hasil ini untuk 

neoplasma mukosa dari saluran 

aerodigestif atas4.

Tubuh manusia mengandung 

fluorofor endogen, terdiri dari enzim 

rantai respirasi (NADH dan FAD) dan 

protein struktural (kolagen, elastin, 

keratin), yang menentukan sifat 

autofluoresen jaringan. Selain itu, 

Autofluorescence Imaging

Semakin meningkat glikolisis aerobic, keseimbangan bergeser dari NADH dan FAD Ke NAD dan FADH, dan instensitas fluoresensi 

berkurang5
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produk antara dari biosintesis heme, 

porfirin. Semua molekul ini dapat 

tereksitasi oleh pemaparan cahaya 

tampak dengan panjang gelombang 

pendek. Ketika tereksitasi, senyawa 

ini memancarkan cahaya fluoresen 

yang tampak pada spektrum violet 

hingga hijau, kecuali porfirin yang 

menghasilkan pancaran fluoresen 

merah.

Dengan instrument yang sesuai, kita 

dapat mendeteksi dan mengukur 

perbedaan intensitas fluoresensi dan 

panjang gelombang yang spesifik 

terhadap tumor. Ketika cahaya 

biru dipaparkan, jaringan normal 

akan mengemisikan cahaya hijau 

sedangkan jaringan abnormal akan 

dibatasi pada area merah-kecoklatan. 

Hal ini disebabkan oleh fenomena-

fenomena sebagai berikut:

1. Jaringan neoplastik pada saluran 

aerodigestif atas mengandung 

konsentrasi enzim fluorofor 

intraseluler NADH dan FAD lebih 

kecil dibandingkan pada jaringan 

normal. Hal ini menyebabkan 

intensitas autofluoresensi pada 

jaringan tumor lebih rendah 

dibandingkan pada jaringan 

normal.

2. Jaringan tumor memiliki aktivitas 

mitokondria yang lebih besar, 

sehingga metabolisme aerobik 

lebih besar, dibandingkan jaringan 

normal. Hal ini menggeser 

keseimbangan dari NADH dan 

FAD yang memiliki fluoresensi 

hijau ke NAD dan FADH yang tidak 

berfluoresensi.

3. Intensitas fluoresen pada jaringan 

tumor akan berkurang dengan 

penebalan lapisan epitel. Hal 

ini dikarenakan penebalan 

lapisan epitel pada tumor (pre)

malignant mempersulit cahaya 

yang mengeksitasi memasuki 

lapisan jaringan submukosa. 

Hal ini meminimalkan kontribusi 

protein kolagen dan elastin untuk 

memancarkan fluoresens.

4. Terdapat tumpukan bakteri 

mengandung porfirin yang 

berkoloni pada permukaan 

tumor yang memborok yang 

menghasilkan fluoresensi merah.

Perbedaan fluorensensi ini dapat 

terlihat atau ditangkap oleh 

instrument yang memiliki fitur khusus 

dan filter spesifik. Efek optic natural 

ini mempermudah ahli bedah untuk 

membedakan abnormalitas dari 

jaringan normal. Deteksi dini dapat 

mengurangi tindakan pembedahan 

kanker dan dapat meningkatkan 

“survival rate” secara signifikan.

KARL STORZ AUTOFLUORESCENCE 

IMAGING

KARL STORZ bekerjasama dengan 

para ahli mengembangkan alat 

endoskopi yang memiliki teknologi 

aufluorensensi untuk diagnosa kanker 

saluran aerodigestive atas. Adapun 

rangkaian alat yang diperlukan untuk 

memfasilitasi prosedur tersebut 

diantaranya:

Skema “autofluorescence diagnosis” berbasis eksitasi fluorofor endogen pada lapisan 

jaringan yang berbeda5

Ketebalan epithelial rata-rata pada jaringan normal dan (pre)malignan pada UADT5   

Advertorial - Imaging Technology

Epithelial thickness of normal mucosa and (pre) malignant
lesions of the upper aerodigestive tract 

Normal epithelium 145 mm

Grade III dysplasia, carcinoma in situ 490 mm

Microinvasive carcinoma 915 mm
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1. Light Source 

 Sistem D-LIGHT C/AF, Spesial Fitur:

	 •	 Cahaya	yang	dihasilkan	oleh	supply	gas	xenon,	

yang terionisasi dan memancarkan cahaya terang.

	 •	 Terdapat	mode	white-light untuk penerangan 

normal dan mode blue-light, dengan rentang 

spektrum 375-440 nm, untuk observasi.

	 •	 Pemilihan		mode	dengan		menekan	tombol	

atau mengaktifkan footswitch, atau dapat 

dilakukan secara otomatis dengan pemilihan 

endovideocamera ke mode blue-light.

	 •	 Lampu	memiliki	life time rata-rata sekitar 500 jam.

	 •	 Lampu	peringatan	berwarna	merah,	saat	lampu	

          Penampakan endolaryng normal pada pita suara menggunakan mode white-light dan mode blue-light5

Penampakan  sel karsinoma skuamosa pada tonsil kanan yang telah menyebar pada dasar lidah pada mode white-light dan mode 

blue-light, penurunan instensitas autofluoresens dan fluorenses agak kemerahan dengan jelas menggambarkan tumor dibandingkan 

jaringan normal5
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telah beroperasi sekitar 500 

jam, terdapat pada bagian 

depan unit menunjukkan 

lampu harus diganti untuk 

memastikan intensitas lampu 

optimal.

2. Light Guide

 Fluid Light Cable dapat memblokir 

cahaya inframerah residu yang 

tidak diinginkan.

3. Endoscopes

 Telescope HOPKINS rod-lens 

untuk diagnosis autofluorescence, 

spesial Fitur:

	 •	 Teleskop	straight-ahead dan 

forward-oblique dilengkapi 

dengan observasi filter di 

dekat lensa mata. Hal ini 

memungkikan penyaringan 

secara efektif oleh specular 

dan menyebarkan refleksi 

dari cahaya eksitasi, sehingga 

memastikan endoskopi 

fluoresensi optimal.

	 •	 Sebuah	pilihan	endoskopi	

yang tersedia dengan berbagai 

diameter dan sudut pandang 

yang optimal cocok untuk 

geometri partical dari area 

yang akan diperiksa.

4. Sistem Kamera

 Endovision TRICAM SL-PDD, 

spesial fitur:

	 •	 Warna	gambar	yang	dihasilkan	

oleh teknologi CCD three-

chip dengan blok prisma 

yang membelokkan cahaya 

merah dan hijau sementara 

melewatkan cahaya biru, 

sehingga memberikan warna 

yang optimal dan resolusi 

spasial.

	 •	 Transmisi	pada	kamera	secara	

signifikan meningkatkan 

sensitivitas pada channel hijau   

dan   merah   dibandingkan   

biru, sehingga fluorofor 

endogen jaringan pada 

panjang gelombang tertentu 

direpresentasikan dengan baik.

	 •	 Model	kamera	dilengkapi	

dengan “blue-light mode” 

(mode fluoresensi), yang bila 

diaktifkan secara otomatis 

beralih ke sumber cahaya dari 

cahaya pengeksitasi white 
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light menjadi fluoresensi blue-

violet.

	 •	 Ketika	sistem	beralih	ke	

mode blue-light, unit kontrol 

kamera (CCU) secara otomatis 

menyesuaikan pengaturan gain 

“High”, meningkatkannya dari 

pengaturan “Medium” yang 

digunakan dalam mode white-

light yang biasa, sehingga 

membuat gambar lebih terang 

namun meningkatkan noise.

q Ratih Anggraini
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Imaging Demi Tegaknya Diagnostik

Karl STORZ adalah perusahaan dunia yang bergerak di 

bidang Minimaly Invasive Surgery yang mulai beroperasi 

sejak tahun 1945. Dengan range product yang luas, 

Karl STORZ juga menawarkan bentuk investasi untuk 

dilakukannya Photo-Dynamic Diagnostic (PDD). PDD 

adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh Karl 

STORZ yang lebih mengarah untuk diagnostik tapi juga 

bermanfaat untuk theurapetik adalah Photo-Dynamic 

Diagnostic (PDD).

Secara garis besar, terdapat dua macam technology 

imaging yang digunakan untuk diagnostic maupun 

therapethic.

1. Image Guide Surgery (IGS)

 adalah imaging system yang digunakan sebagai 

panduan / guidance saat operasi. Imaging jenis ini 

bersifat non-realtime atau tidak dapat digunakan 

secara langsung untuk operasi. Contoh dari IGS adalah 

MRI, CT-Scan, USG, Doppler, Molecular imaging, dan 

NPU.

2. Optical Imaging

 adalah imaging system yang digunakan untuk melihat 

bagian tubuh secara langsung saat operasi. Imaging 

jenis ini bersifat realtime atau digunakan saat tindakan 

operasi berlangsung. Contoh dari optical adalah 

Laparoscopy, Endo-urology dan Endoscopy lainnya.

Dengan menggabungkan technology Molecular Imaging 

dan Optical Imaging, maka terciptalah imaging system 

yang disebut flouresence imaging. Pada prinsipnya, 

secara singkat dapat dijelaskan bahwa flourensi terjadi 

karena interaksi antara pergerakan electron terluar 

molekul kemudian terekspose cahaya dengan panjang 

gelombang tertentu. Hal ini menyebabkan tereksitasi 

cahaya dengan warna tertentu yang kemudian ditangkap 

oleh optic dan difilter oleh filter khusus untuk kemudian 

diproses menjadi sebuah gambar.

Cahaya yang dipancarkan oleh Light Source akan diserap, 

diteruskan, dan dipantulkan oleh jaringan. Oleh karena 

itu perlu dipilih sumber cahaya yang dapat menghasilkan 

cahaya dengan panjang gelombang yang paling efektif 

untuk melakukan penetrasi ke jaringan. Dalam hal ini 

dipilih Blue-Light. Pemilihan Blue-Light dalam PDD 

akan membantu diagnostic dan therapeutics. Blue-Light 

akan memberikan mengkoreksi perpendaran yang tidak 

menyebar dan variasi jarak. Blue-Light juga memiliki 

panjang gelombang yang akan terserap dengan baik 

di jaringan, sehingga dalam proses diagnostic akan 

memberikan kontras warna yang sangat jelas (Gambar 2).

Photo-Dynamic Diagnostic 
(PDD)

Dalam dunia kedokteran, tidak dapat dipungkiri bahwa diagnostik yang tepat
akan menghasilkan tindakan yang tepat pula. Hal ini akan berakibat terapi
yang bertujuan untuk kesembuhan pasien akan meningkat efektifitasnya

dan peluang kesembuhan pasien akan semakin tinggi. 

Gambar 1. Penyerapan cahaya oleh jaringan
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Selain itu, panjang gelombang Blue-Light akan 

memberikan absorbsi cahaya yang optimum 

dibandingkan dengan absorbsi yang tinggi tetapi 

mengeksitasi panjang gelombang dan absobsi rendah 

tetapi memberikan emisi panjang gelombang.

1. Photo-Dynamic Diagnostic (PDD)

Secara garis besar terdapat dua macam flourensi imaging 

berdasarkan sumber flourensinya yaitu Endogenous 

fluorescence (auto-fluorescence) dan exogenous 

fluorescence (PDD dan ICG). Endogenous flouresence 

adalah flouresensi yang terjadi karena florensi zat yang 

sudah ada di dalam tubuh karena terpapar cahaya dengan 

panjang gelombang tertentu. Zat-zat endogenous yang 

paling efisien untuk memberikan efek flurensensi adalah 

collagen, elastin, nicotinamide adenine dinucleotide, 

flavin adenine dinucleotide, lipofus-cin, tryptophan, dan 

keratin.

Beberapa zat tersebut terletak di lapisan jaringan 

ikat subepithelial. Hal ini menyebabkan Intensitas 

autoflourence bergantung pada ketebalan lapisan 

jaringan epithelial cell yang menutupi jaringan (Jocham, 

et.al, 2008). Panjang gelombang cahaya yang digunakan 

untuk menimbulkan efek flourensi pada zat tersbut 

adalah 375 – 440 nm (blue light). Atas pemberian cahaya 

dengan panjang gelombang 375 – 440 nm (blue light), 

maka zat-zat tersebut akan memberikan efek berpendar 

sebagai akibat pemantulan sebagian cahaya dan sisanya 

diserap. Dengan kata lain, Auto-florensi dapat dikatakan 

hanya mendeteksi lesi dari bagian permukan saja, tidak 

sampai masuk jauh ke dalam jaringan (lihat Advertorial 

Autofluoresence Imaging). 

Jenis Imaging Flourensi yang selanjutnya adalah 

Photo-Dynamic Diagnostic (PDD). Photo-Dynamic 

Diagnostic adalah salah satu bentuk Flourensence 

imaging yang memanfaatkan teknologi fluoresensi dan 

banyak digunakan untuk deteksi kanker. Photo-Dynamic 

Diagnostic adalah flourense imaging sebagai pilihan 

lebih lanjut dari imaging menggunakan white light biasa. 

Flourensi object berasal dari zat tertentu yang dipaparkan 

ke jaringan kemudian diserap oleh jaringan kanker. 

Zat tersebut akan meningkatkan reaksi kimia tingkat 

intraseluler, sehingga electron yang dilepaskan akan 

semakin besar.

Hal ini akan memberikan efek flouresensi dengan 

intensitas yang lebih tinggi hingga ke dalam jaringan 

kanker. Karena perpendaran tidak hanya didapatkan 

dari permukaan jaringan, akan tetapi hingga ke dalam 

jaringan sebagai akibat cahaya yang masuk ke dalam 

jaringan. Selanjutnya dilakukan filterisasi cahaya untuk 

memunculkan efek berpendar tersebut. Penggunaan PDD 

yang sering dalam dunia MIS adalah untuk kasus Bladder 

Cancer. Untuk para Urolog, teknologi Flourensi Imaging 

PDD akan sangat membantu untuk penanganan Bladder 

Cancer. 

Dengan menggunakan PDD, tidak hanya mendiagnostik 

ada atau tidaknya lesi, akan tetapi dapat menentukan 

kedalaman jaringan kanker. Hal ini akan sangat 

membantu dalam penanganan Bladder Cancer. Dengan 

menggunakan PDD, lesi jaringan yang tidak tampak jelas 

saat menggunakan White-Light biasa, akan berpendar 

menjadi merah saat dipapar oleh Blue-Light.

Gambar 2. Photo-Dynamic Diagnostic

Gambar 3.b. Bladder Lesion 
menggunakan Blue Light/PDD

Gambar 3.a. Bladder Lesion 
menggunakan White Light

Advertorial - Imaging Technology

Edisi April 201526



2. Prosedure Singkat

Aplikasi PDD banyak digunakan dalam bidang keilmuan 

spesiali sasi Urology. Penggunaan PDD dilakukan untuk 

melakukan diag nosis kanker kantung kemih (Bladder 

Cancer). 

Dalam penggunaannya, digunakan flourensi dengan 

exogenous drug (bahan flouresense dari luar tubuh). 

Exogenous drug yang paling sering digunakan dalam 

penanganan Bladder Cancer adalah 5-ALA(1) dan Hexyl-

ester-hexaminolevulinate(2). 5-ALA yang diberikan kepada 

pasien harus dipastikan terpapar secara keseluruhan ke 

kantung kemih pasien selama 60 – 90 menit sebelum 

Cystoscope menggunakan Blue-Light PDD dilakukan. 

