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IMAGE1 S™ Rubina™ – 
mORe to discover
yy 4K image resolution 
yy OPAL1® NIR/ICG technology with new display modes 
yy Laser-free LED light source for white light 
and excitation of NIR/ICG
yy 4K-3D videoendoscope with automatic horizon control
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The New DrillCut-X® II-35
yy With up to 35,000 rpm
yy One handpiece for shaver blades and sinus burrs
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Investasi alat kesehatan di rumah sakit masih cukup tinggi di masa pandemi 

ini untuk menunjang kesembuhan dan kesehatan masyarakat. Teknik 

Minimally Invasive Surgery merupakan sebuah solusi untuk mempercepat 

prosedur diagnostic dan therapeutic dibanding operasi konvensional (open 

surgery). Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan sehingga 

tercapainya efisiensi kesembuhan pasien dan menekan angka pasien rawat 

inap.

Berdasarkan latar belakang di atas, kami menyajikan MISMAG edisi 5. Pada 

edisi kali ini, kami membahas sebuah teknologi visualisasi terbaru pada 

prosedur pembedahan minimal invasif dan memberikan pilihan investasi 

kepada rumah sakit.

 

Informasi yang penting lainnya adalah pengetahuan terkini dari berbagai 

spesialis yang melakukan tindakan Minimally Invasive Surgery 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 

Minimally Invasive Surgery di Indonesia, sehingga lambat laun namun pasti 

Indonesia akan terus maju dalam membangun dan mewujudakan Visi Misi 

Indonesia Sehat 2025. 

Wassalam

Redaksi
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TELE PACK+ menetapkan standar baru sebagai sistem 

ALL-IN-ONE yang menggabungkan monitor, sumber 

cahaya LED, unit kontrol kamera FULL HD, dan unit 

dokumentasi dengan fungsi jaringan terintegrasi dalam 

perangkat portabel dan ringkas. Fitur yang kuat adalah 

monitor besar 18,5” dengan kontrol layar sentuh. Kualitas 

tampilan gambar juga telah meningkat selama bertahun-

tahun. Resolusi FULL HD memberikan lebih banyak detail 

dan membuat pekerjaan lebih nyaman. Sumber cahaya 

LED terintegrasi mempertahankan keluaran cahaya 

TELE PACK +
Portable Endoscopy 
All In One System

KARL STORZ terus menetapkan tonggak di bidang pencitraan endoskopi. Sistem 
pencitraan kompak dan portabel pertama diluncurkan di pasar pada pergantian 
milenium.

konstan, menghasilkan iluminasi yang cerah dan seragam 

pada gambar.

Berbagai sambungan kamera TELE PACK+ (C-LINE dan 

X-LINE) kompatibel dengan endoskopi rigid, fleksibel, 

dan single use dari KARL STORZ. Hal ini memungkinkan 

pekerjaan dalam aplikasi multidisiplin dengan pilihan 

produk dari portofolio produk KARL STORZ yang luas. 

Bersama dengan pencitraan yang mengesankan, fitur 

kuat lainnya dari sistem ALL-IN-ONE adalah kemungkinan 

Imaging Technology

Edisi 05 • 2022 5



dokumentasinya. Ada tiga jenis 

dokumentasi yang berbeda. TELE 

PACK+ memiliki memori internal, 

perangkat memori USB atau fungsi 

integrasi jaringan untuk ekspor/impor 

data pasien keluar/masuk dari jaringan 

rumah sakit/praktik.

Fitur dan keunggulan Telepack +

• Monitor layar sentuh 18,5” dengan 

keyboard di layar; keyboard juga 

dapat dihubungkan.

• Resolusi FULL HD dapat 

ditampilkan dalam kombinasi 

dengan kepala kamera HX.

• Tampilan tanpa tepi sangat ideal 

untuk dibersihkan.

• Penanganan yang mudah berkat 

antarmuka pengguna yang jelas 

dan navigasi menu yang intuitif.

• TELE PACK+ berisi sumber cahaya 

LED terintegrasi yang diperlukan 

untuk endoskopi kaku dan, 

dalam beberapa kasus, fleksibel 

(endoskopi video CCD).

• Output cahaya dari sumber cahaya 

LED terintegrasi sebanding dengan 

LED POWER 175 dari KARL STORZ, 

yang memberikan penerangan 

yang terang dan seragam.

• Selain kontrol sumber cahaya 

manual, TELE PACK+ menawarkan 

kontrol sumber cahaya otomatis 

yang secara otomatis menambah 

atau mengurangi output cahaya 

sesuai dengan lingkungan sekitar.

 lampu

• Sumber cahaya juga menawarkan 

fungsi stroboskopi, yang mungkin 

terkait dengan kepala kamera HX 

atau laringoskop badak video HD.

TP101 Telepack +

Power supply 100-240 VAC

Line frequency 50/60 Hz

Resolution 1920 x1080 px (FHD)

Monitor size 18.5”

Control Touch, optional keyboard,  
camera head buttons

Light source Comparable to POWER LED 175, higher light output for stroboscopy

Compatibility X-LINE 
• TH110/TH111 
• TH115/TH116 
• CCD videoendoscopes 
• HD videoendoscopes 
C-LINE 
• TH130
• C-LINE videoendoscopes 
• Single-use endoscopes

Memory Network (FTP, SCENARA/STREAMCONNECT)
USB
Internal memory (~50 GB)

Image format JPEG

Video format MPEG-4

Functionality • Image & video playback available with a separate software update 
• Filter (fiberscope A+B) 
• Stroboscopy – Rigid (HX camera head) 
– Flexible (11101HD +  
11101VPS/VNS) 
– Same accessories as for  
TP100 
• Printer 549M

Speaker output 3.2 

Weight ~ 9 kg

Dimensions 470 mm x 387 mm x 222 mm  
(width x height x depth)

Connections DVI out (FULL HD) 
Line-in/out 
USB to ACC  
LAN 
USB USB footswitch

• Unit kontrol kamera TELE PACK+ 

memungkinkan endoskopi yang 

kaku, fleksibel, dan sekali pakai 

untuk dihubungkan ke satu 

perangkat

• Baik X-LINE (produk dengan konektor 

X-LINK) dan C-LINE (produk dengan 

C-HUB® / Colokan C-MAC®) produk 

dapat dihubungkan ke unit ALL-IN-

ONE (untuk informasi lebih lanjut, 

c.f. 3.1.3)

Spesifikasi

Imaging Technology
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berarti data pertama-tama di-

buffer pada penyimpanan internal 

dan kemudian ditransfer ke USB 

atau direktori jaringan. Jika tidak 

ada jaringan penyimpanan yang 

dikonfigurasi atau tidak ada media 

penyimpanan USB yang tersedia, 

memori internal TELE PACK+ 

dapat digunakan. Kira-kira Ruang 

penyimpanan 50 GB tersedia untuk 

penyimpanan internal.

• Fungsionalitas jaringan memung-

kinkan ekspor dan impor data 

pasien masuk/keluar dari HIS/

PACS. Koneksi jaringan yang aktif 

memungkinkan data yang direkam 

disimpan di lokasi penyimpanan 

yang ditentukan pengguna. Dua 

lokasi penyimpanan tersedia untuk 

tujuan ini: Server FTP standar atau 

server daftar kerja. Data (gambar 

• Ada tiga pilihan untuk penyim pa-

nan data pasien: Memori internal, 

pada media penyimpanan USB 

atau dokumentasi jaringan.

• Transfer data pasien dienkripsi. Ini 

berarti bahwa data pasien serta 

video dan gambar diberi kode dan 

karenanya dienkripsi. Data ini juga 

disimpan di penyimpanan internal 

dalam bentuk terenkripsi.

• Tergantung pada konfigurasi 

sistem, mana jemen data pasien 

me mung kinkan satu atau lebih set 

data pasien yang akan dimasukkan 

secara manual atau set data pasien 

yang akan dipanggil dan dipilih 

dari daftar kerja pasien melalui 

jaringan.

• Untuk penyimpanan di USB dan 

jaringan, penyimpanan internal 

digunakan untuk buffering. Ini 

dan video) yang dihasilkan selama 

pemeriksaan disimpan sementara 

di memori internal dengan 

tugas terenkripsi dan ditransfer 

ke server yang ditentukan saat 

jaringan tersedia. Jika jaringan 

tidak tersedia, semua data akan 

tetap berada di memori internal 

pada awalnya. TELE PACK+ secara 

otomatis mengirimkan data ini ke 

server yang dipilih segera setelah 

jaringan tersedia kembali 

• Fungsi jaringan dapat digunakan 

dengan dua cara berbeda: Salah 

satunya adalah ‘Berbagi File’ mode 

di mana data yang dihasilkan secara 

otomatis dipindahkan ke server 

FTP dan yang lainnya adalah Mode 

‘Daftar Kerja’, yang memungkinkan 

data pasien di pang gil dan dipilih 

dari server daf tar kerja dan 

disimpan di sana lagi. Mode ini 

hanya mungkin jika koneksi dibuat 

ke SCENARA®. <WR

Imaging Technology
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It is recommended to check the suitability of the product for the intended procedure prior to use.

TELE PACK+  
COMPACT ENDOSCOPY
The All-in-One Diagnostic and Procedural Platform

Just like in the operating room, you focus on the “quadruple aim” in your office. The TELE PACK+ from KARL STORZ can 
help you achieve:

  Intuitive all-in-one device covering multiple 
endoscopic treatments

  Integrated recording and playback* to illustrate 
findings and recommendations

  Improved clinician experience through a large 
HD display and touchscreen interface 

  Lower costs through a single unit that accommodates 
rigid endoscopes, flexible videoscopes, and  
single-use solutions

*Networking functionalities in the U.S. require the
StreamConnect® media management application.

Ordering Information

TP101

TELE PACK+,  includes: 
TP101 - TELE PACK+ unit  
400A - Power cord, 8'  
96286007D - Instruction manual

TH110 or 
TH111

HX camera heads, high-definition

TC001 Video endoscope Adapter

20040282 32 GB USB drive

9700TPX Rolling stand

  18.5" touch-screen with 
on-screen keyboard

 Full HD
 Hygienic glass surface

 LED light source
  Automatic and manual 
light intensity modes

 Stroboscopy

  Multi-specialty for ENT, 
Urology, Gynecology,  
and more

  Compatible with  
rigid, flexible, and  
single-use scopes 

  Integrated recording  
and playback

 50 GB internal storage
 Encrypted data

*

 Cyber secure
 Network capability
 User roles

The All-in-One Diagnostic and Procedural Platform
The TELE PACK+ is a comprehensive solution for endoscopy in  
the office and clinic setting. It enables advanced diagnosis and treatment 
at the same site of care. 

 Compact unit integrates everything needed for endoscopic imaging

 Versatile system supports ENT, Urology, Gynecology, and more

 Recording and playback function simplifies patient/family education 

 EHR integration makes it easy to communicate and track patient progress

TELE PACK+  
COMPACT ENDOSCOPY

www.karlstorz.com

The New DrillCut-X® II-35
yy With up to 35,000 rpm
yy One handpiece for shaver blades and sinus burrs
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NIR ICG Skull Base 
Neuroendoscopy

Perangkat yang menarik dan unik ini merupakan 

teknologi pertama di neuro endoscopy. Teknologi 

NIR / ICG memungkinkan visualisasi Full HD dari 

landmark vaskular struktural di bawah permukaan jaringan 

menggunakan pencitraan “Near Infrared” (NIR) untuk 

mendeteksi distribusi “Indocyanine Green”(ICG) di dalam 

jaringan.

