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Setelah sekian lama “hybernate”, MISMAG kembali hadir untuk 

memberikan konstribusi sesuai tagline nya “Trigering to Enhance Skills 

and Knowledge”, menyebar luaskan informasi teknologi bedah minimal 

invasif di Indonesia.

Edisi kali ini, MISMAG menyajikan topik utama mengenai teknologi navigasi 

bedah. Khususnya pada prosedur tindakan FESS, Functional Endoscopic Sinus 

Surgery, suatu prosedur yang rumit di cavum nasal yang sempit yang penuh 

dengan “danger area” baik pembuluh darah maupun syaraf. Sebuah tindakan 

penuh risiko yang memerlukan keahlian dengan sistim pelatihan maupun 

tingkat kompetensi tertentu. Alat navigasi ini diperuntukkan baik untuk hasil 

klinis yang baik termasuk didalamnya tingkat keamanan yang tinggi bagi 

pasien dengan komplikasi yang dapat ditekan seminimal mungkin tetapi juga 

sangat penting bagi proses pelatihan atau pendidikan dalam pengenalan 

“anatomical endoscopy”. Kami berterima kasih kepada kontributor yang 

telah berpengalaman menggunakan alat navigasi seperti : Prof Dr Baharudin 

Abdullah dari USM Hospital; Dr. Vicky Riyadi, SpTHT-KL  dari RSUP Fatmawati; 

dr. Budi Sutikno, Sp.THT-KL (K), FICS dari RSUD Dr. Soetomo; dan dr. Anna 

Mailasari K.D, Sp.THT-KL, Msi.Med dari RSUP Dr. Kariadi.

Kami mendapat kehormatan untuk menyajikan artikel mengenai “Laparoskopi 

Urologi” dari salah satu kontributor ahli kami, dr. Irfan Wahyudi. SpU, PhD.

Informasi yang penting lain adalah pengetahuan kekinian dari berbagai 

spesialis yang melakukan tindakan MIS ini. Advertorial kami sengaja disajikan 

untuk konsumsi semua stakeholders rumah sakit dari manajemen hingga 

operator, penyajiannya dari hal yang sederhana hingga yang sangat teknis 

medis.

Kami berharap dengan hadirnya kembali MISMAG di semua stakeholders 

rumah sakit, dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan MIS 

di Indonesia, sehingga lambat laun namun pasti Indonesia akan terus maju 

dalam membangun dan mewujudakan Visi Misi Indonesia Sehat 2025.

Salam Maju dari kami

Tim Redaksi
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SURGICAL NAVIGATION SYSTEM, for less invasive 
and safer procedures
Kemajuan teknologi mengubah berbagai aspek kehidupan 

manusia, termasuk dalam bidang kedokteran, seperti sistem 

navigasi bedah yang merupakan alat bantu pembedahan yang 

berbasis sistem komputer yang dapat memberikan orientasi 

anatomis. Tapi, apakah pasien dan stakeholder lain mendapat 

manfaat?

Main Topic 

Teknologi Navigasi bagi Para Ahli : Pandangan dan 
Pengalaman
Prof. Dr. Baharudin Abdullah merupakan konsultan senior dan 

Associate Professor di Department of Otorhinolaryngology - Head 

and Neck Surgery di Universiti Sains Malaysia. 

Sistim Kamera Mati?
Kejelian mata dokter ahli bedah minimal invasif sangat 

tergantung dari kualitas gambar yang dihasilkan dari sistim 

kameranya. Sistim kamera yang baik memberikan tampilan 

gambar yang memadai untuk tindakan bedah. Tanpa sistim 

kamera, mustahil prosedur dapat dilakukan.

Expert - Interview

Tips & Trick

14 Advertorial - Gastroenterology 7

11

52

Content

Gastroskopi Intervensi
Perkembangan teknologi  

endoskopi Gastroskopi Intervensi 

cukup pesat dalam beberapa tahun 

ini, dengan tantangan yang lebih 

baru untuk prosedur yang lebih 

advance, ataupun ditemukannya 

kasus kegawatdaruratan yang 

memerlukan tindakan cepat. 
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SURGICAL NAVIGATION SYSTEM, 
for less invasive and safer procedures
Kemajuan teknologi mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk 
dalam bidang kedokteran, seperti sistem navigasi bedah yang merupakan alat 
bantu pembedahan yang berbasis sistem komputer yang dapat memberikan 
orientasi anatomis.  Kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan keamanan 
pembedahan, memungkinkan menambah hasil klinis yang lebih baik, pendekatan 
tindakan pembedahan yang lebih baru dan menantang, serta operasi yang lebih 
minimal invasif, serta operasi dan recovery pasien yang lebih cepat. Tapi, apakah 
pasien dan stakeholder lain mendapat manfaat?

Sistem navigasi bedah adalah contoh 

dari kemajuan teknologi pada dunia 

kesehatan. Alat ini merupakan 

salah satu kemajuan teknologi 

yang mengubah intervensi bedah 

menjadi prosedur yang lebih aman 

dan minimal invasif. Dalam operasi, 

navigasi memacu kemajuan teknis 

Dalam tiga dekade terakhir ini, 

kemajuan teknologi mengubah 

cara hidup manusia secara 

signifikan. Dari komputer ke laptop, 

dari pesawat telepon hingga ke 

smartphone, teknologi telah menjadi 

bagian tak terpisahkan dari rutinitas 

sehari-hari.

dan memungkinkan tindakan yang 

lebih beresiko untuk hasil yang lebih 

optimal.

Pengembangan teknologi navigasi ini 

bermula pada ditemukannya Imaging 

X-ray oleh Wilhelm Roentgen pada 

tahun 1895. Untuk pertama kalinya, 
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ahli bedah dapat melihat ke bagian 

dalam pasien tanpa memotongnya. 

Namun, teknologi ini hanya 

menampilkan proyeksi anatomi 2D. 

Pada tahun 1970-an, Sir Hounsfield 

menemukan metode untuk 

memperoleh dan memproses secara 

digital proyeksi X-ray dari berbagai 

arah untuk menghasilkan representasi 

3D dari anatomi kepala pasien dalam 

potongan demi potongan. Perangkat 

ini awalnya disebut computerized 

axial tomography (CAT), dan 

kemudian disingkat menjadi CT.

Perkembangan komputer semakin 

pesat setelah tahun 80-an dan 

peningkatan daya komputasi tersedia 

dalam perangkat keras (hardware). 

Hal ini diimplemetasikan pada 

pengembangan teknologi dunia 

kesehatan untuk merepresentasikan 

gambar medis dalam bentuk 

Computer Assisted Surgery (CAS). 

CAS terdiri dari sekelompok prosedur 

bedah dan alat komputasi untuk 

perencanaan, panduan, atau tindakan 

operasi. Tujuan klinis utama dari CAS 

adalah membantu dokter bedah untuk 

menentukan dan menerapkan strategi 

bedah yang optimal, baik untuk 

tujuan diagnostik atau terapeutik.

Pada dasarnya CAS memiliki dua 

keunggulan utama. Keunggulan 

pertama adalan menjamin 

pembedahan invasif minimal, hal 

ini memungkinkan area tindakan 

pembedahan sekecil mungkin yang 

berarti juga meminimalkan kerusakan 

jaringan atau organ dan meminimalkan 

morbiditas, trauma, dan rawat inap 

sementara pasca operasi. Sedangkan 

keunggulan kedua dari sistem CAS 

adalah untuk meningkatkan akurasi 

prosedur bedah.

Pada 1990-1994, tim berbasis Ontario 

yang dipimpin oleh Doron Dekel, 

CEO ClaroNav, mengembangkan 

dan meluncurkan produk navigasi 

bedah pertama, dan dalam 5 

tahun berikutnya, penelitian dalam 

penggunaan sistem navigasi bedah 

berkembang pesat ke beberapa 

anatomi lainnya, termasuk sinus, 

rahang, tulang belakang, pinggang 

dan lutut. 

Sistem navigasi bedah adalah 

teknologi termutakhir dari CAS, 

yang merupakan sistem visualisasi 

yang memberikan informasi posisi 

tentang alat bedah atau implan pada 

organ target di layar komputer. Ketika 

Tampilan Gambar X-Ray Struktur Wajah Tampilan Gambar CT secara Sagittal Tampilan Gambar CT secara Axial

Tampilan Visualisasi Sistem Navigasi (Computer Assisted Surgery)
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Tampilan Visualisasi Sistem Navigasi (Computer Assisted Surgery) dan Endoscopy

gambar pre-operatif pasien terdaftar, 

dokter bedah dapat menggunakan 

navigasi untuk merencanakan jalur 

bedah dari ujung instrumen ke 

organ target dalam pasien. Dalam 

hal ini, sistem navigasi bedah 

menyajikan data pasien (ruang 

fisik), gambar (ruang gambar yang 

merepresentasikan organ dalam 

pasien), dan instrumen bedah yang 

terdeteksi. Sistem navigasi bedah 

dapat meningkatkan hasil operasi 

dengan membuat operasi lebih tepat, 

selain itu juga memungkinkan operasi 

menjadi jauh lebih minimal invasif, 

mengurangi morbiditas pasien dan 

risiko infeksi. 

Terdapat jurnal penelitian yang 

membuktikan efisiensi klinis dengan 

menggunakan sistem navigasi bedah 

untuk Fungsional Endoscopic Sinus 

Surgery (FESS). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa operasi 

menggunakan sistem navigasi 

membutuhkan 1,1 menit waktu 

perioperatif tambahan, namun 

pengurangan waktu intraoperatif 

sekitar 10 menit per kasus. Dan 

penilitian ini menyimpulkan bahwa 

manfaat dari penggunaan sistem 

navigasi dibandingkan dengan gold 

standard dari FESS terbukti, dimana 

sistem navigasi dapat mengurangi 

waktu tindakan intraoperatif, 

meningkatan hasil pasca operasi, dan 

menurunkan beban kerja para dokter 

bedah.

“Navigasi dalam pembedahan” 

memiliki artian yang luas, tergantung 

pada tantangan klinis, yang tidak 

hanya dapat memberikan orientasi 

anatomi, namun juga sebagai alat 

ukur dan pusat informasi yang 

menyediakan informasi yang tepat 

pada waktu yang tepat. Kemajuan 

ini memungkinkan pendekatan 

tindakan pembedahan yang lebih 

baru dan lebih menantang. Navigasi 

dalam pembedahan merupakan 

alat pengambilan keputusan bedah 

yang penting dan membantu dokter 

bedah untuk melakukan pendekatan 

pembedahan yang baru.

Salah Satu Jenis KARL STORZ Navigation 
Panel Unit

Navigasi dalam pembedahan mulai 

menjadi standar pada beberapa 

disiplin ilmu. Dengan peningkatan 

teknologi komputer dan tren proses 

informasi tingkat lanjut, navigasi 

akan semakin terintegrasi ke dalam 

rutinitas pembedahan.

Dalam praktik dokter THT, khususnya 

rhinologi akan terus berkembang 

untuk meningkatkan hasil klinis bagi 

pasien. Kedepannya banyak teknik 

intervensi terapeutik yang terkait 

dengan informasi visual dalam 

bentuk navigasi. Hanya melalui 

penggunaan inovatif teknologi 

navigasi semakin meminimalkan 

risiko dan memaksimalkan hasil klinik 

yang maksimal bagi pasien.

Pada edisi ini, MISMAG lebih 

mengutamakan pada perkembangan 

teknologi navigasi di bidang THT 

yang saat ini sedang menjadi trend. 

Kami menyajikan wawancara para 

ahli THT regional dan nasional yang 

berpengalaman mengaplikasikan 

teknologi ini. q RA
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Sistem navigasi dalam pembedahan memiliki manfaat yang cukup 
signifikan dalam meningkatkan keamanan pembedahan sehingga dapat 
meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil klinik bagi pasien. Pada 

kesempatan ini, MISMAG mewawancarai beberapa ahli di bidang Rhinology 
untuk melihat posisi sistem navigasi di kalangan

Dokter THT saat ini dan kedepannya.

dr. Budi Sutikno, Sp.THT-KL (K), FICS

dr. Budi Sutikno, Sp.THT-KL (K), FICS 
adalah seorang Dokter Konsultan 
Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan 
Bedah Kepala Leher yang bekerja 
di Universitas Airlangga menjabat 
sebagai Sekretaris Departemen 
Ilmu Kesehatan THT-KL Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga. 
Beliau menamatkan pendidikan 
Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-
Bedah Kepala Leher di Universitas 
Airlangga, Surabaya. Beliau juga 
sudah menerbitkan 2 buku yaitu 
Obstructive Sleep Apnea pada tahun 
2010, Ilmu Kesehatan THT-KL pada 
tahun 2012.

Dr. Vicky Riyadi, SpTHT-KL

Dr. Vicky Riyadi, SpTHT-KL merupakan 

dokter Spesialis Telinga Hidung 

Tenggorok-Bedah Kepala Leher yang 

bekerja di RSUP Fatmawati dan Rumah 

Sakit Metropolitan Medical Center 

(MMC). Beliau menyelesaikan studi 

sebagai dokter umum dari Fakultas 

Kedokteran Universitas Trisakti  pada 

tahun 2000 kemudian menyelesaikan 

pendidikan spesialis dan meraih gelar 

SpTHT dari Universitas Indonesia 

pada tahun 2009. 

dr. Anna Mailasari K.D, Sp.THT-KL, Msi.Med

dr. Anna Mailasari K.D, Sp.THT-KL, Msi.

Med adalah seorang Dokter Spesialis 

Telinga Hidung Tenggorokan Bedah 

Kepala Leher yang menamatkan 

pendidikan Spesialis Telinga Hidung 

Tenggorok-Bedah Kepala Leher di 

Universitas Diponegoro, Semarang 

pada tahun 2011. Saat ini, beliau 

berpraktek di Semarang Medical 

Center, Rumah Sakit Telogorejo dan 

RSUP Karyadi. 

Teknologi Navigasi :

Pandangan dan Pengalaman 
bagi Para Ahli Nasional

Edisi 03 • 20188



Main Topic

Pengalaman Menggunakan Karl Storz Navigasi

Saya pernah menggunakan Navigasi 

Elektromagnetik merk Karl Storz di RSUP 

Fatmawati untuk prosedur tumor hipofise 

(bekerja sama dengan dokter bedah saraf) 

dan tumor sinonasal. Untuk prosedur operasi 

dasar tengkorak dan operasi sinus, alat ini cukup memadai 

dan pengoperasian cukup simple serta mudah. Untuk 

jenis elektromagnet ini pada saat pengoperasiannya 

sempat terjadi pergeseran kalibrasi sedikit dikarenakan 

posisi kepala pasien dan operator yang menghalangi alat, 

namun jenis ini dinilai masih lebih baik dibandingkan jenis 

inframerah yang tidak jarang pergeseran kalibrasinya 

relative lebih jauh.

Manfaat sistem navigasi dan posisi sistem 
navigasi saat ini

Sebenarnya belum terlalu familiar dalam 

penggunaan sistem navigasi, saya pernah 

mencoba sistem navigasi pada saat workshop. 

Fungsi sistem navigasi  lebih difokuskan untuk 

patient safety untuk memberi tanda pada area 

kritis, yaitu area yang rawan untuk tembus atau terlukai 

seperti skull base, orbital, vaskular, persyarafan (optic nerve), 

pembuluh darah besar (misal internal carotid, ethmoid 

anterior). Tetapi tidak semua prosedur akan memerlukan 

sistem navigasi sebagai pendamping rutin,  kondisi yang 

memerlukan navigasi itu lebih fokus pada prosedur yang 

advance atau prosedur yang mendekati area berbahaya, 

atau prosedur yang relative sederhana seperti basic FESS 

tetapi pada kasus-kasus yang complicated seperti polip 

penuh, revisi surgery yang landmark sudah hilang karena 

tertutup jaringan fibrosis atau pendarahan hebat, system 

navigasi diperlukan untuk konfirmasi lokasinya. Jika user 

masih bisa menguasai struktur anatomi, seperti pada kasus 

basic FESS dan tidak complicated, system navigasi relative 

tidak diperlukan.

Sistem navigasi sebenarnya diperlukan untuk kepentingan 

edukasi untuk seorang pengajar dapat menunjukkan titik-

titik tertentu pada muridnya. 

Sistem navigasi memiliki dua fungsi secara 

global, yaitu untuk pengajaran/learning curve 

dan kasus advance/berat, misalnya yang 

berhubungan dengan intracranial dan pasien 

dengan variasi anatomi, contoh: pasien 

dengan struktur frontal sempit atau tindakan FESS dimana 

user perlu untuk membuka daerah yang bahaya.

Untuk segmentasi user di Indonesia, navigasi ini perlu 

diletakkan di Lembaga Pendidikan untuk pembelajaran 

FESS guna mengkonfirmasi landmark anatomi endoscopy 

dengan CT scan. Residen menggunakan navigasi hanya 

untuk mengkonfirmasi dan pembelajaran namun tidak 

untuk digunakan pada praktek keseharian pada kasus basic 

FESS. Selain itu, navigasi diperlukan pada kasus advance 

dan tidak semua prosedur memerlukan navigasi sebagai 

pembanding.

Navigasi sangat membantu dalam praktek awal tindakan 

operasi skull base endoscopy berkolaborasi dengan 

bedah saraf sebagai learning curve, diperlukan untuk 

mengetahui sejauh mana batasan tindakan dan untuk 

sarana pembelajaran. Walaupun seiring berjalannya waktu, 

setelah meningkatkan pengetahuan,  dan pemberlajaran 

dengan metode lain, kebutuhan navigasi dapat diatasi. 