5-ALA yang akan diserap oleh jaringan, termasuk jaringan 

kanker, Pemberian 5-ALA pada pasien kanker akan 

mengakumulasi protoporphyrin IX (PpIX), yang akan 

berpendar dengan warna merah saat terpapar dengan 

blue light.

(1). 5-ALA adalah 5-aminolevulinic acid (5-ALA) adalah 

bentuk sintetis dari aminolevulinic acid. Aminolevulinic 

acid sendiri adalah intermediate substrate dari heme 

metabolisme yang menghasilkan protoporphyrin IX 

(PpIX). 5-ALA adalah molekul kecil yang terdiri dari lima 

atom karbon, zwitterion dengan gugus amino dengan satu 

gugus asam karboksilat di ujung.

(2). Hexyl-ester-hexaminolevulinate adalah bentuk sintetis 

dari hexaminolevulinate. Hexaminolevulinate yang 

juga merupakan produk dari heme syntetis juga akan 

meningkatkan jumlah protoporphyrin IX (PpIX)

3. Investasi

Bentuk Investasi yang ditawarkan oleh Karl STORZ dalam 

pengunaan teknologi PDD adalah sebagai berikut :

•	 Camera	System

 Pilihan camera system yang ditawarkan oleh Karl 

STORZ untuk Photo-Dynamic Diagnostic adalah 

TRICAM® SL-PDD dan TELECAM® SL-PDD dengan 

menggunakan Chip CCD (charge-coupled device) 

sebagai prosesor gambar. Kamera system jenis dapat 

menangkap gambar hasil filterisasi dengan blue-light. 

TRICAM® SL-PDD dilengkapi dengan three-chip CCD 

technology. Kamera Three-chip CCD dilengkapi dengan 

prisma yang dapat memecah warna merah, hijau dan 

biru (Red, Green, Blue). Selanjutnya warna tersebut 

akan diteruskan ke CCD chip yang akan menangkap 

dan memproses ketiga warna tersebut. Hal ini akan 

memberikan resolusi warna yang optimum. Head 

Camera yang digunakan juga sudah dilengkapi fitur 

khusus yang berbeda dengan camera head biasa. 

Beberapa fitur khusus tersebut adalah :

	 Ø	Camera Head jenis ini dilengkapi fitur yang dapat 

menangkap dan memproses gambar dari sumber 

cahaya dengan intensitas rendah (Blue-Light). Hal 

ini terjadi karena modifikasi yang dilakukan guna 

meningkatkan sensitivitas terhadap warna merah 

dan hijau terhadap warna biru.

	 Ø	Camera head jenis ini juga dapat secara otomatis 

beralih ke Blue-light mode ketika sumber cahaya 

berganti dari White-Light ke Blue-Light, sehingga 

efek flouresensi gamber yang ditimbulkan dapat 

ditangkap dan diproses.

	 Ø	Dengan integrasi gambar 2 detik/frame saat blue-

light mode, akan memberikan kecerahan gambar 

yang tetep baik meskipun dengan intensitas cahaya 

yang rendah dari Blue-Light.

•	 Light	Source	D-Light	C/AF

 Untuk melakukan PDD pada diagnostic, dibutuhkan 

Light Source yang menghasilkan cahaya dengan 

panjang gelombang diluar range panjang gelombang 

white light biasa yang umum digunakan. Bentuk 

investasi Light Source yang ditawarkan oleh Karl 

STORZ yang digunakan untuk PDD adalah D-Light C/

AF. Adapun fitur yang ditawarkan oleh D-Light C/AF 

adalah sebagai berikut :

Gambar 4. Camera System PDD
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	 Ø	Menggunakan Lampu Xenon dengan daya tahan 

hingga 500 jam. Light is generated by the electrical 

discharge of xenon gas, which becomes ionized and 

emits a bright light.

	 Ø	Dapat digunakan dalam mode White-Light dan 

Blue-Light (spectrum range 375  440 nm).

	 Ø	Aktifasi dan de-aktifasi Blue-Light mode 

menggunakan tombol atau pedal.

	 Ø	Terdapat lampu indicator yang akan menyala 40 

jam sebelum masa pakai bohlam Xenon habis.

•	 Light	Cable

 Untuk memaksimalkan efek flouresensi yang 

ditimbulkan, dibutuhkan Light cable yang dapat 

mentransmisikan Blue-Light secara maksimum. 

Oeh karena itu perlu dipilih bahan Light Cable yang 

memiliki indeks kerapatan yang mampu meneruskan 

Blue-Light secara maksimum. Karl STORZ menawarkan 

investasi light cable berbahan dasar Liquid. Light cable 

dengan bahan liquid akan memtransimikan Blue-Light 

lebih baik dibanding Light cable berbahan fiber optic. 

Selain itu light cable berbahan liquid juga memblok 

residual yang tidak diinginkan dari cahaya infrared.

•	 Telescope	PDD

 Dalam pelaksanaan PDD, dibutuhkan telescope 

khusus yang menangkap bayangan dari gambar 

dengan perpendaran yang redup. Selain itu telescope 

juga harus dapat melakukan filterisasi warna, guna 

mendapatkan efek berpendar sesuai yang diinginkan. 

Oleh karena itu, Karl STORZ menawarkan investasi 

telescope khusus untuk PDD, selain camera system 

dan Light source. Telescope PDD karl STORZ sudah 

memiliki sensitivitas yang tinggi guna menangkap 

gambar dari pencahayaan yang redup.

 Untuk menyesuaikan kebutuhan operator dalam 

melakukan PDD, Karl STORZ menawarkan dua jenis 

pilihan investasi telescope PDD, yaitu:

 1. Telescope PDD Rigid

  Dengan tetap mengusung teknologi Hopkins II 

Rod Lense, telescope PDD Rigid akan memberikan 

gambar yang tidak kalah baiknya dengan telescope 

rigid biasa. Telescope jenis ini juga sudah 

dimodifikasi sehingga dapat menangkap gambar 

dengan tujuan PDD. Selain itu, terdapat berbagai 

ukuran (diameter dan panjang) dan sudut pandang 

yang beragam. Sehingga dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan operator.

 2. Flexible-Video-Cystoscope PDD

  Selain telescope rigid, Karl STORZ juga 

menawarkan pilihan investasi flexible scope untuk 

PDD. Dengan menggunakan tekhnologi video-

scope (chip on the tip), Flexible-video Cystoscope 

menawarkan kemudahan dan kenyamanan baik 

bagi operator maupun pasien. Selain menggunakan 

teknologi video-scope, telescope jenis ini juga 

sudah dimodifikasi untuk dapat digunakan dalam 

Photo-dynamic Diagnostic.

q Galih Hardita
Gambar 5. Telescope Rigid PDD

Gambar 6. Flexible Video-Cystoscope PDD
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2 Tokoh Ahli Bedah
Pimpin Majukan Bidang Endo-

Laparoskopi Indonesia

Teknik bedah minimal invasif di Indonesia 

berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, 

ini tak lepas dari peran berbagai pihak termasuk 

Perhimpunan Bedah Endo-Laparoskopi Indonesia (PBEI). 

Ya, perhimpunan dokter satu ini setidaknya sudah 

berdiri dari tahun 1994 ini, telah mencetak, menaungi 

dan meningkatkan kompetensi para dokter di Indonesia 

terutama dalam bidang bedah minimal invasif.

Dikatakan oleh dr. Errawan R. Wiradisuria, SpB-KBD, 

M.Kes selaku Ketua Umum PBEI, bahkan saat ini 

kemampuan dokter-dokter Indonesia dalam bidang 

minimal invasive surgery sudah tidak kalah dengan 

dokter di luar negeri. Tak hanya bedah minimal invasive 

basic saja yang dikerjakan di Indonesia saat ini tetapi 

yang sifatnya advance juga sudah mampu dikerjakan 

dengan baik. “Harusnya sudah tidak ada lagi pasien-

pasien Indonesia yang lari ke negeri tetangga, melihat 

kondisi kita yang sudah lebih baik, bahkan tidak kalah,” 

jelasnya. 

Ditemui di tempat yang berbeda, Wakil Ketua 

merangkap Bendahara Perhimpunan Bedah Endo-

Laparoskopi Indonesia (PBEI), dr. Barlian Sutedja, 

SpB, menyatakan bahwa banyak prosedur laparoskopi 

MISMAG mendapat kehormatan mewawancara 2 pemimpin ahli bedah
Endo Laparoskopi dr. Errawan R. Wiradisuria, SpB-KBD, M.Kes dan
dr. Barlian Sutedja, SpB. Berbicara masalah organisasi sekarang dan

masa depan. Juga keberhasilan penyelenggaraan ELSA 2014,
serta harapan-harapan pada generasi muda berikutnya. 

Edisi April 2015 29



Doctor Profile

sudah bisa dilakukan di Indonesia, 

mulai dari yang sederhana hingga 

prosedur yang lebih kompleks. 

Seperti, pengambilan batu empedu 

di saluran empedu (common bile 

duct exploration laparoscopic), 

pembedahan untuk mengangkat 

tumor usus (laparoscopic colon 

resection), dan pengangkatan tumor 

pada kelenjar pankreas (laparoscopic 

distal pancreatectomy).

Selain untuk meningkatkan dan

menampung aspirasi juga mening-

katkan kemampuan anggotanya, PBEI 

juga ingin memajukan Indonesia 

di mata dunia dalam hal kemajuan 

kompetensi ilmu  bedah. 

Sementara di masyarakat, dikatakan 

oleh dr. Errawan, PBEI ingin 

memberikan pelayanan terbaik, 

bermutu dan aman. Ia menjelaskan 

seperti contoh pada kasus batu 

empedu. Dengan menggunakan 

teknik bedah minimal invasif pasien 

bisa pulang dalam waktu 2-3 hari. 

Demikian halnya dengan kasus 

tumor usus yang jika dilakukan 

menggunakan prosedur konvensional 

umumnya membutuhkan lama rawat 

mencapai 2 minggu, dengan bedah 

minimal invasif pada hari ke-5 pasien 

sudah bisa pulang. “Ini tentunya 

menghemat biaya perawatan 

di rumah sakit. Pasien juga bisa 

beraktivitas lebih cepat,” paparnya.

“Penggunaan endo-laparoskopik 

alias bedah minimal invasif mulai 

menggeser bedah konvesional karena 

memiliki banyak keuntungan,” jelas 

dr. Barlian.

Dr. Barlian mengatakan, ada 1.010 

dokter bedah di seluruh Indonesia 

yang telah mengikuti pelatihan 

bedah endo-laparoskopik dan telah 

cukup banyak mempraktikkan teknik 

bedah yang memiliki keunggulan 

cepatnya waktu pemulihan serta 

berkurangnya nyeri, infeksi, dan risiko 

komplikasi itu. “Permintaan operasi 

bedah minimal invasif masih kurang. 

Apalagi di daerah. Rumah Sakit dan 

dokter yang bisa melakukan bedah 

ini masih terpusat di kota-kota besar. 

Padahal, alatnya tidak terlalu mahal, 

terutama jika digunakan banyak 

pasien,” ujar dr. Barlian.

Harapan

Sebagai  Presiden PBEI dr. Errawan 

berharap bedah minimal invasif di 

Indonesia bisa terus kian berkembang 

termasuk di dalamnya Endoskopi. 

“Jadi tidak hanya Laparoskopi saja 

yang berkembang, tetapi Endoskopi 

juga. Ingat nama perhimpunannya 

saja Endo-Laparoskopi,” jelasnya. 

Perkembangan ini ia harapankan tidak 

hanya di kota-kota besar di Indonesia 

saja, tetapi juga berkembang dari 

Sabang hingga Merauke. Selain itu 

kemampuan serta kompetensi dokter-

dokter di Indonesia dikagumi dan bisa 

berkiprah di dunia Internasional, tidak 

kalah dari negera tetangga khususnya 

dalam bidang Endo-Laparoskopi. 

Masih banyaknya alat Endoskopi 

yang tidak digunakan oleh para 

dokter bedah di daerah hingga 

akhirnya rusak, karena tidak terawat 

menjadi salah satu perhatian penting 

untuknya. “Padahal endoskopi 

ini penting digunakan terutama 

dalam hal diagnostic,” paparnya. 

Menurutnya sebagi alat diagnostic, 

endoskopi terbukti lebih baik, 

terutama dalam hal melihat anatomi 
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secara langsung ini menjadi terlihat 

lebih familiar dan lebih mudah untuk 

diagnosis. 

Sebagai alat diagnosis, endoskopi 

tidak melulu dikerjakan oleh dokter 

spesialis penyakit dalam dalam hal ini 

konsultan gastro entero hepatologi. 

Dokter Spesialis Bedah Digestif yang 

tertarik dan memiliki kompetensi 

untuk melakukan endoskopi juga bisa 

melakukannya.  

Menurut dr. Errawan, ia tidak 

bertujuan untuk merebut “lahan” 

disiplin ilmu kedokteran lain. 

“Masalahnya masih banyak daerah 

abu-abu disini,” jelasnya. Seperti pada 

kasus Herniated Nucleus Pulposus 

(HNP) dokter spesialis bedah saraf 

melakukan, demikian halnya dengan 

dokter bedah ortopedi. Sama halnya 

dengan alat USG, dahulu dilakukan 

oleh dokter spesialis radiologi. 

Sekarang dilakukan oleh semua 

dokter terutama dokter obgin. 

“Intinya endoskopi itu hanya sebuah 

alat, tidak ada bedanya dengan USG 

atau stetoskop,” jelasnya. Selama 

dokternya memiliki kompetensi untuk 

menggunakan alat tersebut dan bisa 

mengatasi masalah yang terjadi 

akibat penggunaan alat tersebut, 

misal terjadi perforasi, sesungguhnya 

bisa dilakukan. Keuntungan lain 

adalah tidak semua rumah sakit 

terutama di daerah memiliki CT-

Scan, karena harganya yang mahal, 

semantara endoskopi sebagai alat 

diagnostik harganya lebih murah dan 

masih memungkinkan dimiliki rumah 

sakit di daerah.

ELSA 2014
Dalam upaya pengembangan 

laparoskopi di Indonesia, PBEI 

ditunjuk sebagai tuan rumah untuk 

penyelenggaraan International 

Congress of Endoscopic and 

Laparoscopic Surgeons of Asia 

(ELSA) 2014.

Penunjukkan sebagai tuan

rumah acara penting ini

menandakan bahwa posisi Indonesia 

didunia bedah minimal invasif 

khususnya di wilayah

Asia-Pacific cukup diperhitungkan” 

ujar dr. Errawan yang saat ini

juga menduduki posisi sebagai

Vice President ELSA.
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Lebih dekat dengan dr. Errawan

Hobinya adalah naik motor gede. Dari sekian 

banyak jenis motor gede dokter satu ini memilih 

Harley Davidson. “Ini karena saya suka touring 

dengan kondisi jalan yang halus. Mungkin kalau saya 

sukanya adventure, tentu saya tidak akan memilih 

Harley Davidson,” paparnya. 

Ia aktif di beberapa grup motor. Salah satunya Meddoc 

yang merupakan kumpulan dokter Indonesia yang 

tertarik dengan motor gede.  Setelah 6 tahun menjadi 

presiden di Meddoc belum lama ini akhirnya ia 

digantikan. “Untuk peremajaan,” ujarnya tertawa.

Dokter satu ini cenderung suka menaiki motornya, 

tapi tidak ketika motornya bermasalah. Kalau ada 

kerusakan ia selalu menyerahkan pada bengkel untuk 

mengatasinya. “Ngapain lah dipikirin. Kita juga sudah 

sibuk dengan pekerjaan,” jelasnya. Mengenadari 

motor gede merupakan salah satu caranya untuk 

menghindari rutinitas pekerjaan. “Ada orang yang 

melepaskan beban pekerjaan dengan cara main 

Ajang ini diikuti oleh 150 pakar dari 

30 negara dengan jumlah peserta 

mencapai 1.000 orang dari 42 negara. 