Hal ini memungkinkan evaluasi intraoperatif perfusi dan 

vaskularisasi jaringan, identifikasi struktur vascular secara 

kritis, dan penilaian visual pembuluh darah, aliran darah, 

dan perfusi jaringan terkait dalam pembedahan dengan 

bantuan endoskopi.

Keuntungan lainnya menggunakan teknologi NIR/ICG

1. Beralih dengan mudah antara lampu putih dan mode 

NIR untuk efisiensi cara kerja.

2. Pemrosesan gambar langsung - tanpa latensi.

3. Menawarkan pengembangan modular dari sistem 

IMAGE1 S ™.

Gambaran umum

Selama lebih dari 15 tahun, fluoresensi NIR / ICG yang 

terintegrasi dengan mikroskop telah banyak digunakan 

untuk menilai aliran darah pada waktu yang nyata selama 

operasi aneurisma. Inilah sebabnya mengapa teknologi 

NIR / ICG sudah mapan dalam bedah saraf vaskular.

KARL STORZ menawarkan solusi NIR / ICG khusus 
neuro endoscopy surgery yang unik dengan diameter 

luar 4 mm dan sudut pandang 0°, 30° dan 45°.

Integrasi teknologi NIR / ICG ke dalam neuro-endoskopi 4 

mm merupakan peluang besar dan unik bagi KARL STORZ 

untuk mengembangkan bisnis kami dan mendapatkan 

akses ke segmen pelanggan potensial baru dalam bedah 

saraf dan dasar tengkorak.

Fluoresensi ICG berkepanjangan dibandingkan dengan 

aplikasi mikroskopis, dengan fluoresensi NIR / ICG 

endoskopik berlangsung kira-kira 10 kali lebih lama - 

hingga 35 ± 7 menit.

Fluoresensi ICG yang lebih lama mengarah ke lebih banyak 

aplikasi dalam bedah saraf (di luar operasi aneurisma).

Endoskopi NIR / ICG tersedia dengan sudut pandang 0°, 

30° dan 45° dan oleh karena itu memungkinkan visualisasi 

lurus dan sekitar sudut dari struktur anatomi kritis, terutama 

untuk menghindari area tang Tujuan dan Nilai.

Sudut pandang berbeda (0°, 30° dan 45°) dibandingkan 

dengan pandangan lurus mikroskop -> untuk menghindari 

sudut yang tidak terlihat.

Informasi tambahan mengenai flap vaskularisasi atau sisa 

tumor dalam mode ICG serta mode cahaya putih.

Pandangan patologi yang lebih dekat dan diperbesar 

seperti aneurisma plus tampilan di sekitar sudut.

Imaging Technology
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Fluoresensi endoskopik 10 kali lebih lama dibandingkan 

dengan fluoresensi mikroskopis.

Menurut Dr.Gardner, hanya diperlukan dosis ICG yang 

dikurangi (vs. dosis standar mikroskopis: ICG 25mg 

dilarutkan dalam 5ml air).

Karl Storz menawarkan satu-satunya teknologi NIR / ICG 

vaskular endoskopik untuk aplikasi bedah saraf dan Skull 

Base

Indikasi

1) Pemetaan suplai darah.

Penilaian aliran darah pembuluh darah secara real-time 

(misalnya arteri basilar selama ETV).

Identifikasi struktur neurovaskular kritis - hingga 10 mm 

di bawah permukaan jaringan.

Pemahaman intraoperatif yang lebih baik.

Mengurangi risiko cedera neurovascular.

2) Manajemen bedah aneurisma dan tumor.

 Memungkinkan penilaian patensi kliping aneurisma.

 Evaluasi perfusi jaringan intraoperatif.

 Memungkinkan pemetaan struktur.

3) Rekonstruksi

Meningkatkan dan menggambarkan perfusi darah pada 

flap.

Prediksikan viabilitas flap secara akurat -> Lihat publikasi 

Dr. Gardner et al. “Evaluasi Perfusi Flap Intranasal oleh 

Intraoperative ICG Fluorescence Angiography”.

Set rekomendasi 

Ada tiga teleskope Neuro ICG spesifik: 2816

4 AC, 28164 BC, 28164 FC

Diameter luar 4mm, panjang 18 m

Tersedia dalam 3 sudut yang berbeda (0 °, 30 °, 45 °)

Filter terintegrasi - tidak ada roda yang berputar

Kompatibel dengan sheet pembersih lensa standar 

(CLEARVISION)

Imaging Technology
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Hasil:

Visualisasi dengan Vaskular NIR / ICG Fluoresensi Endoskopi 

semakin diminati dalam Bedah Saraf.

Banyak publikasi telah menunjukkan bahwa menggunakan 

angiografi fluoresensi indosianin-hijau endoskopik adalah 

alat yang berharga; Hal ini berpotensi untuk mengurangi 

kesalahan dan menurunkan biaya jika mencegah 

komplikasi termasuk kebocoran cairan serebrospinal yang 

memerlukan pengembalian ke ruang operasi.

Ada sebuah artikel yang sangat menarik oleh Prof. Catapano 

(Italia) - tersedia sepenuhnya secara gratis - berjudul: 

“Penggunaan multimodal endoskopi hijau indosianin 

dalam bedah saraf: pengalaman satu pusat dan tinjauan 

literatur”.

Dalam artikel ini, Prof. Catapano mengevaluasi aplikasi 

multimodal endoskopi ICG selama berbagai operasi 

endonasal, intraventrikular, aneurisma, dan tumor otak.

<SF

System Overview

Imaging Technology

 
 FOR INTERNAL USE ONLY! 10/15 

5. System Overview 
 

 
 
Notes:  

– Please make sure to use the new 3.0 Software. It provides the option to select green or 
blue light for ICG signal display (see further info in chapter 6.2). Most neurosurgeons 
prefer blue light over green light. 

– Ensure good quality of the scope, the light cable as well as the light source bulb (less 
than 250 hours) 

– In addition to this chart, holding arms and recording units are available.  

Edisi 05 • 202212
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IMAGE1 S™ 4U Rubina™

The new 4K-NIR/ICG camera head
yy Native 4K image resolution
yy OPAL1® NIR/ICG modes: Overlay, Monochromatic  
and Intensity Map
yy S-Technologies available
yy Enhanced* NIR/ICG telescopes and new versions

* in comparison to previous models
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TELECAM C3 adalah Camera Control Unit (CCU) 

dengan kualitas gambar FULL HD yang digunakan 

untuk endoskopi. CCU ini dapat dihubungkan ke 

berbagai macam endoskopi KARL STORZ yang kaku, 

fleksibel, dan sekali pakai, sehingga dapat digunakan 

hampir semua prosedur/pemeriksaan. TELECAM C3 dapat 

digunakan dalam praktik pribadi, klinik rawat jalan, dan 

ruang operasi.

1. CCU Full HD.

2. Kombinasi X-LINE dan C-LINE: kompatibel dengan 

endoskopi KARL STORZ yang kaku, fleksibel, dan 

sekali pakai.

3. Memungkinkan input data pasien.

4. Simpan data ke memori internal (hingga 50 GB) atau 

perangkat penyimpanan eksternal.

5. Navigasi menu yang sederhana.

Saat dipasangkan dengan Camera Head dan endoskopi 

video yang sesuai, TELECAM C3 memberikan kualitas 

gambar yang setara dengan IMAGE1 S™ dengan 

TC200 dan TC301. Sinyal FULL HD dapat ditransmisikan 

ke monitor dan sistem dokumentasi melalui output 

DVI. Sumber cahaya yang sesuai untuk aplikasi yang 

bersangkutan melengkapi rantai pencitraan. 

Salah satu fitur mencolok dari TELECAM C3 adalah dapat 

menggabungkan koneksi kamera C-LINE dan X-LINE 

ke dalam satu perangkat. Akibatnya, KARL STORZ 

menawarkan berbagai Camera Head yang kompatibel dan 

endoskopi video. 

5 Camera Head

Sekitar 45 videoendoskop

3 endoskopi sekali pakai. 

Dari 5 Camera Head, 4 menggunakan koneksi X-LINE dan 

1 koneksi C-LINE. Sekitar 45 video endoskopi mencakup 

spesialisasi anestesi, bronkoskopi, THT, pembedahan, 

urologi, dan juga termasuk rektoskop TROIDL dan 

endoskopi video GI. 3 endoskopi sekali pakai yang 

kompatibel dengan TELECAM C3 terhubung melalui 

koneksi C-LINE tanpa E-BOX (TP012). 

TELECAM C3               IMAGE1 S™

TELECAM C3

Solusi Sistem Kamera Endoscopy Rigid, 

Single-Use & Fleksibel dari KARL STORZ

Imaging Technology
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Camera Head dan Video Endoscope

TELECAM C3 memungkinkan untuk mengintegrasikan 

teleskop/fiberskop kaku melalui Camera Head 

atau endoskopi fleksibel melalui video endoskop. 

Untuk melengkapi rangkaian pencitraan, kami 

merekomendasikan penggunaan Camera Head HX (TH110/

TH111) atau endoskopi video HD baru.

Cahaya

Salah satu faktor terpenting dalam menghasilkan gambar 

endoskopi yang baik adalah memiliki cahaya yang cukup. 

Cahaya yang tidak memadai meningkatkan noise gambar 

secara signifikan. Jumlah cahaya yang dibutuhkan 

terutama tergantung pada ukuran rongga yang akan 

diperiksa. Daftar berikut menunjukkan contoh yang cocok 

dengan sumber cahaya kami dengan disiplin ilmu yang 

sesuai.

Monitor

CCU FULL HD kami memproses data yang ditangkap oleh 

kepala kamera dan mengirimkannya ke monitor dan/

atau sistem dokumentasi. Untuk menghasilkan gambar 

sebaik mungkin, kami sarankan untuk menampilkan sinyal 

FULL HD CCU pada monitor FULL HD 27” (TM220) kami. 

Monitor merupakan akhir dari rantai pencitraan. oleh 

karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan semua 

komponen dengan sempurna.

Kombinasi sempurna dengan Aida® C Unit Dokumentasi

TELECAM C3 menawarkan berbagai pilihan untuk 

menyimpan data pasien. Data dapat disimpan sementara 

di memori internal 50 GB dan ditransfer ke media 

penyimpanan eksternal di lain waktu. Anda juga dapat 

menghubungkan media penyimpanan eksternal ke salah 

satu dari banyak antarmuka USB dan menyimpan data 

pasien yang diambil secara langsung. 