Namun, sampai sekarang memiliki system navigasi ada 

sesuatu yang didambakan, setidaknya landmark operasi 

terkonfirmasi dan memfasilitasi untuk melakukan tindakan 

operasi dengan mudah dan cepat. Perumpamaan navigasi 

seperti GPS dalam perjalanan ke suatu daerah yang kita 

tidak hafal jalurnya. Dengan bertanya-tanya dan bolak-

balik berulang kali, kita akan memahami dan hafal jalurnya, 

namun hal ini memakan waktu lebih lama dibandingkan 

dengan menggunakan GPS yang memfasilitasi kita dengan 

mudahnya menuju tempat tersebut dengan cepat

Untuk operasi endoscopy pada dasar tengkorak,  navigasi 

merupakan salah satu tools yang diperlukan, walaupun 

navigasi tidak mengcover dari seluruh tindakan operasi 

dari sebelum dan setelah tumor diangkat, karena adanya 

perubahan struktur anatomi setelah tumor diangkat tidak 

terekam pada data CT scan dalam navigasi. 

Menurut saya, sistem navigasi memberikan 

manfaat untuk dapat menunjukkan lokasi 

dengan jelas dan tepat, menghindari area 

berbahaya sehingga mengurangi komplikasi 

akibat mencederai organ tertentu. Sistem 

navigasi penting dan dibutuhkan terutama untuk kasus 

penyakit dengan komplikasi atau perluasan ke mata dan 

intrakranial.
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Perlunya Sistem Navigasi untuk Dokter THT

Tidak semua Dokter THT memerlukan system 

navigasi karena seperti yang kita ketahui 

bersama, tidak semua dokter THT mengerjakan 

tindakan FESS begitu juga advance FESS. 

Namun di sisi lain, bagi user yang melakukan 

tindakan operasi bedah sinus, user harus mengetahui 

landmark anatominya karena navigasi hanya berfungsi 

untuk mengkonfirmasi landmark. Maka dari itu, navigasi 

tidak diperlukan bagi user yang tidak memahami landmark 

endoscopy dan CT scan.

Menggunakan navigasi antara trend atau 
kebutuhan. Alasan mengapa masih belum 
banyak / bisa dibilang minim sekali user THT 
yang menggunakan navigasi

Seandainya sistem navigasi hanya menjadi 

sebuah tren maka tidak akan bertahan lama, 

namun saat ini harganya masih tergolong 

mahal, dan belum berkembangnya suatu 

teknik surgery yang advance serta belum 

terlalu sering dilakukannya pembedahan syaraf, jika 

kedua hal tersebut sudah semakin berkembang maka 

tidak menutup kemungkinan bahwa sistem navigasi akan 

menjadi kebutuhan primer dan bukan hanya menjadi tren.

Bila mengerjakan tindakan advance navigasi 

perlu. Masih sedikit penggunaannya mungkin 

karena publikasi mengenai navigasi sistem 

belum banyak, harga yang mahal dan tidak 

diinformasikan apakah masuk dalam e-katalog 

karena untuk RS Pemerintah mensyaratkan itu.

Navigasi di Indonesia dan Regional Asia

Di Singapura, navigasi merupakan alat 

tambahan pada operasi bedah sinus 

endoscopy (FESS). Namun di Indonesia, 

pemerintah belum memfasilitasi Rumah Sakit 

untuk memiliki system navigasi. 

Di negara lain, semua prosedur FESS dilakukan dengan 

tambahan sistem navigasi karena suatu alasan walaupun 

Plus Minus Navigasi

Di satu sisi system navigasi memiliki manfaat 

untuk membantu tindakan berlangsung 

dengan mudah, cepat, dan membantu 

mengetahui batasan-batasan tindakan. 

Namun di sisi lain system navigasi membuat 

user tidak belajar anatomi endoskopi dengan baik karena 

sudah terkonfirmasi dengan adanya navigasi. Begitu 

kurangnya rasa percaya diri jika melakukan tindakan tanpa 

system navigasi. 

Harapan dan prediksi ENT navigasi kedepannya

Harapannya kedepannya ENT navigasi bisa 

menjadi kebutuhan primer dengan harga yang 

terjangkau dengan Rumah Sakit.

Diharapkan pemerintah menjadikan 

perhatian bahwa rumah sakit type A sudah 

memiliki system navigasi. Sebenernya alat 

ini diperlukan terutama untuk RS type A 

karena merupakan RS rujukan kasus-kasus 

sulit. Tidak ada rujukan lagi selain itu sedangkan pasien 

dengan kasus sulit diharapkan dapat teratasi di RS type 

A. Maka, pemerintah perlu memberikan suatu sarana dan 

tool operasi yang memadai, salah satunya seperti system 

navigasi ini.

Harapannya ENT navigasi bisa disosialisasikan 

dan dimasukkan dalam e-catalog dengan 

harga yang terjangkau dengan RS sehingga 

dapat digunakan semua dokter THT.

q RA

menurut guideline belum disarankan. Singkatnya, 

pengadaan system navigasi di luar negeri sudah terfasilitasi 

dengan baik. Hal ini juga menunjang kemudahan learning 

curve bagi user, walaupun pada akhirnya cepat tidaknya 

tindakan dan learning curve kembali pada keahlian masing-

masing user.
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Tentang Image Guided System (IGS):

Image Guided System atau sistem 

navigasi pada dasarnya seperti 

sistem GPS (global positioning 

satellite) untuk anatomi kepala. 

Sistem navigasi ini digunakan 

untuk membantu ahli bedah 

mengkonfirmasikan lokasi struktur 

kritis. Penggunaan sistem navigasi 

telah sangat meningkatkan hasil dari 

bedah sinus endoskopi dan telah 

menurunkan tingkat komplikasi 

operasi.

Dengan peta jalan ke anatomi 

kepala, presisi bedah meningkat, 

instrumentasi lebih akurat hingga 2 

mm atau lebih baik dan lebih sedikit 

kerusakan pada jaringan sekitarnya. 

Namun, navigasi bukan pengganti 

penilaian pembedahan yang baik dan 

pengalaman operasi.

Teknologi Navigasi bagi Para Ahli : 

Pandangan dan Pengalaman

Untuk menggunakan sistem 

navigasi, pemindaian (scan) 

tomografi komputer (CT) sinus atau 

dasar tengkorak pasien dilakukan 

menggunakan protokol navigasi 

tertentu (dalam beberapa kasus 

CT scan disimpan ke dalam format 

DICOM). Untuk beberapa sistem, 

masker atau penanda khusus 

ditempatkan di wajah pasien 

selama pemindaian (scan) sebagai 

titik referensi. CT scan kemudian 

ditransfer ke disk atau USB, yang 

kemudian diunggah ke dalam image 

guidance system. Selama operasi, 

rangkaian deteksi atau masker atau 

dalam beberapa kasus ikat kepala 

ditempatkan di kepala pasien. 

Gambar CT scan dimasukkan ke 

dalam sistem navigasi kemudian 

dikalibrasi ke anatomi pasien 

menggunakan titik referensi pra-

set, yang mungkin merupakan titik 

anatomi spesifik penanda pada wajah 

seperti di canthus lateral, glabella 

dan columnella. Posisi instrumen 

operasi sinus kemudian dapat 

dilacak oleh sistem navigasi dengan 

mengintegrasikan informasi yang 

terdeteksi dari titik referensi pra-set 

pasien dan membandingkannya 

dengan informasi pada “peta” 

CT scan. Gambar MRI juga dapat 

digunakan dengan sistem navigasi 

baru dan tekniknya mirip dengan 

pengaturan gambar CT scan ke dalam 

sistem navigasi.

Alasan Menggunakan Image Guided 

System

Bedah sinus endoskopi serta tindakan 

bedah untuk berbagai bagian dasar 

tengkorak anterior menantang karena 

berbagai struktur vaskular dan saraf 

di ruang yang sangat terbatas dan 

Prof. Dr. Baharudin Abdullah merupakan konsultan senior dan 
Associate Professor di Department of Otorhinolaryngology - 
Head and Neck Surgery di Universiti Sains Malaysia. Beliau 
saat ini bekerja di rumah sakit Universiti Sains Malaysia (USM 
Hospital)  yang telah memiliki navigasi beberapa tahun ini. 
Berikut adalah pandangan beliau mengenai teknologi navigasi. 
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dengan prosedur bedah sebelumnya, 

sifat destruktif dari beberapa 

penyakit yang mempengaruhi dasar 

tengkorak, landmark bedah terdistorsi 

sehingga meningkatkan komplikasi 

intraoperatif langsung dan defek 

pasca operasi jangka panjang. Di 

sinilah Image Guided System atau 

sistem navigasi menjadi alat yang 

penting.

Selain itu, sistem navigasi tidak hanya 

mengkonfirmasi dasar tengkorak, 

yang mungkin secara klinis jelas, 

tetapi juga menunjukkan secara tepat 

struktur yang relevan secara klinis 

seperti sinus kavernosa, arteri karotid 

dan juga batas superior dan inferior 

dari lesi dasar tengkorak. Progres 

reseksi atau eksisi dari lesi tumor 

tengkorak dapat dipantau. Dokter 

bedah juga akan dapat memantau 

kedekatan reseksi dengan struktur 

kritis dan memperlihatkan penipisan 

atau erosi pada dasar tengkorak, 

osteoma dan inverted papillomas 

yang melampaui dasar tengkorak.

Sistem navigasi memetakan jalan dari 

akses endoskopi ke dasar tengkorak 

anterior dalam kasus encephalocoeles 

atau dalam kasus-kasus dengan 

kebocoran CSF, membantu dalam 

penggambaran yang tepat dari 

area kebocoran. Jika pasien telah 

melakukan operasi sebelumnya atau 

bedah sinus endoskopi, penggunaan 

navigasi membantu menentukan 

batas kerusakan tulang sehingga 

landmark dapat diidentifikasi dan 

rekonstruksi bedah dapat dimulai. 

Singkatnya, indikasi penggunaan 

navigasi adalah operasi revisi dengan 

atau tanpa anatomi terdistorsi dari 

dasar tengkorak, sinus paranasal 

dan rongga hidung, cacat pada 

dasar tengkorak, neoplasma 

jinak dan ganas seperti juvenile 

nasopharyngeal angiofibroma dan 

tumor sinonasal.

Keamanan pasien juga meningkat 

dengan peningkatan akurasi dan 

ketepatan dalam mengidentifikasi 

landmark bahkan hingga 2 mm 

atau lebih baik. Selanjutnya, 

sistem navigasi menyederhanakan 

prosedur yang rumit. Dokter bedah 

dapat mencapai otak dan dasar 

tengkorak tanpa banyak kerusakan 

neurovaskular pada jaringan otak 

di sekitarnya yang biasanya terjadi 

pada metode open surgery di mana 

otak cerebellum atau dalam beberapa 

kasus gyrus frontal ditarik/dicabut 

untuk akses. Kebanyakan, morbiditas 

dan mortalitas pasca operasi 

berkurang dengan mengurangi 

tingkat kompromi neurovaskular atau 

kerusakan yang disebabkan oleh 

operasi. Dengan rekonstruksi 

sagital dan kapasitas 

imaging tiga dimensi dari 

sistem navigasi, dokter 

bedah lebih yakin dan percaya 

diri karena terdapat pemahaman 

yang lebih baik dari anatomi 

kompleks dan peningkatan learning 

curve untuk residen.

Di sisi lain, pengaturan dan 

penggunaan navigasi membutuhkan 

pelatihan dan pengalaman tambahan 

pada kedua bagian dokter bedah dan 

staf kamar operasi. Juga, pengaturan 

sistem membutuhkan waktu. 

Meregistasi probe dan peralatan 

membutuhkan setidaknya 15 menit 

waktu operasi. Selain itu, sistem 

navigasi menggunakan gambar 

preload yang dilakukan sebelum 

operasi, dan bukan scan saat ini. 

Untuk meningkatkan akurasi sistem 

navigasi, terdapat beberapa saran 

untuk ongoing CT saat  melakukan 

operasi. Namun, hal ini menambah 

radiasi tambahan pada pasien dan 

juga staf kamar operasi.

Biaya juga akan sangat besar karena 

sistem navigasi mahal. Karena 

sistem navigasi tergantung pada 

komputer, setiap crash pada sistem 

komputer, atau infeksi virus komputer 

menjadikan sistem tidak berguna. 

Sistem ini juga bergantung pada daya 

listrik.

Di tangan seorang trainee atau dokter 

bedah yang tidak berpengalaman 

diseksi yang terlalu antusias akan 

menyebabkan kerusakan pada 

struktur sekitarnya. Kerusakan pada 

cribriform plate dan kebocoran 

CSF dapat terjadi akibat diseksi 

berlebihan pada turbinate nasal dan 

ethmoid. Saraf vidianus dan genu 

anterior pada karotid juga akan 

terpengaruh pada diseksi berlebihan 

dari pterygoid plate medial. Namun 

The optical image guided navigational 
tracking system
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demikian, di tangan seorang dokter 

bedah yang berpengalaman dan 

dengan staf bedah yang terlatih, 

sistem navigasi akan menjadi 

alat yang luar biasa. Hal ini dapat 

menghemat waktu, meningkatkan 

produktivitas dan yang paling penting 

adalah menurunkan angka morbiditas 

dan mortalitas pasca operasi. Oleh 

karena itu, sistem navigasi tidak 

dapat menggantikan pengetahuan 

dokter bedah mengenai anatomi dan 

pengalaman, tetapi berfungsi untuk 

meningkatkannya.

Jenis Image Guided System 

Terdapat dua jenis utama sistem 

navigasi yang tersedia di pasaran 

saat ini, yaitu sistem inframerah 

(optik) dan sistem elektromagnetik. 

Kedua sistem menjalankan fungsi 

yang sama. Namun, teknologi 

yang digunakan untuk memberikan 

informasi kepada dokter bedah 

sangat berbeda. Dalam semua kasus, 

akan ada perangkat yang melekat 

pada pasien yang dikenal sebagai 

head mask atau head frame.

Sistem optik atau sistem infra merah, 

seperti namanya, menggunakan 

sensor infra merah yang 

dikombinasikan dengan struktur 

pemancar cahaya atau reflektor 

cahaya yang dipasang pada kepala 

pasien (menggunakan headband 

strap atau stiker) dan dipasang pada 

handheld probe. Baik headband 

dan instrumen harus terdeteksi atau 

“terlihat” oleh kamera sistem, atau 

komputer untuk melacak di mana 

instrumen dokter bedah berada di 

dalam sinus.

Adapun sistem elektromagnetik, 

sistem ini menggunakan medan 

elektromagnetik yang menggunakan 

titik referensi pada perangkat yang 

menempel di kepala pasien (masker 

plastik dengan metallic beads atau 

headband) dan instrumen berkabel 

yang digunakan dokter bedah dalam 

hidung dan sinus.

Tidak seperti sistem optik, sistem 

elektromagnetik tidak harus “terlihat” 

oleh komputer yang berarti bahwa 

tidak masalah jika perangkat atau 

peralatan lain di ruang operasi 

ditempatkan di antara komputer dan 

pasien. Namun, terlalu banyak logam 

dalam medan elektromagnetik dapat 

menyebabkan ketidakakuratan.

Adapun kontraindikasi penggunaan 

IGS, dalam sistem berbasis optik, 

harus ada visualisasi garis pandang 

langsung dari kamera dan dioda 

infra-merah. Dan untuk sistem 

berbasis elektromagnetik, pasien 

dengan perangkat elektronik 

seperti cochlear implants dan alat 

pacu jantung relatif kontraindikasi, 

seperti dengan kemajuan teknologi 

perangkat ini telah diperbaiki. Pasien 

dengan perangkat elektronik yang 

melekat pada otak dan sistem saraf 

juga kontraindikasi dalam sistem 

elektromagnetik. Penggunaan 

ponsel dan pager ketika sistem 

elektromagnetik sedang digunakan 

juga dapat mengganggu medan 

elektromagnetik dalam sistem.

Baik sistem navigasi optik dan 

elektromagnetik memungkinkan 

untuk mengeksplorasi sinus 

paranasal dan dasar tengkorak 

sepenuhnya. Hal ini membantu 

dalam membersihkan sel-sel kecil 

di ruang sempit. Keakuratan adalah 

hal utama dari sistem navigasi 

karena dokter bedah akan dapat 

secara akurat melokalisasi lesi. Pada 

pasien yang memiliki sinus sphenoid 

dengan septations dan perubahan 

anatomi, navigasi akan memandu 

dokter bedah untuk mendekati daerah 

ethmoid dan frontal secara aman dan 

akurat mengidentifikasi landmark 

yang telah terdistosi.

Kedua sistem pelacakan menawarkan 

keunggulan dibandingkan metode 

konvensional terutama pada 

kelompok usia anak. Pada anak-anak, 

rongga hidung dan paranasal terus 

tumbuh dan berubah sepanjang 

perkembangannya hingga dewasa. 

Saat pneumatisasi terjadi, landmark 

akan berubah dan anatomi yang 

tepat sebagian besar adalah 

dugaan kerja. Anomali kongenital, 

neoplasma jinak dan ganas, infeksi 

dan cedera traumatik terutama 

pada anak-anak merupakan indikasi 

untuk menggunakan IGS karena 

anomali anatomi pada anak-anak dan 

landmark operasi yang tidak jelas.

q RAThe electromagnetic image guided 
navigational tracking system
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Gastroskopi Intervensi

Teknik gastroskopi intervensi merupakan 

pilihan terbaik. Teknologi terkini  SILVER 

SCOPE® Karl Storz dengan double 

channel dapat memenuhi kebutuhan endoskopi 

intervensional ini.

Diagnostik endoskopi memungkinkan pemeriksaan 

pada saluran gastrointestinal menggunakan flexible 

endoscope. Ujung endoskopi memiliki chip video 

kecil yang mentransmisikan gambar saluran 

pencernaan ke monitor televisi sehingga operator 

dapat memvisualisasikan bagian dalam saluran 

gastrointestinal.

Perkembangan teknologi  
endoskopi Gastroskopi 
Intervensi cukup pesat dalam 
beberapa tahun ini, dengan 
tantangan yang lebih baru 
untuk prosedur yang lebih 
advance, ataupun ditemukannya 
kasus kegawatdaruratan yang 
memerlukan tindakan cepat. 