Para pakar yang hadir diantaranya 

adalah Abraham Fingerhut (Prancis), 

Alfred Cuschieri (Inggris), Horacio 

J. Asbun (AS), Reinhard Bittner 

(Jerman), dan Kazunori Kasama 

(Jepang).

“Konferensi ini penting mengingat 

tren di dunia sekarang berubah 

dari pembedahan besar menjadi 

sayatan kecil di perut dengan 

perkembangan teknologi yang 

semakin canggih, seperti penggunaan 

3D untuk menggantikan 2D yang bisa 

menghasilkan gambar lebih terang 

dan jelas saat pembedahan,” terang 

dr. Barlian.

Masing-masing pakar berbagi teknik 

dan langkah penanganan bedah 

laparoskopi terbaru kepada para 

peserta. Peserta juga berkesempatan 

mengikuti delapan jenis workshop 

untuk meningkatkan kapasitasnya. 

Salah satu yang banyak diikuti peserta 

adalah workshop suturing untuk 

menguasai kemampuan menjahit luka 

setelah operasi laparoskopi.
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golf, main bola, mincing, atau mungkin menembak. 

Nah saya kebetulan hobinya main motor besar.” 

Menurutnya ketika bisa keluar dari rutinitas dan 

berkumpul dengan orang di luar provesi pekerjaan 

itu sangat mengasikan, dan menambah wawasan. 

“Jadi gak hanya ngomongin atau ngurusin orang sakit 

mulu,” paparnya.

Pengalaman touring yang berkesan baginya adalah 

ketika di Sumatra. Karena saat itu di daerah Pagaralam 

ia mengalami kecelakaan. “Saya nabrak tembok. Dan 

mengalami patah tangan,” jelasnya. Itu terjadi sekitar 

tahun 2007. Meski demikian dr. Errawan tidak pernah 

kapok, bahkan setelah 8 bulan kecelakaan tersebut, 

ia kemudian touring lagi dari Manado ke Makasar, 

selama kurang lebih 5 hari perjalanan. 

Peristiwa kecelakaan itu membuatnya sadar bahwa 

mengendalikan motor besar ini tidak hanya asal gaya, 

asal naik motor saja. Mengetahui teknik mengendari 

motor besar, adalah dasar utama. “Bayangkan 

motor Harley Davidson beratnya 400 kg dengan 

kapasitas mesin 1700 CC, kita butuh ekstra hati-hati 

dalam mengendarainya.” Dilain pihak, selain belajar 

mengendalikan motor, sesungguhnya pengemudi 

motor gede juga sedang belajar mengendalikan diri 

sendiri. Terutama emosi. “Missal disalip, kita bales 

nyalip, atau liat orang lain ngebut kita ngikut ngebut. 

Itu namanya gak bisa mengedalikan diri. Semua itu 

awalnya dari diri kita sendiri kok,” jelasnya. 

Ia juga menyarankan ketika hendak mengendari motor, 

jangan makan terlalu kenyang. Karena pengendara 

malah jadi mengantuk. Selanjutnya mengantuk ini 

menjadikan rekflek saat kita mengendarai sepeda 

motor menjadi berkurang. “Itu mungkin juga penyebab 

kenapa saya kecelakaan di tahun 2007,” kenangnya. 

Saat touring di Amerika Serikat, ia bisa memacu kuda 

besinya ini sampai kecepatan 200 km/jam. Ini karena 

jalan disana lurus terus. “95% dari 600 km yang saya 

lewati treknya itu lurus dan lebar,” jelasnya. Agar 

selamat, setiap 2 jam ia dan rekan-rekannya ber-16 

mensiasatinya dengan beristirahat. 

Cara lain, saat ngantuk datang ia mencoba 

menghilangkanya dengan menarik gas. “Kalau ngantuk 

cari adrenalinnya dengan ngegas pol,” jelasnya. Jadi 

tidak ngantuk lagi. 

Kalau suruh milih touring di luar negeri dengan di 

Indonesia dokter satu ini lebih memilih untuk touring 

di Indonesia. “Disini pemandangannya lebih indah, 

hijau, dan variasi jalannya tidak monoton. Apalagi 

kalau sampai foot step belok disini bisa sampai  

nyenggol ke aspal, ngeri-ngeri sedap,” paparnya 

sambil tersenyum.
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Dokter Barlian tertarik di bidang bedah karena 

bisa terlihat hasilnya setelah ditangani. Seperti 

contoh pada kasus apendik. Rasa sakit pasien, 

infeksinya setelah dilakukan pembedahan langsung 

bisa sembuh. Lain halnya dengan penyakit hipertensi 

yang tidak bisa disembuhkan. 

Meski dikatakan oleh dr. Barlian menjadi dokter bedah 

pekerjaannya jauh lebih berat secara fisik, mental, 

serta harus mengambil keputusan sesegera mungkin 

ia tetap menikmati profesi ini. “Intinya menjadi dokter 

bedah itu memiliki tanggung jawab untuk selalu 

mengupdate ilmu pengetahuan,” jelasnya. Intinya 

selalu ada tantangan baru yang harus ia hadapi di 

bidang ini.

Ia merupakan dokter lulusan Jerman, baik program S1 

maupun spesialisnya. Sekembalinya dari Jerman, ia 

mengikuti adaptasi di RS Kariyadi, Semarang. Selesai 

persamaan selanjutnya ia mengikuti inpres selama 

satu tahun di Timor Timur. “Saat itu masih ada konflik,” 

jelasnya. Ia tak segan membantu korban dari kedua 

belah pihak. “Jadi gak pernah lihat ini musuh atau 

teman, pokoknya saya tolong,” paparnya.

Menurutnya saat itu pasien masih takut melihat sosok 

dokter. Karena saat dijajah Portugis tidak masyarakat 

tidak pernah mengetahui sosok dokter seperti apa. 

“Pasien umumnya datang ke dokter itu terpaksa, jadi 

umumnya kasus yang ditangani itu sudah dalam 

kondisi parah,” paparnya. Dilain pihak keterbatasan 

obat juga menjadi tantangan tersendiri baginya saat 

bertugas di Timor Timur.

Saat ini, ketika ada waktu luang ia masih melakukan 

aktifitasnya berolahraga terutama berenang. Selain 

menyalurkan hobinya membaca buku dan nonton 

film. “Buku terutama buku medis yang saya abaca,” 

jelasnya. Bahkan saat ini ia adalah dokter yang 

menguasai 5 bahasa sekaligus. 

Pria kelahiran Bandung, yang kini sudah berusia lebih 

dari 60 tahun ini memiliki 2 anak yang juga berprofesi 

sebagai dokter. “Satu dokter bedah dan dokter 

jantung,” jelasnya. Ia juga berharap anaknya bisa cepat 

kembali ke Indonesia, untuk membantu masyarakat.

Ia mengatakan kompetensi dokter dan juga teknologi 

yang digunakan di Indonesia saat ini  sesungguhnya 

sudah merata. Dan saling mendekati. “Apa yang ada di 

Jerman juga ada di Indonesia,” jelasnya. 

Pada bidang bedah minimal invasif, ia berharap terjadi 

pemerataan sehingga dapat dilakukan di seluruh 

rumah sakit Indonesia dan dapat menjadi sebuah hal 

yang rutin dilakukan. q Yulianto

Lebih dekat dengan dr. Barlian
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LATAR BELAKANG

Transvaginal Endoscopy (TVE) / Transvaginal Hidrolapros-

copy (THL) telah diketahui sebagai prosedur alternative dari 

standar laparoskopi yang dilakukan dalam penanganan 

pasien infertilitas yang belum diketahui penyebabnya1. TVE 

adalah modifikasi dari culdoscopy yang digunakan untuk 

mengevaluasi uterus bagian posterios, dinding lateral 

pelvis dan adneksa. Prosedur ini juga termasuk dalam pro-

sedur Natural Orifice Transluminal Endoskopic Surgery / 

NOTES sehinggal tidak menimbulkan bekas luka di daerah 

perut dimana hal ini sangat penting bagi sebagian besar 

wanita. Dibandingkan dengan laparoskopi diagnostic 

yang lebih invasive dan lebih mahal, TVE / THL merupakan 

prosedur diagnostic pilihan yang dapat dilakukan di 

poliklinik / ‘office setting’ untuk pasien - pasien infertilitas 

tanpa patologik pelvis yang jelas.1,2,3. 

INSTRUMENTASI

Saat ini terdapat 2 jenis instrument yang digunakan : 

‘reuseable instruments’  yang dikembangkan oleh Stephan 

Gordts bersama dengan Karls Storz, Tutlingen Germany4 

dan ‘disposable instruments” yang dikembangkan 

oleh Antoine Watrelot bersama dengan Fertility Focus, 

Sommerset United Kingdom5.

“Reusable Instruments” buatan Karl Storz, Tutlingen 

Germany merupakan suatu system trocar dengan jarum 

dilator khusus yang diciptakan untuk memastikan keamanan 

dan mengantisipasi cedera saat masuk kedalam  “pouch of 

douglas” 4. 

Ichnandy Arief Rachman
Gatot Subroto Army Hospital - Jakarta

Secretary of Indonesian Society of Obstetrics and Gynecology Task Force for Endoscopy

Vice Chairman of the Young APAGE Group Committee

Board Member of ISGE

Transvaginal Endoscopy / 
Transvaginal  Hidrolaparoscopy 
dalam Penanganan Infertilitas

Sistem ini terdiri dari 3 bagian yaitu4 :

1. “Springload Needle” dengan diameter 1.5 mm panjang 

30 cm

2. “Dilating Sheet” dengan diameter 3.8 mm panjang 30 

cm

3. “Outer trocar” dengan diameter 4.4 mm panjang 20 cm

Gambar 1 : “Special Needle Dilator Trocar System” 4

Gambar 2 : “Springload Needle”, “Dilating Sheet”, dan “Outer 
trocar”4

Dan Jika diperlukan “outer trocar” dapat digantikan 

dengan “Operative Outer Trocar” dengan diameter 5.6 

mm yang mempunyai satu “working channel” sehingga 

dapat menggunakan instrument 5 Fr4. Dimana proses 

penggantian “Outer Sheet” ke “Operative Outer Sheet” 

dipandu dengan “guide mandrin”4.
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TEKNIK PEMASANGAN TROKAR

Indikasi TVE terutama pada pasien infertlitas dengan uterus 

anteversi dan penyebab yang tidak diketahui. Sedangkan 

kontraindikasi relative adalah pada pasien dengan : uterus 

retrofleksi,  riwayat operasi di daerah pelvis, obstruksi 

“pouch of douglas” dan  radang panggul akut1,2,3,4,5,6. 

Komplikasi terburuk yang dapat terjadi adalah perforasi 

rectum7. Tindakan TVE dimulai setelah dilakukan tindakan 

office hysteroscopy sebelumnya4,5,6.

From Contributor

Selain itu diperlukan beberapa instrument lain untuk 

prosedur ini :4

1. Graves Weismann speculum atau Colin Speculum 

dengan satu bukaan di sisi lateralnya.

Gambar 5 : Karl Storz endoscope 4.

Gambar 6 : Graves Weismann Speculum

2. Folley Catether Urin no 8 untuk kromotubasi

Gambar 7.

Gambar 9. Pressure Bag

Gambar 8 Karl Storz Endomat “electronic Pump”

3. “Electronic Pump” atau “Pressure Bag”

Gambar 10 : “Dispossable Instrument” 5 

“Dispossable Instruments” adalah system yang terdiri 

dari 2 “Introducer” : satu untuk cavum uterus dan satu 

lagi untuk masuk ke rongga panggul5. Dimana pada kedua 

ujung “introducer”  terdapat balon dengan volume 2-3 ml 

untuk memfiksasi “Introducer” 5. 

Gambar 3 : “Operative Outer Sheet” 4 diameter 6.6 mm panjang 
29 cm

Gambar 4 :  Karl Storz “Guide Mandrin” diameter 2.9 mm panjang 
36 cm  2.9 mm endoscope  dengan sudut 30o dan “diagnostic 
sheet” diameter 3.7 mm juga digunakan pada TVE dan histeroskopi.
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Adapun langkah langkah pelaksanaan TVE 4 sbb :

a. Pemasangan Graves Weismaan atau  Collin Speculum 

dengan bukaan di salah satu sisi lateralnya.

b. Pemberian local anestesi pada sisi posterior cervix

c. Mengangkat sisi posterior cervix ke atas sehingga 

tonjolan dinding vagina tampak jelas.

Gambar 11 : Teknik pemasangan “special needle dilator trocar system”4

( a ) ( b )

( c ) ( d )

Gambar 12 : Teknik pengeluaran spekulum4 

d. Pemasangan “special needle dilator system” kurang 

lebih 15 mm dibawah bibir cervix.

Kemudian setelah trocar terpasang sempurna, “spring 

load needle” dikeluarkan dipasang Folley Catheter Urin, 

tenakulum dilepaskan speculum dikeluarkan4.
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menggunakan dinding posterior uterus sebagai panduan 

kita bias mengidentifikasi : rectum, dinding pelvis bilateral, 

tuba bilateral, Salphingoskopi dan ovarium bilateral1,4,6,9. 

Dan dipadukan dengan kromotubasi maka TVE dapat 

menggantikan HSG dan diagnostic laparoskopi1,3,6.

Penggunaan saline hangat sebagai medium distensi akan 

menimbulkan efek “hydrofloation” sehingga bila ada 

patologik seperti lesi endometriosis akan terlihat dengan 

jelas 1,8,9  

From Contributor

Setelah speculum dikeluarkan, saline hangat dialirkan dan 

endoscope dimasukkan kedalam trocar sehingga proses 

evaluasi dapat dimulai.

Gambar 13 : Proses evaluasi TVE (sumber Google Image)

EVALUASI INTRAPERITONEAL

Ekslplorasi dalam TVE ditujukan untuk mengobservasi 

secara langsung organ genitalia interna seminimal invasif 

mungkin, tanpa mengurangi akurasi dari diagnosisnya 
8,9. Hal pertama yang kita lihat setelah memasukkan 

endoscope adalah dinding posterior uterus. Dengan 

Gambar 14 : Capture from Karl Storz TVE Educational Video.

Gambar 15 : Salphingoskopi dan kromotubasi (dokumen pribadi)
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Gambar 16 : perbandingan lesi endometriosis pada (a) laparoskopi dan (b) Transvaginal endoskopi 1

( b )( a )

Gambar 17 : Lesi endometriosis (dokumentasi pribadi)

Gambar 18 : Perlengketan dan appendicitis (dokumen pribadi)

Berikut adalah penampakan kelainan patologis yang ditemukan dalam TVE :
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DISKUSI 

Bila digabungkan dengan histeroskopi dan kromotubasi, 

TVE dapat menggantikan HSG sebagai prosedur 

diagnostic pertama pada pasien infertilitas1,2,3,5,6. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa TVE mempunyai tingkat 

nyeri pasca prosedur yang lebih rendah dibandingkan 

dengan HSG 2,3. Ditambah dengan salphingoskopi TVE 

mempunyai efektifitas yang sama dengan laparoskopi 

dalam mendiagnosis patologi rongga pelvis wanita2,3,5 

dengan biaya yang lebih murah, waktu yang lebih cepat 

dan akurasi yang sama baiknya. Limitasi TVE yang ada 

adalah terbatasnya pandangan panoramic dan tidak 

mudah dilakukan pada uterus yang retroversi maupun 

yang dengan perlekatan serta resiko perforasi rektum6,7.