Menggabungkan TELECAM C3 dan AIDA® C memastikan 

rantai pencitraan dan dokumentasi yang terkoordinasi 

secara optimal. Kedua perangkat ini adalah kombinasi 

sempurna dari CCU dan unit dokumentasi untuk semua 

pelanggan yang tertarik bekerja dalam kualitas 2D FULL 

HD.  <RM

Imaging Technology
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Laparoscopy

Typically large cavities

POWER LED 300 (TL300)

Urology and gynecology

Typically small to me-
dium- sized cavities

POWER LED 300 (TL300)

or

POWER LED 175 (20161420-1)

Arthroscopy and ENT

Typically small cavities

 

POWER LED 175 (20161420-1)

Gastroenterology CO2MBI LED (TL100)

LED light source with inte-
grated insufflation function

Imaging Technology
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TELECAM C3 
Created for Rigid, Flexible and Single-Use Endoscopy
• FULL HD camera control unit

• Compatible with rigid, flexible and single-use  
 endoscopes from KARL STORZ

• Patient data storage on internal memory or  
 external storage medium

• Suitable for use in private practices,  
 outpatient settings and operating rooms

96
28

70
08

 T
P

 6
8 

1.
0 

04
/2

02
1/

P
-E



Selama intervensi bedah dan diagnostik irigasi dan 

suction sangat dibutuhkan, Endomat Select dapat 

digunakan oleh 7 disiplin ilmu yang berbeda dan 

17 prosedur. Antara lain: Laparoscopy, Proctology and 

Thoracic Surgery, Gynecology, Urology, Arthroscopy, ENT 

and Endoscopic Skull Base Surgery, Spine Surgery. 

Endomat Select merupakan modular sistem. Jika kastemer 

pertama kali memesan untuk disiplin ilmu Urology, dan 

beberapa tahun kemudian ingin mengembangkan disiplin 

ilmu yang lain kastemer hanya perlu membeli software 

untuk disiplin ilmu yang dipilih. Selain kastemer dapat 

melakukan efisiensi biaya, kastemer juga dapat melakukan 

efisiensi ruang (tempat).

Endomat Select – Versatile Pump System 

for Interdisciplinary Use

ENDOMAT® SELECT menyediakan irigasi cairan yang 

handal dan kuat dalam aplikasi untuk bedah umum. 

Prosedur untuk indikasi dibawah ini terintegrasi dalam 

paket SURG:

• Laparoscopy 

• Proctology 

• Thoracoscopy

Untuk digunakan dalam Gynecology

Berkat sistem optik yang lebih tipis maka menjadi lebih 

atraumatik, unit ENDOMAT® SELECT dapat digunakan di 

ruang polikinik atau ruang operasi. 

KARL STORZ menawarkan dua paket software  untuk 

gynecology:

Endomat Select adalah solusi yang di tawarkan oleh KARL STORZ 
untuk melakukan manajemen antara irigasi dan suction untuk 

berbagai interdisipliner.

General Surgery Equipment

Edisi 05 • 202218



UP210 ENDOMAT® SELECT UP603 IBS® Shaver Software UP606 ENT/NEURO Software

UP601 SURGERY Software UP604 UROLOGY Software UP607 SPINE Software

UP602 HYSTEROSCOPY Software UP605 ARTHROSCOPY Software

Untuk digunakan dalam Laparoscopy, Proctology and Thoracic Surgery

• Hysteroscopy diagnostik dan operative (HYS)

• Ablasi jaringan Hysteroscopic dengan IBS®

Untuk digunakan dalam Urology

ENDOMAT® SELECT mengakomodasi berbagai prosedur 

di bidang urology, di mungkinkan terintegrasi ke dalam 

sistem yang ada dan menyediakan irigasi yang diatur 

tekanannya untuk tindakan diagnostik dan operative.

Tekanan intracavity dapat ditingkatkan seperlunya melalui 

pengaktifan footswitch atau layar sentuh.

• Cystoscopy             

• Percutaneous nephrolithotomy

• Uretero-Renoscopy 

• Resection (TUR-B/P)

• Lithotripsy dengan CALCUSON

Untuk digunakan dalam Arthroscopy

Di bidang Arthroscopy, ENDOMAT® SELECT mengatur 

irigasi cairan sesuai standar terbaru. Sistem pompa yang 

canggih memungkinkan pencitraan yang stabil dan jelas 

selama seluruh intervensi.

ENDOMAT® SELECT untuk artroskopi berkomunikasi secara 

efektif dengan unit pencukur KARL STORZ UNIDRIVE® S III 

ARTHRO dan mengatur tekanan dan laju aliran sedemikian 

rupa sehingga distensi sendi dipertahankan, sehingga 

memungkinkan pencitraan yang optimal. Mode BOOST, 

yang dapat diaktifkan kapan saja, memberikan peningkatan 

tekanan dan irigasi sementara di dalam sambungan untuk 

visualisasi yang jelas.

Intervensi untuk indikasi berikut diintegrasikan dalam 

paket arthroscopy:

• Knee

• Hip

• Shoulder

• Small Joints

Untuk digunakan dalam THT dan Endoscopic Skull Base 

Surgery 

Untuk mempertahankan pandangan yang jelas, 

ENDOMAT® SELECT digunakan bersama dengan irigasi 

dari THT dan NEUROSURGERY untuk membersihkan lensa 

dengan CLEARVISION®.

Dengan mengaktifkan posisi sakelar kaki pertama, pompa 

membilas lensa teleskop dengan cairan. Osilasi kepala 

pompa yang terus menerus menarik tetesan cairan 

menjauh dari lensa. Saat melepaskan sakelar kaki, semua 

siklus awal selesai sepenuhnya.

Mode irigasi berkelanjutan dapat dimulai dengan 

mengaktifkan posisi sakelar kaki kedua, jika diinginkan. 

Cairan disedot kembali ke dalam selubung irigasi saat 

pedal dilepaskan.

General Surgery Equipment
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Untuk digunakan dalam Spine Surgery

ENDOMAT® SELECT menawarkan paket perangkat lunak 

berikut untuk irigasi cairan untuk indikasi operasi tulang 

belakang:

• Lumbar 

• Thoracic

CASSETTE TUBING SET – Accessories

Special Features:

• Pemasangan yang mudah dan cepat dengan 

menggunakan satu tangan

• Untuk mengidentifikasi Tubing set berkode jelas

• Warna ditampilkan khusus pada masing-masing 

kemasan.

Berikut gambaran umum yang menunjukkan tubing set 

yang digunakan untuk setiap aplikasi:

IRRIGATION
Flow Control (FC) Pressure Control (PC)

SUCTION
Direct Suction (DS) Suction via botol CALCUSON

LENS IRRIGATION
CLEARVISION®

General Surgery Equipment
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CASSETTE TUBING SET for single use

Berikut tubing sets untuk irigasi and suction untuk single use:

General Surgery Equipment
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CASSETTE TUBING SET for single use

The following tubing sets for the irrigation and suction of fluids are available for single use:

031523-10* Tubing Set, irrigation, PC1,   
sterile, for single use, package of 10,  
for use with HAMOU® ENDOMAT® 26331120 and 
ENDOMAT® SELECT UP 210

031524-10* Tubing Set, irrigation, FC2,   
sterile, for single use, package of 10, 
for use with HAMOU® ENDOMAT® 26331120 and 
ENDOMAT® SELECT UP210

030647-10* Tubing Set, suction, DS3,   
sterile, for single use, package of 10, 
for use with ENDOMAT® SELECT UP210

031647-10* Tubing Set, suction, BS4,   
sterile, for single use, package of 10, 
for use with ENDOMAT® SELECT UP210

031529-10*  Tubing Set, irrigation, CV5,   
sterile, for single use, package of 10, 
for use with ENDOMAT® SELECT UP210

*

 

Note: 
Reusable tubing sets are also available. If interested, please contact your KARL STORZ 
representative.

Highlights ENDOMAT® SELECT | 03-2020
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Sebuah sistem sirkulasi udara untuk mengevakuasi 

asap yang dihasilkan karena pembakaran 

pembedahan yang dapat mengganggu kualitas 

visualisasi dokter pada saat pengoperasian. Oleh karena 

itu, asap ini harus cepat dihilangkan dengan waktu yang 

sesingkat mungkin.

Asap  ini sebenarnya bisa dikeluarkan secara manual 

dengan membuka katup trocar dan asap keluar pada 

ruang operasi, tetapi tentu saja ini sangat mengganggu 

kenyamanan dokter/user, karena asap ini bisa saja terhirup 

oleh user, terutama pada kondisi saat ini dengan masalah 

Covid-19. Udara tentunya harus tersikulasi secara tertutup. 

Artinya udara yang keluar dari ruang abdomen harus 

terisolasi dan tidak keluar pada ruang bebas,  yang dapat 

dihirup oleh dokter/user pada ruang operasi.

Oleh karena S-pilot menawarkan sebuah sistem yang 

mampu mengevakuasi udara dari ruang abdomen ke 

dalam chamber suction, dengan dilengkapi sistem filterasi 

sampai dengan micron filtration 0,027.

<GS

Unit utama pada S-Pilot 

UP501S1 S-Pilot

031447-10 Tubing Set, Suction Lap for S-Pilot

Set Lengkap sirkulasi udara tertutup

UP501S1 S-Pilot

031447-10 Tubing Set, Suction Lap for S-Pilot

UI500SI Endoflator 50 set

25320015C Unimat 30 set

UH400 Autocon III 400

S-Pilot :

Smoke Evacuator Close Circuit System

General Surgery Equipment 
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S-PILOT®

Your solution for a smoke-free OR



Pasar dan Nilai Integrasi Ruang Operasi secara global 

bernilai USD 1,721 miliar pada tahun 2017, dan diproyeksikan 

mencapai USD 4,163 miliar pada tahun 2025, sehingga 

tumbuh pada CAGR 11,2% dari 2018 hingga 2025. Integrasi 

Ruang Operasi (ORI) dirancang untuk merampingkan ruang 

operasi dengan mengkonsolidasikan data dan menyediakan 

akses ke audio & video dan kontrol untuk semua perangkat 

di stasiun komando pusat, memungkinkan ahli bedah 

OR1™ Air: Solusi Ruang Operasi Dengan 

Integrasi Digital Yang Efisien Dan Ringkas

Ruang operasi yang nyaman dan efisien merupakan idaman bagi staff 
rumah sakit & pasien. KARL STORZ OR1 Air memberikan solusi integrasi 
secara ringkas di ruang operasi agar operasi menjadi efisien.

untuk melakukan beberapa tugas secara efisien tanpa perlu 

bergerak di sekitar ruang operasi. 

Kebutuhan untuk mengatasi kondisi kritis pasien seperti 

kanker telah menyebabkan peningkatan jumlah operasi. 

Ditambah lagi dengan kondisi global yang sedang recovery 

dari pandemic COVID-19, diharapkan agar terjadinya kontak 

minimal antara pasien & tenaga medis.

OR Integration
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Beberapa prosedur Ini juga menghasilkan peningkatan 

kumulatif dalam jumlah operasi. Penuaan populasi & 

post-pandemic COVID-19 menghasilkan peningkatan 

permintaan untuk lebih banyak operasi. Selain itu, operasi 

plastik & rekonstruktif, yang dilakukan untuk tujuan 

estetika/kosmetik, juga sedang popular. Dengan demikian, 

peningkatan jumlah operasi sebagian besar mendorong 

ruang operasi yang terintegrasi.

Peningkatan kesadaran tentang intervensi bedah untuk 

mengobati kondisi, seperti obesitas, telah memimpin 

produsen perangkat medis untuk mengembangkan sistem 

integrasi ruang operasi canggih.