Edisi 03 • 201814



Advertorial - Gastroenterology  

Endoskopi intervensional selain dapat difungsikan 

untuk pemeriksaan diagnostik namun dengan 

kelebihannya dapat juga digunakan untuk melakukan 

prosedur intervensi. Selama intervensi, operator dapat  

memanipulasi saluran pencernaan dengan instrumen 

melalui endoskopi. Sebagai contoh pada pasien dengan 

penyumbatan saluran empedu, operator menyisipkan 

sebuah alat kecil yang disebut stent ke dalam saluran 

empedu untuk mengurangi obstruksi.

Sejumlah prosedur endoskopi intervensi sekarang 

tersedia untuk obstruksi pada saluran pankreas dan 

empedu yang rumit. Selain itu juga dapat menangani 

kasus seperti Achalasia, Esofagus Barrett, Displasia/kanker 

esophagus, kanker lambung, pendarahan gastrointestinal, 

nyeri gastrointestinal dari keganasan, gastroesophageal 

Reflux Disease (GERD).

Beberapa tindakan gastroskopi  intervensi  dapat 

melakukan berbagai prosedur endoskopi, termasuk:

• Argon koagulasi plasma hemostase lesi perdarahan

• Endoskopi saluran empedu dan pankreas 

(kolangioskopi dan pankreatoskopi)

• Manajemen endoskopi setelah operasi gastrectomy

• Endoscopic Mucosal Resection (EMR) 

• Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography 

(ERCP) 

• Terapi endoskopi untuk Barrett esofagus, termasuk 

ablasi radiofrekuensi dan reseksi endoskopik

• Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG)

• Stenting esofagus, small intestine, dan colon

Semua tindakkan  tersebut akan dipermudah dengan 

intervensional gastroscope double channel, teknologi 

terbaru dari  Karl Storz ini  dipersiapkan untuk kasus yang 

tak terduga.

Dengan gastroskopi intervensi yang baru dari  Karl Storz, 

memungkinan seorang operator dapat mengadopsi 

teknik advance ini dengan lebih cepat  karena berbagai 

kemudahan secara teknis yang disediakan oleh produk ini.

Sebagai contoh konsep sistem suction yang baru 

memungkinkan operator bertindak lebih cepat dan tepat 

saat terjadi perdarahan yang masif dan mengganggu 

kualitas visual sehingga dapat meningkatkan tingkat 

keamanan, dan menghemat waktu.  

Sifat kelenturan SILVER SCOPE® ini tetap dalam keadaan 

baik walaupun instrumen berada dalam working channel 

endoscope sehingga hal ini menjamin kerja yang efisien. 

Dengan kehadiran teknologi SILVER SCOPE® 

Interventional Gastroscope dengan double working 

channel diharapkan dapat membantu operator menolong 

pasien dalam menangani kasus – kasus pada saluran 

cerna atas yang lebih advance dengan tingkat keamanan 

yang lebih baik dan waktu pengerjaan yang lebih efisien. 

q SF

SILVER SCOPE® Interventional Gastroscope dengan double working 
channel
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VAAFT
(Video Assisted Anal Fisitula Treatment)
Efisien, Efektif dan Hemat biaya

Dengan menggunakan teknik VAAFT maka 82,6% 

kasus dapat ditemukan bagian internal opening 

pada kasus Fistula ani. 

Apakah yang dimaksud dengan fistula ani?

Fistula adalah saluran abnormal antara dua tempat 

yang berepitel, dan dimaksud dengan Fistula ani adalah 

fistula yang menghubungkan antara kanalis anal ke 

kulit di sekitar anus (ataupun ke organ lain seperti ke 

vagina). Pada permukaan kulit bisa terlihat satu atau 

lebih lubang fistula, dan dari lubang fistula tersebut 

akan mengeluarkan  nanah ataupun kotoran saat buang 

air besar. Fistula ani adalah indikasi penggunaan teknik 

Bedah Minimal Invasif yakni teknik VAAFT.

Apakah yang  di maksud dengan VAAFT?

VAAFT (Video Assisted Anal Fistula Trearment) merupakan 

teknik bedah minimal invasive yang dikembangkan 

oleh Prof. Piercarlo Mainero, MD dari Italy. Teknik ini 

dapat digunakan pada perawatan bedah fistula ani yang 

kompleks dan fistula ani yang berulang. Point utama dari 

teknik VAAFT adalah  mengetahui lokasi dari internal 

opening, perawatan bagian dalam, dan penutupan jalur 

pada internal opening. Teknik ini memiliki dua fase, fase 

diagnosis dan fase operatif, jadi sangat efisien waktu dan 

biaya. 

Bagaimana teknik penggunaan VAAFT?

Selama ini pembedahan pada fistula ani dilakukan dengan 

pembedahan terbuka dan rumit. Untuk mengetahui 

lokalisasi pembukaanya pun membutuhkan waktu yang 

lama dan terbatas jangkauannya. Dengan menggunakan 

teknik ini, operator dengan mudah dapat menentukan 

lokasi internal opening dengan tepat.  Teknik ini 

menggunakan 2 fase, yaitu fase diagnosis dan operatif. 

a. Fase Diagnosis

 Pasien dibaringkan dengan posisi litotomi dan 

diberikan anastesi spinal. Fistuloscope VAAFT ini 

memiliki sudut pandang 80 yang disambungkan ke 

peralatan video endoscopy Karl Storz. Diameter 

fistuloscope berukuran 3.3 mm dengan panjang 18 

cm dan memiliki working channel  berdiameter 2.5 

Advertorial - Proctology

Video-Assisted Anal Fistula Treatment (VAAFT) merupakan salah 
satu dari  sekian banyak teknik minimally invasive surgery dibidang 
proctology yang dikembangkan oleh Karl Storz bersama dengan Prof. 
Piercarlo Meinero (Italia). Prosedur ini dapat dilakukan hanya dengan 
menggunakan 5 instrumen saja. 

intervention and emergency gastroscopy
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mm. Memiliki lubang untuk saluran irigasi masuk 

dan keluar dengan dilengkapi luer lock. Irigasi disini 

diperlukan untuk melebarkan saluran fistula, cairan 

yg digunakan dapat berupa Glisin dan Manitol 1%. 

Untuk mempermudah saat bermanufer, fistuloscope 

ini juga di lengkapi dengan handle yang argonomis 

saat digerakan dengan leluasa. Pada saat prosedur 

ini berlangsung, pada awalnya akan terasa seperti 

ada tahanan karena adanya blocking tissue. Untuk 

mengatasi hal tersebut kita dapat mempergunakan 

forcep dengan diameter 2 mm dengan panjang 30 cm 

dan juga dilengkapi dengan koagulasi monopolar. 

 

 Pada bagian rectum, operator dapat memasang  anal 

retractor AUCKLAND EASI, asisten operator dapat 

melihat cahaya yang memancar dari fistuloscope di 

bagian dinding rectum yang akan terlihat lebih jelas 

yaitu dengan mematikan lampu diruang OK. Jika 

sudah di temukan ujung fistuloscope di temukan pada 

bagian mukosa dinding rectum, maka inilah yang di 

sebut dengan internal opening. Pada bagian ini dapat 

dilakukan ligasi dengan jahitan sebanyak 2-3 jahitan. 

B. Fase Operatif 

 Pada tahap ini membutuhkan cauter atau high 

frekuensi dan kamera system, pastikan saluran fistula 

sudah bersih dari nanah atau material lainnya dengan 

menggunakan sikat yang sudah dilengkapi di set 

instrument VAAFT ini. Setelahnya baru kita lakukan 

fase operatif dengan menggunakan cauter dengan 

mengkoagulasi jaringan granulasi di dalam saluran 

fistula sedikit demi sedikit dengan gerakan mundur dari 

bagian ujung internal opening hingga ujung pangkal 

dari eksternal opening. Selanjutnya lakukan pentupan 

internal opening dan eksternal opening. Internal 

opening dapat di tutup dengan menggunakan jahitan 

atau stepler. Dan penutupan eksternal opening dapat 

dilakukan menggunakan syntetic surgical glue. 

Apa keuntungan yang di dapat menggunakan teknik 

VAAFT di banding dengan teknik Bedah terbuka?

Dari uraian diatas dapat di simpulkan teknik VAAFT 

jelas memiliki keunggulan dari pada teknik terbuka. 

Seperti, luka insisi yang minimal dapat menekan risiko 

inkontinensia fekal dan mempertahankan fungsi sphincter. 

Lalu sangat jelas disini dokter juga dapat memastikan 

dengan tepat lokasi dari internal opening yang merupakan 

kunci dari keberhasilan terapi fistula ani. Pasien pun 

mendaptakan keuntungan dengan menggunakan teknik 

VAAFT dibandingkan dengan bedah terbuka, dengan luka 

insisi yang minimal, pasien dapat beraktivitas kembali 

setelah beberapa hari dan perawatan luka yang mudah 

dilakukan oleh pasien dirumah. Berikut adalah instrument 

yang dibutuhkan. q EM

Camera System Semua tipe Camera System 

Advertorial - Proctology
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Fistuloscope

Heart of the set is the Fistuloscope

• Telescope  with 8° direction of view

• 45° angled eyepiece

• O.D. 3.3 x 4.7mm, straight

• 18cm in length

• Handle, removable  (working length 14cm)

• Instrument channel for 2.5mm instruments

Unipolar 

Electrode
• Unipolar Electrode, 7 Fr. Or 2.5mm, 53cm lenght

Fistula Brush • Fistula Brush (3 sizes, 4mm, 4.5mm, 5mm)

Forceps • ClickLine REDDICK-OLSEN, Forceps, size 2mm, 30cm

Anuscope

For anal examinations, with 3 blades, outer diameter 

27 mm, working length 6 cm, with Obturator 24981 O, 

with ratchet

Linier 

Endostepler

Glicyn -  Manitol 

1% solution 

Volkman Spoon

Advertorial - Proctology
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A New and Effective Minimal – Invasive method for
the treatment of Anal Fistulas



Sejak 1990, teknik Minimal Invasive Surgery (MIS) 

mulai berkembang, bahkan hingga kini sudah 

semakin kompleks dengan teknik-teknik dan 

prosedur baru untuk beberapa spesialisasi. Hanya 

saja, sering ditemukan bahwa teknologi terbaru dalam 

ruang operasi yang dimiliki rumah sakit, belum dapat 

digunakan secara optimal.

Pada gambar terlihat kondisi yang umum dari kamar 

operasi, tidak hanya di Indonesia, namun di berbagai 

negara berkembang pada umumnya. Walaupun 

peralatan medis cukup lengkap dan tergolong canggih, 

namun penataan ruang, alat dan alur personel membuat 

kondisi yang tidak memungkinkan sebuah ruang operasi 

untuk bekerja lebih efisien dan optimal.

Diperlukan sebuah konsep dan sistem integrasi untuk 

dapat mengoptimalisasi peralatan yang ada sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi kerja yang bertujuan akhir 

untuk keselamatan pasien dan tentu saja menjadi nilai 

tambah / profit bagi rumah sakit.

KONSEP OR1

Sistem endoskopi modern berteknologi tinggi terdiri 

dari komponen dari bidang yang paling beragam: Optik, 

mekanik, elektronik, dan serta software terkait harus 

bekerja dalam harmoni yang sempurna. 

Agar terhamonisasi dengan baik, sistem endoskopi 

modern ini membutuhkan sebuah penataan konsep 

dalam ruang operasi yaitu konsep OR1. Alasan mengapa 

ahli bedah memerlukan konsep OR1 di ruang operasi 

OR1 untuk Ruang Operasi
yang Efisien dan Terintegrasi
Ruang operasi yang nyaman dan efisien merupakan idaman bagi rumah 
sakit. OR1 memberikan solusi integrasi di ruang operasi agar operasi 
menjadi nyaman, efektif dan efisien.

Dalam kesehariannya, ruang operasi yang ada kadang tidak cukup 
ruang, alat dan peralatan tidak tersusun rapi di dalam ruang, dan 
komunikasi antar personel kurang maksimal.

Contoh ruang operasi yang lebih 
cerdas, terorganisir, menawarkan 
komunikasi dan alur kerja yang efisien.

Advertorial - Operating Room Technology

Edisi 03 • 2018 21



dikarenakan fokus utama dari rumah sakit dan semua 

pihak adalah peningkatan klinis dan keselamatan pasien. 

Sehingga jika hal tersebut ingin tercapai maka alur kerja 

dan efisiensi di ruang operasi harus semakin baik. Dari 

sini muncul konsep OR1 yaitu Integrasi, dokumentasi dan 

telemedicine di ruang operasi.

1. INTEGRASI

Konsep OR1 menawarkan sistem integrasi di ruang 

operasi. Sistem Integrasi dari alat medis seperti 

insufflator, electrosurgery dan suction-irrigation, bahkan 

meja operasi diperlukan agar lebih mudah dalam 

pengontrolan alat. Alat-alat medis tersebut dikontrol oleh 

suatu sistem yang terpusat dalam monitor baik dalam 

zona steril maupun non steril. Dengan demikian akan 

memperjelas zona steril dan non-steril, termasuk jalur 

pergerakan dari setiap asisten operasi baik yang bertugas 

steril dan non steril, tentu saja ini akan berdampak pada 

tingkat aseptik di ruang operasi.  Peralatan medis dari 

Karl Storz terhubung oleh konektor bernama SCB (Storz 

Communication Bus), sedangkan untuk merk lain, harus 

memiliki koneksi DICOM. Pada gambar dibawah terlihat 

zona steril dan non-steril serta alur kerja dan komando 

dari operator di ruang operasi.

Endoskopi pada dasarnya adalah teknologi visualisasi. 

Konsep integrasi OR1, termasuk dalam mengintegrasikan 

visualisasi ini yaitu integrasi audio-video atau disebut 

juga Video Routing. Mayoritas rumah sakit melakukan 

prosedur yang lebih sederhana dan hanya membutuhkan 

Video Routing. 

Selama operasi berlangsung, semua gambar video yang 

terhubung (misalkan: Sistim kamera endoskopi, light 

camera, room camera, microphone dan sistem C-Arm) 

dikontrol oleh suatu sistem video routing. Visualisasi yang 

berdampingan antara monitor endoskopi dan radiologi 

sangat mempermudah ahli bedah dalam melakukan 

navigasi saat operasi. 

2. DOKUMENTASI DAN MANAJEMEN KONTEN

Bagan diatas adalah alur imaging dan dokumentasi pada 

suatu operasi bedah di rumah sakit. Operasi dimulai dari 

imaging melalui endoskopi dan sistem kamera, lalu hasil 

dari imaging tersebut di rekam oleh sistem dokumentasi. 

Kemudian konten rekaman tersebut diatur oleh 

manajemen software. Karena dokumentasi hasil operasi 

tersebut bersifat confidential, maka diperlukan adanya 

sebuah sistem tertutup untuk menjaga kerahasiaan. 

4 Pilar dari endoskopi modern (dari kiri ke kanan): Optik (Hopkins 
Telescope), Mekanik (Instrumen bedah), Elektronik (Inti dari Telepack X 
LED), dan Software (tampilan antarmuka dari sistem Karl Storz OR1)
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Karl Storz memfasilitasi ini yang disebut dengan 

Interoperability, yang memungkinkan alat dokumentasi 

di ruang operasi tersambung dengan sistem informasi 

rumah sakit. 

Untuk sistem dokumentasi, produk dari Karl Storz adalah 

AIDA (Advance Image and Data Acquisition). AIDA dapat 

merekam gambar dan video dengan kualitas full HD dan 

3D. AIDA selain berfungsi sebagai dokumentasi dapat 

juga mengintegrasikan dan menghubungkan infrastruktur 

jaringan informasi rumah sakit, sehingga rekaman bedah 

dapat diakses dan dievaluasi oleh dokter bedah lain untuk 

tujuan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen konten 

dapat difasilitasi.

Manajemen Konten

Dalam hal manajemen konten, Karl Storz 

mengembangkan software SCENARA. Software ini 

menghubungkan antara dokumentasi AIDA dengan 

sistem informasi rumah sakit yang tertutup maupun 

jaringan internet. Software ini dapat mengatur konten 

data besar yang dihasilkan dari rekaman imaging. Konten 

data imaging ini disimpan, dikompresi, dan disunting 

oleh suatu sistem web dengan akses tertutup sehingga 

keamanan datanya terjamin.

Dengan konsep dokumentasi ini, Karl Storz merupakan 

satu-satunya brand yang menawarkan imaging endoskopi 

mulai dari teleskop sampai ke manajemen media konten 

hasil operasi secara digital.

3. TELEMEDICINE

Kemudian, konsep yang ketiga adalah telemedicine. 

Konsep telemedicine modern ini dibutuhkan ahli bedah 

untuk membantu proses komunikasi jarak jauh dan 

edukasi dalam bidang kedokteran. Dari sisi higienis, 

audiens dapat menyaksikan operasi tanpa harus berada 

di ruang operasi, sehingga mengurangi risiko infeksi 

untuk pasien. Dalam hal ini, Audio-Video routing berperan 

penting.

Teknologi komunikasi jarak jauh antar ruangan atau 

gedung dengan teknologi SDI Cabling (OR1 Neo) dan 

Fiber optic (OR1 Fusion) memungkinkan Video Routing 

(resolusi gambar dan video sampai dengan 4K) dengan 

Tampilan SCENARA di Web. Pengguna dapat menyunting, memutar, 
dan membagikan dokumentasi operasi secara aman dan dapat diakses 
dimana saja.

Telemedicine

Investasi OR1 yang bertahap dan berkelanjutan di ruang operasi

OR1 NeoMultiswitch OR1 Mini
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latency yang sangat minimal. Telemedicine bersifat 

komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu 

arah disebut AV streaming, dan dua arah disebut video 

conferencing.  

Konsep ini akan sangat bermanfaat melihat kondisi di 

Indonesia, yang secara geografis luas dan terpencar, 

dalam pemerataan pengetahuan dan keterampilan 

di bidang ilmu bedah untuk kemajuan pada bidang 

kesehatan. 