KESIMPULAN

TVE adalah satu satunya prosedur NOTES yang dapat 

dilakukan di poliklinik /”office setting”. Prosedur ini murah, 

cepat dan akurat dalam penanganan pertama pasien pasien 

infertilitas dan dapat dilakukan dalam “one day care”. 

Diperlukan suatu metode training khusus untuk seorang 

ahli endoskopi sebelum dapat dinyatakan kompeten pada 

teknik ini.



Saat ia duduk di bangku SMA, 

ia lebih tertarik mendalami 

bidang Teknologi Instrumentasi 

(IT), hanya saja saat mengikuti 

UMPTN pada tahun 1994, ia iseng 

memasukan pilihan pertamanya 

Fakultas kedokteran dan baru pilihan 

keduanya Elektronika. “Eh ternyata 

Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negri 

(UMPTN) diterima, di Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia. 

“Masa harus dilepas, sayang juga jadi 

saya jalani,” paparnya. Hanya saja ia 

tidak terlalu terobsesi pada profesi 

ini. “Sudah jalannya kali ya,” jelasnya.

Setelah masuk Fakultas Kedokteran 

(FK) ternyata cukup enak dan 

enjoy. Enak dalam artian banyak 

berhubungan dengan manusia, 

disamping itu banyak sisi lain dari 

profesi dokter seperti membantu 

menolong sesama. 

Dr. Ferdhy, lulus dokter umum pada 

tahun 2000. “Saya kebetulan saat 

itu tidak mengikuti PTT, karena 

dihapuskan,” jelasnya. Oleh karena 

itu ia langsung memutuskan 

melanjutkan pendidikan program 

studi S2 dan tak tanggung-

tanggung ia memilih meneruskan 

pendidikannya di luar negeri.

Jerman menjadi negara pilihannya, 

tepatnya Giessen University. 

“Disana saya mengambil obstetric 

dan ginekologi,” jelasnya. Ia 

mengatakan banyak sekali perbedaan 

antara Indonesia dengan Jerman 

terutama dalam bidang kesehatan. 

“Terutama mengenai komposisi 

penyakitnya,” paparnya. Kasus 

obstetric di Jerman jarang sekali 

ditemui. “Angka persalinan di Eropa 

itu kecil sekali,” jelasnya. Sementara 

kondisi yang terjadi di Indoensia 

ternyata sebaliknya. Seperti contoh 

penyakit yang di Indonesia banyak, 

seperti eklamsi di Jerman jarang 

sekali ditemukan. “Saya selama 

sekolah disana ketemu kasus eklamsi 

itu Cuma satu,” jelasnya. Hal ini 

disebabkan antenatal care di Jerman 

cukup bagus. 

Di Jerman mahasiswa kedokteran 

lebih diarahkan ke klinis. Para 

mahasiswa kedokteran langsung 

dilepas dilapangan. “Periksa 

pasien, semuanya dilakukan 

sendiri. Gak kayak di Indoensia ada 

pembimbingnya, ditambah lagi sesi 

jurnal reading. Dokter di Indonesia 

itu kesannya lebih kayak disuapin. 

Sementara di Jerman lebih bebas. 

Kalau mau dapet ilmu banyak ya 

harus lebih keras usahanya,” jelasnya.

Pandai berbahasa Jerman, itu syarat 

yang utama dan paling penting. 

“Jadi kalau bahasa Jerman tidak 

bisa umumnya orang jerman tidak 

mau ditangani. Sebaliknya kalau 

kita bisa ngomong, pasiennya akan 

senang,” ingatnya. Meski terkesan 

cuek-cuek orang Jerman itu terlihat 

lebih disiplin. Jadi kalau dokter 

masuk jam 08.00 ya jam 08 sudah 

ada disana. Dan ketika pukul 16.00, 

jam kerja sudah habis seorang dokter 

akan pulang meski ada pasien yang 

sedang menunggu antrian. “Selesai 

gak selesai ya sudah ditinggal kalau 

sudah waktunya pulang,” jelasnya. 

Baik di Jerman atau di Indonesia, 

Laparoskopi lebih Terencana
Edisi Oktober lalu, MISMAG mendapat kehormatan memuat tulisan dokter muda 
ini yang mahir dalam melakukan teknik MIS. Dr. Ferdhy, lulusan FKUI dan Giessen 
University, bersedia diwawancara kami. 
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membangun kepercayaan pasien 

terhadap dokter adalah salah satu 

masalah yang sulit. “Tapi itu yang 

terus saya usahakan dan perbaiki.” 

Saat pulang ke Indonesia sebagai 

dokter lulusan luar negeri dr. Fredhy 

diwajibkan mengikuti persamaan. 

“Untungnya tidak ada kendala sama 

sekali. Lancar-lancar saja,” jelasnya. 

Dokter Fredhy, sejak menempuh 

pendidikan kedokteran di Jerman 

memang tertarik dengan bidang 

bedah minimal invasive. “Ini karena 

di Jerman saya banyak mengerjakan 

teknologi ini,” jelasnya. 

Ia mengatakan teknologi di Jerman 

bisa dibilang selalu baru. Semantara 

kalau melihat prosedur operasi, 

tingkat kesulitan tindakanya, 

semuanya hampir sama dengan 

kasus yang ada di Indonesia. “Bahkan 

kasus lebih sulit di Indonesia,” 

jelasnya.  Ini karena di Indonesia 

banyak kasus yang neglected, karena 

pasien menunda-nunda terapi dengan 

alasan tidak memiliki biaya dan lain-

lain. “Di Jerman seluruh warganya 

mengandalkan sistim asuransi 

kesehatan, sehingga saat stadium 

penyakit pasien masih dalam tahap 

awal, pasien juga sudah ditangani 

secara baik,” jelasnya. 

Setelah menyelesaikan pendidikan 

S2-nya selama 6 tahun, dr. Fredhy 

sempat melakukan praktek di Jerman, 

disebuah Rumah Sakit. Ia berbagai 

pengalaman dalam mengani pasien 

disana. Menurutnya sistim kesehatan 

di Jerman lebih komperhensif. “Ini 

karena dokternya langsung ‘one to 

one’ dengan pasiennya,” jelasnya. 

Umumnya sistim pelayananan 

Rumah Sakit di Indonesia, setelah 

diperiksa di Poliklinik, pasien 

kemudian dikirim ke ruang operasi. 

Nanti yang melakukan prosedur 

operasi dokter lain bukan dokter 

yang menerimanya di Poliklinik, 

dan ketika selesai operasi misal hari 

berikutnya yang menangani pasien 

juga dokternya sudah lain lagi. “Kalau 

di Jerman tidak, misalnya saya yang 

menerima di Poliklinik, nanti di ruang 

operasi saya juga yang menangangi. 

Bahkan hingga pasien pulang,” 

jelasnya.

Tertarik Laparoskopi

Ketertariknya terhadap bidang 

bedah minimal invasive terutama 

laparoskopi karena menurutnya 

tindakan ini lebih terencana/elektif.

Di Indonesia dokter obgin yang 

tertarik laparoskopi jumlahnya juga 

cukup banyak. “Sekitar 200 orang,” 

jelasnya. Ini karena laparoskopi 

memiliki beberapa keungulan 

diantaranya mampu mengurangi 

rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien 

karena sayatan lebih minimal. Luka 

minimal, pasien bisa lebih cepat 

pulih dan perlengketan juga minimal. 

Karena operasi ini menggunakan 

alat bantu yaitu kamera, dari yang 

tadinya kelihatan jauh jadi kelihatan 

dekat dan jelas. Daerah-daerah 

tertentu yang tidak bisa kita capai 

dengan laparotomi dengan teknologi 

laparoskopi dapat kita lakukan dan 

arahkan. “Bahkan sekarang ini ada 

fleksible endoscope, ini tentunya akan 

memberikan hasil yang lebih baik, 

lebih terarah,” jelasnya. 

Meski saat ini biaya untuk operasi 

laparoskopi masih lebih mahal, 

nantinya tindakan ini akan sama 

dengan laparotomi. “Saat ini mahal 

karena alat yang masih mahal, obat 

bius yang digunakan juga lebih 

mahal,” paparnya. Bahkan di Negara-

negara Eropa saat ini laparotomi lebih 

mahal di bandingkan laparoskopi. 

Karena biaya rawat pasien lebih 

lama menjadikan total biaya 

yang dikeluarkan pada prosedur 

laparotomi menjadi lebih banyak di 

banding laparoskopi. 

Kasus yang ia tangani dengan 

teknologi laparoskopi juga cukup 

bervariasi. “Bahkan hampir semua 

kasus ginekologi bisa dilakukan,” 

jelasnya. Obstetric juga bisa, seperti 

Contributor Profile

Uniklinikum Giessen
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pada fetoscopy, selain melihat 

langsung kondisi janin sekaligus 

juga dapat dilakukan pengobatan 

pada kondisi penyakit atau kelainan 

tertentu. 

Kasus-kasus yang ia kerjakan melalui 

laparoskopi diantaranya sterilisasi, 

kista, angkat rahim, angkat miom, 

sampai kanker serviks dapat pula 

dilakukan dengan laparoskopi.

Dokter Fredhy, praktek di beberapa 

rumah sakit diantanya Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Family Pluit dan 

Contributor Profile

Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand 

Family Pantai Indah Kapuk serta 

Rumah Sakit Khusus Bedah Tzu Chi, 

Cengkareng

Hobi dan harapan

Hobinya dahulu adalah fotografi 

tepatnya saat ia masih duduk di 

bangku kuliah, sementara untuk 

menjaga kesehatannya ia memilih 

berolahraga dengan bermain 

badminton. “Tapi sekarang udah 

susah bagi waktunya, pulang ke 

rumah rasanya sudah capek,” 

jelasnya. 

Kedepan ia berharap bidang 

bedah minimal invasive terutama 

laparoskopi di Indonesia bisa 

lebih maju. Ia juga berharap ada 

sentralisasi atau klasifikasi kasus 

tertentu di rumah sakit tertentu. Agar 

supaya pasien mendapatkan terapi 

yang lebih paling baik. “Soalnya di 

Jerman seperti misal kasus A paling 

bagus di lakukan di Rumah Sakit 

B, semantara kasus C lebih baik 

dikerjakan di Rumah Sakit D karena 

ternyata hasilnya lebih baik” tutup 

pria kelahiran Jakarta, 2 Februari 1977 

ini. q Yulianto

A complete solution for
myomas and uteri extraction after LSH or TLH
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Saat ini, prosedur operative 

untuk polypectomy dan 

myomectomy yang di gunakan 

adalah resektoskope baik monopolar 

maupun  bipolar  konvensional yang 

bisa  dianggap sebagai prosedur gold 

standard untuk  operatif histeroskopi.

 Meskipun demikian,  ada beberapa 

hal yang masih menjadi kendala 

pada prosedur ini, seperti risiko 

kelebihan cairan, perforasi uterus 

karena monopolar atau bipolar, dan 

kurangnya visualisasi menghasilkan 

prosedur yang memakan waktu, 

dan learning curve yang lama, tetap 

masih belum ada solusi.

Karl Storz telah menciptakan 

sebuah shaver system  baru yang 

diperkenalkan menggunakan 

telescokope panoramic 90 ° 

terintegrasi operating sheat  yang 

memungkinkan melakukan semua 

jenis operatif  histeroskopi. Prof  G. 

Bigatti, M.D dan rekan rekannya 

baru-baru ini menerbitkan studi acak 

pertama komparatif, yang dirancang 

untuk membandingkan 50 kasus 

dilakukan dengan resektoskope 

bipolar konvensional dengan 50 

kasus dilakukan dengan IBS®. 

Semua jenis patologi intrauterin 

besar seperti polip hingga 6 cm dan 

G0, G1 dan G2 sub-mukosa mioma, 

diklasifikasikan menurut pedoman 

ESGE, hingga 3 cm yang dimasukkan 

dalam penelitian ini. 

Waktu dilatasi, waktu global 

procedure, waktu reseksi dan 

keseimbangan cairan dengan hati-

hati dimonitor setiap prosedur dari 

dua kelompok pasien. 

Hasil penelitian ini menegaskan 

beberapa keunggulan yang 

ditawarkan oleh IBS® antara lain: 

•	 Visualisasi	yang	lebih	baik	selama	

prosedur  dan pengangkatan 

jaringan saat reseksi dengan 

shaver system.

•	 Tidak	perlu	koagulasi	atau	cutting	

menggunakan cauter.  

•	 Penggunaan	normal	saline dan 

learning curve lebih cepat.   

•	 Mengurangi	resiko	laserasi	serviks	

dan perforasi uterus.

Pendekatan Baru untuk
Operatif  Histeroskopi
“apakah mungkin, operatif histeroskopi tanpa menggunakan electric surgery 
monopolar atau bipolar ?” Adakah keuntungannya untuk pasien?
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Kapan Penggunaan IBS ?

Semua tindakan yang biasa dilakukan 

menggunakan resektoskope seperti:

•	 Resection of polyps

•	 Resection of submucosal myomas

•	 Endometrial ablation

Note

Beberapa referensi dibawah ini.

1. Bigatti G. IBS® Integrated Bigatti 

Shaver, an alternative approach to 

operative hysteroscopy. Gynecol 

Surg. 2011;8(2):187. doi: 10.1007/

s10397-010-0634-8

2. Bigatti G, Ferrario C, MD, Rosales 

M, Baglioni A, Bianchi S (2011) 

IBS® Integrated Bigatti Shaver 

versus conventional bipolar 

resectoscopy: a randomized 

comparative study. Gynecol Surg 

(in press)

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC3491200

4. http://link.springer.com/

article/10.1007/s10397-010-0634-8

5. www.advancemedicorp.com/

https://www.youtube.com/

watch?v=dctv5B8Nvr4#t=120 

(video untuk gambar diatas) 

Instrumen IBS®

•	 	 26093	OC	 Hollow	obturator	

•	 	 26093	CD	 Operating	sheath,	24	Charr.,	rotating

•	 	 26092	AMA	 HOPKINS	Wide	Angle	Straight	Forward	Telescope	6°,	

with parallel eyepiece, with working channel  4 mm                                

(through which a  shaver system can be introduced) 

•	 	 26208SA	 Shaver	Blade	GYN,	straight,	sterilizable,	concave	cutting	

edge, ovale cutting window, double serrated, Ø 4 mm, 

length 32 cm 

•	 	 26702050	 DrillCut-X	II	Shaver	Handpiece	GYN,	

•	 	 	 	 	 Detachable	handle

2

3

4

5

6

1

Unit  yang dibutuhkan

Optional Shaver Blade

Shaver Blade GYN, straight, sterilizable, concave
cutting edge, double serrated, oval cutting window,
diameter 4 mm, length 32 cm, for use with
DRILLCUT-X® II Handpiece 267020 50,
color code: blue-green

Shaver Blade GYN, straight, sterilizable, double
serrated cutting edge, rectangular cutting window,
diameter 4 mm, length 32 cm, for use with
DRILLCUT-X® II Handpiece 267020 50,
color code: blue-yellow

26208 SB

26208 SA

UNIDRIVE® S III SCB, GYN Set,
motor system, with KARL STORZ-SCB
power supply
100 - 120/230 - 240 VAC, 50/60 Hz,
including:
Mains Cord
One-Pedal Footswitch, two-stage, with
proportional function and pump switch function
SCB Connecting Cable, length 100 cm

267010 01-1

Shaver control unit Single-use Tubing Set (suction),
sterile, package of 10

ENDOMAT® LC SCB,
power supply 100 - 240 VAC, 50/60 Hz,
including:
Silicone Tubing Set, for suction, sterilizable
SCB Connecting Cable, length 100 cm
Control Cable, UNIDRIVE® S III - KARL STORZ
pump systems

Single-use tissue trap filter with adaptor,
non-sterile, package of 10, for use with VACUsafe
suction bags and other suction bottle systems

203303 02-1

031247-10

030970-10

Suction pump for
suction of tissue

concrements
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Ada banyak cara untuk 

mencapai tampilan 3D. 