Selain itu, prosedur yang menggunakan pencitraan bedah, 

seperti endoskopi, lebih disukai oleh praktisi medis dan 

pasien. Menurut US National Health Service, 2015 (NHS), 

komplikasi serius setelah laparoskopi diperkirakan terjadi 

pada 1 dari setiap 1.000 kasus, dan karenanya dapat dianggap 

sebagai salah satu bentuk operasi teraman. Di seberang 

dunia, pasien lebih memilih operasi invasif minimal, karena 

memberi mereka manfaat yang lebih, menenangkan 

ketakutan mereka, dan memberi mereka pertumbuhan 

dalam rasa kepastian. Selain itu, operasi minimal invasive 

memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.

Orang-orang di negara-negara berkembang di LAMEA 

dan Asia-Pasifik tidak memiliki akses ke dasar fasilitas 

kesehatan. Menurut WHO dan Bank Dunia, pada tahun 

2015, hampir 400 juta orang tidak memiliki akses ke 

layanan kesehatan esensial. Prosedur bedah melibatkan 

penggunaan berbagai peralatan; karenanya, mereka 

membutuhkan lebih banyak alat terapeutik. Penggantian 

sehubungan dengan intervensi bedah juga terbatas, dan 

banyak skema penggantian tidak berlaku ketika prosedur 

dilakukan di fasilitas kesehatan. Juga, manufaktur 

perusahaan perlu melakukan kebijakan penetapan harga 

yang efektif. Selanjutnya, negara ekonomi berkembang 

mewakili potensi pasar perawatan kesehatan, terutama 

pasar integrasi ruang operasi. Negara-negara berkembang, 

misalnya, Cina dan India, menandakan prospek yang besar 

untuk masa depan teknologi medis dengan peningkatan 

pembangunan infrastruktur. 

Di antara wilayah geografis, Amerika Utara memegang 

bagian terbesar dari pasar ruang operasi terintegrasi. Di 

sisi lain, Region Asia-Pasifik diperkirakan akan tumbuh 

lebih cepat pada pasar ruang operasi terintegrasi.

Konsep OR1

Pada Edisi Majalah MISMAG 3, telah dipaparkan solusi 

konsep sistem integrasi ruang operasi dari KARL STORZ 

yaitu OR1. Konsep OR1, yaitu Integrasi, dokumentasi dan 

telemedicine di ruang operasi. OR1 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.

1. Integrasi Audio Video

Mayoritas rumah sakit melakukan prosedur yang lebih 

sederhana dan tidak rumit dan hanya membutuhkan Video 

Routing dasar. Dengan video routing yang sederhana, 

zona steril dan non-steril di ruang operasi menjadi lebih 

jelas, sehingga tingkat higienis di ruang operasi semakin 

meningkat apalagi dalam kondisi post-pandemic COVID-19. 

Video Routing merupakan salah satu kunci dalam konsep 

OR1 yang pertama yaitu Integrasi Audio-Video.

Selama operasi berlangsung, semua gambar video dan 

sumber audio yang terhubung (misalkan: Sistim kamera 

endoskopi, light camera, room camera, microphone 

dan sistem C- Arm) dikontrol oleh suatu sistem operasi. 

Integrasi Video & Imaging yang berdampingan antara 

monitor endoskopi dan radiologi sangat mempermudah 

ahli bedah dalam melakukan navigasi saat operasi.

2. Dokumentasi

Konsep OR1 yang kedua adalah dokumentasi hasil operasi. 

Hasil dokumentasi medis sifatnya sangat private, sehingga 

akuisisi data image dan video menjadi bagian yang penting 

dalam intervensi operasi. Sehingga alat dokumentasi 

operasi dalam ruang operasi dibutuhkan alat yang 

sederhana, ringkas dan memiliki penyimpanan data yang 

besar. Produk dari konsep dokumentasi OR1 ini bernama 

AIDA (Advanced Image & Data Acquisition). Diharapkan 

AIDA mampu melengkapi alur prosedur & dokumentasi 

dari sebuah operasi.

OR Integration
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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 dan Fiber optic 

memungkinkan AV-Routing (resolusi gambar dan video 

sampai dengan 4K) dengan latency yang sangat minimal. 

Telemedicine bersifat komunikasi satu arah dan dua arah. 

Komunikasi satu arah disebut AV streaming, dan dua arah 

disebut video conferencing dan telestration.

Dari tiga konsep ini, KARL STORZ menawarkan solusi ruang 

operasi terintegrasi yang compact, modular dan ekonomis 

bernama OR1 Air

OR1™ Air

OR1™ AIR merupakan solusi integrasi dari KARL STORZ, 

yang terdiri dari modul dokumentasi AIDA® dan OR1™ 

.AVM. Sistem ini menawarkan distribusi resolusi 4K 

UHD A/V di dalam ruang operasi serta dokumentasi 

dan audiovisual komunikasi di lingkungan rumah sakit, 

dirancang untuk dioperasikan dari yang paling ringkas 

di kelasnya. Karena ringkas dan modular, OR1™ AIR 

memungkinkan kemungkinan baru untuk mendapatkan 

keuntungan dari manfaatnya ruang operasi integrasi 

tanpa investasi infrastruktur baru yang tradisional dan 

memerlukan banyak perangkat.

OR1 AIR sebagai Rantai gambar KARL STORZ memberikan 

kualitas gambar bedah yang brilian dan manajemen 

konten sampai resolusi 4K UHD, dari endoskopi ke Sistem 

Informasi Rumah Sakit (HIS). OR1™ AIR memastikan 

konektivitas dan manajemen semua elemennya - kamera, 

sumber video, monitor, dan yang terhubung ke jaringan.

Ahli bedah dapat merasakan komunikasi real-time dalam 

jaringan rumah sakit. Manfaat dari streaming video resolusi 

tinggi untuk berbagi gambar bedah langsung dari ruang 

operasi dengan rekan sejawat ahli bedah di auditorium dan 

privasi yang terlindungi.

Komunikasi yang lancar dengan semua peserta dipastikan 

melalui fungsi audio talkback.

Fitur ini memberi ahli bedah kemungkinan untuk 

menunjukkan anatomi atau patologis struktur yang 

penting dengan anotasi video langsung. Telestrasi pada 

layar sentuh di dalam ruang operasi dapat digunakan 

untuk membubuhi keterangan visual pada gambar yang 

ditampilkan streaming. 

Fitur & keunggulan yang penting:

1. Rantai distribusi gambar terbaik di kelasnya dalam 

resolusi 4K UHD yang brilian, 3D dan FULL HD dari 

endoskopi ke monitor, menyediakan hampir nol latency.

2. Fungsi komunikasi audiovisual yang kuat. Video 

streaming dan audio talkback dengan telestrasi dua 

arah.

3. Desain yang ringkas dan modular.

4. Manajemen video input/output 8x8 yang fleksibel dalam 

4K UHD,3D dan FULL HD, termasuk fungsionalitas 

gambar Picture in Picture / Picture and Picture (PiP/PaP).

5. Solusi dokumentasi gambar & video terintegrasi dalam 

3D, FULL HD hingga 4K UHD.

OR Integration
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6. Kompatibilitas dengan layanan perangkat lunak 

manajemen konten SCENARA®.

7. Keamanan data melalui transfer data otomatis melalui 

HL7 dan DICOM.

8. Antarmuka Pengguna yang Ramah dan Intuitif dalam 

layar sentuh terintegrasi (SMARTSCREEN®) atau layar 

sentuh terpisah.

9. Dilindungi oleh langkah-langkah keamanan siber yang 

sesuai dengan NIST Compliance.

<DZ

OR Integration
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OR Integration Simply Done – OR1 AIR® 
•  A / V Management: 

Video distribution in the operating room –  
in 4K UHD, 3D and FULL HD.

•  Documentation: 
Content management in up to 4K UHD –  
from the endoscope to the HIS.

•  Communication: 
Video streaming and audio talkback  
with bidirectional telestration.  
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Jika Anda mencari paket komplit Airway Managament 

System,  maka hanya ada satu solusi: The C-MAC 

System KARL STORZ

Pengenalan CMAC FIVE S

Single Use  FIVE S dari KARL STORZ menawarkan solusi 

endoscopy sekali pakai dan dalam kondisi steril akan 

tetapi kualitas gambar tetap sangat baik. Selain itu FIVE 

S juga dapat dihubungkan dengan C-MAC Monitor yang 

telah ada sebelumnya.  Elektronik yang diperlukan untuk 

menghubungkan flexible endoscope dan monitor dapat 

menggunakan E-BOX. Hal tersebut membuat FIVE S lebih 

praktis dan mobile sehingga nyaman ringan dan mudah 

digunakan.

The C-MAC FIVE S dikemas dalam kondisi steril sehingga 

langsung siap untuk digunakan. Penghapusan langkah 

sterilisasi memastikan ketersediaan alat akan terjaga. 

Oleh karena itu, jika terdapat kasus atau prosedur yang 

THE C-MAC FIVE S
Flexible Intubation Video Endoscope for Single Use

membutuhkan FIVE S, tidak perlu lagi disesuaikan dengan 

langkah sterilisasi sehingga mempercepat dilakukan 

prosedur dan fleksibilitas.

Terlepas dari apakah user lebih memilih endoskopi 

intubasi yang dapat digunakan kembali atau produk sekali 

pakai,  The C-MAC  Sytem dapat menawarkan solusi untuk 

memenuhi semua kebutuhan customer.

Spesifikasi :

C-MAC FIVE S dirancang untuk produk single use, tetapi kualitas 
endoskopinya juga sangat bagus dengan kualitas gambar yang sangat 
baik. Pada bagian belalai flexiblenya  memiliki perlindungan anti-tekuk 
pada di bagian distal sehingga memberikan kenyamanan yang sama yang 
telah ditawarkan oleh FIVE reuseable.

Airway
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Keterangan :

1. Connecting Cable untuk dihubungkan ke E-BOX

2. Flexible Sheat

3. Handle dengan Design Erogonomis

4. Tuas Defleksi (Manufer)

5. Working Channel, diameter 1,2m

6. Channel Suction

7. E-BOX untuk menghubungkan dengan Flexible Scope

8. LEMO Connector untuk menghubungkan dengan C-MAC Monitor

Komponen C-MAC FIVE S

Airway
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Fitur dan Benefit C-MAC FIVE

Airway

<CA
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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 link ini https://forms.gle/kh8xXVs16pfnjmYY8
atau kontak kami melalui e-mail : amc@advancemedicorp.com

Books

F.E.S.S.
“UNCAPPING THE EGG”

The Endoscopic Approach to Frontal Recess and Sinuses

Penulis :

Prof. Heinz STAMMBERGER, M.D.

Penerbit :

KARL STORZ ENDOSCOPE

FESS “UNCAPPING THE EGG” merupakan salah satu teknik 
endoskopi yang telah dikenal secara internasional melalui “3rd 
International Symposium on Advanced FESS” yang dilaksanakan 

di Cairns/Australia pada tahun 1995.