Dari tiga konsep ini, Karl Storz menyediakan beberapa lini 

produk OR1 yang diklasifikasikan dari tingkat investasi 

dan kebutuhan rumah sakit. Karl Storz menyediakan 

3 tahapan investasi berorientasi pada tujuan investasi 

OR1 di rumah sakit. Investasi ini dibagi dalam 3 tahap 

yaitu, Entry level, advanced, dan High-end. Multiswitch 

produk entry level dari OR1, lalu OR1 Mini (advanced) , 

dan OR1 Neo sebagai solusi high-end dari ruang operasi 

terintegrasi.  Tidak lupa juga produk OR1 yang terbaru 

yaitu OR1 Fusion, solusi kompetitif yang menawarkan 

jaminan di masa mendatang karena mendukung 

komunikasi IP-based.

Multiswitch + AIDA Mini

Investasi level entry cocok untuk rumah sakit dengan 

budget terbatas dan hanya membutuhkan video routing 

saja. Dengan video routing, ahli bedah dan staf ruang 

operasi mendapatkan kemudahan dalam hal visualisasi, 

sehingga operasi berjalan efektif dan efisien.

Multiswitch berfungsi sebagai switcher dan router pada 

sistem integrasi video di ruang operasi. Multiswitch 

memberikan enam fungsi dasar dalam integrasi video 

yaitu:

1. Video Routing 2D dan 3D

2. Mempunyai dua mode: Router dan Switcher

3. Alat yang mudah digunakan, mengganti mode tersedia 

tombol di depan perangkat

4. Distribusi yang mudah dari 4 sumber DVI-D di ruang 

operasi hingga 4 monitor dan sistem dokumentasi yang 

berbeda.

5. Mengakuisisi data hingga empat sumber untuk 

keperluan dokumentasi 

6. Mempermudah pergantian input sumber saat live 

transmission berlangsung

Untuk melengkapi konsep dokumentasi, Multiswitch 

sendiri ditambahkan AIDA Mini sebagai alat recording. 

AIDA Mini dapat mengakuisisi data Image 2D dengan 

storage USB stick eksternal.

OR1 Mini

Alasan utama dari rumah sakit untuk menginvestasikan 

produk OR1 Mini ini adalah kebutuhan video streaming 

yang sederhana. Yaitu komunikasi satu arah antar ruang 

bedah atau kelas dalam proses edukasi.

Selain itu, berbagai alasan mengapa ahli bedah 

menginginkan produk ini adalah:

• Fitur solusi integrasi video routing yang mudah 

• Memungkinkan untuk menampilkan Picture-in-Picture 

(PIP) dan Picture-and-Picture (PAP)

• Memungkinkan untuk mengakses streaming melalui 

Tablet

• Memberikan pengaturan dalam penamaan sumber 

video routing dari pengguna

• Memberi opsi untuk embedded streaming

• Memberikan audio streaming dan recording yang 

simultan

• Memberikan video routing untuk visualisasi 3-Dimensi

Multiswitch merupakan solusi dasar dari konsep OR1 AIDA Mini
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Tampilan antarmuka dari Tablet pada sistem OR1 Mini

Konfigurasi dari sistem OR1 Mini

Fitur streaming pada OR1 Mini dapat memberikan nilai 

tambah bagi rumah sakit. Pentingnya integrasi video juga 

dapat mencakup kebutuhan untuk streaming. Memberikan 

akses imaging dari dalam ruang bedah, dengan jaringan 

internet rumah sakit. Akses ini diberikan melalui aplikasi 

streaming OR1 Mini untuk PC, yang perangkatnya sudah 

terintegrasi untuk streaming.

OR1 Neo

OR1 Neo merupakan solusi High End dari konsep OR1 

yang akan memberikan benefit ke rumah sakit yaitu 

keamanan, higienis, ergonomis, dan efisiensi dalam alur 

kerja di ruang operasi. OR1 Neo memberikan lima fungsi 

di ruang operasi yaitu:

1. Mengontrol semua devices (Medical & Non-medical) 

melalui satu layar sentuh di ruang operasi. Perangkat 

medis terhubung melalui SCB (Storz Communication 

Bus)

2. Fungsi Audio-Video routing menjadi serbaguna dan 

komunikasi internal-eksternal dari ruang operasi 

dengan latency yang minimal dengan teknologi kabel 

12G-SDI.

3. Memberikan fungsi Preset (Pre-programming) untuk 

setiap ahli bedah yang berbeda sehingga pekerjaan 

pre-operasi menjadi efisien dan hemat waktu 

4. Pengalaman pengguna yang unik dengan RUI (Realistic 

User Interface) untuk mengontrol perangkat medis. 

5. Dokumentasi high end dengan penangkapan ganda, 

pencatatan sinyal gambar 2D dan 3D dan fungsi 

yang terstandarisasi DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) dan HL7 (Health Level 7)

Realistic User Interface

Tampilan antarmuka dari aplikasi OR1Mini STREAMING, yang 
memungkinkan melihat jalannya operasi secara live lewat aplikasi pada 
PC.
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OR1 Fusion

OR1 Fusion merupakan solusi komprehensif dengan 

tingkat harga yang lebih kompetitif jika dibandingkan 

dengan OR1 Neo. Selain itu, OR1 Fusion memberikan 

jaminan yang lebih di masa mendatang (future-ready) 

karena sudah mendukung komunikasi dengan IP-Based 

platform yang terkoneksi dengan jaringan internet. Enam 

fungsi utama dari OR1 Fusion antara lain:

1. Solusi menyeluruh untuk Audio/Video Management 

& Documentation. Termasuk dari fungsi dokumentasi 

sebagai akuisisi gambar HD/4K dan 3D.

2. Transmisi video uncompressed high definition (4K 

atau 3D). Mendukung teknologi input S-Video, VGA, 

Komposit, DVI, SDI, dan DisplayPort

3. Memberikan Fungsionalitas Komposisi Video – Quad 

(4 gambar dalam satu layar), Picture-in-Picture, dan 

Picture-and-Picture.

4. Harga yang kompetitif untuk Video-conferencing via 

Skype® for Business

5. Konektivitas perangkat mobile (misal C-Arm dan X-ray) 

dengan koneksi port tunggal ADAPTOR1™ dan deteksi 

perangkat otomatis. 

6. Dengan teknologi fiber optic, konfigurasi ruang operasi 

menjadi lebih sedikit kabel, sedikit perangkat kotak, dan 

tidak diperlukan banyak scalar. Sehingga konfigurasi 

ruang operasi menjadi lebih rapi

Konfigurasi OR1 Fusion untuk resolusi HD dan 4K UHD

Untuk menjawab kebutuhan rumah sakit atas ruang 

operasi yang terintegrasi, Advance Medicare Corpora 

sebagai exclusive distributor dari Karl Storz di Indonesia, 

menyediakan beberapa produk dari Konsep OR1 seperti 

Multiswitch, OR1 Mini, OR1 Neo dan OR1 Fusion. Selain 

itu untuk melengkapi kebutuhan ruang operasi yang lebih 

efisien dan efektif, OR1 Karl Storz juga dilengkapi dengan 

produk pendukung lain seperti Pendant ORBiter dan 

lampu bedah LEDVISION. q DZ
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Selain keterampilan tenaga medis untuk membantu 

proses memberikan jalan nafas, diperlukan juga 

tersedianya peralatan intubasi yang lengkap dan 

memadai. KARL STORZ dapat memberikan solusi untuk 

permasalahan tersebut.

Intubasi endotrakeal mempunyai tujuan mempertahankan 

jalan napas untuk ventilasi, baik secara mekanis 

maupun spontan. Melindungi jalan napas dari sumbatan 

karena edema atau aspirasi. Alat yang perlu disiapkan 

untuk intubasi adalah sumber oksigen, facemask, ETT 

(Endotracheal tube), stylet, laryngoscope dan suction. 

Berbagai ukuran ETT untuk neonatus telah ada di pasaran, 

tentu diperlukan laryngoscope yang sesuai dengan ukuran 

ETT yang diperlukan.

Intubasi untuk Neonatus
Salah satu penyebab utama kematian neonatus di Indonesia adalah 
asfiksia saat lahir (19%), selain prematuritas (36%). Pada saat lahir, 

5-10% neonatus membutuhkan bantuan ventilasi. Neonatus dan
anak-anak di bawah satu tahun mempunyai risiko tertinggi

mengalami jalan napas sulit.

Advertorial - Anesthesiology

Laryngoscope direct untuk neonatus

C-MAC Miller #1 dan #0
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KARL STORZ memiliki berbagai macam instrument untuk 

menjamin kesuksesan jalan napas pada neonatus. Ada 2 

tipe laryngoscope, yaitu direct dan indirect.

Laryngoscope direct KARL STORZ memiliki berbagai 

macam ukuran blade untuk neonatus dengan nama 

MILLER. Miller memiliki 5 ukuran blade, yaitu Miller 

laryngoscope blade 0, Miller laryngoscope blade 1, Miller 

laryngoscope blade 2, Miller laryngoscope blade 3, Miller 

laryngoscope blade 4.

Laryngoscope indirect KARL STORZ melihat dengan 

menggunakan monitor maupun pocket monitor. 

Laryngoscope indirect dapat melihat sampai dengan 

sudut 60o – 80o.

KARL STORZ meliliki berbagai macam pilihan untuk 

laryngoscope indirect, C-MAC Video Laryngoscope reuse 

dan single use. Untuk blade reuse neonatus memiliki 2 

ukuran blade dan dblade pediatric, yaitu C-MAC Miler 

#0 dan #1. Sedangkan untuk blade single use memiliki 2 

ukuran blade yaitu C-MAC S Miller #0 dan #1.

      

Untuk Flexible Intubation KARL STORZ juga memiliki FIVE 

(Flexible Intubation Video Endoscope) dan Intubation 

Fiberscope. FIVE merupakan Golden Standard untuk 

Airways management, Five memiliki ukuran untuk 

neonatus yaitu 3.0 mm, sedangkan Intubation Fiberscope 

untuk neonatus memiliki ukuran 2.8 mm.

Dengan adanya solusi dari KARL STORZ akan 

memudahkan operator dalam memilih instrument mana 

yang lebih tepat untuk digunakan. Karena jalan napas 

sulit terutama pada neonatus dapat menyebabkan 

kematian. Untuk aspek keamanan kasus jalan napas 

sulit pada  neonatus sangatlah penting, pilihan –pilihan 

laryngoscope dari KARL STORZ menjadi jawaban yang 

dapat diandalkan. q OFS

C-MAC Dblade pediatric

FIVE (Flexible Intubation Video Endoscope)

C-MAC S Miller #1 dan #0

IF (Intubation Fiberscope)
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for single use





MINAR® (Minimally Invasive AC Joint Reconstruction), 

memberikan solusi alternatif yang lebih baik dan lebih 

ekonomis. Apa dan bagaimana sebenarnya MINAR®? 

Tulisan ini menjawab pertanyaan tersebut.

Dislokasi sendi acromioclavicular (AC) merupakan cedera 

olah raga yang biasa terjadi. Tergantung pada tingkat 

keparahannya, cedera terkait dengan ruptur ligamen 

acromioclavicular dan coracoclavicular. Coracoclavicular 

(ligament konoid dan trapesium) adalah komponen utama 

dalam mendukung berfungsinya sendi acromioclavicular.

Pilihan tindakan untuk dislokasi persendian AC didasarkan 

pada tingkat keparahan cedera mengikuti klasifikasi 

Rockwood.  

MINAR®

Minimally Invasive AC Joint Reconstruction
Kasus ruptur sendi acromioclavicular sering terjadi pada kasus trauma. 

Pilihan tindakan yang ada saat ini yaitu open surgery dengan memasang 
rigid implant. Metode konvensional ini mempunyai kelemahan selain 
risiko tinggi infeksi juga kurang efektif dan efisien karena diperlukan 

prosedur tambahan pengangkatan rigid implant pasca penyembuhan. 

Untuk tindakan pada kasus ringan, cukup dilakukan 

dengan prosedur konvensional, namun untuk kasus 

sedang hingga berat, tindakan bedah untuk reposisi dan 

stabilisasi sendi sangat direkomendasikan. Banyak pilihan 

tindakan yangn dapat dilakukan, namun penggunaan 

Advertorial - Orthopedy & Traumatology

Klasifikasi Rockwood

rigid implant banyak memberikan masalah, diantaranya 

pergerakkan pasien pasca bedah yang tidak terkontrol 

dapat melonggarkan implan sehingga proses pemulihan 

ligament tidak sempurna. Masalah lain adalah dibutuhkan 

pembedahan ulang untuk pengangkatan implan kembali 

setelah beberapa minggu.

Maka dari itu, teknik augmentasi coracoclavicular 

menggunakan benang jahitan yang kokoh (misalnya, 

PDS, absorbable vs non-absorbable) telah dikembangkan. 

Penerapan augmentasi ligamen coracoclavicular (ligamen 

conoid dan trapesium) telah terbukti efisien untuk 

meningkatkan penyembuhan tanpa memperpanjang masa 

rekoveri.

 

Dalam studi klinis, teknik ini telah ditemukan lebih 

unggul dari yang lain. Menempatkan benang jahitan di 

bagian anterior dari coracoid dan juga pada anterior dari 

klavikula. Masalah lain yang terkait dengan penggunaan 

benang jahit coracoclavicular, terletak pada kenyataan 

bahwa pergerakan rotasi klavikula dapat menyebabkan 

benang jahit putus karena gesekan dengan tulang. Untuk 

mengatasi masalah tersebut maka prosedur artroskopi 

yang diarahkan untuk menstabilkan sendi AC juga telah 

dikembangkan.

 

Seperti yang ditunjukkan oleh studi biomekanik dan 

klinis, stabilisasi coracoclavicular yang berkelanjutan 

dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi jahitan 

dengan fiksasi button FLIPPTACK, yang terkenal dan 

sering dilakukan pada tindakan cruciate ligament.
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Instrumen MINAR® Sayatan kulit - sekitar 3 cm di atas klavikula lateral

Teknik operasi

Langkah-langkah teknik 
operasi fiksasi dengan button 
(FLIPPTACK)

Langkah bedah pertama adalah 
membuat sayatan kulit - sekitar 
3 cm - di atas klavikula lateral.

Teknik penggunaan FLIPPTACK yaitu gabungan 

dari jahitan dengan button fiksasi menawarkan 

tingkat ketahanan daya tarik dua kali lipat lebih kuat 

dibandingkan dengan jahitan biasa, bahkan saat terkena 

beban, perangkat benang dan button tidak mudah putus 

oleh gesekan tulang klavikula. 

Dengan kehadiran teknik MINAR® diharapkan dapat 

membantu operator dalam menangani kasus dislokasi 

dan rupture serta disruption AC Joint yang lebih advance 

dengan tingkat keamanan yang lebih baik, ekonomis dan 

waktu pengoperasian yang lebih singkat. q RR
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Advantages
• Minimally invasive procedure performed through a 3-mm skin incision. 
• Ease of use; short duration of surgery; high level of stability
• No need for implant removal. 



Bagi yang sudah mengenal atau mengerjakan 

teknik bimanual microsurgery, EasyGo!®II 

adalah alternative terbaik secara teknis dan lebih 

bermanfaat untuk pasien. 

Teknik endoscopic discectomy merupakan usaha untuk 

mencapai hasil klinis terbaik yakni pasien dengan 

meminimalisasi trauma. Teknik ini sangat baik karena 

dapat memberikan pengurangan yang signifikan pada 

trauma bedah. Manfaatnya pasien selain merasakan sakit 

yang minimal juga pemulihan lebih cepat, serta bekas 

luka bedah yang lebih kecil.

Teknik endoscopic discectomy  telah banyak 

dikembangkan namun terdapat kelemahan diantaranya 

kebutuhan akan seleksi pasien yang ketat dan kualitas 

gambar yang relatif buruk. Masalah lain adalah bahwa 

teknik endoscopic discectomy  ini sulit dipelajari serta 

berbeda secara substansial dengan teknik microsurgical 

bimanual yang sudah familiar bagi kebanyakan ahli bedah 

microdiscectomy. 

Teknik endoscopic discectomy dengan menggunakan 

EasyGo!®II dikembangkan sebagai respons terhadap 

tantangan ini. 

THE EasyGO!®II SYSTEM
Fully Endoscopic Treatment of Disease of

The Cervical and Lumbar Spine

Hampir 4 dekade teknik microdiscectomy telah digunakan pertama kali 
dan telah banyak membantu pasien dengan keluhan HNP (Herniated 
Nucleus Pulposus) dan sampai saat ini teknik tersebut masih digunakan.  
Kita mengetahui investasi untuk peralatan mikroskop sangat 
membebani rumah sakit. Alternatif teknik endoscopic discectomy 
adalah salah satu solusi.

Sistem endoskopi EasyGo!®II  menggabungkan teknik 

bimanual microsurgical  dengan visualisasi endoskopik. 

Sistem EasyGo!®II dapat digunakan untuk mengatasi  

kondisi degeneratif pada servikal dan lumbar, tanpa 

memerlukan kriteria seleksi pasien yang ketat. Sistem 

EasyGo!®II menggunakan sistem dilator yang dapat secara 

a-traumatis melebarkan otot posterior pada servikal dan 

lumbar yang memberikan akses dengan insisi kulit yang 

lebih kecil dengan trauma yang sedikit.

Teknik endoscopic discectomy dengan system EasyGo!®II 

relatif mudah dilakukan dan membutuhkan learning curve 

yang singkat.
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EasyGo!®II adalah sistem generasi kedua yang terdiri dari 

berbagai scope, working attachments, endoscope holders, 

trocar dengan berbagai ukuran panjang dan diameter, 

serta instrumen dasar.

Tiga scope baru HOPKINS® merupakan bagian inti dari 

sistem EasyGo!®II. Scope ini terdiri dari berbagai ukuran 

panjang yang dirancang untuk digunakan dengan trocar 

tertentu. Ketiga scope ini berdiameter 4 mm dan memiliki 

sudut pandang 25° yang dapat memberikan sudut 

pandangan yang luas.