Kebanyakan dari mereka 

didasarkan pada prinsip sederhana - 

menampilkan gambar yang berbeda 

untuk setiap mata, dan menciptakan 

ilusi gambar 3D (ini disebut 

stereoskopik).

Di masa lalu (anaglyph 3D)

Mungkin cara termudah untuk 

membuat gambar 3D adalah untuk 

memisahkan hak dan gambar 

menggunakan warna kiri. Gambar 

memiliki dua warna “lapisan”, 

dan Anda memisahkan lapisan 

menggunakan kacamata yang 

memiliki biru / lensa merah (atau 

kertas plastik, dalam kacamata 

termurah). Ini disebut anaglyph 

3D, murah dan mudah dilakukan 

karena Anda tidak perlu TV baru 

dan kacamata yang sangat murah. 

Masalahnya adalah bahwa Anda 

kehilangan warna dalam gambar. Ini 

hanya terlihat buruk.

IMAGE 1 SPIESTM 3D
3D in FULL HD

3D Terpolarisasi (Pasif)

3D terpolarisasi menggunakan filter 

polarisasi pada gambar sehingga 

gambar kiri dan kanan masing-

masing memiliki polarisasi yang 

berbeda. Anda menggunakan 

kacamata pasif yang menyaring 

gambar yang tepat untuk setiap 

mata. Teknik ini populer di bioskop 

menggunakan dua proyektor 

disinkronkan. Membuat 3D 

terpolarisasi panel LCD tidak 

semudah pada LCD yang sudah 

memiliki filter polarisasi, dan Anda 

akan kehilangan setengah resolusi, 

itu mungkin. LG misalnya, tampaknya 

lebih baik pada LCD terpolarisasi 

teknologi 3D terkemuka mereka. 

Keuntungan dari kacamata pasif 

adalah sangat murah dan ringan, 

terdapat peningkatan tampilan warna 

dan sudut pandang yang lebih luas.

Active-Shutter 3D

Generasi baru TV 3D dan proyektor 

menggunakan sebuah ide sederhana 

– Tampilan mengirimkan gambar kiri 

dan kanan secara berurutan dengan 

kacamata aktif. Kacamata menutup 

serentak menuju tampilan untuk 

kedua mata. Keuntungan utama 

Active Shutter kacamata 3D adalah 

bahwa gambar tampak besar - hanya 

karena mereka melihat di 2D pada 

layar yang sama.

Bagaimanapun juga, Aktif-3D mahal. 

Layar harus me-refresh tampilan 

cukup cepat - setidaknya 60Hz untuk 

setiap mata, yang berarti 120Hz 

untuk menghasilkan tampilannya 

Kacamata juga mahal- mereka harus 

menyertakan 2 LCD, dan baterai. Dan 

Anda juga harus menyinkronkan 

tampilan ke kacamata (biasanya 

menggunakan Infra-red).

Singkatnya - Anda harus men dapat-

kan TV baru (atau proyektor) yang 

3D menjadi terdepan di pasar konsumen! Film 3D, TV 3D dan permainan 3D 
semakin bertambah hadir di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari.
Ada banyak cara untuk mencapai tampilan 3D.

Advertorial - Imaging Technology
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2D. Ada beberapa solusi untuk itu 

juga (misalnya Sharp menggunakan 

2 set lapisan LCD - satu untuk 3D 

dan satu untuk 2D, dan Anda dapat 

menonaktifkan yang Anda tidak ingin 

gunakan).

KARL STORZ adalah pelopor dalam 

pencitraan endoskopi. Kejadian 

penting seperti kamera endoskopi 

Full HD pertama di dunia telah 

diikuti oleh sistem KARL STORZ 

3D untuk endoskopi. 3D adalah 

tonggak berikutnya untuk endoskopi 

pencitraan oleh KARL STORZ. 

Teknologi sensor yang lebih baik 

dengan resolusi yang lebih tinggi, 

inovasi dalam teknologi layar, dan 

kuat elektronik pengolahan gambar 

terus menerus memimpin untuk 

kemajuan lebih lanjut.

Di kelas pertama ini, sistem 

stereoskopik 3D di FULL HD 

menyebabkan perbaikan yang 

signifikan dalam efisiensi dan 

keselamatan pasien di ruang operasi. 

mendukung kacamata active-shutter. 

Hal ini sudah diperhitungkan dalam 

beberapa tahun, kebanyakan TV di 

pasar akan mendukung teknologi 3D 

baru ini, dan sebagian besar pemain 

pasar TV (termasuk Sony, Samsung, 

LG, Toshiba, JVC dan Panasonic) 

telah menjual model high-end yang 

memungkinkan 3D diaktifkan.

3D tanpa kacamata (Auto-

Stereoskopik)

Auto-Stereoskopik display 

menampilkan piksel yang berbeda 

untuk setiap mata, menggunakan 

optik (lensa atau hambatan) untuk 

mengarahkan piksel yang benar untuk 

masing-masing mata. Bagian yang 

baik adalah bahwa Anda tidak perlu 

memakai kacamata apapun untuk 

mengalami gambar 3D! Tapi ada 

banyak masalah dengan teknologi 

jenis baru ini. Pada dasarnya hanya 

ada satu lokasi yang Anda bisa untuk 

melihat 3D dengan benar (hanya 

satu sudut pandang). Anda dapat 

menambahkan lebih banyak sudut 

pandang, tapi masing-masing sudut 

pandang benar-benar membutuhkan 

dua ‘display khusus’. Ini berarti bahwa 

jika Anda ingin 10 tempat dari mana 

Anda dapat melihat 3D, Anda harus 

mampu menghasilkan 20 set display 

- yang banyak piksel. Masalah lainnya 

adalah bahwa layar selalu dalam 3D. 

Anda tidak dapat melihat gambar 

Mengusung teknologi 3D terpolarisasi 

pasif dilengkapi dengan teknologi 

sistem SPIES, KARL STORZ selalu 

memimpin dalam teknologi terbaru.

Ada dua faktor dasar untuk 3D 

Gambar yang baik:

1. Generasi Gambar 

	 •	 Gambar	alami	harus	dihasilkan	

dalam 3D.

	 •	 Informasi	Foto	harus	tersalin	

dengan cara alami dan tepat.

2. Tampilan Gambar

	 •	 Informasi	Foto	harus	

ditampilkan dengan cara alami 

dan tepat.

	 •	 Persepsi	Kedalaman	harus	

dipertahankan.

Keunggulan sistem kamera KARL 

STORZ IMAGE 1 SPIESTM 3D:

•	 Pencitraan	FULL	HD	yang	

cemerlang  di dalam 3D.

•	 Peralihan	yang	mudah	ke	mode	2D	

melalui tombol kepala kamera.

•	 Ramping,	Video	endoskopi	10mm	

dengan desain handle (pegangan) 

yang ergonomis dan ringan 

dengan arah pandang 0°. Sama 

baiknya dengan cahaya, pasif, 

kacamata 3D terpolarisasi sirkuler.

•	 Struktur	Modular	dari	seluruh	

sistem dapat diperluas untuk 

endoskopi rigid maupun fleksibel.

•	 kelas	Keselamatan	CF	Defib.

q Maeshara

»Hasilnya menakjubkan: Dengan sistem kacamata 3D berbasis,

panjang prosedur dapat dikurangi dengan lebih dari 15 persen.

Presisi juga ditingkatkan secara signifikan. Gerakan tangan lebih fokus 

dibandingkan dengan model 2D. Setahu saya, efek ini belum ditemui

oleh ahli bedah yang berpengalaman sejauh ini.«

Prof. Dr. Hubertus Feußner, Chirurgische Klinik und Poliklinik,

Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, 

Munich, Jerman
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Setelah sukses memperkenalkan sistem kamera 

endoskopi dengan teknologi Three-Chip pada tahun 

1989 dan disusul dengan sistem kamera endoskopi 

Full HD yang pertama kali didunia di tahun 2007, sekali 

lagi KARL STORZ kembali membuat standar baru dalam  

pencitraan endoskopi, dengan menghadirkan sistem 

kamera yang dilengkapi dengan teknologi inovatif yang 

dinamakan IMAGE 1 SPIES™. 

IMAGE 1 SPIES™ selain dilengkapi dengan teknologi 

Full HD dan Three-Chip, juga dilengkapi dengan 

teknologi sistem perangkat visualisasi inovatif yang 

dinamakan SPIES™. SPIES merupakan kepanjangan dari 

Storz Professional Image Enhancement System, yang 

akan mampu memanjakan pengguna  dengan pilihan 

visualisasi yang beragam dan serbaguna untuk keperluan 

diagnostik hingga pembedahan.

Ada tiga jenis mode SPIES yang terintegrasi didalam 

sistem kamera terbaru ini, yaitu: SPIES CLARA™, SPIES 

CHROMA™ dan SPIES SPECTRA™. Berikut ini adalah 

keunggulan dan manfaat yang akan didapat dari ketiga 

jenis mode visualisasi ini.

SPIES CLARA™

CLARA™ mampu memberikan pencahayaan yang 

optimum didalam setiap bagian dari gambar endoskopi. 

Bagian area yang gelap dan struktur yang lebih dalam 

akan terlihat sangat jelas dan terang secara konstan 

sesaat mode ini diaktifkan tanpa perlu memanipulasi 

Rasakan Pengalaman Terbaik dalam 
Pencitraan Endoskopi dengan KARL 
STORZ IMAGE 1 SPIES™ 
KARL STORZ selalu menjadi pelopor dibidang Minimal Invasive Surgery
dan juga dalam pencitraan endoskopi.
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telescope maupun pengaturan intensitas cahaya dari 

lightsource. Informasi luminasi dari setiap pixel gambar 

akan ditangkap oleh sistem kamera yang kemudian 

dibandingkan dengan area disekelilingnya dan tingkat 

kecerahan gambar yang optimal akan ditentukan secara 

dinamis. 

SPIES CHROMA™

Dengan mode CHROMA™, prosedur pembedahan akan 

menjadi lebih efisien. Karena CHROMA dapat membantu 

untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap jaringan 

yang tampak pada gambar endoskopi. Dengan cara  

permukaan struktur jaringan pada gambar dipertajam 

dengan mengintensifkan warna kontras dan tanpa adanya 

perubahan pada persepsi warna natural dari visualisasi 

pengguna. Setiap pixel disekelilingnya akan dianalisa 

yang kemudian dikaitkan dengan perubahan warna 

spasial lalu akan dipertajam dengan sesuai. Dan hasilnya, 

perubahan warna dan struktur akan terlihat lebih jelas dan 

juga perbatasan antara jaringan yang berbeda dapat lebih 

mudah untuk di diferensiasikan. 

SPIES CLARA™+ CHROMA™

Penggabungan antara kedua mode CLARA™ dan 

CHROMA™ juga memungkinkan. Dengan memilih mode 

CLARA + CHROMA gambar akan di illumiasi secara 

merata oleh CLARA dan struktur jaringan akan secara 

jelas didefinisikan oleh Chroma. Prosedur pembedahan 

akan menjadi lebih aman sekaligus efisien. 

SPIES SPECTRA™

Mode SPECTRA™ sangat mendukung pengguna 

dalam hal diferensiasi struktur jaringan dengan akurat, 

sehingga akan sangat membatu dalam proses prosedur 

pembedahan yang kompleks. Dengan SPECTRA daerah-

daerah tertentu dari spektrum warna akan lebih tegas 

ditekankan dengan menggunakan pergeseran warna. 

Dan seluruh proses pemisahan spektral ini terjadi 

didalam sistem kamera IMAGE 1 SPIES™ sehingga 

tidak diperlukan tambahan investasi untuk membeli 

lightsource maupun telescope khusus. SPIES SPECTRA™ 

menawarkan dua mode yang berbeda sehingga pengguna 

dapat memilih tampilan yang paling sesuai.

Standard Image

Standard Image

SPIES CLARA

SPIES CLARA

Standard Image SPIES CHROMA

Standard Image SPIES CHROMA

Standard Image

Standard Image

SPIES CLARA + CHROMA

SPIES CLARA + CHROMA
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Selain itu IMAGE 1 SPIES™ juga dilengkapi dengan 

fitur SPIES™ VIEW yang memungkinkan pengguna 

untuk dapat secara simultan menampilkan sekaligus 

mendokumentasikan kedua gambar baik gambar standar 

dan mode SPIES secara parallel pada layar yang sama. 

SPECTRA A 

Pada SPECTRA A, terjadi penyaringan pada spektrum 

berwarna merah. Yang kemudian akan menghasilkan 

warna yang kontras pada struktur dikarenakan adanya 

pergeseran pada seluruh warna spectral. Seperti hal nya 

pembuluh darah pada mukosa, yang akan terlihat lebih 

jelas dengan warna hijau-biru pada layar monitor.

SPECTRA B

SPECTRA B bekerja dengan menekan warna merah dan 

mengintensifkan komponen spektrum hijau-biru. Latar 

belakang akan terlihat dengan warna kehijauan sehingga 

pembuluh darah dan kapiler akan lebih disorot.  Dan juga 

pengguna akan tetap dapat mempertahankan sejumlah 

besar persepsi warna natural yang terlihat.

q M. Ikhsan

Advertorial - Imaging Technology

Standard image SPIES™ mode

SPIES™ VIEW

Standard Image

Typical color balance with 
Standard Image

SPECTRA A

Typical color balance with 
SPECTRA A

Standard Image

Typical color balance with 
Standard Image

SPECTRA B

Typical color balance with 
SPECTRA B
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MELALUI buku ini, penulis membahas 

mengenai klasifikasi Fistula Ani, 

indikasi dan kontraindikasi, peralatan 

operasi yang digunakan mulai 

dari Fistuloskop sampai video 

equipment-nya, teknik-teknik operasi, 

mempersiapkan ruang operasi dan 

pasien, preparasi instrumen,  dan 

prosedur operasi.

VIDEO-ASSISTED ANAL 
FISTULA TREATMENT 
(VAAFT)

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

DIBUKU ini dibahas bagaimana 

teknik prosedur operasi Total 

Minilaparoscopic Hysterectomy 

(mTLH), teknik prosedur operasi 

Total Minilaparoscopic Radical 

Hysterectomy (mRLH) dengan Pelvic 

Lymphadenectomy. Selain itu dibahas 

juga mengenai Transperitoneal Pelvic 

Lymphadenectomy, Minilaparoscopic 

Radical Hysterectomy (mRLH) serta 

keuntungan dan potensi keterbatasan 

minilaparoskopik.

Book

USE OF 
MINILAPAROSCOPY
FOR TOTAL 
HYSTERECTOMY 
(mTLH) AND RADICAL 
HYSTERECTOMY (mRLH)

ROMEO’S 
GLADIATOR RULE: 
KNOTS, STITCHES 
AND KNOT TYING 
TECHNIQUES

BUKU ini membahas klasifikasi 

simpul di laparoskopik, teknik-

teknik Laparoscopic Suturing 

seperti teknik intracorporeal dan 

extracorporeal. Urutan Knot’s 

blocking dan berbagai tips dan 

trick Suturing di Laparoskopik 

lainnya beserta rekomendasi 

instrument-instrumen yang 

dibutuhkan.