Dalam penanganan endonasal ke frontal sinus sudah tidak dapat 
dipungkiri bahwa dibutuhkan pengetahuan anatomi yang baik, 
keterampilan bedah tinggi, ketangkasan, dan instrument yang 
memumpuni. Semua hal tersebut tertuang di dalam buku ini dimulai 
dengan pembahasan anatomi dan patofisiologi dari Frontal Recess 
dengan Frontal Sinus terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menjelaskan 
teknik “UNCAPPING THE EGG”,  tidak luput juga dijelaskan bagaimana 
cara perawatan pasca operasi. Selain itu, di buku ini juga diberikan 
beberapa contoh kasus yang disertai gambar sehingga mudah 
dipahami dan dilanjutkan dengan set telescope, instrument, dan 
accessories Karl Storz yang direkomendasikan, disertai dengan 
penjelasan yang singkat dan mudah dipahami agar dapat digunakan 
secara maksimal.  

KARL STORZ menawarkan teleskop HOPKINS dengan panjang 18 cm 
dengan sudut 45°, yang memungkinkan pandangan yang sangat baik 
ke dalam frontal Recess, terutama jika turbinat tengah dipertahankan. 
<AJP

www.karlstorz.com

The New C-MAC® FIVE S 
For the most stringent demands –  
the premium class for single use
•  Exceptional rigidity with very good guidance properties 
•  Good gliding properties, particularly  

when removing the Endotracheal Tube (ETT)
• Successful addition to the C-MAC® system

96
07

70
59

 A
N

 6
1 

1.
1 

08
/2

02
0/

P
-E

Edisi 05 • 2022 33



ENDOSCOPY
IN FETAL MEDICINE

Books

Dalam beberapa tahun terakhir, fetoscopy telah menjadi salah satu 

diagnosis penting pada janin dengan indikasi khusus yang mampu 

menekan tingkat mortalitas dan mordibitas bayi terutama untuk 

kehamilan kembar. 

Fetoscopy merupakan suatu prosedur dengan menggunakan alat endoskopi 

seperti halnya laparoscopy dan hysteroscopy, yang membedakan, tindakan 

ini dilakukan pada wanita hamil dengan tujuan untuk mengevaluasi secara 

langsung kondisi janin, air ketuban, placenta dan sekaligus bisa melakukan 

tindakan tertentu seperti biopsy atau laser oklusi seperti pada Twin – Twin 

Tranfusion Syndrome pada kehamilan kembar.

Buku ini telah dirancang dengan sangat baik oleh The EUROFOETUS 

and EuroTwin2Twin Group untuk membahas secara mendalam berbagai 

kebutuhan dokter spesialis gynecology khususnya dalam bidang fetomaternal. 

Buku ini juga menjelaskan secara detail mengenai fetoscopy seperti Basic 

Principles of Operative and Access to the Amniotic Cavity, Embryo-Fetoscopy, 

Twin to Twin Tranfusion Syndrome (TTTS), Cord Occlusion, Fetal Shunting Set 

and Fetal Cystoscopy, Fetal Endoluminal Tracheal Occlusion (FETO), Amniotic 

Band Syndrome (ABS), Chorionic Villus Sampling (CVS). Dilengkapi dengan 

visual yang jelas dan intrumentasi apa saja yang digunakan menjadikan buku 

ini sangat menarik untuk dibaca.

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 yang 

akan dilakukan oleh dokter. <SM

Penulis :

Endoscopy in Fetal Medicine, 

3rd Edition The Eurofoetus and 

Eurotwin2twin Projects

Editor-in-Chief:

Jan DEPREST, UZ Gasthuisberg 

Leuven, Fetal Medicine Centre, 

Leuven, Belgium; General 

Manager of the Eurofoetus and 

Eurotwin2twin Projects

Co-Editors:

Gerard Barki, Geneva, Switzerland

Yves Ville, Hopital Necker, Paris, 

France

Kurt Hecher, University Hospital 

Hamburg-Eppendorf, Germany

Eduardo Gratacos, Hospital Clinic 

Barcelona, Spain

Kypros Nicolaides, Harris 

Birthright Centre, King’s College, 

London, U.K. (Eds.)

Web; www.eurofetus.org

E-mail: eurofoetus@eurofoetus.

org
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THE METHOD OF
MEDICAL THORACOSCOPY

2nd Edition

Penulis :

Ralf HEINE, MD

Jan Hendrik BARTELS, MD 

Christian WEISS

Penerbit :
KARL STORZ-ENDOSKOPE

Prosedur minimal invasive semakin berkembang. Medical thoracoscopy 

/ pleuroscopy adalah prosedur minimal invasive yang ekonomis dan 

sangat efektif yang dapat dipelajari dengan cepat, memiliki sedikit 

komplikasi, dan memungkinkan diagnosis penyakit pleura yang cepat dan 

aman. Medical thoracoscopy / pleuroscopy memungkinkan akses ke ruang 

pleura menggunakan instrument dengan kombinasi antara melihat & bekerja, 

prosedur ini juga dapat digunakan untuk menyelidiki lesi pada paru perifer 

dan mediastinum. Dalam beberapa tahun terakhir Medical thoracoscopy / 

pleuroscopy telah semakin diterapkan untuk tujuan terapeutik. Ini memiliki 

peran utama dalam pengobatan efusi pleura parapneumonik yang rumit dan 

empiema pleura.

Saat ini, talc pleurodesis thoracoscopic adalah metode yang paling efektif 

dan ekonomis yang kami miliki untuk menginduksi pleurodesis. Buku ini 

menjelaskan secara lengkap mengenai tahapan dan teknik saat melakukan 

prosedur medical thoracoscopy / pleuroscopy. Dan di bagian akhir 

buku ini juga mencantumkan set instrumen KARL STORZ lengkap yang 

direkomendasikan oleh para ahli. <HZ

Books
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ICG-ENCHANTED 
FLUORESCENCE GUIDED 

LAPAROSCOPIC SURGERY

Penulis :

Ludovica BALDARI

Luigi BONI

Elisa CASSINOTTI

Abe FINGERHUT

Penerbit :
KARL STORZ-ENDOSKOPE

Pencitraan molekular teknologi optikal dengan menggunakan NIRF telah 

mampu memperbaiki prosedur bedah dengan peningkatan informasi 

visual yang lebih baik. Peralatan dengan NIRF telah dikembangkan untuk 

beberapa prosedur diantaranya  Angiography, pemetaan dan lokasi limfatik, 

identifikasi kelenjar  getah bening, ketepatan margin reseksi  pada tumor, dan 

identifikasi  struktur vital normal. Buku ini berisi informasi prosedur medis 

penggunaan ICG, diantaranya adalah :

Aplikasi NIRF dan ICG pada Laparoskopi 

Dengan menggunakan kamera sistim  teknologi terbaru RUBINA, juga dengan 

sumber cahaya khusus penghasil NIR, ditambah dengan telescope khusus 

berfilter fluoresensi ICG, semuanya produksi dari perusahaan terdepan dalam 

pengembangan minimally invasive surgery KARL STORZ. 

Lymph node detection 

Biopsi Sentinel Lymph Node (SLB)  memungkinkan akses yang selektif  dan 

minimal untuk mengevaluasi status keganasan kelenjar getah bening regional. 

Pada SLB ini terlihat adanya penurunan mortalitas dibandingkan dengan  

metode diseksi menyeluruh. Metode lama menggunakan radionuclelides/blue 

dye yang walaupun cukup sensitive, namun  dapat menyebabkan penigkatan 

risiko terjadinya anafilaksis. 

Penggunaan  ICG-NIRF dapat dijadikan alternatif baru untuk memvisuali-

sasikan dan navigasi transkutan dan lymph vessel. Teknik ini juga dinamakan 

sebagai  fluorescence image-guided surgery  (FIGS). Penggunaan metode ini 

mencapai tingkat deteksi yang tinggi dan tingkat sensitivitas yang  baik.

Buku 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 yang akan dilakukan 

oleh dokter. <GP
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NEAR-INFRARED ENDOSCOPY
WITH INDOCYANINE GREEN IN

OTOLARYNGOLOGY

Penulis :

Florian SCHMIDT

Orlando GUNTIAS LICHIUS

Penerbit :
KARL STORZ-ENDOSKOPE

Buku ini menjelaskan mengenai sistem otolaryngology dengan 

NIR/ICG Endoskopi. Dengan perkembangan teknologi di dunia 

otolaryngology sehingga ditemukan prosedur minimal invasive surgery, 

yang memudahkan akses pada kepala-leher, dan dengan NIR Fluorensce 

menggunakan Indocyanine Green (ICG) sehingga memungkinkan menjadi 

dasar pengambilan keputusan dokter dan pengambilan sampel jaringan untuk 

analisis histopatologi sehingga dapat mendeteksi dini tumor serta dapat 

mengidentifikasi antara tumor ganas (malignant) dan tumor jinak (benign) 

dengan ruangan dimensi yang kecil antara daerah kepala, terutama pada 

laring dengan akurasi yang tinggi sehingga reseksi mengambil sedikit mungkin 

mukosa yang sehat dan mempertahankan fungsi maksimal. 

NIR/ICG endoscopy sangat mudah untuk digunakan dan aman untuk pasien. 

Prosedur untuk cairan ICG adalah beberapa menit setelah injeksi pewarna 

pada pembuluh darah, gambar fluorensce stabil yang tetap terlihat hingga 15 

menit selama endoscopy, beralih antara gambar cahaya putih dan gambar ICG 

dan membandingkan gambar, sangat membantu membedakan antara tumor, 

peradangan perifokal, dan mukosa normal. 

Pembahasan pada buku ini dimulai dari perkembangan teknologi untuk 

mendeteksi kanker hingga ditemukan metode ICG, sejarah dari ICG pada 

endoksopi, serta penggunakan klinis pada ICG endoscopy, Pada bab terakhir 

buku ini, diberikan contoh-contoh mengenai ICG endoskopi sehingga 

menambah referensi pada saat akan melakukan tindakan menggunakan cairan 

ICG. <AV
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Shifting Color Technology pada
Camera System IMAGE1 S

Dalam beberapa tahun terakhir, 

apa yang disebut “Endoskopi 

Biologis” mendapatkan 

peran penting sebagai metode non-

invasif untuk evaluasi perubahan 

pra-neoplastik dan neoplastik 

pada mukosa Saluran Pencernaan 

Atas (UADT), dengan tujuan untuk 

memprediksi hasil pemeriksaan 

histologis. Istilah “Endoskopi 

Biologis” hanya mewakili referensi 

umum dari berbagai teknik endoskopi 

(beberapa dikembangkan bahkan 

lebih dari 40 tahun yang lalu) dapat 

dikumpulkan dengan cara yang 

interaktif. Olympus NBI System 

yang terbaru dari teknik “Endoskopi 

Biologis” telah diperkenalkan di 

otorhinolaringologi sudah 15 tahun 

yang lalu. Alasan utama metode ini 

bukanlah evaluasi neoplasma itu 

sendiri tetapi untuk vaskularisasi 

Karl Storz memiliki platform Teknologi IMAGE1 S™ yang dimana terdapat 
S-Technologies (CLARA, CHROMA, CLARA + CHROMA, SPECTRA A dan SPECTRA 
B). Keunggulan yang dimiliki Teknologi IMAGE1 S™ ini dilakukan penelitian oleh 
Para Ahli untuk membandingkan S-Technologies pada IMAGE1 S™ dengan Sistem 
NBI pada laringologi yang diterbitkan oleh Prof. Pavel Kominek, Departemen 
Otolaringologi dan Bedah Kepala dan Leher, Rumah Sakit Universitas Ostrava, 
Republik Ceko.

itu sendiri. Dengan mengevaluasi 

pola neoangiogenetik di dalam 

dan di sekitar lesi target, NBI dapat 

secara efektif mengatasi sebagian 

besar batas noda supravital dan 

autofluoresensi, dengan pengurangan 

yang signifikan dalam jumlah positif 

palsu.