Eyepiece dari scope HOPKINS® yang baru didesain 

dengan sudut 90° bermanfaat untuk penggunaan yang 

ergonomis dari sistem EasyGo!®II dan memungkinkan ahli 

bedah untuk bekerja dalam posisi yang nyaman. 

Desain ini menempatkan head camera dan light cable 

pada posisi rendah sehingga memberikan ruang kerja 

yang lebih luas bagi operator.

Komponen utama lain yang penting dari sistem 

EasyGo!®II adalah trocar dengan berbagai macam ukuran 

dan fungsi menyesuaikan dengan anatomi pasien dan 

kebutuhan operator. 

   

EasyGO! ® Menyediakan 9 ukuran dilator untuk membuka 

akses dengan menghindari trauma pada pasien yang juga 

diberikan kode warna untuk membedakan ukurannya.

Dengan demikian EasyGo!®II dapat menjawab berbagai 

masalah yang ada bagi pasien dan operator dengan latar 

belakang keterampilan microdiscectomy. q GSP

Orange  
Diam. 15 mm  

Green 
Diam. 19 mm  

Black 
Diam. 23 mm  

6 cm 6 cm 6 cm 

9 cm 9 cm 9 cm 

11 cm 11 cm 11 cm 
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• Treating degenerative spine disease at the lumbar and servical levels
• Significantly more working space
• High quality imaging
• Less muscle trauma and incision length
• Similar technic with microdisrectomy

Special Features :
• Portable all-in-one system with LED 

illumination and integrated insufflation pump
• Integrated processor, light source and 

monitor
• 15" LCD TFT monitor, resolution 1024 x 768

• LED light source with average lamp life of 
30,000 hours saves costs

• Compatible with the light guide for both 
rigid endoscopes and flexible video 
endoscopes



Special Features :
• Portable all-in-one system with LED 

illumination and integrated insufflation pump
• Integrated processor, light source and 

monitor
• 15" LCD TFT monitor, resolution 1024 x 768

• LED light source with average lamp life of 
30,000 hours saves costs

• Compatible with the light guide for both 
rigid endoscopes and flexible video 
endoscopes



Bedah saraf atau ilmu bedah 

saraf, adalah spesialisasi 

medis yang berhubungan 

dengan pencegahan, diagnosis, 

tatalaksana bedah, dan rehabilitasi 

gangguan yang mempengaruhi 

setiap bagian dari sistem 

saraf termasuk otak, sumsum tulang 

belakang, saraf perifer, dan sistem 

serebrovaskular ekstra-kranial. 

Pada banyak kasus di dunia bedah 

saraf yang saat ini umumnya sering 

ditemukan adalah kasus kraniotomi.

Dalam perkembangan di dunia bedah 

saraf alat trepanasi/kraniotomi sangat 

dibutuhkan. Trepanasi merupakan 

alat pembuka tengkorak kepala 

yang bertujuan untuk membuka 

akses di kepala agar mencapai 

otak untuk tindakan bedah definitif. 

Alat trepanasi ini merupakan alat 

konvensional dimana cara kerjanya 

berupa mekanik yang harus di putar 

oleh pengguna. 

Namun seiring perkembangan 

teknologi di dunia kedokteran 

UNIDRIVE SIII Neuro sebagai Solusi 
Lengkap untuk Bedah Kepala dan 

Tulang Belakang
Faktor keamanan pasien dan efisiensi waktu yang dipertimbangkan 

mengapa alat konvensional ditinggalkan. Sistem motor UNIDRIVE SIII 
Neuro dapat memenuhi kedua faktor tersebut, sehingga menjadi pilihan 

investasi yang tepat bagi rumah sakit

khusus nya di bidang bedah saraf, 

alat konvensional tersebut sudah 

mulai ditinggalkan karena ketidak 

mudahan dalam menggunakan 

serta faktor ke tidak amanan kepada 

pasien.  Alat pengganti konvensional 

tersebut adalah alat yang bekerja 

secara elektronik yang dikendalikan 

menggunakan sistem, atau sering 

disebut motor sistem. Salah satu 

motor sistem tersebut adalah 

UNIDRIVE SIII NEURO milik Karl 

Storz Endoscope, perusahaan milik 

Jerman yang bergerak dibidang 

alat kesehatan khusus nya dibidang 

endoskopi. 

Terdapat dua faktor penting di 

dalam ruang operasi, yaitu safety 

(keselamatan serta keamanan untuk 

pasien) dan time (effisiensi waktu). 

Keselamatan dan keamanan serta 

efisiensi waktu menjadi prioritas 

utama dalam melakukan tindakan 

operasi. Semakin cepat operasi dapat 

diselesaikan, tingkat keselamatan dan 
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keamanan terhadap pasien juga lebih 

tinggi, sehingga dapat menurunkan 

angka morbiditas dan mortalitas 

pasca pembedahan.

Dalam aplikasi penggunaan sistem 

motor yang sudah bekerja secara 

elektronik, efisiensi waktu untuk 

membuka kranial sangat dapat 

dirasakan dibanding menggunakan 

trepanasi yang bekerja secara 

konvensional. Sehingga waktu 

pelaksaan operasi bisa lebih cepat. 

Hal ini akan berpengaruh kepada 

tingkat keselamatan dan keamanan 

pasien.

UNIDRIVE SIII NEURO hadir untuk 

memenuhi kebutuhan untuk dokter 

bedah saraf dan spine. Tiga poin yang 

menjadi kelebihan dari sistem motor 

ini adalah SIII, yaitu Safety, Speed, 

Simplicity.

 

Safety, UNIDRIVE SIII NEURO aman 

digunakan karena memiliki tingkat 

akurasi pengeboran yang tinggi. 

Sehingga mencegah terjadi nya 

kesalahan yang tidak di sengaja.

Speed, UNIDRIVE SIII NEURO dapat 

beroperasi dengan kecepatan hingga 

100.000 rpm. Dimana kecepatan 

tinggi ini dapat berdampak positif 

kecepatan operasi.

Simplicity, UNIDRIVE SIII NEURO 

di desain  mudah di gunakan karna 

mempunyai sistem otomatisasi, 

sehingga tidak perlu banyak settingan 

untuk menggunakan nya. Selain 

itu sudah ditanamkan layar sentuh 

sehingga lebih user friendly.

UNIDRIVE SIII NEURO memiliki 

banyak jenis handpiece yang 

berbeda, untuk bedah kranial 

menggunakan perforator dan 

kraniotom. Pada bedah skullbase 

memiliki shaver dan burr yang 

memiliki banyak ukuran. Serta 

terdapat juga handpiece burr dan 

shaver yang dapat digunakan untuk 

pembedahan spinal. Sistem motor 

ini tidak hanya digunakan untuk 

endoskopi saja melainkan dapat 

digunakan untuk open surgery serta 

mikro surgery. 

Berikut adalah fitur dari UNIDRIVE SIII 

NEURO :

Shaver Handpiece

Dengan bentuk yang ergonomis, 

shaver handpiece ini dapat 

dengan nyaman digunakan untuk 

mengikis/mencukur jaringan atau 

mukosa sambil menyedot sisa 

kikisan nya. Sehingga hasil kikisan 

nya rapid an bersih. q AT

Malleable handpiece

Terdapat handpiece yang dapat 

dibengkokan yang dapat mengkover 

prosedur skullbase dan spine 

surgery. Bentuk nya yang flexible 

dapat menyesuaikan anatomy yg 

sulit dijangkau.

Perforator

Dengan desain yang slim dan 

ringan, handpiece perforator 

memberikan kemudahan dalam 

control penggunaan.

Craniotome

Terdapat tiga jenis dura protector 

dengan ukuran berbeda untuk 

optimalisasi pelindungan dura. Tiga 

ukuran tersebut yakni; small, medium 

dan large. Dimana tiga ukuran 

berbeda ini menyesuaikan ketebalan 

tulang kranial pasien.
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Selain itu, hal ini juga dapat 

menyebabkan tindakan FESS 

menghabiskan waktu yang 

lebih lama. Penggunaan shaver yang 

dilengkapi dengan vakum hisap 

dapat meminimalkan pendarahan 

dan sekret-sekret tertinggal 

sehingga dapat mengurangi waktu 

pembedahan dan juga meningkatkan 

keselamatan pasien. Namun 

tentu saja penggunaan shaver ini 

diperlukan keahlian khusus bagi ahli 

bedah THT.

Minimal Invasif pada Bedah Sinus 

Operasi sinus minimal invasif  

terbaru dapat dilakukan dengan 

endoskopi disebut dengan  Functional 

Endoscopic Sinus Surgery (FESS). 

Metode operasi ini dilakukan 

pada sinus dengan menggunakan 

endoskop bertujuan memulihkan 

fungsi normal pada sinus yang 

berpenyakit dan terhambat.

Metode FESS memberikan visualisasi 

yang baik kepada para ahli THT untuk 

melihat dan melakukan tindakan 

operasi dengan lebih presisi dalam 

ruang yang terbatas dan sedikit pada 

hidung bagian dalam dan sinus. Ahli 

THT juga mampu mencapai tujuan 

dari  perbaikan gejala berpenyakit 

dengan cara yang lebih efektif.

Banyaknya perubahan baru dengan 

operasi metode FESS ini. Di masa 

lalu, para ahli bedah FESS harus 

mengintip langsung ke lensa 

endoskopi dengan cara membungkuk 

di atas kepala pasien yang dibius 

pada meja operasi. Para ahli bedah 

FESS  mudah menjadi lelah karena 

mereka melakukan tindakan operasi 

di posisi yang tidak nyaman.

Setelah adanya era kamera dan 

monitor endoskop untuk visual, 

operasi FESS  sering dilakukan 

dengan menggunakan perangkat 

ini, keuntungan visualisasi pada 

endoskopi untuk ahli bedah THT dapat 

melihat monitor video saat operasi. 

Yang mana hal ini dapat mengurangi 

ketegangan fisik pada ahli bedah THT. 

Dokter yang melaksanakan operasi 

FESS dapat menghabiskan waktu 

lebih lama pada meja  operasi tanpa 

mengalami kelelahan. Hal ini berarti 

dapat meningkatkan keselamatan dan 

hasil yang lebih baik untuk pasien.

Operasi Bedah Shaver dengan 

Vakum Hisap dapat Meningkatkan 

Keselamatan

Inovasi yang lain adalah penggunaan 

alat shaver (pemangkas) vakum 

berosilasi atau microdebrider 

selama tindakan operasi FESS. 

Shaver merupakan instrumen bedah 

yang bekerja secara hibrid antara 

pembersih vakum dan  pemangkas  

jaringan yang abnormal yang tidak 

diinginkan, sedangkan  vakum 

hisap untuk membersihkan dan 

menghisap bagian – bagian yang 

telah terpangkas dan serta  darah dari 

daerah operasi.

Keuntungan dengan menggunakan 

shaver ini pada ahli bedah FESS 

ketika menghilangkan jaringan yang 

abnormal dengan cara yang tepat. 

Memotong bagian jaringan dengan 

tajam, serta tidak menyebabkan 

Peningkatan Keselamatan Pasien 
dalam Tindakan FESS dengan 
Menggunakan Shaver
Gangguan visualisasi pada bedah FESS dapat terjadi dimana 
salah satunya disebabkan oleh penumpukan darah. Hal ini dapat 
mengganggu pandangan ahli bedah THT, termasuk pandangan 
pada struktur penting.
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sobekan dan penggeseran yang biasa 

dihasilkan dengan instrumen bedah 

sinus konvensional. Hal ini dapat 

mengurangi kerusakan pada jaringan 

sinus, sehingga berkurangnya 

parutan dan penyembuhan yang 

lebih cepat.

Selama operasi, darah terakumulasi 

di daerah operasi dapat mengganggu 

pandangan dokter bedah pada struktur 

penting. Ini merupakan bahaya yang 

mengintai dengan kemungkinan 

konsekuensi yang buruk.

Khususnya di ruang yang 

terbatas dan tertutup pada sinus, 

komplikasi yang dihasilkan seperti 

kurangnya visibilitas. Shaver dapat 

memungkinkan penghilangan secara 

tepat waktu dan tepat dari darah dan 

jaringan dalam menjaga daerah yang 

dioperasi secara bersih sehingga 

ahli bedah FESS dapat melanjutkan 

dengan aman dan lancar dibawah 

kondisi visibilitas yang baik.

Karl Storz telah menciptakan Sebuah 

Shaver Vacuum System terbaru 

hingga  generasi ke 4 dari UNIDRIVE® 

yang telah terbukti dan telah hadir 

sekarang adalah: UNIDRIVE® S III ENT 

SCB.

Desain antarmuka layar sentuh telah 

diperbarui untuk lebih memudahkan 

ketika pemilihan program dan 

pengaturan. Pengaturan dan semua 

informasi yang diperlukan bahkan 

lebih jelas terlihat berkat antarmuka 

layar sentuh LED terbaru, yang 

juga memberikan kondisi tampilan 

yang lebih baik untuk membuat 

penyesuaian yang halus dan lebih 

tepat.

Unit baru ini juga memiliki fitur 

pengenalan motor otomatis. Kabel 

penghubung memungkinkan 

UNIDRIVE® S III ENT   yang baru untuk 

mengidentifikasi apakah motor mikro 

EC atau handpiece pemangkas yang 

telah dihubungkan.

UNIDRIVE® S III ENT   yang baru 

memiliki dua koneksi motor, sehingga 

dua motor dapat dihubungkan secara 

bersamaan. Seperti pendahulunya, ia 

menawarkan kontrol berbagai fungsi 

dari area steril:

• Pompa irigasi: On / off, laju aliran 

air keluar dapat dikontrol 

• Motor: Dapat dialihkan  antara 

motor 1 dan motor 2 (M1 dan M2)

• Arah sebaliknya: Mode bor searah 

jarum jam / rotasi berlawanan arah 

jarum jam

• DRILLCUT-X® / DRILLCUT-X® II : 

Mode pencukur dan bur sinus

Kesalahan pengoperasian alat 

apa pun ditampilkan sebagai teks, 

sehingga memudahkan resolusinya 

dan mencegah pemecahan masalah 

yang memakan waktu di OR.

UNIDRIVE® S III ENT menawarkan 

enam fungsi dalam satu perangkat:

- Alat cukur

- Bor sinus 

- Bor 

- Dermatom, 

- gergaji dan bor intranasal.

q RA

Edisi 03 • 2018 41







Advertorial - Gynecology

Peralatan  diagnosis yang sudah ada saat ini belum 

cukup untuk mendukung penegakan diagnosis. 

Hysteroscopy office merupakan alternatif terbaik 

dalam menjawab permasalahan di atas. Bentuk dan 

ukuran diameter alat menjadi salah satu faktor yang 

penting dalam tindakan ini.

Sejak awal tahun 1980-an, hysteroscopy telah menjadi 

pilihan yang baik untuk diagnosis kanal serviks dan 

rongga rahim.  Sebagai  alat  diagnosis,  hysteroscopy 

memberikan hasil lebih baik dibandingkan prosedur 

lainnya. Metode ini merupakan metode yang dinilai 

cukup efektif untuk mengatasi gangguan intrauterine. 

Office Hysteroscopy
Berbagai kasus abnormalitas intrauterine seperti infertilitas, 
diagnosis post currette, pendarahan abnormal, dismenore dan 
pelvic disease serta pengambilan IUD sudah menjadi masalah 
yang umum. 
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Dalam tindakan hysteroscopy, selain 

visualisasi yang baik,  kenyamanan  

pasien  dengan  rasa  sakit  yang 

minimal dan kemudahan operator dalam 

melakukan tindakan ini menjadi hal yang perlu 

dipertimbangkan. Selama bertahun lamanya, prosedur 

diagnosis dan bedah dianggap sebagai dua prosedur 

terpisah dengan metode, instrument serta persiapan yang 

berbeda

Hysteroscopy  office  dilakukan  antara lain  untuk  

menemukan  penyebab  infertilitas, diagnosis post 

currette, pendarahan abnormal, dismenore, pelvic disease 

lainnya serta pengambilan IUD. Di sisi lain, tindakan ini  

dilakukan untuk  tujuan terapeutik  misalnya mengangkat 

fibroid, polip, pelekatan  di dalam rahim, atau sebagai 

bagian dari perawatan hiperplasia endometrium. Waktu 

yang dibutuhkan untuk prosedur diagnosis kurang dari 30 

menit, sedangkan untuk prosedur terapeutik dibutuhkan 

waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam.

Teknologi teleskop lensa batang terbaru dengan diameter 

2 – 3 mm, memungkinkan operator melakukan diagnosis 

dan terapeutik dengan sheath yang sangat ramping. 

KARL STORZ bersama dengan Dr. Stefano Bettocchi, MD 

berkerjasama menciptakan hysteroscopy office dengan 

instrument semirigid.

BETTOCCHI Hysteroscope, dengan pilihan ukuran 

operating sheath 4 dan 5 mm menggunakan teleskop 

lensa batang berdiameter 2mm. Kedua versi hysteroscopy 

tersebut memiliki sistem continuous flow yang dilengkapi 

dengan working channel untuk instrument semirigid 

berdiameter 5 

Fr dan elektroda 

1.6 mm. 

Dengan working 

channel tersebut 

memungkinkan dokter 

untuk mengevakuasi polip 

dengan ukuran <2 cm.

Salah satu fitur 

unggulan dari BETTOCCHI 

Hysteroscope adalah ujungnya 

yang berbentuk oval. Hal ini dapat menjadi solusi bagi 

permasalahan rasa sakit pada pasien saat bagian dari 

hysteroscope masuk melalui ICO (Internal Serviks Ostium) 

yang secara anatomis berbentuk oval. Dengan bentuk 

distal yang sesuai dengan anatomis, sekalipun dilakukan 

tanpa anatesi, taruma dan rasa nyeri pada pasien dapat 

diminimalisir.