Penulis :
Fabio Ghezzi, M.D.
Francesco Fanfani, M.D. 
Stefano Uccella, M.D.
Anna Fagotti, M.D.

Penerbit :
KARL STORZ-ENDOSKOPE

Penulis :

Adriana Liceage

Luiz Flavio Fernandes

Armando Romeo

Penerbit :

KARL STORZ-ENDOSKOPE
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PENGETAHUAN yang mendalam 

mengenai anatomi sinonasal dan 

ENDOSCOPIC CADAVER DISSECTION FOR 
TEACHING ANTERIOR SKULL BASE SURGERY

dasar tengkorak anterior, tengah, 

serta posterior adalah faktor utama 

dalam manajemen pembedahan yang 

melibatkan area anatomi tersebut. 

Diseksi cadaver menggunakan 

endoskopi adalah pendetakatan yang 

valid untuk mendapatkan gambar 

tiga dimensi yang sesungguhnya 

dibandingkan dengan pengetahuan 

anatomi skematik. Dengan cara ini, 

didapatkan keahlian dasar praktis 

yang tepat untuk aplikasi teknik 

pembedahan dasar tengkorak secara 

endoskopi.

An Anatomic-Operative Tutorial on Advanced Technique of 
Endoscopic Anterior Skull Base Surgery

HISTEROSKOPI, standar terbaik untuk 

evaluasi dan pengobatan patologi 

intra uterin, telah berpengalaman 

untuk waktu yang lama sebagai 

teknik invasive. Kemajuan 

revolusioner yang terjadi di bidang 

digital imaging, miniaturisasi high-

definition endoskopi bersama dengan 

tanpa henti mengejar keunggulan, 

mendorong evolusi dari kedua ilmu 

pengetahuan dan teknologi, telah 

membuat prosedur histeroskopi  

sederhana, aman dan ditoleransi 

dengan menawarkan pilihan 

pencitraan dan dokumentasi yang 

luar biasa. 

Prof. C. Nappi dan Dr. A. Di Spiezo 

Sardo telah mengumpulkan kasus-

kasus paling unik dan komprehensif 

menguraikan isinya secara jelas, yang 

disajikan dengan penjelasan ilmiah 

yang valid, sehingga saya sangat 

merekomendasikannya untuk daftar 

bacaan penting dari dokter obgyn 

apapun.

STATE-OF-THE-ART HYSTEROSCOPIC APPROACHES 
TO PATHOLOGIES OF THE GENITAL TRACT

Penulis :
Prof. Paulo Castelnuovo, MD

Penerbit :
KARL STORZ -ENDOSKOPE

Buku histeroskopi ini memberikan 

gambaran dari semua topik utama, 

dari dasar-dasar sampai prosedur 

bedah yang canggih, seperti 

evolusi Operasi Hysteroscopy, 

Instrumen-instrumen set 

Histeroskopi (pengembangan 

dalam teknik dan teknologinya), 

dan kasus-kasus Histeroskopi serta 

pengobatannya dan karena itu harus 

direkomendasikan untuk digunakan 

sebagai referensi untuk semua rekan 

mempersiapkan diri untuk GESEA 

Diploma sebagai Hysteroscopic 

Bedah.

Sebuah era baru dalam histeroskopi 

telah dimulai, dan kolaborasi sukses 

dari penulis buku ini memberikan 

bukti yang sangat baik dari kombinasi 

memperkaya keterampilan tradisional 

dan bakat ilmiah muda.

Buku ini membahas tentang 

anatomi endoskopi dari hidung, 

sinus paransal, dasar tengkorak 

anterior, tengah, dan posterior serta 

area sellar dan parasellar sebagai 

referensi tindakan pembedahan 

dasar tengkorak secara endoskopi 

beserta teknik dan instrument yang 

digunakan dalam pembedahan dasar 

tengkorak secara endoskopi. Buku ini 

juga mencantumkan set instrument 

KARL STORZ yang direkomendasikan 

oleh para ahli yang bekerjasama 

mengembangkan teknik ini.

Penulis :
Carmine Nappi
Attillo Di Spiezio Sardo

Penerbit :
KARL STORZ -ENDOSKOPE
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MINILAPAROSCOPY 

PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY (PCNL)

Cholecystectomy and Hernia Repair

A Manual for The Urologist

Penulis :
Gustavo CARVALHO, MD, PhD
Eduardo BONIN, MD, MSc
Marcelo LOUREIRO, MD, Phd
Flavio MALCHER, MD

Penerbit :
KARL STORZ - ENDOSKOPE

Penulis :
Andre Van de MERWE 
Alexander BACHMANN 
Chris HEYNZ

Penerbit :
KARL STORZ -ENDOSKOPE

MINILAPAROSCOPY telah 

dikembangkan sejak laparoscopy 

cholecystectomy  dijadikan sebagai 

gold standar dalam pembedahan 

cholecystolithiasis pada awal 

tahun 1990. dengan miniaturisasi 

instrumen dari 10 dan 5 mm menjadi 

3,5 dan 2,5 mm, menjadi langkah 

awal dalam evolusi minimal akses 

cholecystectomy.

Pemeliharaan dan penanganan 

instrument minilaparoscopy juga 

mirip dengan instrument laparoskopi. 

Bagi  dokter  yang sudah familiar 

dengan pembedahan laparoskopi 

akan lebih mudah menggunakan 

minilaparoscopy dan tidak memakan 

waktu yang lama untuk penyesuaian 

penggunaannya.

Dalam buku ini  membahas 

tentang teknik minilaproscopy 

cholecystectomy  dan hernia repair 

juga ada beberapa teknik penggunaan 

minilaparoscopy Hernioplasty Using 

Both TAPP And TEP – The combined 

technique. 

Buku ini juga mencantumkan 

set rekomendasi KARL STORZ 

sesuai yang di rekomendasikan 

oleh para ahli yang bekerjasama 

mengembangkan teknik ini.

SALAH satu kasus yang banyak 

dijumpai di spesialisasi Urlogy adalah 

kasus batu ginjal. Teknik pembedahan 

dengan luka sayatan minimal tetap 

bias dilaksanakan untuk kasus batu 

ginjal. Terdapat beberapa pilihan 

untuk menangani kasus ini, akan 

tetapi pada bahasan kali ini yang 

dipilih adalah penanganan dengan 

Percutaneous Nephrolitotomy 

(PCNL). Penanganan Percutaneous 

Nephrolitotomy (PCNL) pertama kali 

dimulai pada tahun 1955. Seiring 

perkembangan teknologi yang terjadi, 

saat ini Percutaneous Nephrolitotomy 

(PCNL) digunakan bersamaan camera 

system, sehingga operator akan lebih 

mudah dalam melakukan operasi. 

Lithotripsy yang dibahas dalam 

buku ini menggunakan Calculasse 

II SCB dari Karl STORZ. Calculase II 

SCB adalah generator laser dengan 

bahan Holmium laser, sehingga 

aman digunakan untuk tindakan 

Percutaneous Nephrolitotomy (PCNL).

Buku ini memberikan gambaran 

terhadap tindakan Percutaneous 

Nephrolitotomy (PCNL). Penjelasan 

dan pembahasan buku ini dimulai 

dari persiapan pasien hingga tahap 

akhir operasi dilakukan. Selain itu, 

buku ini juga memberikan panduan 

pengerjaan secara mendetail, 

sehingga Urolog dapat menambah 

pengetahuan untuk Percutaneous 

Nephrolitotomy (PCNL) sebelum 

menangani pasien secara langsung, 

baik dalam workshop ataupun Live 

Patient. 

Dan yang terakhir, buku ini juga 

menjelaskan set peralatan Karl 

STORZ yang direkomendasikan oleh 

para ahli yang telah mengembangkan 

teknik minilaporoscopy bekerja sama 

dengan Karl STORZ.
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ENDOSPINE® – THE MOBILE OPERATING TUBE

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY 
WITHOUT USING BOLSTERS AND LAPAROSCOPIC 
ANATHROPHIC NEPHROLITHOTOMY

For the Treatment of Central to Far Lateral Disc Herniation 
and Bilateral Lumbar Canal Decompression via Unilateral 
Approach

Penulis :
Nasser SIMFOROOSH, M.D. 

Mohammad H. RADFAR, M.D. 

Penerbit :
KARL STORZ -ENDOSKOPE

BUKU manual Doctor to Doctor yang 

ditulis langsung oleh sang pelopor 

teknik ini yaitu Jean Destandau 

MD, menjelaskan bagaimana teknik 

operasi ini dilakukan. Melalui buku 

ini ahli bedah tulang belakang 

dapat dengan mudah mempelajari 

teknik ini, karena ENDOSPINE 

menggunakan pendekatan dan 

prosedur pembedahan yang standar, 

seperti pada penanganan lumbar disc 

prolapse, yaitu disectomy dengan 

pendekatan posterior, tetapi dengan 

insisi kulit serta rute akses yang lebih 

minimal. 

Tahap demi tahap prosedur 

pembedahan dijabarkan pada buku 

ini yang lengkap disertai dengan 

gambar sehingga dapat lebih mudah 

untuk dipahami. Mulai dari posisi 

pasien, me nentukan letak insisi (entry 

point) dengan pantauan C-Arm dan 

meng gunakan alat lokalisasi khusus, 

variasi topographic untuk jenis 

heniasi disk, Laminectomy, reseksi 

yellow ligament, pengangkatan 

prolapse, hingga ke Perawatan pasca-

operasi.

Tidak hanya pada level lumbar, 

ENDOSPINE juga dapat digunakan 

pada level Cervical dan Torasic dan 

juga terapi untuk semua jenis herniasi 

disk mulai dari medial hingga far 

lateral dapat dilakukan. Selain itu, 

lumbar canal decompression juga 

me mungkinkan untuk ditangani. 

TEKNIK pembedahan minimal 

inva sive saat ini tidak pada hanya 

terbatas pada spesialisasi dan 

tidakan tertentu saja. Karl STORZ 

semakin banyak melakukan 

kerja sama 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 bekerja sama 

dengan ahli Urology dari Department 

of Urology Shahid Labbafinajad 

Hospital, Shahid Beheshty University 

of Medical Science, Tehran, Iran 

mendokumentasikan tindakan 

laparos copy Urology, khususnya 

untuk Lapa roscopic Partial 

Nephrectomy Without Using Bolster 

and Laparoscopic Anaththrophic 

Nephrtolitho tomy.

Dalam buku ini, penjelasan dan 

gambaran mengenai teknik 

yang lebih sederhana mengenai 

Laparoscopic Partial Nephrectomy 

tanpa menggunakan Bosters, yang 

termasuk di dalamnya embahasan 

mengenai teknik pelaksanaannya. 

Selain itu, buku ini juga membahas 

mengenai Laparoscopic Management 

of Staghorn Calculi by Anatrophic 

Nephrolithotomy. Selain penjelasan 

mengenai teknik pelaksanaan kedua 

operasi Laparoscopy Urology di 

atas, buku ini juga memberikan 

penjelasan mengenai Indikasi dan 

kontra-indikasi serta manfaat atas 

kedua tindakan tersebut. Pada bagian 

akhir buku ini, pembaca diberikan 

gambaran mengenai set instrument 

yang akan digunakan, sehingga akan 

mempermudah dalam melakukan 

pilihan investasi yang akan dilakukan.

Penulis :
Jean DESTANDAU, M.D.

Penerbit :
KARL STORZ -ENDOSKOPE
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HOPKINS® Rod Lens Telescope
Pada pertengahan abad ke 20, ada dua penemuan yang paling penting 
dibandingkan penemuan lainya yang mengubah sejarah dan membuka lembaran 
baru di bidang Endoscopy atau Minimal Invasive Surgery yang kita kenal saat ini. 

History

Keduanya sangat erat kaitannya 
dengan nama KARL STORZ 
dengan Cold Light Source 

dan HOPKINS dengan Rod Lens 
Endoscope. 

Prof. Harold H. Hopkins merupakan 
fisikiawan terkenal asal Inggris yang 
mendedikasikan diri pada pengem-
bangan lensa optic. Yang pada awal 
tahun 50’an bersama dengan murid 
nya Narinder Singh Kapany, berhasil 
menemukan coheren fiber optic yang 
kemudian mereka namakan “fibre-
scope” seperti yang tertera pada 
surat yang dipublikasikan di Nature 
pada Januari 1954. Yang merupakan 
cikal bakal dari flexible gastroscope 
yang pertama kali di perkenalkan 
pada tahun 1957 di Colorado Springs. 

Ditemukannya Rod Lens system 
berawal dari permintaan seorang 
Urologist asal Liverpool bernama 
James Gordon Gow yang meminta 
Hopkins untuk menemukan ide yang 
radikal untuk menyempurnakan de-
sign cystoscope yang ada saat itu. 
Karena gambar dan pencahayaan 
yang dihasilkan masih buruk. 
Cystoscope tradisional masih terdiri 
dari tabung silinder udara dengan 
lensa kaca tipis dan bohlam lampu 
pada distal tip. 

Pada mulanya Hopkins mencoba 
meng gunakan lensa kaca yang tebal 
untuk kemudahan pemasangan dan 
stabilitas lensa, tetapi kemudian baru 
menyadari bahwa kualitas transmisi 
gambar yang dihasilkan sangat jauh 
berbeda. Beliau kemudian meneliti 
lebih lanjut dan menyimpulkankan; 

karena lensa/kaca merupakan konduk-
tor yang lebih baik dari udara, dan 
dengan adanya ruang udara yang 
lebih sedikit penyebaran cahaya akan 
berkurang. Dengan menggunakan 
sys tem lensa batang (Rod Lens), 
dapat merubah susunan dalam 
tele scope sehingga mengurangi 
celah yang ada pada lensa kaca tipis 
yang menyebabkan berkurangnya 
trans misi cahaya dan gambar. Lalu 
beliau menambahkan lapisan anti-
refl ektif sebanyak 80 lapis guna 
me maksimalkan transmisi cahaya. 
Hopkins kemudian mematenkan Rod 
lens System hasil temuannya pada 
tahun 1959. 

Tetapi penemuan Hopkins belumlah 
sempurna untuk menghasilkan gam-
bar yang optimal dan aman untuk 
peng gunaan klinis, dikarenakan 
masih menggunakan bohlam lampu 
pada distal tip telescope yang 
redup, panas dan bola lampu yang 
kerap meletup. Hingga akhirnya 
di tahun 1965 Hopkins bertemu 
dengan dr. Med HC Karl Storz, 
yang 5 tahun sebelumnya telah 
menemukan Cold Light Source, yang 
merupakan sumber cahaya yang 
dapat menghasilkan cahaya yang 

sa ngat terang namun dingin, dengan 
cara meminimalisir panas cahaya 
(infra red spectrum) menggunakan 
filter khusus dan mentransmisikan 
cahaya melalui fiber optic light cable 
sehingga aman untuk tubuh manusia.