Berikut merupakan Laporan Ilmiah 

Para Ahli mengenai perbandingan 

IMAGE1 S™ dan NBI System :

Imaging Technology
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Lesi prakanker dan kanker pada laring menunjukkan 

neoangiogenesis yang signifikan sebagai perubahan 

mikrovaskuler epitel dan subepitel. Tidak ada keraguan 

bahwa verifikasi histologis diindikasikan secara mutlak 

untuk kasus-kasus dengan kemungkinan keganasan 

yang tinggi. Di sisi lain, lesi lain (misalnya leukoplakia, 

dll.) dapat tetap stabil selama berbulan-bulan atau 

bahkan bertahun-tahun, dan pengobatan konservatif 

atau watch-and-wait policy menguntungkan mereka 

yang memiliki risiko keganasan rendah. Kadang-kadang 

sangat sulit untuk menentukan pasien dan lesi apa yang 

harus diperiksa secara histologis atau tidak dengan 

anestesi umum karena perubahan dalam arsitektur 

neoangiogenesis yang khas untuk lesi ganas tidak terlihat 

dalam cahaya putih. Itulah sebabnya metode endoskopi 

lanjutan disebut “Endoskopi Biologis” (misalnya NBI, 

autofluoresensi, endoskopi kontak dengan pewarnaan 

jaringan vital, confocal endomicroscopy dll.) digunakan 

untuk mendeteksi perubahan tersebut. NBI (Narrow Band 

Imaging, Olympus Corp., Tokyo, Japan) memiliki aplikasi 

luas dalam otorhinolaryngology untuk pemeriksaan pra-

operasi dan perioperatif dan efektif untuk tindak lanjut 

pasien dengan kanker THT setelah perawatan bedah dan / 

atau kemoradioterapi.

Teknologi IMAGE1 S™ (KARL STORZ, Tuttlingen, 

Jerman) adalah teknik digital baru yang digunakan 

untuk meningkatkan pemrosesan ulang visual-digital 

endoskopik, berdasarkan pemisahan spektral dari 

rekaman dalam sistem kamera definisi tinggi. IMAGE1 

S™ meningkatkan tampilan permukaan mukosa, 

dan arsitektur vaskular epitel ditandai dengan lima 

rentang spektral yang ditentukan (CLARA, CHROMA, 

CLARA + CHROMA, SPECTRA A dan SPECTRA B). 

Meskipun endoskopi NBI telah umum digunakan dalam 

dekade terakhir dan direkomendasikan secara luas, 

pengalaman awal dengan IMAGE1 S™ lebih terbatas, 

karena sangat sedikit artikel yang telah diterbitkan untuk 

membandingkan kedua metode tersebut.

Alasan Perbandingan Kedua Metode

Alasan mengapa kami ingin membandingkan kedua 

metode investigasi itu karena praktis. Kami memiliki 

pengalaman selama enam tahun menggunakan teknologi 

NBI dan endoskopi fleksibel untuk evaluasi lesi laring pada 

departemen pasien rawat jalan kami. Namun demikian, 

teknologi ini tidak tersedia di ruang operasi klinik kami, 

di mana operasi dilakukan dengan bius total. Kita dapat 

menggunakan sistem IMAGE1 S ™ hanya untuk evaluasi 

lesi selama pembedahan. Pertanyaannya adalah apakah 

kedua teknologi tersebut dapat dibandingkan dan apakah 

mungkin untuk mengevaluasi lesi laring dengan sistem 

IMAGE1 S ™ dan apakah kita dapat mengandalkannya.

Metode

Pasien dengan lesi laring yang berbeda diperiksa 

menggunakan endoskopi fleksibel definisi tinggi 

dengan NBI 3,9 mm dengan anestesi lokal di bagian 

rawat jalan. Setelah endoskopi NBI semua pasien 

menjalani laringoskopi langsung, dan pola mikrovaskuler 

dievaluasi menggunakan modalitas CLARA + CHROMA 

dan SPECTRA B dari sistem peningkatan IMAGE1 S™ 

dengan endoskopi rigid 30° 4mm dengan anestesi umum. 

Kemudian biopsi yang ditargetkan dari lesi diambil. 

Evaluasi untuk neoangiogenesis dilakukan di bawah NBI 

serta endoskopi IMAGE1 S™, pola vaskular di tengah 

dan di sekitar lesi laring dianalisis dan diklasifikasikan 

menurut pedoman deskriptif perubahan vaskular oleh 

Arens et al. Pemeriksaan NBI dan endoskopi IMAGE1 

S™ dilakukan oleh 3 orang Dokter THT berpengalaman 

dan dibandingkan dengan 4 kolompok hasil histologis (I - 

Benign Lessions, II – Recurrent Respiratory Papilomatosis, 

III – Low Grade Dysplasia, IV – Severe Dysplasia + 

Carcinoma in Situ + Invasive Squamous Cell Carcinoma).

Hasil

73 pasien dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil tersebut 

menegaskan kesepakatan yang kuat antara penilaian 

histologis dan NBI (81,43%) serta IMAGE1 S ™ (81,16%). 

Laryngeal Benign, Premalignant and Malignant Lessions – Comparison of IMAGE1 S™
and NBI System

P. Kominek, L. Stanikova, Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery,

University Hospital Ostrava, Czech Republic.

Imaging Technology
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Tingkat persetujuan antara metode endoskopi adalah 

92,54% - kedua metode pencitraan endoskopi tidak 

berbeda secara signifikan satu sama lain. Menurut kami, 

dampak terbaik bagi kami memiliki teknologi visualisasi 

CLARA + CHROMA dan SPECTRA B.

Kesimpulan 

Videoendoskopi NBI dan metode endoskopi IMAGE1 

S™ dapat dibandingkan dalam deteksi dan analisis 

neoangiogenesis superfisial yang khas untuk lesi jinak dan 

juga untuk perubahan prakanker atau kanker.

Leukoplakia pita suara kiri, displasia ringan secara histologis, IMAGE1 S ™:

a = CLARA + CHROMA, b = SPECTRA B

Lampiran

Squamocelluler Carcinoma pada pita suara kiri, detail IMAGE1 S™ dan batas tumor lebih terlihat:

a = CLARA + CHROMA, b = SPECTRA B

Granuloma jinak. Rincian IMAGE1 S ™: a = CLARA + CHROMA, b = SPECTRA B

a. b. 

a. b. 

a. b. 

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

<DA

Imaging Technology

Edisi 05 • 202240



The New DrillCut-X® II-35
yy With up to 35,000 rpm
yy One handpiece for shaver blades and sinus burrs

E
N

T 
10

9 
2.

0 
12

/2
01

9/
A

-E
-I

D

PT Advance Medicare Corpora, Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok D 8-10, 
Jl Gajah Mada 3-5, Jakarta 10130, www.advancemedicorp.com

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany, 
www.karlstorz.com



1. Introduction

EPSIT adalah teknik prosedur Minimal Invasive Surgery 

yang berfungsi untuk terapi dari penyakit Sacrococcygeal 

Pilonidal dan penyakit yang terus berulang

Tujuan teknik ini adalah meliputi :

• Mentukan daerah infeksi dengan tepat (meliputi saluran 

sinus).

• Menjaga are agar tetap besih dan terbebas rambut.

• Memastikan infeksi Pilonidal Sinus terkuras dengan 

sempurna.

Serupa dengan VAAFT, prosedur EPSiT memiliki 2 phase 

yaitu phase Diagnosis dan phase Operasi. Dan memiliki 

luka operasi yang minim sehingga membutuhkan satu atau 

dua insisi(sayatan) 3-4 mm dan umumnya sembuh dengan 

hasil yg lebih astetic. Tingkat pendarahan pasca operasi 

sangat minim karena penglihatan langsung sehingga 

memiliki ketelitian sebelom fistuloscope di keluarkan di 

akhir operasi. EPSit umumnya di lakukan dengan bius 

local dan ini juga berlaku untuk kasus pilonidal yg lebih 

complex. Kadang-kadang pasien di beri obat penenang jika 

dibutuhkan, dan biasanya mereka sadar kembali setelah 

beberapa jam setelah operasi. Dan memulai kembali 

aktifitas sehari-hari, bekerja, sekolah sehari pasca operasi. 

Penggantian perban biasanha tidak menimbulkan rasa sakit 

sehingga bias di lakukan sendiri oleh pasien itu sendiri atau 

orang terpercaya yg biasa menangani tersebut.

2. Peralatan, instrument, dan asesoris pembedahan

Spesifik set instrument dan alat videoendoscopic di 

gunakan juga untuk Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment 

(EPSiT), berikut nama komponen yg digunakan :

• Tower Camera System endoscopic ( Gambar 2.1 )

• EPSiT set rekomendasi

o Fiberoptic Fistuloscope ( Gambar 2.2a)

o Monopolar electrode ( Gambar 2.2b)

o Sikat kecil (Gambar 2.2c)

o Optical forceps (Gambar 2.2d)

3. Setup Ruang Operasi dan Posisi Pasien

Fistuloscope dengan fiber light transmition terhubung 

dengan working chanel untuk saluran irigasi. Panjang batang 

fistuloscope 18 cm. dan dengan panjang handle 14 cm.

Fiberoptic Fistuloscope di design special dengan handle 

bertujuan untuk memudahkan melepas dan memutar 

hingga 180° posisi ke arah jam 11 atau ke jam 1 ( Gambar 

2.3 ) sehingga mudah di pegang dan diarahkan, misalnya, 

saat fistuloscope inin disejajarkan  pada sudut yg tajam, 

hamper bersinggungan dengan luas permukaan tempat 

operasi. 

Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment
(EPSiT)

Gambar 2.1 Tower Camera System

Proctology
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Gambar  2.2 Instrumen set Rekomendasi EPSiT

Semua pasien di sarankan untuk mencukur rambut pada 

bagian sacrococcygeal 1 jam sebelum operasi. 1 kali dosis 

antibiotic di berikan 30 menit sebelum memulai tindakan 

operasi EPSiT. Pasien di letakan dalam posisi prone di atas 

meja operasi, dan bokong nya di bentangkan dengan pita 

perekat. Dalam kasus infeksi yang meluas ke perineum, 

kaki sedikit di abduksi, dan posisi pisau lipat lebih disukai. 

Anastesia ini umumnya digunakan pada kasus kasus serius 

atau kompleks. (Gambar 2.4).

Dalam persiapan operasi pertama-tama fiberoptic fistu-

loa scope dihubungkan dengan unit POWER LED 300 

dengan light cable yg berfungsi untuk mentransmisikan 

pencahayaan. Kemudian selang stering di sambungkan 

dengan wadah penampung atau bag cairan 3000 ML  untuk 

irrigasi yang di hubungkan pada luer stopcocks. 