Dengan perkembangan teknologi kesehatan saat ini, 

banyak tindakan diagnosis dan terapeutik yang dapat 

dilakukan dengan sistem klinik rawat jalan. Hal ini dapat 

mengefisiensikan biaya kesehatan yang dikeluarkan, 

sehingga banyak rumah sakit yang mengembangkan 

klinik rawat jalan berbasis office.

Menurut Dr. med. Ferdhy Suryadi Suwandinata, SpOG, 

setidaknya ada 3 aspek yang harus ditangani untuk 

perkembangan hysteroscopy office di Indonesia. Pertama, 

belum adanya penerimaan baik dari pasien, dokter dan 

pemerintah akan konsep klinik bedah minimal invasif 

berbasis office. Kedua, perlu adanya tukar pengalaman 

dengan negara berkembang sebagai study banding 

untuk kembali menata klinik-klinik yang ada di Indonesia. 

Ketiga harus dilakukan penelitian dan pengawasan 

tentang keselamatan dan kepuasan pasien sehingga mutu 

pelayanan dapat selalu ditingkatkan. q SM
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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

Books

HYSTEROSCOPY: An Illustrated 

Manual for the Patient 

Informed Consent Process

Dalam beberapa tahun terakhir, 

hysteroscopy telah menjadi teknik 

yang paling banyak diminati untuk 

diagnosis dan terapi pada uterine 

disorders. Banyak dari gangguan 

uterus yang dapat divisualisasikan 

dengan sangat baik menggunakan 

teknik minimal invasif. Hysteroscopy 

adalah teknik yang sering dilakukan 

untuk pasien rawat jalan. Oleh karena 

itu, dokter memiliki tanggung jawab 

penuh untuk berdiskusi  dengan  

pasien  sebelum  melakukan  tindakan 

terapi.

Buku ini telah dirancang sedemikian 

rupa oleh  Prof. Ulrich KARCK, 

M.D. dan Prof. Dr. med. H.-Michael 

RUNGE, M.D. untuk menanggapi 

berbagai kebutuhan pasien dalam 

menerima  informasi secara 

singkat  dan  menyeluruh. Proses 

ENDOSCOPIC SURGERY
IN GYNECOLOGY

Volume II

ini memungkinkan dokter untuk 

memberikan informasi yang 

bukan sekedar penggambaran 

Teknik hysteroscopy umum secara 

sederhana,  mudah dipahami, 

tetapi juga untuk menjelaskan 

kepada pasien tentang situasi yang 

diantisipasi serta jenis pengobatan 

yang akan dilakukan. Dengan 

demikian, buku ini dapat menjadi 

sarana penting untuk membangun 

dan memperkuat kepercayaan antara 

dokter dan pasien yang diperlukan 

dalam tindakan terapeutik.

Selain itu, manual ini juga 

dapat digunakan untuk tujuan 

medico-legal (kasus hukum yang 

memerlukan keahlian medis dalam 

penyelesaiannya). Karena hanya 

dengan memberikan informasi 

yang jelas, lengkap dan menyeluruh 

dari segala aspek, pasien akan 

memberikan kepercayaan kepada 

prosedur terapeutik yang akan 

dilakukan oleh dokter.

Penulis :

Prof. Ulrich KARCK, M.D.

Stuttgart General Hospital, 

Womens’s Hospital.

Head of the Stuttgart Perinatal

Center and Breast Center

Prof. Dr. med. H.-Michael RUNGE, 

M.D.

Freiburg University Women’s 

Hospital,.Head of Collaborating 

Center for Postgraduate Training 

and Research in Reproductive 

Health

Penerbit :

KARL STORZ ENDOSCOPE
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Pada kasus batu ginjal, energi 

laser merupakan salah satu 

opsi dalam proses lithotripsy. 

Laser yang digunakan merupakan 

Holmium: YAG atau holmium laser.

Calculase II SCB adalah generator 

holmium laser dari Karl Storz 

dengan power 20 W. Menggunakan 

fiber sebagai media   untuk 

menghantarkan laser dengan tiga 

pilhan ukuran yaitu 230 µm, 365

µm, dan 600 µm.

LOW-POWER HOLMIUM: YAG 
LASER APPLICATIONS IN 

ENDOUROLOGY

APPLICATION OF THE LOTTA 
VENTRICULOSCOPIC SYSTEM

IN CLINICAL PRACTICE

Penulis :
F. ZATTONI, L RUGGERA
W. CECCHETTI, P. BELTRAMI
M.A CERRUTO

Penerbit :
KARL STORZ-ENDOSKOPE

Penulis :
Henry W.S, SCHROEDER

Penerbit :
KARL STORZ-ENDOSKOPE

Buku ini diawali dengan membahas 

energi laser lalu laser pada urologi, 

dilanjutkan ke penggunannya di 

endourologi. Selain itu buku ini juga 

memberikan contoh kasus-kasus 

endourologi dengan pengaturan 

pada unit laser sehingga user dapat 

menambah pengetahuan atau refrensi 

pada saat ingin melakukan tindakan 

menggunakan laser.

Di bagian terakhir, buku ini juga men-

jelaskan set peralatan Karl Storz yang 

telah direkomendasikan oleh para ahli.

Books

Lotta adalah sistem 
neuroendoskopik universal yang 
memungkinkan semua jenis 

prosedur endoskopi intraventrikular 
dapat dilakukan pada semua 
kelompok umur.

Buku ini menjelaskan sistem Lotta 
Ventriculoscopic dan aplikasinya 
dalam praktek sehari-hari. Hal ini 
berdasarkan  pengalaman yang 
dikumpulkan di institusi penulis. 
Ide untuk mengembangkan 
ventrikuloskopi ini berasal dari 
beberapa kekurangan yang 
disadari saat menggunakan 
neuroendoscopes yang tersedia 
secara komersial di pasaran. Sistem 
Lotta menggabungkan keunggulan 
beberapa sistem neuroendoscopic 
yang ada dan menyediakan beberapa 
fitur baru. 

Sistem rod-lens Hopkins memberikan 
kualitas gambar yang sangat 
baik. Terdapat working channel 
yang  memungkinkan beberapa 
instrumentasi yang tepat di ujung 
endoskopi bekerja bersamaan 
dan memungkinkan diseksi secara 

bimanual, jika diperlukan. Karena 
ukuran working channel utama (2,9 
mm), sehingga memungkinkan 
pengangkatan jaringan yang efektif 
dan evakuasi kista koloid yang cepat. 
Untuk orientasi dan melihat sekeliling, 
endoskopi diagnostik dengan sudut 
pandang 0, 30, dan 45 juga tersedia.

Sistem ini dapat digunakan untuk 
semua prosedur endoskopi intrakranial, 
seperti:
1. Third ventriculostomy
2. Septostomy, foraminoplasty
3. Aqueductoplasty
4. Stenting
5. Colloid cyst removal
6. Pinal cyst fenestration
7. Arachnoid cyst fenestration
8. Intraparenchymal cyst fenestration
9. Intraventricular tumor biopsy or 

resection
10. Blood clot removal
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Sebelum dikembangkannya 

teknik bedah minimal invasive 

untuk melakukan pembedahan 

fistula anal selalu dilakukan dengan 

cara pembedahan terbuka dan 

ditentukannya klasifikasi fistula agar 

didapatkan lokasi pembedahan yang 

tepat. Teknik Video-Assisted Anal 

Fistula Treatment (VAAFT) diadopsi 

dengan upaya untuk mengurangi 

morbiditas pasca operasi dan 

menambah manfaat dari bedah 

minimal invasive. Video-Assisted Anal 

Fistula Treatment (VAAFT) merupakan 

tindakan bedah untuk mengatasi 

fistula anal dengan cara endoscopy 

menggunakan Fistuloskop. 

VIDEO-ASSISTED ANAL FISTULA 
TREATMENT (VAAFT)

Buku ini membahas tentang referensi 

tindakan pembedahan fistula 

anal menggunakan teknik yang 

memungkinkan user/dokter untuk 

menentukan lokasi internal fistula 

opening dengan tepat. Teknik 

ini terdiri dari  2 fase, yaitu fase 

eksplorasi dan fase operatif.

Buku ini juga mencantumkan 

teknik dan instrument yang 

digunakan dalam pembedahan 

fistula anal tersebut.  Buku ini juga 

mencantumkan set instrument KARL 

STORZ yang direkomendasikan 

oleh para ahli yang bekerjasama 

mengembangkan teknik ini.

Penulis :

Prof. Piercarlo Meinero

Penerbit :

KARL STORZ –ENDOSKOPE

Percutaneous Nephrolithoplaxy 

merupakan salah satu pilihan 

dalam penanganan kasus batu 

ginjal yang sudah banyak dikenal 

di dunia Urologi. Perkembangan 

teknologi yang semakin  maju 

mendorong para urolog maupun 

perusahaan – perusahaan alat 

kesehatan untuk terus berinovasi. 

Prof Udo E Nagele, MD dan Karl 

Storz  bekerja  sama  melakukan  

inovasi pada teknik PCNL, yang 

kemudian dikenal Minimally Invasive 

PCNL ( MIP ). MIP merupakan 

serangkaian instrumen untuk 

prosedur pengambilan batu pada 

ginjal dengan konsep diameter 

instrumen  lebih kecil dan bervariasi, 

yang bertujuan untuk meminimalisir 

insisi pada pasien sehingga dapat   

meminimalisir infeksi dari luar dan 

mebuat recovery pasien di rawat inap 

menjadi lebih singkat.

Pada buku ini, Prof Udo E 

Nagele, MD menjelaskan secara 

mendetail  setiap  tahapan  operasi  

menggunakan  MIP.  Dimulai dari 

pasien dianastesi sampai dengan 

pembahasan manajemen komplikasi 

operasi. Kemudian dijelaskan juga 

bagaimana menggunakan setiap 

ukuran MIP, pemecah batu serta cara 

ekstraksi batu dari ginjal yang dapat 

membantu para urolog membedakan 

pengerjaan setiap ukuran MIP pada 

kasus batu ginjal.

MINIMALLY INVASIVE 
PERCUTANEOUS 

NEPHROLITHOPLAXY ( MIP )

Penulis :

Udo NAGELE

Penerbit :

KARL STORZ ENDOSCOPE
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History

Endoscopy yang berarti melihat 
kedalam, dalam hal ini kedalam 
tubuh manusia, sejarahnya 

cukup panjang. Dipercaya bahkan 
sejak awal Yunani kuno, kemudian 
jaman Romawi, prototipe alat ini 
ditemukan di daerah reruntuhan kota 
tua Pompeii (dekat Napoli, Italia).

Istilah “endoskopi” sendiri pertama 
kali dikenalkan oleh Antoine Jean 
Desormeaux dari Prancis pada tahun 
1853 yang memeriksa kandung 
kemih. Walaupun sebenarnya justru 
yang pertama kali adalah Philip 
Bozzini pada tahun 1805 yang 
melakukan pengamatan pertama 
saluran kemih, rektum dan faring 
dengan menggunakan alat Lichtleiter 
(instrumen pemandu cahaya). 

Setelah periode ini sampai awal 
tahun 1900an beberapa nama 
disebut seperti Dr. Adolph Kussmaul 
(Jerman - 1868), Dr. Max Nitze dan Dr. 
Josef Leiter (Jerman - 1881) dan Dr 
John Macintyre (Skotlandia - 1895). 
Akhirnya Dr. Rudolph Schindler 
memeriksa bagian dalam perut 
menggunakan  gastroskop yang 
memiliki banyak lensa dalam tabung 
yang fleksibel dengan  dilengkapi 
bola lampu kecil.

Faktor utama prosedur endoskopi 
adalah visibilitas yang terdiri dari 
komponen lensa, pencahayaan dan 
teknologi kamera. Dari sejarahnya 
alat Lichtleiter dan gastroskop 
yang dilengkapi bola lampu kecil, 
jelas hampir pasti teknologi awal 
ini tidak mungkin tanpa peralatan 
pencahayaan. 

SEBERKAS CAHAYA
DALAM KEGELAPAN

Kita tidak terkejut dengan pesatnya teknologi dan teknik pembedahan invasif 
minimal (MIS). Faktor kemajuan teknologi visualisasi sangat menentukan, dalam 
hal ini teknologi kamera, bahkan saat ini sudah menggunakan 4K. Namun aspek 

yang sering dilupakan dalam kemajuan teknologi visual adalah iluminasi atau 
pencahayaan. Bagaimana sejarah ini?

Sejarah kuno telah ditulis sejak 
jaman Mesir dalam Papirus Ebers 
penggunaan sinar matahari langsung. 
Dan 1000 tahun sebelum masehi, 
bangsa Timur Tengah menggunakan 
lilin, lampu minyak, dan sinar 
matahari dibantu dengan cermin 
untuk lebih memperkuatnya. 

Sebelum listrik ditemukan, teknik 
pencahayaan untuk bisa membantu 
melihat kedalam tubuh sudah banyak 
dilakukan dengan pengembangan 
bantuan cermin, seperti Arnold de 
Villanova memperkenalkan cahaya 
lilin sebagai sumbernya yang beratus 
tahun kemudian dimodifikasi dengan 
tambahan alat mekanik pengarah, 
menfokuskan kearah bagian dalam 
tubuh.

Menjelang awal abad ke-20, 
endoskopi memiliki tempat tersendiri  
dalam bidang medis dan merupakan 
salah satu metode diagnostik yang 
disukai selain teknik open surgery 
(cut and see). Dan kita tahu setelah  
ribuan tahun berevolusi dari sumber 
cahaya alam yang sederhana 
matahari, kemudian lilin, akhirnya  
kemudian kabel listrik dengan bola 
lampu menjadi sumber cahaya 
yang digunakan. Sejak saat itupun  

Endoskop  Desormaux
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Hystory

mulailah jaman dimana organ-organ 
dapat divisualisasikan dengan warna 
hidup, persis seperti yang ada di 
dalam tubuh yang hidup. 

Sayangnya, karena saat itu efek listrik 
terhadap tubuh, khususnya yang 
menyangkut pembedahan belum 
dipahami dari aspek keamanan 
pasien, penggunaan sumber cahaya 
bola lampu sering terjadi kecelakaan 
serius dalam bentuk kerusakkan 
jaringan termal dan kejut listrik. 

Namun demikian pemanfaatan bola 
lampu digunakan selama hampir 
seratus tahun. Proses evolusi 
teknologinya melibatkan beberapa 
nama ahli dalam penyempurnaannya 
seperti Otto Ringleb yang membuat 
bola lampu dengan filamen yang 
terbuat dari Tugsten dan Osmium 
yang dipercaya saat itu aman bagi 
organ dalam karena efek panasnya 

berkurang. Dua nama lain setelah 40 
tahun kemudian adalah Brubaker dan 
Paul Holinger yang mengembangkan 
kamera dengan pencahayaan dari 
luar dengan bahan magnesium flash 
bulb. Ini adalah pertama kalinya 
sumber cahaya digunakan di luar 
tubuh sejak jaman penggunaan lilin.

Era pencahayaan endoskopi modern 
dimulai di tahun 1951, Raoul Palmer 
yang memperkenalkan teknologi awal 
serat optik Hopkins dengan sistim 
pencahayaan quartz rod lighting. 
Dalam bukunya dia berkomentar 
bahwa “Laparoskopi menjadi metode 
praktis hanya jika pencahayaan 
menjadi 100 kali lebih kuat”.

Era Modern : Era Serat Optik

Pada tahun 1960 seorang Jerman 
lainnya, Dr. Karl Storz, memanfaatkan 
desain teknologinya Palmer, quartz 

rods and Hopkins’ rod lens untuk 
menghasilkan  yang disebut sebagai 
cold light technology (teknologi 
cahaya dingin). Teknologi ini dia 
kembangkan dengan pemikiran karena 
lonjakkan kemajuan teknologi kamera 
tidak sebanding dengan kemajuan 
teknologi pencahayaan. Karena saat 
itu, walaupun pencahayaan cukup 
besar namun memberikan energi 
panas yang tinggi sehingga dapat 
menimbulkan risiko terbakar. Dengan 
teknologi cold light, faktor keamanan 
pasien dapat ditingkatkan.

Dengan teknologi ini, sumber cahaya 
berada di luar endoskopi, dan cahaya 
dipandu ke ujung alat endoskop 
yang disalurkan melalui kabel optik 
berkualitas tinggi. Teknologi yang kuat, 
dan bebas masalah ini menghasilkan 
cahaya yang sangat terang tanpa efek 
panas yang bermakna pada obyek 

dalam tubuh. q CM

Mr. Karl Storz

Sumber cahaya dingin pertama 1960Lichteiter invented by Bozzini
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Tips and Trick

Sistim Kamera Mati?

TANDA DAN GEJALA KEMUNGKINAN MASALAH TINDAKAN AWAL

Mati Total

CCU Hidup namun gambar 

tidak muncul di monitor 

1. Tidak ada listrik dari sumber listrik 

 (steker)

2. Fuse (sikring) alat putus

3. Pembatas suhu aktif

1. Adaptor monitor rusak

1. Cek sumber listrik apakah sudah teraliri 
listrik

2. Ganti fuse dengan nilai yang sesuai 
(dalam hal ini silahkan hubungi teknisi 
anda untuk melakukan penggantian)

3. Berikan ruang yang cukup antara alat 
yang satu dengan yang lain. Terlalu 
rapatnya ruang alat akan menyebabkan 
udara tidak mengalir sempurna yang 
akan menyebabkan over heating dan 
menyebabkan alat akan mati untuk 
cooling down.

Kejelian mata dokter ahli bedah minimal invasif 

sangat tergantung dari kualitas gambar yang 

dihasilkan dari sistim kameranya. Sistim kamera 

yang baik memberikan tampilan gambar yang memadai 

untuk tindakan bedah. Tanpa sistim kamera, mustahil 

prosedur dapat dilakukan.