Akhirnya mereka sepakat untuk 
bekerja sama dan menggabungkan 
Rod Lens System dengan Cold 
Light Source. Maka sempurnalah 
sudah hasil te muan mereka, 
gambar endoscopic yang dihasilkan 
sangatlah superior.  Mereka pun 
memperkenalkan kom binasi hasil 
temuan mereka pada SIU Meeting 
di Munich pada tahun 1967 dan 
mendapatkan respon yang luar biasa 
dari para audiens yang hadir pada 
saat itu. Dan pada tahun yang sama 
Karl Storz membeli hak Paten Rod 
Lens System dan mulai memproduksi 
HOPKINS® Rod Lens Telescope yang 
merupakan pembuka pintu terhadap 
pembedahan modern key-hole.

q M. Ikhsan 
Sumber:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_
Hopkins_%28physicist%29
http://www.haroldhopkins.org/
haroldhopkinsnew_002.htm
https://www.karlstorz.com/cy/en/
inventions-and-developments.htm
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Tips and Trick

Pada edisi oktober yang lalu kita 

telah membahas bagaimana 

cara yang benar untuk 

memaintenance Rigid Telescope, 

maka pada edisi kali ini kita akan 

membahas bagaimana cara merawat 

dan memperlakukan Fiberscope anda 

dengan benar. Tentunya hal ini sangat 

penting sekali untuk diperhatikan 

demi terjaganya kondisi fiberscope 

anda agar tetap dalam kondisi baik 

dan lebih tahan lama dalam hal usia 

pemakaian.

Dan berikut hal-hal yang dapat anda 

lakukan untuk merawat fiberscope 

anda :

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. Segera setelah digunakan, 

hapus kotoran dari bagian luar 

fiberscope (sekresi dan lain-lain). 

Gunakan kain yang dibasahi 

dengan desinfectant (sebaiknya 

bebas alkohol). Merendam ujung 

distal dalam wadah dengan 

pembersihan atau desinfectant 

solusi dan mengaktifkan suction 

untuk membersihkan working 

channel.

How To Maintenance
Your Flexible Fiberscope?

  PERHATIAN!! 

  Sebelum merendam dalam 

disinfektan, periksa alat 

dari kebocoran. Jika cairan 

menembus fiberscope dapat 

menyebabkan kerusakan.

c. rendam instrumen dalam larutan 

pembersih yang disetujui oleh 

Produsen  (cairan enzymatic) dan 

membersihkannya menggunakan 

alat pembersih (cleaning brush 

atau cleaning gun). 
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Kontak kami untuk mengaudit seluruh peralatan MIS Anda dengan Program “Tray Audit” Kami

Kami Optimalkan dan SajikanKami analisa, pisah dan pilahAset Anda

Tray Audit Melindungi : 
• Keamanan dan
 Keselamatan Pasien
• Aset Rumah Sakit
• Kenyamanan Tim Bedah
 Rumah Sakit

Hubungi kami untuk reservasi :

Tips and Trick

  PERHATIAN!! 

  Pastikan pada saat 

membersihkan dengan 

menggunakan brush jangan 

melakukan pembersihan 

secara bolak balik tapi hanya 

searah, karena bisa merusak 

serat optiknya.

d. Bersihkan eyepiece dan lensa 

objektif dengan kain lembut, 

spons atau kapas, direndam 

dengan alkohol 70%. 

e. Keringkan bagian luar alat dengan 

kain bebas serat steril dan / atau 

steril kompresi udara keluarkan 

semua air di instrumen channel 

dan suction menggunakan udara 

terkompresi steril.

  PERHATIAN !!!

  Tekanan tidak boleh melebihi 

50 kPa (0,5 psi bar/7.25). 

cleaning gun karena itu 

mungkin harus dioperasikan 

dengan peredam tekanan.

f. Simpan Telescope di tempat yang 

kering dan bebas lembab, dan 

pastikan dalam posisi tergantung 

sehingga bagian ujung bawahnya 

tidak mengenai dasar lemari 

penyimpanan ataupun lantai, 

karena hal ini dapat menyebabkan 

lensa telescope berkabut atau 

berjamur 

Demikianlah bagaimana cara untuk 

merawat, membersihkan dan 

memperlakukan flexible fiberscope. 

Semoga bermanfaat dan sampai 

jumpa di tulisan-tulisan saya 

berikutnya. q Fajar A



Kontak kami untuk mengaudit seluruh peralatan MIS Anda dengan Program “Tray Audit” Kami

Kami Optimalkan dan SajikanKami analisa, pisah dan pilahAset Anda

Tray Audit Melindungi : 
• Keamanan dan
 Keselamatan Pasien
• Aset Rumah Sakit
• Kenyamanan Tim Bedah
 Rumah Sakit

Hubungi kami untuk reservasi :

Advertorial - Urology

Retrograde intrarenal surgery 

(RIRS) adalah sebuah prosedur, 

baik diagnostic maupun 

operatif, hingga ke dalam ginjal. 

Untuk prosedur ini, operator tidak 

perlu membuat sayatan, karena scope 

yang digunakan akan masuk melalui 

lubang alami tubuh (natural orifice). 

Pada scope tersebut sudah dilengkapi 

dengan working channel, sehingga 

instrument dapat masuk melaui portal 

yang sama dengan telescope.

Perkembangan technology dan teknik 

operasi dalam dunia minimal invasive 

surgery, membuat tindakan operasi 

dilakukan tanpa membuat sayatan 

di tubuh pasien. Untuk melakukan 

tindakan operasi memanfaatkan 

lubang alami tubuh (natural orifice). 

Retrograde Intra-renal 
Surgery (RIRS)

Operasi Batu Ginjal dan Upper Urinary  Track  Tanpa Luka Sayatan

Hal ini membutuhkan teknik dan 

instrument yang lebih advance 

dibandingkan instrument rigid 

yang biasa digunakan. Teknologi 

Flexiblescope akan mempermudah 

operator untuk bermanuver guna 

mencapai organ target dari tubuh 

pasien.

1. Prosedur Singkat

Dalam prosedur RIRS, scope 

dimasukkan melalui Urethra ke dalam 

kantung kemih (buli), kemudian 

masuk ke Ureter melalui lubang 

muara ureter, menuju bagian ginjal 

yang berfungsi untuk urine-collecting. 

Telescope diarahkan secara mundur 

pada upper urinary track hingga 

mencapai ginjal (intrarenal). RIRS 

memungkinkan dilakukan untuk 

membuang batu. Batu yang 

terlihat dapat dimanipulasi dengan 

dihancurkan sehingga dapat keluar 

dari saluran kemih.

Keuntungan dari RIRS adalah tanpa 

sayatan sehingga meminimalisir 

nyeri pasca operasi dan pemulihan 

yang lebih cepat. Oleh karena itu, 

untuk melakukan prosedur ini 

dibutuhkan peralatan yang mampu 

masuk hingga ke ginjal, dan dapat 

mengikuti anatomi saluran kemih dan 

ginjal sehingga tidak menimbulkan 

cidera pada pasien dan kerusakan 

pada saluran kemih. Beberapa bentuk 

investasi yang ditawarkan oleh Karl 

STORZ adalah Flexible scope.

2. Investasi Telescope Flexible

Selain menggunakan camera system, 

untuk melakukan RIRS operator akan 

sangat terbantu dengan adanya 

Flexiblescope. Dengan menggunakan 

Flexiblescope, operator akan lebih 

mudah dalam melakukan explorasi 

hingga ke dalam bagian ginjal. Hal 

ini akan memudahkan operator 

untuk melakukan tindakan operasi, 

baik untuk kasus batu ginjal ataupun 

kasus removal lainnya yang sulit 

atau bahkan tidak mungkin dijangkau 

dengan menggunakan semi-rigid 

scope.
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Advertorial - Urology

Dengan bentuk yang lentur, dan 

dilengkapi dengan steer yang 

berfungsi untuk menggerakan 

bagian distal flexible scope, akan 

membuat flexible scope mampu 

mengeksplorasi bagian ginjal 

hingga dalam dengan mudah. 

Selain itu, bidang pandang operator 

juga dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan, karena bagian ujung/

distal dari flexible scope dapat diatur 

pergerakannya oleh operator.

Secara garis besar, flexible scope 

yang ditawarkan oleh Karl STORZ 

dibagi menjadi 2 jenis:

a. Flexibe-Fiberscope

Jenis flexiblescope yang pertama 

adalah Flexibe-Fiberscope. Jenis 

Flexibe-Fiberscope untuk RIRS dari 

Karl STORZ dikenal dengan nama 

Flex-X2. Flex-X2 terdiri dari tiga 

bagian utama yaitu okular, handle 

dan belalai. Bagian Okular adalah 

bagian yang terkoneksikan dengan 

Camera Head. Bagian utama kedua 

adalah handle. Handle adalah bagian 

yang akan dipegang oleh operator. 

Pada bagian handle juga terdapat 

steer yang berfungsi untuk mengatur 

pergerakan distal tip. Hal ini akan 

membantu operator untuk mencapai 

area ginjal yang diinginkan. Bagian 

selanjutnya adalah belalai. Belalai 

flexible fiberscope berisi serat 

fiber optik yang dibungkus oleh 

bahan non metal yang lebih elastis 

dibandingkan dengan telescope 

semi rigid. Sehingga akan membuat 

operator bermanuver lebih bebas. 

Bagian serat optic lain berfungsi 

sebagai saluran untuk pencahayaan. 

Didalamnya selain berisi fiber optic 

lensa dan saluran pencahayaan. 

Belalai Flexible fiberscope juga 

dilengkapi dengan working channel. 

Saluran ini berguna sebagai saluran 

water management dan saluran 

instrument flexible. Instrument ini 

akan digunakan untuk tindakan 

yang membutuhkan instrument 

flexible seperti kawat, forceps atau 

komponen fiber laser.

Dalam praktek penggunaannya, 

selain membutuhkan camera 

system, flexible fiberscope tetap 

membutuhkan camera head seperti 

layaknya penggunaan telescope 

semi-rigid lainnya. Sehingga fitur 

yang dibutuhkan dalam penggunaan 

fiberscope tetap dapat difungsikan 

(Filter A dan B). Beberapa fitur 

unggulan yang ditawarkan oleh Flex 

X2 dari Karl STORZ adalah :

•	 Handle	yang	ringan	dan	

ergonomis, sehingga memberikan 

kenyamanan dalam saat 

melakukan operasi.

•	 Single	steer	controller	

memberikan kemudahan dalam 

mengatur maneuver yang 

dilakukan oleh operator.

•	 Deflecting	hingga	270O baik ke 

atas maupun ke bawah.

Flexibe-Fiberscope
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•	 LaserliteTM keramik pada bagian 

distal, untuk melindungi dari 

panas ketika menggunakan laser.

•	 Diameter	distal	tip	hanya	7,5	fr.	

sehingga memungkingkan untuk 

menjangkau bagian dalam ginjal.

•	 Shock	absorber	menjaga	agar	

bagian distal lebih awet dan tidak 

rusak karena deflecting bagian 

distal.

Dalam setiap pembelian Flex-X2 juga 

akan dilengkapi dengan accessories 

lainnya seperti grasper, coagulating 

electrode, stone basket, dan tray 

untuk sterilisasi.

b. Flexible-Videoscope

Jenis flexiblescope yang kedua 

adalah Flexible-Videoscope. Berbeda 

dengan jenis flexible scope yang 

pertama, flexible videoscope tidak 

dibentuk dari serat fiber.

Kemajuan teknologi memungkinkan 

membuat kamera mikro dan video 

digital. Kamera mikro tersebut 

ditempatkan bagian distal dari 

flexibe videpscope (chip on the tip). 

Hal ini meminimalisir kerusakan 

dari serat fiber yang saat ini sudah 

umum digunakan untuk technology 

flexiblescope. Kerusakan serat 

fiber pada flexible fiber scope akan 

mempengaruhi kualitas gambar 

yang dihasilkan, sehingga akan 

mengganggu operator dalam 

melakukan operasi.

Salah satu flexiblescope yang 

ditawarkan oleh Karl STORZ adalah 

Flex-XC. Dengan mengusung 

technology Videoscope (chip on the 

tip), Flex-XC memudahkan operator 

untuk mencapai ginjal melalui 

natural orifice pasien. Sehingga baik 

tindakan diagnostic maupun operatif 

dapat dilakukan tanpa membuat luka 

sayatan di tubuh pasien.

Dalam praktek penggunaannya, 

Flex-XC langsung dihubungkan ke 

Camera Control Unit (CCU), sehingga 

pada Flex-XC tidak lagi terdapat 

bagian ocular, seperti pada Flex-X2. 

Selain itu, dalam penggunaan 

Flex-XC juga tidak membutuhkan 

light source dan light cable. Hal 

ini dikarenakan pada bagian distal 

tip, sudah terdapat lampu sebagai 

Flexible-Videoscope

sumber cahaya dengan bahan 

LED. Lampu LED ini akan langsung 

aktif ketika Flex-XC dihubungkan ke 

CCU. Dengan penggunaan lampu 

LED, umur pakai lampu juga akan 

lebih panjang (±5000 jam). Hal ini 

dapat menghemat investasi yang 

dilakukan oleh rumah sakit maupun 

perorangan. Flex-XC akan langsung 

dikoneksikan ke Camera Conntrol 

Unit (CCU). Beberapa fitur yang 

ditawarkan oleh Flex-XC antara lain

•	 Dengan	design	yang	ergonomis,	

Flex-XC menyediakan andle yang 

ringan membuat operator tidak 

cepat lelah ketika melakukan 

operasi.
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•	 Posisi	steer	mudah	dijangkau	

dengan ibu jari operator. Sehingga 

operator lebih mudah melakukan 

maneuver saat operasi.

•	 Chip	on	the	tip	technology	dan	LED	

lamp di bagian distal tip. Sehingga 

meminimalisir konektifitas dengan 

sumber cahaya.

•	 deflection	210o ke atas dan bawah.

•	 Terhubung	langsung	ke	CCU.

•	 LaserliteTM keramik pada bagian 

distal, untuk melindungi dari 

panas ketika menggunakan laser

•	 8,5	Fr.	distal	tip

•	 3,6	working	element	channel.

•	 Shock	absorber	menjaga	agar	

bagian distal lebih awet dan tidak 

rusak karena deflecting bagian 

distal.

Berdasarkan fitur – fitur di atas, 

antara Flex-X2 dan Flex-XC dapat 

dibedakan sebagai berikut :

Perbandingan Fiberscope Videoscope

Imaging Processor
Tergantung Camera 

Head yang digunakan
CMOS Chip Technology

Konektifitas ke CCU
Menggunakan Camera 

Head

Tanpa Camera Head, 

dihubungkan ke 

CCU menggunakan 

Endoscope Adaptor

Sumber dan 

Transmisi cahaya

Dari Lightsource dan 

Menggunakan lightcable

•	 Lampu	LED	yang	

terintegrasi di Distal

•	 Dari	light	source	

menggunakan adapter

Transmisi gambar
Transmisi melalui serat 

fiber

Melalui kabel (data 

digital)

Image Quality

Jenis Flex-XC terbaru adalah Flex-

XC SPIES. Secara penggunaan 

dan fungsi, tidak ada yang 

berbeda dengan Flex-XC generasi 

sebelumnya. Beberapa perbedaan 

antara Flex-XC dan Flex –XC SPIES 

adalah sebagai berikut :

1. Flex-XC SPIES dihubungkan ke 

X-Link yang akan digunakan untuk 

seluruh jenis Flexible Video Scope.

2. Flex-XC SPIES bias memunculkan 

fitur – fitur unggulan SPIES yaitu : 

a. Clara

  Mode Clara memberikan 

pencahayaan yang merata. 