4. Teknik 

Seperti yg disebutkan diatas, EPSiT memiliki 2 fase yaitu 

fase diagnostic dan fase operasi.

Gambar 2.3 handling fistuloscope diputar searah jarum jam
atau berlawanan jarum jam.

Gambar 2.4 anastesia local

Gambar 2.5 Perbandingan Kasus Sacrococcygeal Pilonidal  

Proctology
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A. Fase diagnostic

Gambar dari fase ini bertujuan untuk menentukan luas 

spasial sinus pilonidal serta untuk mendeteksi saluran 

sinus sekunder. Selain itu  untuk memeriksa setiap 

mbagian rambut di area sacrococcygeal. Setelah anastesi 

local diberikan kurang lebih 5 menit, buat 1 atau 2 sayatan 

di area sacrococcygeal yang terkena penyakit, baik dengan 

biopsy atau dengan elektode ( gambar 2.6) 

Sayatan umumnya memiliki ukuran diameter 4 atau 5 

mm. Bersamaan dengan lateral saluran fistula, sayatan di 

lakukan oleh para median. Jika terlihat banyak rambut pada 

alubang fistula, itu dapat di cabut dengan REDDICK OLSEN 

forceps. (gambar 2.7). baik hidrogen peroksida maupun 

metilen biru tidak disuntikan, karena EPSiT menghilangkan 

hal tersebut untuk hasil prosedur yang baik. 

Masukan fiberoptic fistuloscope melalui sayatan yg 

telah dibuat dan gunakan aliran cairan irigasi (glycine 

dan mannitol 1 %) ( gambar 2.8). jumbai rambut dan 

saluran sekunder atau fistula semua nya akan terlihat yg 

divisualisaikan pada layar video. (gambar 2.9a,b).

Gambar 2.6

Gambar 2.7 pencabutan rambut di area sacrococcygeal.

Orientasi perlu dipertahankan saat melakukan operasi 

sinus pilonidal. Jika muncul kebutuhan untuk beralih ke 

pembedahan memerlukan fiberoptic fistuloscope  untuk 

disejajarkan ke area sacrococcygeal, handle yang dapat 

dilepas dan diputar 180°.

Gambar 2.8 fiberoptic fistuloscope dimasukan melalui
sayatan kecil

Gambar 2.9 area infeksi dan jumbaian rambut tampil
pada layar monitor. 

B. Fase Operasi

Tujuan pengobatan sebagai berikut :

• Menghilangkan semua rambut

• Menghilangkan semua jaringan yg terinfeksi pada area 

pilonidal.

• Menghilangkan sisa-sisa nekrotik

Ketika obturator telah dilepaskan, masukan optical forceps 

ke  working channel pada fiberoptic fistuloscope ( gambar 

2.10a.b).

Gambar 2.10 optical faorceps di masukan melalui working 
channel pada fistuloscope.
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Sangat penting bahwa setiap rambut di area yg terinfeksi 

di hilangkan, karena ini sangat penting untuk proses 

penyembuhan dan pencegahan penyakit berulang. 

Mengingat adanya rambut disarankan terlebih dahulu 

menghilangkan beberapa jumbai rambut dengan forceps 

Reddick Olsen yang di masukan langsung melalui sayatan 

dan kemudian menyelesaikan penghilangan secara 

endoscopic melalui fiberoptic fistuloscope. (Gambar 2.11). 

Manipulasi bedah harus dilakukan dengan sangat hati-hati, 

selalu diingat bahwa setiap pecah yang tidak disengaja 

di area yg terinfeksi dapat membahayakan hasil operasi. 

Gambar 2.11 menghilangkan rambut melalui endoscopic

Gambar 2.12 monopolar electrode masuk working channel 
fistuloscope

Aliran irigasi adalah kunci u tuk mempertahankan kondisi 

agar tampilan optimal. 

Setelah area yang terinfeksi benar-benar terbebas dari 

rambut, electrode monopolar dihubungkan ke gerator 

dan dimasukan ke melalui working channel. Maka ujung 

elektroda berbentuk bola muncul terlihat  dibagian bawah 

layar monitor setelah masuk ke working channel. (gambar 

2.12a.b)

Setiap jaringan granulasi harus di coagulase, termasuk 

saluran sinus sekunder atau fistula. Setelah itu sinus 

dibersihkan dari necrotic dengan sikat endoscope yg 

dimasukan melalui working channel fistuloscope. A 

Volkmann spoon juga bisa dapat digunakan. (Gambar 

2.13a.b).

Penting untuk menjaga keluaran aliran irigasi selama 

prosedur tindakan. Ini membantu untuk membersikan 

atau menjernihkan tampilan gambar ketika tindakan 

operasi dan memastikan nekrotik sudah dibersihkan 

melalui sayatan. Pada akhir fase operasi, kehati-hatian 

diberikan untuk memberikan hemostasis yang akurat. 

Elektroda frekuensi tinggi, yang dimasukan melalui 

working channel fistuloscope digunakan untuk koagulasi 

untuk memberhentikan pendarahan. Setelah pembedahan 

selesai, memiliki hasil estetik biasanya berupa insisi atau 

sayartan 3 – 5 mm di area sacrococcygeal. Mengingat area 

infeksi yg lebih luas, sayatan ganda mungkin diperlukan, 

biasanya dua atau lebih, tetapi dengan ukuean sayatan 3 – 

5 mm. (Gambar 2.14a-c)

5. Kesimpulan 

Keuntungan dari teknik tradinional EPSiT terbukti. Penting 

untuk operasi sinus pilonidal endoskopi adalah melihat 

langsung. Mirip dengan VAAFT, luka bedah yang dihasilkan 

minim biasanya berukuarn masing-masing tidak lebih dari 

4 atau 5 mm. keuntungan penting yang lain nya area infeksi 

benar-benar dirawat dari dalam dengan bantuan endoscopic 

setiap rambut dapat dihilangkan yg merupakan factor 

penting dalam proses penyembuhan. Manfaat lain bagi 

pasien dalam masa tindak lanjut adalah tidak memerlukan 

perawatan jalan rumah sakit lagi untuk perawatan luka. 

Diberikan kursus pasca operasi, pasien biasanya dirawat 

dirumah dengan menyuntikan 5 ml larutan garam melalui 

luka kecil dua kali sehari tanpa menimbulkan rasa sakit. 

(Gambar 2.15)

 

Gambar 2.13 menghilangkan nekrotik dengan menggunakan 
endobrush

Gambar 2.14 Hasil akhir sayatan.
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Gambar 2.15 pasca operasi menyuntikan cairan 5 ml larutan 
garam dua kali sehari

Sayatan bedah harus dibiarkan terbuka selama kurang 

lebih 3 minggu normalnya agar benar-benar kering. Pada 

gambar 2.15a menunjukan bagaimana jarum suntik di 

arahkan ke sayatan  dan kemudian larutan garam disuntikan 

ke dalam luka sambal memutarnya dengan lembut. 

Dengan tidak adanya komplikasi pasca operasi dan dengan 

kepatuhan pasien, maka pasien dapat melakukan aktifitas 

dan pekerjaan nya sehari-hari pasca hari pertama operasi. 

Umumnya, tidak ada rasa sakit, ataupun jika ada, hanya 

ketidaknyamanan ringan yg dialami setelah prosedur. 

Dalam hal ini, hanya 8 % pasien yang memerlukan 

perawatan analgestik dengan tablet paracetamol yg 

diminumkan. EPSiT umumnya dilakukan hanya sehari dan 

tingkat penyembuhan nya 90-94%. <AS
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1.  PENGANTAR

Video Assisted Anal Fistula Treatment (VAAFT) ditunjukan 

untuk pengobatan bedah perianal fistulas dan penyakit 

berulang.

Visi dari teknik ini :

• Untuk melihat secara tepat sistem anatomy fistula.

• Untuk mengidentifikasi sistem lain atau jaringan rusak.

• Untuk menandai fistula.

• Dan untuk menghilangkan fistula dari dalam.

Akhirnya, Ahli bedah perlu memilih yang terbaik yang lebih 

tertutup dan kedap udara dari pembedahan open.

VAAFT memiliki 2 fase, fase diagnostic dan fase operasi. 

Diantara keuntungan terbesarnya dari teknik ini adalah 

Video Assisted Anal Fistula Treatment 
(VAAFT)

minim resiko pasca operasi fecal incontinence dan hanya 

melukai sedikit pada bagian perianal. Keunggulan ini 

menjadi salah satu peran utama pada pasca operasi khusus 

nya pada kepuasan pasien dan keselamatan hidupnya.

2.  Peralatan Bedah, Instrument, dan Asesoris

Set instrument dan video endoscope yang digunakan 

adalah sebagai berikut :

• Set Tower peralatan minimal invasif surgery (Fig.1.1)

• VAAFT set, terdiri dari :

	 	Fiberoptic Fistuloscope (Fig.1.2a)

	 	Monopolar Electrode yg dihubungkan dengan alat 

elektro surgery (ESU) (Fig.1.2b)

	 	Fistula brush (Fig.1.2c), dan

	 	Optical forceps (Fig.1.2d)

Pada fistuloscope terdapat fiberoptic untuk menghantarkan 

cahaya, working chanel untuk tempat masuknya instrument, 

chanel irigasi. Fistoloscope memiliki panjang 18 cm, dan 

selubung nya dengan panjang 14 cm.

Figure 1 1 Set Tower Video Assisted Anal Fistula Treatment
(KARL STORZ, Germany).

Figure 1 2 Fiberoptic Fistuloscope (a), Monopolar electrode (b), 
Fistula brush (c), dan Optical forceps (d).
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3. Persiapan Ruangan Operasi dan Memposisikan Pasien

Pada umumnya posisi pasien diletakan pada posisi 

lithotomy, dan menentukan sayatan pisau sebelum 

mengetauhi letak fistula. Operasi dapat dilakukan dengan 

pembiusan umum. 

Persiapan pembedahan, pertama hubungkan fiberoptic 

fistuloscope dengan sumber cahaya (KARL STORZ POWER 

LED 300) mengunakan kabel fiberoptic. Kemudian gunakan 

selang steril yang dihubungkan dengan wadah penampung 

berisi cairan (glycine dan mannitol 1 %) untuk irigasi dan 

disambungkan pada stopcock pada fiberoptic fistuloscope. 

 

4. Teknik Operasi

VAAFT (Video Assisted Anal Fistula Treatment) terdiri dari 2 

fase, yaitu fase diagnostic dan fase operasi.

A. Fase Diagnostic

Fase diagnostic adalah fase pertama untuk menetukan 

fistulous dan mendiagnosa adanya masalah pada jaringan. 

Dan diperlukan ketepatan diagnosa internal fistulous 

opening. 

Buat sayatan untuk jalan masuknya fistuloscope pada 

external opening. Selalu gunakan cairan irigasi  glycine 

dan mannitol 1% pada saat operasi external fistula 

opening untuk memastikan agar video tetap terlihat jelas 

(Fig 1.4). Selama fase diagnostic gunakan obturator untuk 

memudahkan jalan masuk fistuloscope (Fig 1.5). Kemudian 

ujung obturator akan terlihat pada posisi di jam 6 layar 

Figure 1 3 Skema diagram perianal fistula dengan external dan 
internal opening.

monitor. Dan menjaga selama prosedur pembedahan. 