Sistim kamera terdiri dari beberapa komponen yang 

disatukan dengan berbagai fungsi input, proses dan 

1. Pastikan monitor sudah di “switch on”

2. Jika monitor sudah di “switch on” 
namun lampu indicator di monitor tetap 
mati dan gambar tetap tidak muncul 
maka cek adaptor monitor anda, lampu 
indicator harus menyala seperti gambar 
disamping ini :

output. Komponen tersebut berupa : Optik, komponen 

elektronik seperti head camera, Camera Control Unit, 

Light Source dan Monitor. 

 

Pada rubrik Tips and Tricks, edisi ini MISMAG menyajikan 

tabel sederhana untuk mengevaluasi masalah yang sering 

dilaporkan. Masalah kamera mati atau kualitas gambar 

menurun sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh para 

teknisi rumah sakit. Semoga bermanfaat.
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TANDA DAN GEJALA KEMUNGKINAN MASALAH TINDAKAN AWAL

Tips and Trick

CCU Hidup namun gambar 

tidak muncul di monitor 

2. Kabel konektor DVI rusak

3. Pengaturan input di monitor tidak 
sesuai dengan kabel konektor yang 
digunakan

1. Adaptor monitor rusak

1. Periksa kondisi fisik kabel, jika kabel 
putus, terkelupas atau keriting segera 
ganti kabel.

2. Periksa fungsi kabel. Coba pindahkan 
koneksi kabel pada unit CCU dari 
output satu ke output lainnya.

 Jika gambar tetap tidak muncul maka 
ganti kabel konektor.

1. Tekan tombol “input” di monitor 

2. Lalu pilih input sesuai dengan kabel 
yang digunakan. Contoh : disini kami 
menggunakan kabel dvi namun setting 
monitor masih di “video” maka gambar 
tidak akan muncul. Pindahkan setting 
input ke “DVI-D” maka gambar akan 
muncul di monitor.
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Tips and Trick

TANDA DAN GEJALA KEMUNGKINAN MASALAH TINDAKAN AWAL

CCU dan Monitor hidup 

namun gambar tidak 

muncul atau kurang baik

1. Head camera belum terpasang dengan 

 benar (belum click)

2. Kabel head camera rusak 1. Cek kabel dengan cara digoyang-
 goyangkan di bagian pangkalnya

2. Jika saat digoyangkan tampilan 
 gambar goyang seperti dibawah ini :

Dapat dipastikan kerusakan terjadi pada 
kabel head camera, segera hubungi 
teknisi untuk dilakukan penggantian.

1. Pastikan konektor head camera sudah 
terpasang dengan benar ke CCU

3. Pengaturan input di monitor tidak 
sesuai dengan kabel konektor yang 
digunakan

CCU Hidup namun gambar 

tidak muncul di monitor 
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Tips and Trick

TANDA DAN GEJALA KEMUNGKINAN MASALAH TINDAKAN AWAL

CCU dan Monitor hidup 

namun gambar tidak 

muncul atau kurang baik

3. Teleskop rusak 1. Lakukan pengecekan teleskop dengan 

 cara “direct check”

Jika didapati hasil seperti dibawah ini :

Hal tersebut dikarenakan lensa yang 
berjamur dikarenakan suhu ruang 
penyimpanan yang lembab. Hal yang 
harus anda lakukan adalah bersihkan 
jamur tersebut dengan menggunakan 
pasta khusus jamur yang bisa anda 
dapatkan di PT Advance medicare 
corpora. 

Namun jika gambar seperti dibawah ini 
yang anda temui

Maka kerusakan berasal dari teleskop 
yang diakibatkan dari terjatuh atau 
terbenturnya teleskop sehingga merusak 
rodlens di bagian dalam teleskop. Segera 
hubungi teknisi untuk di servis.
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Tips and Trick

TANDA DAN GEJALA KEMUNGKINAN MASALAH TINDAKAN AWAL

Gambar ada namun output 
di monitor redup

4. Flexible scope rusak (ujung flexible 

 terbentur benda keras)

1. Light cable belum terpasang dengan 
 benar

1. Pastikan handling dengan benar 

2. Selalu berhati-hati saat akan melakukan 
penyimpanan

1. Pastikan konektor light cable terpasang 
dengan benar sampai terdengar bunyi 
“klik”

Gambar-gambar diatas disebabkan 
oleh terbakar cauter, terbentur dan juga 
bersentuhan dengan diamond bur.

2. Cek juga bagian fisik luar dari teleskopCCU dan Monitor hidup 

namun gambar tidak 

muncul atau kurang baik

3. Teleskop rusak
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Tips and Trick

TANDA DAN GEJALA KEMUNGKINAN MASALAH TINDAKAN AWAL

2. Serat fiber pada light cable bermasalah 1. Masalah dapat ditimbulkan karena 
light cable putus, korosi atau bahkan 
terbakar               

 Pada lightcable ini jika terjadi 
kerusakan atau fiber optic yang 
terputus sudah mencapai 30% maka 
segera lakukan penggantian light cable 
baru agar anda terus mendapatkan 
transmisi cahaya yang maksimal.

Gambar ada namun output 
di monitor redup

3. Konektor lightcable bermasalah 1. Konektor lightcable di telescope 
terputus, korosi atau bahkan terbakar

Pada kasus seperti diatas segera hubungi 
teknisi untuk dilakukan pengecekan lebih 
lanjut.

Jika tindakan awal telah dilakukan, periksa komponen lain seperti light source dan komponen optis. Jika masalah tidak 

terselesaikan silahkan menghubungi departemen teknis PT Advance Medicare Corpora. q FA
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From Contributor

Spesialis Urologi
Sub Spesialistik: Pediatrik Urologi, Rekonstruktif 
Urologi,  Transplantasi Ginjal
Departemen Urologi FKUI-RSCM

Dr. Irfan Wahyudi Sp. U

Dr. Irfan Wahyudi adalah seorang dokter Konsultan 

Spesialis Urology yang bertugas di RSUP Cipto 

Mangunkusumo. Saat ini beliau menjabat 

sebagai Kepala Departemen Urologi di RSCM. Beliau 

menyelesaikan pendidikan kedokteran umumnya pada 

tahun 1995 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

Beliau melanjutkan pendidikan Doktoral (S3) di Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2006-2013.

Dr. Irfan, sapaan akrabnya, menekuni Sub Spesialistik 

Pediatrik Urologi,  Rekonstruktif Urologi, Transplantasi 

Ginjal. Kurang lebih sudah 86 kursus dan pelatihan 

yang beliau ikuti sejak 2007 hingga saat ini. Selain 

aktif mengikuti kursus dan pelatihan tambahan guna 

meningkatkan pengetahuannya, beliau juga terus 

menerbitkan tulisan – tulisan ilmiah. Hingga saat 

ini setidaknya sudah 26 tulisan ilmiah beliau yang 

dipublikasikan. 

Laparoscopy Urology

Laparoscopy Urology adalah salah satu prosedur Minimal 

Invasive Surgery (MIS) untuk menangani kasus – kasus 

pada pada saluran berkemih. Sedikit berbeda dengan 

tindakan Endo-Urology pada umumnya, tindakan 

Laparoscopy Urology membutuhkan keahlian khusus 

yang harus terus dilatih.

Pada kesempatan kali ini, MisMag mendapatkan 

kesempatan untuk memuat tulisan ilmiah salah satu ahli 

Laparoscopy Urology di Indonesia, Dr. Irfan Wahyudi Sp. 

U-K.

Pada tulisan kali ini, beliau membahas mengenai 

Heminephrectomy, salah satu tindakan dari Laparoscopy 

Partial Nephrectomy.

Catatan Redaksi

• Artikel ilmiah ini telah dipublikasikan di Indonesian Journal of Urology, Vol. 22, No.2, July 2015: 121 - 127.

• Terdapat penulis lain pada artikel ilmiah ini yaitu ; dr. Arry Rodjani Sp.U, dr. Gampo Alam Irdam Sp.U, dan

 dr. Gerhard Reinaldi Situmorang Sp.U

• Atas izin dr. Irfan Sp.U, MISMAG menerbitkan kembali artikel ilmiah ini.
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Doctor Profile

Dr. Irfan, panggilan akrabnya, 

adalah salah satu ahli 

Laparoskopi Urologi di 

Indonesia. Putra dari Prof. Dr. dr. 

Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI, saat ini 

menjabat sebagai Kepala Departemen 

Urologi Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. 

Sebagaimana kita bersama ketahui 

bahwa RSCM adalah salah satu 

Rumah sakit Rujukan Nasional bertipe 

A, sekaligus rumah sakit pendidikan 

dari Fakulatas Kedokteran Universitas 

Indonesia (UI). 

Tentang Departemen Urologi RSCM

Urologi RSCM adalah departemen 

mandiri, baik di RSCM ataupun 

FKUI. Tidak berada lagi di bawah 

suatu departemen bedah. Program 

Pengembangan Dokter Spesialis 

(PPDS) sudah dimulai sejak tahun 

1983. Dan saat ini, jumlah lulusan 

urologi dari berbagai center 

pendidikan Urologi, yang terbanyak 

berasal dari RSCM.

Ketertarikan di bidang Laparoskopi 

Urologi

Awalnya karena pembagian 

pembidangan di Departemen Urologi 

RSCM. Saya ditempatkan di divisi 

Pediatrik, Rekon, dan Nefrektomi. 

Beralih ke Laparoskopi
Pada edisi kali ini, MISMAG mendapatkan kesempatan untuk 

melakukan wawancara dengan Dr. Irfan Wahyudi Sp.U seputar 
perkembangan Laparoskopi Urologi di Indonesia. Beliau adalah Kepala 

Departemen Urologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta.

Dr. Irfan Wahyudi Sp. U

Yang selanjutnya dikembangkan 

menggunakan metode Laparoskopi 

Urologi (donor Nefrektomi)

Suka duka fellowship di Klinikum 

Heilbronn - Jerman

Menyenangkan. Pendidikan dilakukan 

pada tahun 2013, selama 3 bulan, 

di bawah pengawasan Prof. Jens 

Rasswailler dan Dr. Ali Gozen. 

Selama menempuh pendidikan, 

membuka perspektif tentang 

Laparoskopi Urologi, bahkan hingga 

robotic surgery. Selama menempuh 

pendidikan selama 3 bulan, bisa 

masuk OK di Eropa, jadi asisten 

saat operasi termasuk yg paling 

dimudahkan diantara center lain di 

Eropa. Karena Regulasi dari center di 

Heilbronn memang tidak mengizinkan 

untuk menjadi operator.

Perkembangan Laparoskopi Urologi 

di masa mendatang di Indonesia

Di RSCM beberapa prosedur yang 

dulu dilakukan dengan standar 

Open sudah beralih ke Laparoskopi 

Urologi. Yang paling aktif, seluruh 

donor Nefrektomi dilakukan per-

Laparoskopi. Dan ini menjadi nilai 

tambah untuk meningkatkan jumlah 

transplantasi dan nilai tambah untuk 

transplantasi di RSCM. Beberapa 

operasi oncology, yang masih 

standar, dilakukan per-Laparoskopi 

(misal Radical Nefrektomi, Radical 

Prostatektomi). Pediatrik juga banyak 

dilakukan per-Laparoskopi. Sebagian 

besar diupayakan per-Laparoskopi.

Open surgery hanya dilakukan 

apabila ada pelengketan, infeksius, 

dan tumor besar. Selebihnya 
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Doctor Profile

Laparoskopi (80%). Hal ini berdampak 

ke peserta didik. Laparoskopi 

Urologi jadi salah satu masa depan. 

Departemen Urologi RSCM juga 

membuka fellowship program untuk 

Pediatrik. Dan akan dikenalkan 

dengan Laparoskopi Urologi 

Pediatrik.

Keuntungan pengaplikasian 

Laparoskopi Urologi

Perbandingannya adalah operator 

lebih “pegel”, lebih ergnomis open 

surgery. Positif nya adalah visualisasi 

dan magnifikasi (diperbesar). Dalam 

operasi, salah satu hal penting 

adalah exposure. Kalau open surgery, 

exposure yang baik dibuka selebar 

lebarnya. Kalau per-Laparoskopi 

visualisasi dan magnifikasi yang baik, 

tapi tidak perlu buka lebar-lebar.

Tantangan dalam pengembangan 

Laparoskopi Urologi di Indonesia

Perlu waktu, karena laparoskopi 

berbeda dengan open surgery. 

Karena laparoskopi lebih kompleks, 

tidak bisa setelah melihat orang lain, 

pulang, dan langsung mengerjakan. 

Harus belajar dulu khusus untuk 

Laparoskopi.

Fitur produk STORZ terkait 

Laparoskopi Urologi yg paling 

disukai

Visualisasi termasuk yang paling 

bagus. Sangat membantu untuk 

visualisasi saat OP, karena kalo 

“burem” kan jadi lambat OP nya. 

Alatnya awet, tidak gampang 

rusak. Selain itu STORZ dedicated 

juga untuk instrumen Laparoskopi 

Pediatrik.

Informasi terkini mengenai 

Laparoskopi Urologi dari IRCAD 

Starsbourg

Banyak tips and trick dari IRCAD 

Starsbourg. Pengajar nya adalah 

orang-orang yang udah lama 

di Pediatrik Urologi. Dan sudah 

mulai mengerjakan Laparoskopi 

Pediatrik dari tahun 1992. Mereka 

sharing semua pengalamannya kita 

(peserta) tanpa harus mengalami 

jatuh bangunnya di Laparoskopi 

Pediatrik.

Saran untuk Urolog muda

Dalam setahun hampir 30-an 

Urolog muda yang lulus. Dengan 

kemajuan teknologi, banyak hal-hal 

yang dimudahkan. Jadi bisa operasi 

dengan hasil yang lebih baik. Dan 

pelayanan untuk pasien akan lebih 

baik. 

Urolog tergantung bidang kerjanya, 

kalau di Type C dan B, akan lebih 

banyak mengerjakan kasus yg umum. 

Perkuat di endoskopinya.

Kalo di Type A, berminat 

pengembangan lebih lanjut, 

bagusnya mendalami salah satu 

bidang yang lebih spesifik sesuai 

minat dan bakat.

 

Alasan meraih gelar doktoral di usia 

yang relatif muda

Karena tuntutan kedinasan. Karena 

visi departemen. Kalo sudah jadi 

klinisi, lama sekolah lagi. Jadi begitu 

lulus langsung suruh sekolah lagi.

 

Pengaruh ayahanda terhadap 

kehidupan profesional

Bapak adalah role model untuk saya, 

salah satu alasan menjadi dokter 

karena keseharian melihat ayahanda 

adalah hal yang menyenangkan.

Termasuk profesi yang menyenangkan. 

Jadi banyak dapet aspek dalam 1 

pekerjaan. q AGH
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Selain karena letaknya yang 

hanya 5 jam terbang dari 

Jakarta, IRCAD Taiwan 

memberikan “rasa asia” dalam 

proses edukasinya, yang memberikan 

kenyamanan yang seperti di tempat 

sendiri.

IRCAD Taiwan, menjadi pusat 

pengembangan skill MIS sejak tahun 

2008. Merupakan hasil kerjasama 

Showchwan Healthcare systems dan 

IRCAD Perancis yang berkedudukan 

di Strasbourg, lebih lanjut upaya ini 

membawa model pendidikan terbaik 

ke ahli bedah Asia.

Berada di kota Taichung yang 

berjarak hanya 170 km dari Taipei, 

hanya ditempuh dalam waktu 2 jam 

saja  dengan mobil. Memiliki sekitar 

800 isntruktur dari berbagai negara 

Mendapatkan Ilmu dan 
Keahlian MIS di IRCAD Taiwan
Mendapatkan tempat pelatihan Minimal Invasive Surgery (MIS) 
tidaklah mudah. Apalagi tempat pelatihan khusus MIS  dengan kualitas, 
expertise, ambience dengan fasilitas dan teknik terkini.
IRCAD Taiwan merupakan solusi terbaik bagi ahli bedah Indonesia.

dengan berbagai spesialisasi bedah, 

dipimpin oleh Mr. MH. Huang sebagai 

president IRCAD TAIWAN dan Mr. J. 

Marescaux sebagai president IRCAD.

Saat ini, sudah lebih dari 7000 ahli 

bedah dari 50 negara telah belajar 

disini dan mencicipi perlatan canggih 

yang ditempatkan dalam area gedung 

5000 meter persegi dengan nilai 

investasi 10 juta USD untuk berbagai 

prosedur dari 15 spesialisasi MIS.

Menurut informasi, hingga saat ini 

jumlah dokter Indonesia yang sudah 

pernah belajar dan berlatih disana 

berjumlah ratusan.

Jadi, Tunggu apalagi? mari bergabung 

menjadi ahli MIS. q CM

Training Info
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Registrasi

Untuk mendapatkan diskon khusus, registrasi bisa 

dilakukan melalui distributor exclusive Karl Storz 

untuk Indonesia. PT. Advance Medicare Corpora.

Transfer Taipe - Taichung

Bisa dengan taksi langsung menuju hotel hanya 

2000 NTD.

Hotel dan Shuttle Bus

Disarankan untuk mengambil hotel yang 

direkomendasikan, karena panita akan 

menyediakan shuttle bus.

Beberapa tips praktis jika ingin bergabung bersama 

ahli bedah lain dari berbagai negara dapat membantu 

dalam beberapa hal.

Auditorium

Dinner bersama

Disarankan bergabung, selain membangun jaringan, 

juga akan dipanggil ke panggung untuk beratraksi 

mewakili negara.