Dengan kata lain, bagian 

background akan mendapat 

pencahayaan yang terang, 

tanpa memberikan 

pencahayaan yang berlebih 

(over-bright) pada bagian 

foreground.

 b. Chroma

  Mode Chroma memberikan 

detail gambar yang lebih 

jelas. Sehingga kontur/tekstur 

jaringan dapat tampak lebih 

jelas. Hal ini dikarenakan 

mode Chroma memberikan 

kontras warna yang lebih jelas, 

sehingga bentuk jaringan 

terlihat lebih jelas.
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White Light Clara

White Light Chroma

White Light Spectra A Spectra B

 Kedua mode SPIES di atas 

(Clara dan Chroma) dapat 

dikombinasikan secara bersama, 

sehingga dapat memberikan 

gambar dengan pencahayaan 

yang merata (homogenous) dan 

detail/contras gambar yang jelas.

c. Spectra A dan B

 Spectra memungkinkan 

user untuk mengenali jenis 

jaringan berdasarkan warna 

jaringan. Kedua fungsi ini akan 

mempermudah operator dalam 

melakukan diagnostic dan 

tindakan. Sebagai contoh, apabila 

terdapat angiosis, maka warna 

pada jaringan tersebut akan 

menjadi sangat berbeda sehingga 

biopsy yang dilakukan akan lebih 

tepat sasaran.

	 •	 Spectra A

  Mode Spectra A akan menekan 

warna merah pada jaringan 

dan memunculkan warna 

lainnya.

	 •	 Spectra B

  Mode Spectra B akan 

memunculkan warna merah 

pada jaringan dan menekan 

warna lainnya. q Galih H

Mode Clara

Mode Chroma

Mode Spectra A dan B
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Stichless Spine Surgery under Local Anesthesia

GORE System
Sebuah teknik yang berbeda dengan midline approach spine surgery.

Teknik ini tidak diperlukannya laminectomy dan reseksi ligamentum flavum 
sehingga tidak menggangu anatomi paraspinal dan area interlaminar,

oleh sebab itu struktur vertebra dapat terjaga dengan baik. 

Baru-baru ini Karl Storz mengembangkan suatu 

sistem baru untuk percutaneous spinal lumbar 

endoscopy bersama dengan spine surgeon asal 

Pune, India, dr. Satishchandra Gore. Spinal endoscopy set 

ini dinamakan GORE System. Dr Gore merupakan spine 

surgeon yang besertifikasi dewan amerika dan asia, beliau 

adalah pelopor dari “Stichless Spine Surgery under Local 

Anesthesia”. Dr Gore telah lama mendalami teknik ini dan 

hanya melakukan transforaminal spine endoskopi selama 

13 tahun terakhir.

GORE system sangat berguna untuk manajemen nyeri 

bedah punggung dan sciatica, yang dapat mengatasi 

semua herniasi disc disetiap tingkat lumbar spine dari 

T12-L1 hingga L5-S1. Filosofi dasar dari teknik ini adalah; 

mendarat didalam disc (Posterolateral approach) dan 

membuat ruang untuk menghilangkan fragmen dari dalam 

ke luar. Ini merupakan cara paling aman dikebanyakan 

kasus, mengingat disc avascular dan aneural sehingga 

tidak menimbulkan rasa sakit dan tanpa darah. Diperlukan 

bantuan Biplanar C arm imaging untuk dapat mendarat 

pada safe triangle yang terletak pada intervertebral 

foramen. 

Teknik ini sangat minimal invasive, hanya diperlukan 

single insisi sebesar 8 mm dan juga tidak menggangu 

anatomi paraspinal dan area interlaminar, dikarenakan 

tidak diperlukannya laminectomy dan reseksi ligamentum 

flavum seperti pada midline approach, sehingga struktur 

vertebra dapat terjaga dengan baik. Jika disimpulkan, akan 

banyak  keuntungan yang diperoleh dari Gore system, 

seperti; Intervensi berada di bawah anesthesi lokal, minimal 

invasif, kehilangan darah minimal, tidak diperlukannya 

cairan IV, operasi day care, minimal morbiditas dan rehab 

yang sangat cepat.

Keluarkan stylet dan gantikan dengan guide wire melalui 

needle. Setelah guide wire terfikasisi pada posisinya, 

needle dapat dicabut dengan cara mendorong guide wire 

menggunakan satu jari. Buat insisi sekitar 8 mm diantara 

wire menggunakan pisau no 11. Setelah itu masukan dilator 

dari lubang tengah pada dilator  melalui guide wire, setelah 

dilator masuk sekitar 10-11 cm, bagian distal tip dilator 

akan menyentuh annulus, pasien akan merasakan sedikit 

sakit, lubang kedua pada dilator dapat digunakan untuk 

memasukkan  needle panjang untuk anastesi local pada 

annulus. Setelah itu guide wire dapat ditarik keluar.

Terdapat 18 instrumen dan 1 telescope pada GORE System. 

Namun pada level basic, untuk dapat menguasai teknik ini 

cukup dengan 7 instrument dan 1 Telescope dari GORE 

System, seperti: Puncture needle, guide  wire,  dilation  

sleeve, operation sheath,  punching sleeve, mallet, grasping 

forceps dan foraminoscope. 

Contoh pada kasus berikut ini akan mengilustrasikan 

tahapan - tahapan  bagaimana pengunaan instrument dan 

teknik ini dapat dilakukan.
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Pasien berbaring dengan posisi prone diatas meja 

operasi, C-arm berada sejajar tepat pada garis median 

dan diatas daerah yang terkena dampak. AP image yang 

akurat akan terjamin dengan mengkonfirmasi bahwa 

pedicle L45 keduanya berjarak sama dari midline  spinous 

process. Penanda metalik digunakan untuk menandai 

garis median di bawah C arm dan kulit ditandai dengan 

tinta spidol permanen. Penandaan garis median ini 

sangatlah penting untuk orientasi yang akurat. 

Minimally invasive transforaminal lumbar disc herniation 

targeted fragmentectomy

Pasien adalah seorang wanita berusia 28 tahun. Sciatica 

bilateral yang berat dengan gejala pada sisi kiri lebih 

dominan. Hasil scan menunjukkan herniasi sentral di 

L4-5 dan tambahan robekan posterior annular terlihat di 

L5-S1. Rencana treatment adalah fragmentectomy yang 

ditargetkan pada L4-5. Pasien sadar dan terjaga  selama 

prosedur ini berlangsung.

Setelah entry point ditandai dengan tanda silang yang 

umumnya berjarak 9-10 cm dari midline, dan setelah 

diberikan anesthesi local (2% plain lignocaine tanpa 

adrenalin) yang disuntikkan ke kulit dan jaringan sub-

kutan. Jalur dari entry point dikonfirmasikan menggu-

nakan penanda metalik diatas kulit yang dapat  terlihat 

pada gambar C arm. Target adalah annulus posterior, 

bukan pusat disc. 

Setelah jalur sudah dipastikan, needle dimasukkan 

dengan pantauan C arm menuju intervertebral foramen 

dari entry point dengan sudut 25-30 derajat pada bidang 

permukaan kulit. Needle insertion merupakan tahapan 

yang sangat penting dalam teknik ini, karena akan 

menentukan jalur dari semua instrumentasi selanjutnya. 

Needle kemudian dimasukan hingga distal tip needle 

menyentuh bagian annulus posterior (gambar A). Lalu 

needle didorong hingga tip needle berada di kuadran 

posterior dari disc (gambar B). Fragmen memiliki ekor 

didalam disc (target utama), needle akan mendarat 

diruang kosong sedekat mungkin tepat dibagian dasar 

herniasi.  
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Keluarkan stylet dan gantikan dengan guide wire melalui 

needle. Setelah guide wire terfikasisi pada posisinya, 

needle dapat dicabut dengan cara mendorong guide 

wire menggunakan satu jari. Buat insisi sekitar 8 mm 

diantara wire menggunakan pisau no 11. Setelah itu 

masukan dilator dari lubang tengah pada dilator  melalui 

guide wire, setelah dilator masuk sekitar 10-11 cm, 

bagian distal tip dilator akan menyentuh annulus, pasien 

akan merasakan sedikit sakit, lubang kedua pada dilator 

dapat digunakan untuk memasukkan  needle panjang 

untuk anastesi local pada annulus. Setelah itu guide wire 

dapat ditarik keluar.

Setelah dilator terfiksasi pada posisinya, pasang tapper 

pada dilator dan ketuk dengan lembut menggunakan 

mallet hingga  mencapai medial dari disc dan bagian 

bawah dari target fragmen. Kemudian canulla dapat 

dimasukkan melalui dilator. Pasang tapper pada cannula, 

ketuk kembali dengan lembut hingga mencapai target 

(tetap dengan pantauan C arm). Setelah itu dilator dapat 

di tarik keluar.

Setelah posisi distal tip dari canulla yang dikonfirmasikan 

oleh gambar dari lateral C arm telah mencapai kuadran 

posterior dari disc dan tepat berada dibawah target 

fragmen, kita bisa yakin bahwa pencapaian target telah 

akurat. Cannula yang terlihat pada gambar berikut telah 

siap untuk menerima telescope dan dapat melanjutkan 

ke pengangkatan fragmen.
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Advantages:  Intervention is  under  local   anesthesia, minimally  invasive, no blood 
loss, no  IV  fluids  needed, day  care  surgery, least morbidity  and  very rapid rehab.

Gambar disamping menujukkan panjang dari insisi, 

penandaan pada instrumen terlepas 10 mm. Insisi 

sebesar  8 mm. Ini adalah transforaminal minimal 

invasif fragmentectomy yang ditargetkan. Kulit lalu di-

taped. Dan prosedur telah berakhir.

Gambar disamping memperlihatkan penggunaan ideal 

dari set ini, cannula menghantarkan teleskop kedalam, 

dan working channel menghantarkan grasper ke target 

fragmen.

Pada tahapan ini jika kita meminta pasien yang tetap 

terjaga sepanjang operasi untuk extend spine mereka, 

pada umumnya mereka sudah tidak akan merasakan 

sakit seperti sebelumnya.

Tampilan pada gambar endoscopic menunjukkan bahwa 

grasper telah mencapai bagian dasar dari fragmen dan 

disusul dengan pengangkatan fragmen dari dalam disc 

dan ditarik ke arah luar.
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Perjanjian ini merupakan 

komitmen seluruh anggota 

PERDATIN yang selalu 

mengedepankan keselamatan pasien 

dalam pelaksanaan pelayananan 

anestesi.

Salah satu tantangan utama yang 

dihadapi oleh anestesiologis selama 

intervensi operatif trauma care 

adalah memberikan jalan nafas 

(airway). Pada umumnya tindakan 

ini difasilitasi oleh instrumen khusus, 

laryngoscope. Instrumen ini ditujukan 

untuk memasukkan airway tube 

dengan mudah dan efektif, meskipun 

visualisasi vocal cord dan intubasi 

trakea tidak selalu dapat dicapai 

dengan mudah. Pada induksi anestesi 

pembedahan dan trauma care, tahap 

ini merupakan tahap yang sangat 

krusial. Pasien beresiko meninggal 

jika tidak diberikan jalan nafas 

secepat mungkin.

SAFETY AND CONVENIENT 

INTUBATION

Anestesiologi dan emergency 

medicine modern menggunakan 

berbagai teknik dan peralatan untuk 

memberikan jalur nafas pasien 

dengan aman. Penggunaan teknologi 

video berkembang dalam prosedur 

pembedahan endoskopi. Begitu 

Alat Intubasi Paling Lengkap
dari Safety dan Convenient hingga Difficult Airway Management

Di masa yang akan datang, keselamatan pasien akan menjadi perhatian 
utama dalam perkembangan health care system di Indonesia. Pada spesialis 
anestesiologi, hal ini telah dideklarasikan pada “Indonesian Declaration on Patient 
Safety in Anesthesiology”, Februari 2013.

juga dengan videolaryngoscope 

yang telah dikembangkan untuk 

anestesi. Alat ini dapat menunjukkan 

visualisasi yang lebih baik sehingga 

dapat meminimalisasi insiden, 

terutama yang disebabkan oleh 

airway management, dibandingkan 

dengan penggunaan direct 

laryngoscope. Visualisasi vocal 

cord tidak lagi menjadi masalah, 

intubasi dapat dilakukan dengan 

mudah. Beberapa institusi telah 

memasukkan videolaryngoscope 

dalam protokol standar intubasi 

pada normal airway maupun 

beberapa kasus difficult airway. 

Dan beberapa ahli berpendapat 

bahwa videolaryngoscope akan 

menjadi prosedur rutin untuk airway 

management karena “seeing is 

believing”. Adanya recording pada 

videolaryngoscope dapat digunakan 

untuk mendokumentasikan tindakan 

sebagai bukti bahwa intubasi telah 

dilakukan sesuai prosedur.

DIFFICULT INTUBATION

Untuk difficult airway, beberapa 

alat bantu alternatif intubasi juga 

harus tersedia untuk anestesiologis. 

Semuanya didasarkan pada prinsip 

indirect laryngoscopy dimana flexible 

laryngoscope (fiberoptik atau video 

chips) digunakan untuk mendapatkan 

visualisasi yang lebih sempurna 

sehingga dapat menyempurnakan 

tindakan pemasangan airway tube. 

Dalam penggunaan selama empat 

dekade ini, fleksibel endoskop 

intubasi ini telah menjadi “gold 

standard” untuk difficult intubation. 

Namun juga telah dikembangkan 

rigid endoskop atau stylet optik untuk 

endoskop intubasi sebagai pilihan 

utama yang juga mampu mengatasi 

kasus difficult airway management 

dengan penggunaan teknik tertentu.

Investasi instrument yang berkualitas 

merupakan salah satu penjamin 

keberhasilan airway management 

dalam berbagai kondisi. Karl storz 

penyedia instrument yang lengkap 

untuk menjamin kesuksesan airway 

management yang mampu bekerja 

untuk penanganan normal maupun 

difficult airway. Dengan kualitas 

gambar produk KARL STROZ, 

visualisasi yang optimal mampu 

meminimalisasi komplikasi dalam 

managing airway. Baterai unit, pocket 

monitor, dan portable light source 

melengkapi fleksibilitas, potabilitas, 

dan mobilitas produk untuk intubasi 

KARL STORZ. Durabilitas dan 

expandable menjadi fokus utama 

dalam pengembangan portofolio 

produk KARL STORZ. 
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C-MAC videolaryngoscope, flexible 

intubation endoscope (intubation 

fiberscope dan flexible intubation 

video endoscope (FIVE)), dan 

BONFILS rigid endoscope merupakan 

KARL STORZ complete airway 

management set from safety-

and-convenient to difficult airway 

management. q Ratih Anggraini

Complete Airway Management

What Do You Need To Intubate?
With KARL STORZ, the choice is yours

C-MAC ® PM

E-Module

FIVE
(Flexible Intubation
Video Endoscope)

C-MAC ® Monitor
Laptop

C-HUB™

C-CAM™

Airway Cockpit

Monitor

Endoscopes/Fiberscopes
(eyepiece)

Bonfils

C-MAC ®

D-Blade

Macintosh

Miller

Adult & Pediatric
Video Laryngoscope
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AMC Service
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



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

AMC Service
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



• Hand pieces for all requirements
• Profiles to store
• Color touch screen user interface
• Communication with Arthropump Power
 via Storz Communication Bus (SCB)

• Intelligent double roller pump
• Automatic pressure control
• Lavage mode for “clearing the view”
• Hemostatis mode for “stop bleeding”
• Communication with Unidrive S III
 Arthro via SCB

ARTHROPUMP® POWER
The clever system for arthroscopic
fluid management

UNIDRIVE® S III ARTHRO
Motor system for tissue & bone resection