Tips dan Informasi praktis

Training Info

ADVANCED

CADAVERIC HANDS ON COURSE ON
SUBXIPHOID VATS

ADVANCED
SKULL BASE SURGERY

ADVANCED
UROLOGICAL (LIVE TISSUE)

ADVANCED
MASTER CLASS IN UNIPORTAL VATS

ADVANCED
BASIC ERCP COURSE WORKSHOP

ADVANCED
ACUTE STROKE TREATMENT

ADVANCED
GYNE SURGERY

INTENSIVE
WRIST SURGERY

ADVANCED

LAPAROSCOPIC BILE DUCT
EXPLORATION HANDS-ON
CHOLEDOCHOSCOPY COURSE ADVANCED

(CADAVER+LIVE TISSUE)
COLORECTAL AND TRANSANAL

INTENSIVE
SUTURING
INTENSIVE COURSE ON LAPAROSCOPIC

ADVANCED
WORKSHOP
HERNIA ESSENTIALS CADAVER

INTENSIVE
GENERAL SURGERY
INTENSIVE COURSE IN LAPAROSCOPIC

ADVANCED
TISSUE)
UPPER GI SURGERY (CADAVER+LIVE

ADVANCED
AND ER

EMERGENCY AIRWAY MANAGEMENT
IN INTENSIVE CARE, ANESTHESIA, MIS

Course
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Air digunakan dalam tindakan minimal invasif untuk 

menciptakan ruang kerja di dalam rahim sehingga 

berdilatasi. Namun hal tersebut dapat menimbulkan 

efek negatif apabila tekanan dalam rahim tidak terkontrol 

/ berlebih. Efek tersebut antara lain mual dan rasa tidak 

nyaman pada pasien.

Pada aspek lain, efek tekanan justru memberikan kontrol 

yang baik sewaktu suatu tindakan berisiko terjadi 

perdarahan. Misalnya tindakan evakuasi polip di rahim, 

yang berisiko terjadi perdarahan. Jika tekanan rahim diatur 

sama dengan tekanan vascular maka perdarahan dapat 

dihentikan. Hal ini dapat memberikan efek visualisasi yang 

jernih saat terjadi perdarahan sewaktu tindakan tersebut.

Dengan demikian keseimbangan kontrol tekanan sebuah 

alat dapat memberikan manfaat pada pasien, operator, dan 

prediksi hasil klinis yang baik. 

Flow and Pressure System
(Hysteromat E.A.S.I)

Optimalisasi tekanan pada tindakan operatif intra uterin sangat penting.
Risiko yang minimal mulai dari mual sampai perdarahan hebat.

Oleh karena itu, manajeman tekanan selama tindakan menjadi hal
yang sangat penting. Hysteromat E.A.S.I ™ adalah solusi yang

ditawarkan KARL STORZ untuk mengatur tekanan cairan.

Berikut adalah beberapa fitur Hysteromat E.A.S.I ™ yang 

bermanfaat :

Double roller pump

Kontrol tekanan terdapat di dalam double roller pump yang 

berfungsi untuk menjaga  serta  mempertahankan tekanan  

yang  konstan  di  dalam  rahim  yang bersifat aliran 

berkelanjutan secara bersamaan. Sehingga memberikan 

keuntungan berupa dilatasi yang baik dan terkontrol 

di dalam rongga rahim dengan demikian memberikan 

visualisasi yang jelas selama prosedur hysteroscopy.

Double roller pump pada Hysteromat E.A.S.I ™ memberikan 

kinerja yang optimal dalam office hysteroscopy,operative   

hysteroscopy, shaver dan laparoscopy. Unit Hysteromat 

E.A.S.I ™ memudahkan pengaturan tekanan dan alirannya 

dengan cepat dalam kondisi apapun.
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Kemudahan

HYSTEROMAT E.A.S.I™ menawarkan dilatasi rahim yang 

cukup dengan pertukaran cairan terus menerus setiap saat 

secara otomatis. Hasilnya adalah tampilan yang optimal 

tanpa perlu melakukan manuver tambahan yang bersifat 

manual untuk mengatur aliran masuk dan keluar dari 

instrument hysteroscopy. Oleh karena itu penggunaan 

HYSTEROMAT E.A.S.I™ relatif intuitif dan mudah.

Pilihan ukuran sheath office hysteroscopy pada 

pengaturan standar, memudahkan dalam pengaplikasian 

masing-masing instrument.

Hemat Biaya

Perbandingan dari nilai tekanan dan aliran yang secara 

terus menerus memungkinkan untuk penggunaan cairan 

secara optimal. Kondisi tampilan yang baik sehingga 

memungkinkan ahli bedah untuk bekerja secara efisien 

dan mempersingkat waktu operasi. Tampilan optimal 

permanen juga meningkatkan keamanan selama prosedur 

berlangsung.

Inovatif

Terdapat berbagai pengaturan yang menjamin penggunaan 

alat ini secara nyaman. Misalnya pengaturan blood/mucus, 

dimana aliran dan hisapan dapat meningkat lebih cepat 

untuk menghilangkan darah/lendir dan mengembalikan 

visualisasi dengan jelas. Pengaturan ini secara bersamaan 

memungkinkan peningkatan tekanan intracavity sementara 

untuk menghentikan atau mengurangi perdarahan. 

Pada pengaturan lainnya, misalnya bipolar instrument, 

tekanan intracavity secara otomatis tetap konstan ketika 

memasukkan instrument. Pengaturan dapat diaktifkan 

melalui layar sentuh atau pedal.

HYSTEROMAT E.A.S.I™ dapat digunakan untuk berbagai 

aplikasi diantaranya hysteroscopydiagnostik dan operatif 

serta untuk laparoskopi secara umum.

Pada HYSTEROMAT E.A.S.I™ terdapat pengaturan standar 

yang sudah tersedia. Berikut adalah tabel tekanan dan 

aliran standar pada unit :

q RE

Prosedur Pilihan pengaturan

Pengaturan Standar Unit

Irigasi Hisapan
Blood

/ MucusTekanan
(mmHg)

Aliran
(ml/min)

Tekanan
(mmHg)

Aliran
(ml/min)

Hysteroscopy Continous Flow 45 mmHg
150

ml/min
- 150 ml/ min 30 %

Resection Continous flow 45 mmHg 150 ml/min - 150 ml/min 30 %

Shaver Single Flow 75 mmHg 300 ml/min - 140 ml/ min -

Laparoscopy 500 mmHg - 500 mmHg - -

Tabel diatas merupakan pengaturan standar yang dapat di atur ulang sesuai keinginan user
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Irigasi merupakan salah satu bagian paling utama dalam 

prosedur-prosedur yang dilakukan di dalam endourologi. 

Dalam prosesnya,irigasi terdapat dua parameter yaitu 

tekanan dan aliran per satu satuan waktu. Tekanan pada 

irigasi memberi parameter daya dorong cairan di dalam 

suatu bidang lumen. Kemampuan tekanan irigasi sangat 

berpengaruh terhadap visualisasi yang diterima operator 

terhadap suatu prosedur bedah diagnostik maupun 

terapeutik. Namun demikian tekanan yang terkontrol 

melalui mekanisme umpan balik yang optimal akan 

memberikan nilai tambah.

Cara termudah dan konvensional adalah dengan tenaga 

gravitasi namun beberapa kendala teknis sering ditemui 

antara lain :

1. Posisi ketinggian wadah cairan irigasi

2. Diameter selang yang digunakan

3. Kualitas bahan wadah irigasi

4. Keterbatasan volume wadah dari cairan irigasi

Karl Storz, khususnya dalam endourologi, memberikan 

solusi atas kendala teknis yang ditemui seperti di atas 

Pressure Management
In Endourology

Manajemen irigasi dan tekanan air sangat berpengaruh terhadap visualisasi 
maupun ruang kerja operator. Pengaturan aliran dan tekanan air yang

optimal untuk semua prosedur endourologi ada pada alat ini.

dengan menghadirkan Uromat E.A.S.I®. Alat ini merupakan 

sebuah unit General Surgery Equipment khusus untuk 

endourologi yang mengombinasikan antara hisapan 

cairan dengan pompa irigasi bertekanan dengan aliran 

yang berkelanjutan. Alat ini mempunyai dua fungsi kerja 

yaitu hisapan dan irigasi yang dapat bekerja bersamaan 

maupun secara terpisah sehingga operator dapat bekerja 

lebih efisien.

Uromat E.A.S.I® mempunyai 5 mode pengoperasian 

untuk penggunaan dalam prosedur diagnostik dan 

terapeutik. Kelima pilihan pengoperasian tersebut 

adalah Continous Flow, Single Flow, Irrigation/Suction, 

Morcellation (Menggunakan unit Unidrive S III), Lithotripsy 

(Menggunakan unit Calcuson). Uromat E.A.S.I®, seperti 

unit General Surgery Equipment buatan Karl Storz lainnya, 

dilengkapi dengan fitur SCB (Storz Communication Bus) 

yang memungkinkan digabung dengan unit lain dan saling 

terhubung sehingga dapat dikontrol melalui satu unit 

utama.
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Pada Uromat E.A.S.I® terdapat pengaturan standar yang 

sudah tersedia. Berikut adalah tabel tekanan dan aliran 

standar pada unit  :

Prosedur Pilihan Pengaturan

Pengaturan Standar Unit

Irigasi Hisapan

Tekanan
(mmHg)

Aliran
(ml/min)

Tekanan
(mmHg)

Aliran
(ml/min)

TUR Continous Flow 30 mmHg 200 ml/min - -

URS Single Flow 75 mmHg 500 ml/min - -

PCN Lithotripsy (Calcuson) - - - -

Laparascopy Urology Suction and Irrigation - 800 ml/min - 800 ml/min

Morcellator Morcellation 75 mmHg 1300 ml/min - -

Tabel di bawah merupakan pengaturan standar yang 

dapat diatur ulang sesuai keinginan user. q GAF

Fitur - Fitur Penting dari UROMAT E.A.S.I.®  :

•	 Informatif

 Parameter pompa bisa diatur dari layar sentuh.

•	 Inovatif

 Otomatisasi cerdas dengan pressure-regulated 

double roller pump yang memastikan 

keseimbangan konstan antara aliran masuk dan 

keluar untuk keselamatan pasien.

•	 Optimal

 1. Parameter optimal untuk beberapa aplikasi 

endourologi.

 2. Fungsi identifikasi dan menghilangkan  bolus.

•	 Mudah:

 1. Pengaturan standar untuk pengaplikasian pada 

endourology

 2. Kode warna dari selang / tubing

  Selang Biru : Irigasi

  Selang Merah : Hisapan

•	 Efisiensi	biaya

 Pengaturan tekanan dan aliran memungkinan 

penggunaan cairan yang optimal.
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Minimally Invasive PCNL
Prosedur PCNL masih memberikan bekas insisi relatif besar setelah operasi. 

Hadirnya Minimally Invasive PCNL ( MIP ) akan memberikan insisi yang lebih kecil 
dengan demikian waktu pemulihan juga akan lebih cepat. 

Di era sekarang ini, operasi menggunakan konsep 

minimal invasif sudah mulai banyak digunakan  

pada segala prosedur operasi.

Hampir semua prosedur operasi pada spesialis urologi kini 

menggunakan alat atau instrument minimal invasif. Begitu 

banyak pilihan teknologi yang ditawarkan perusahaan – 

perusahaan endoskopi untuk berbagai prosedur urologi, 

contohnya untuk prosedur pemecahan batu ginjal melalui 

daerah perkutan atau yang sering kita dengar dengan 

istilah percutaneous neprolithoplaxy ( PCNL).

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep minimally invasive 

percutaneous nephrolithoplaxy (MIP) telah menjadi 

standar yang   diterima   dan   telah   dikuatkan   dalam 

banyak publikasi.

Sistim Nagele MIP KARL STORZ memungkinkan 

penanganan kasus batu a-traumatik yang efektif dengan 

tingkat komplikasi  yang rendah. Lebih jauh sistim ini 

menawarkan keuntungan utama sebagai berikut:

• Dilatasi satu tahap

• Otomatisasi pengaturan tekanan

• Ekstraksi batu melalui “vacuum cleaner effect“ atau 

“whirpool effect“

• Bisa digunakan untuk urologi anak atau pediatrik

Generasi  kedua  MIP  Karl  STORZ,  yang merupakan hasil 

inovasi lanjutan dari generasi sebelumnya, memiliki empat 

ukuran instrumen dan dapat digunakan untuk berbagai 

indikasi. Dengan  demikian,  operator  dapat menyesuaikan 

berbagai ukuran batu dengan ukuran instrumennya.

Berdasarkan penelitian, teknik bedah ini disimpulkan 

dapat membuat kemajuan pada prosedur PCNL dan 

sudah teruji serta dapat diandalkan.  Tingkat  komplikasi  

jauh  lebih rendah daripada PCNL standar serta durasi 

rata- rata prosedur operasi menurun. Hasil penelitian lain 

juga memperlihatkan waktu rawat inap berkurang, dan 

kepuasan pasien meningkat.

Berikut merupakan informasi mengenai indikasi dan 

kontraindikasi dari teknik MIP

Indikasi

Karl Storz membagi ukuran instrument MIP kedalam 

Advertorial - Urology
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beberapa ukuran yang penggunaannya disesuaikan 

dengan ukuran batu.

MIP XS dapat digunakan untuk batu berukuran 6 – 8 mm 

pada calyx inferior, apabila teknik RIRS tidak memungkinkan 

dilakukan. RIRS adalah teknik lain menggunakan alat 

flexible ureterenoscope.

MIP S digunakan pada ukuran batu 6 – 12mm pada tipe 

batu yang sulit dijangkau oleh flexible ureterenoscope 

karena tidak dapat berpindah pada calyx lain.

MIP M digunakan untuk menjangkau batu ukuran 12 – 

24mm, sedangkan MIP L digunakan untuk ukuran batu > 

24mm pada seluruh lokasi calyx.

Penjelasan di atas, dapat dirangkum pada tabel berikut.

Lokasi Batu

Ukuran Batu

≤ 8mm 8 - 15 mm 10 - 30 mm
Batu Staghorn &

Batu ≥ 15mm

Atas Semi-rigid URS or ESWL* MIP S or ESWL*

MIP M (17.5 fr sheath 
recommended)

MIP L (24 fr sheath 
recommended)Tengah

MIP XS or Flex URS** MIP S
Bawah

Ukuran Instrument Pilihan Alat Pemecah Batu

MIP XS ( 9.5 fr ) Laser

MIP S (12 fr) Laser

MIP M (16 - 21 fr)

Laser / pneumatic 

(Calcusplit) / ultrasonic (Calcuson 

dengan Probe 27830KN )

MIP L (24 - 26 fr)

Laser dengan instrument guide 

27840LI / pneumatic (Calcusplit) 

/ ultrasonic (Calcuson)

Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh 

Prof. Udo E Nagele, MD*

* Prof Udo E Nagele, MD adalah ahli urologi dari Austria. 

Dia memulai pekerjaan medis sebagai residen di Rumah 

Sakit Umum Kufstein-Woergl, menyelesaikan periode 

neurologis dan pediatrik di Universitas Innsbruck. Dan 

hingga sekarang anggota Kelompok panduan EAU “New 

technologies/Single key hole “ sejak 2010.

Kontraindikasi

Kontraindikasi teknik ini harus memberikan pertimbangan 

khusus untuk gangguan koagulasi dan kelainan anatomi 

yang dapat menyulitkan insisi seperti malrotasi ginjal, 

obesitas dengan jarak kulit ke batu yang lebih besar, 

kelainan bentuk tulang dan lain – lain. Infeksi saluran kemih 

yang tidak diobati dan kehamilan harus dikesampingkan. 

Kontraindikasi lebih lanjut untuk prosedur ini biasanya 

bergantung pada kebijaksanaan ahli anestesi. q FS
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Sebuah layanan dari Technical Service
Departemen PT. Advance Medicare Corpora
yang hadir dengan tujuan untuk menjaga 
investasi anda agar selalu berada di performa 
tertingginya. 

Pemeriksaan fungsi unit

Pengecekan kelistrikan unit

Diskon khusus jasa service

Diskon khusus untuk xenon spare lamp

kunjungan keluhan kerusakan alat

Free Jasa Service 

Free 1 pcs Xenon Spare Lamp

                       TINDAKAN SILVER GOLD PLATINUM

SILVER 3 Kali kunjungan pertahun Rp. 55,000,000

GOLD 3 Kali kunjungan pertahun Rp. 86,986,590

PLATINUM 3 Kali kunjungan pertahun Rp. 118,973,181

PAKET KUNJUNGAN PERTAHUN     BIAYA PAKET

 085 222 46  777 5

 D2214DF4

 085 222 46  777 5

 (021) 6386 15 05

 serviceamc@advancemedicorp.com

Silahkan Hubungi Kami :



Silahkan Hubungi Kami :

 085 222 46  777 5

 D2214DF4

 085 222 46  777 5

 (021) 6386 15 05

 serviceamc@advancemedicorp.com

PROGRAM BANTUAN PEMERIKSAAN
PERALATAN MIS

1. Inspeksi
 • Dokumentasi
 • Checklist Inspeksi
2. Penilaian
 • Evaluasi Kondisi
 • Check Fungsi
3. Analisis
 • Identifikasi masalah & sumber masalah
 • Laporan rinci kerusakan dan 

rekomendasi tentang bagaimana untuk 
mencegah kerusakan

4. Optimalisasi
 • Rekomendasi Penyimpanan
 • Standarisasi Tray
 • Rekomendasi solusi
5. Refreshment Training
 Meningkatkan pengetahuan tentang cara 

merawat & memelihara untuk 
menghindari dan meminimalkan 
kerusakan.

1. Meningkatkan keselamatan pasien 
(meminimalkan risiko peristiwa buruk karena 
instrument yang rusak).

2. Inovasi Teknis / Peningkatan dapat 
diintegrasikan dalam set.

3. Biaya Reprocessing dapat dikurangi.
4. Sumber masalah dapat diidentifikasi.
5. Sesi pelatihan akan membantu untuk 

meningkatkan penanganan & perawatan.
6. Membantu memberikan rekomendasi solusi 

untuk Manajemen Rumah Sakit.

Sebuah program sebagai bentuk perhatian kami 
kepada anda berupa layanan gratis untuk 
memilah dan memilih kelayakan instrument dan 
unit unit elektronik anda.

MANFAATAPA YANG KAMI LAKUKAN UNTUK ANDA ?