Banyak serpihan jaringan yang menggangu sistem fistula 

maka harus di hilangkan dengan menggunakan optical 

forceps yang dimasukan pada working chanel pada 

fistuloscope.

Figure 1 4 Gambar Fase Diagnostic. Fistuloscope dimasukan 
melalui externa opening.

Figure 1 5 Gambar Obturator pada posisi jam 6
seperti setengah bulan.

(Gambar 1.6) perbesaran fistuloscopic dengan menggunakan 
fistuloscope melalui external opening.
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Saat masuk ke fistula maka muncul jalan pada screen 

monitor, kemudian phase fistuloscopic (fistuloscopy) 

dimulai. Untuk mencegah pecahnya jalur fistulous, hanya 

laki-laki yang menekan fistuloscope saat kecepatan pelan. 

Batang dari fistuloscope di design fix berfungsi untuk 

meraba seperti jari saat dimasukan kedalam canal anal. 

Digerakan perlahan untuk menemukan jalan keluar fistulos. 

Manuver ini dapat ditampilkan untuk meningkatkan 

fasilitas dari fistuloscope, terutama pada jalur bengkok atau 

tapal kuda fistulas. Relaksasi otot pada sekitaran jaringan 

dengan anathesia umum sangat membantu manufer. Itu 

adalah kunci penting harus diperhatikan pada saat operasi 

ada atau tidak nya masalah dari abcess (Bisul). 

Gambar terbaik dari dinding fistula dan secondary tract 

di dukung dengan cairan irigasi (Glycine dan Mannitol) 

yang mengalir secara continous. Terindikasi pada Internal 

opening (Gambar 1.7a). Ikuti insersi dari anal retractor, 

cahaya akan keluar dari ujung fistuloscope untuk 

meberikan pencahayaan sehingga terlihat mucosa. Saat 

lensa terhalang oleh mucosa, solusinya gunakan irigasi 

untuk membersihkan ( gambar 1.7b ). Hal tersebut terjadi 

hampir 70% kasus pada pasien dari perianal fistula surgery, 

Internal opening bisa sangat sempit atau buntu kerna 

jaringan scar. Dalam situasi seperti itu jarang-jarang terjadi 

hampir 30% kasus ( Gambar 1.7c). Efek transiluminasi 

dapat di atur untuk mengatur intesitas cahaya pada ruang 

operasi. 

(Gambar 1.7) Pemeriksaan Internal opening

Dalam hal apapun, Direkomendasikan agar dipasang 

2 jahitan di kedua sisi internal opening guna sebagai 

penahan. Hal ini juga di anjurkan pada kasus dimana di 

curigai terjadi penyempitan atau terhalang. Jika diperlukan 

tanda jahitan berfungsi sebagai backup untuk merelokasi 

selama prosedur (Gambar 1.9a-c).

(Gambar 1.9) 2 Jarum di tempatkan pada salah satu bagian dari 
internal opening untuk memisahkan. Pada phase operasi, gunakan 
alat bantu cocor bebek untuk menarik agar jarum dapat masuk.
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B. Phase Operasi.

Tujuan pada phase ini adalah :

• Pengangkatan fistula dari dalam

• Pengakatan jaringan nectrotic, dan 

• Penutupan dari internal opening. 

Setelah obturator dari retrktor dilepas, elektroda 

monopolar dimasukan ke working channel. Dan generator 

electrosurgical High-frequency di hubungkan ke elektroda. 

(Gambar 1.10a-c)

(Gambar 1.10) Elektrode Monopolar dimasukan melalui
working channel.

Dimulai dari distal, dekat dengan bukaan bagian dalam, 

gunakan elektrode electrosurgical HF dan selalu dibawah 

kendali endoskopic, untuk mengcoagulasi dan dengan 

demikian memotong dinding internal dari saluran fistula. 

Ini dilakukan dengan teknik retrograde menggunakan 

fistuloscope sedikit demi sedikit dan secara berulang kali 

memutar elektroda untuk memastikan bahwa seluruh 

lingkar dalam lumen terkoagulasi. Fistula sekunder dan 

rongga abses sangat sering terlihat dalam kasus fistula 

kompleks, juga terkoagulasi dibawah panduan visual. 

Semua sisa-sisa necrotic dibersihkan dengan sikat 

endoskopi yang di masukan melalui working channel pada 

fistuloscope (gambar 1.11 a-b ). Dan dengan aliran irigasi 

yang mengalir secara kontinus guna untuk membersihkan 

sisa necrotic.

Pada titik ini, fistuloscope di lepas. Kemudian setelah itu 

langkah selanjutnya, internal opening harus di tutup. Para 

ahli bedah perlu mmilih metode yang cocok untuk menutup 

lubang internal . yang akan dibahas secara terpisah, karena 

ada beberapa persepsi kontroversi mengenai literatur pada 

metode berikut untuk menutup obukaan internal.

Linear atau Semicircular Stapler

Pada pasien yang sebelum nya tidak memiliki riwayat 

operasi anorectal, lapisan saluran mucosa anus atau ujung 

rectum dan tidak ada bekas luka. Dalm kasus ini mucosa 

dapat dengan mudah diangkat dengan menarik 2 jahitan 

penahan yang ditempatkan di kedua sisi internal opening 

pada fase diagnostic. Pada saat menarik maka akan 

menghasilkan tonjolan seperti gunung berapi setebal 2 

cm. sehingga Linear Stapler diaplikasikan untuk menutup 

internal opening dengan jahitan hermetis. Dalam praktik 

klinis nya penutupan jahitan seperti ini ada sekitar 15% 

kasus, yang efektif dan berhasil dicapai. Resiko komplikasi 

pasca operasi yang minim terkait dengan jahitan mekanis, 

interkontinensia fese atau kotoran, mengantisipasi 

kemungkinan yg dapat terjadi, nyeri pasca operasi pada 

jahitan saluran anrectal.

Gambar 1. 11 elektrode monopolar dimasukan melalui
working channel.

Gambar 1.12 Semicircular stapler digunakan untuk menutup the 
internal opening. Berdasarkan posisi letak dari internal opening, 
linear stapler juga dapat digunakan untuk tujuan itu.

Advancement flap

Pada pasien dengan riwayat dari beberapa prosedur bedah 

perianal fistula yang terlihat pada jaringan di sekitar lubang 

internal sclerotic dan indurasi. Oleh karena itu penggunaan 

jahitan mekanis bukan pilihan yang layak. Dalam kasus 

seperti ini, setelah pengangkatan seluruh jaringan parut, 

perbaikan flap adalah pilihan yang terbaik ( Gambar 1.13 ). 
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Gambar 1.13 Advancement flad dapat dilakukan ketika bagian 
internal opening sclerotic dan banyak jaringan indurasi. 

Pengunaan bio absorber (xenongraft)

Dua metode lain yang baru di usulkan untuk menutup 

internal opening, adalah jarring bio absorber dan pengunaan 

dermis autologous. Penggunaan jarring absorber 

(xenongraft yang terbuat dari bovine pericardium), yang 

dipasang di antara mukosa dan lapisan otot internal, dan 

telah terbukti menghasilkan hasil yg sempurna. Setelah 

jaringan parut di sekitar lubang fistula diangkat, sayatan 

mukosa di buat. Mukosa di tinggikan untuk melihat lapisan 

otot internalyang didasari dengan pembukaan internal. 

Sebagian jarring biologis dipotong sesuai area yg cacat. 

Mesh direntangkan dengan hati-hati pada lapisan otot  

dan di jahit 3 santai 4 jahitan untuk nantinya difiksasi dan 

kemudian di jahit untuk menyelesaikan perbaikan mukosa. 

Autologous dermis graft

Setahun yang lalu, kami telah mengusulkan tambahan 

untuk menutup internal opening. Mempertimbangkan 

efek kulit yng dibuat di sekitar bukaan ekternal pada fase 

awal operasi untuk akses fistuloscope, cangkok dermis 

autologous diambil dari bagian terluar dari bukaan 

ekternal (Gambar 1.5a). Mukosa diinsisi pada pembukaan 

internal dan ditinggikan untuk melihat lapisan otot bagian 

dalam. Satu kali jahitan untuk cangkok dermis (Gambar 

1.15b) yang kemudian diikatkan di atas lapisan otot bagian 

dalam tepat pada bukaan bagian dalam (Gambar 1.15c-d). 

cangkok dermis yang baik berfungsi sebagai penghalang 

dan scaffold (rangka) untuk perbaikan jaringan, kedap 

udara. Mukosa di tutup dengan beberapa jahitan.

  

Gambar 1.14 sebuah mesh absorbable diletakan dan fiksasi 
kedalan antara mukosa dan internal muscle.

5. Kesimpulan 

Keuntungan dari VAAFT sudah jelas. Kunci untuk memulai 

teknik ini adalah penglihata langsung terutama  dalam 

pengelolaan fistula yg kompleks. Jika dibandingkan dengan 

teknik tradisional, VAAFT yg pertama menghasilkan minim 

cidera perianal, dan kedua sangat efektif untuk mencari 

lokasi pembukaan internal ( yang sangat penting dapam 

operasi fistula perianal ). Aspek utama dari teknik ini adalah 

perawatan dari dalam, olehkarena itu hampir tidak ada 

kerusakan pada anal yg dapat disebabkan. Oleh karena itu 

memiliki resiko minimal pasca operasi. 

Ditangang seorang ahli bedah menggunakan VAAFT pada 

prinsipnya, tidak perlu mengetahui terlebih dahulu lokasi 

dana rah saluran fistula – dalam kaitannya dengan sphincter 

anal external seperti yg dideskripsikan : inter sphincteric, 

trans sphincteric, supra sphincteric, atau extra sphincteric, 

karena itu tidak berfungsi saat operasi dari dalam. 
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Terlebih lagi pasein tidak perlu mengunjungi klinik atau 

pusat perawatan untuk rawat jalan (yang menyakitkan 

pasca operasi tradisional). Mengingat luka bedah minimal 

yang dihasilkan, penggantian balutan pasca operasi 

dan perawatan luka dan pembersihan dengan larutan 

garam, dapat dilakukan dirumah. Jika tidak ada komlikasi 

Gambar 1.15 cangkok dermis diambil dari kulit bagian terluar ekternal opening.

pascaoperasi dan kepatuhan pasien, pasien dapat 

beraktifitas seperti biasa setelas 3 minngu pasca operasi 

atau bahkan bisa lebih cepat jika pekerjaan nya yg minim 

pergerakan. VAAFT umumnya dilakukan dalam 1 hari 

operasi atau  dengan rawat inap semalam setelah operasi 

jika memiliki diagnose yg lebih komplek. <AS
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Urology

Prosedur pembedahan berkembang pesat hingga 

menjadi pembedahan dengan minimal yaitu kita 

kenal sebagai MIS (Minimal Invasif Surgery). Salah 

satunya dari prosedur MIS tersebut merupakan prosedur 

ECIRS (Endoscopic Combined Intrarenal Surgery) 

merupakan  prosedur yang dilakukan pada bagian  upper 

tract. Prosedur ini merupakan prosedur yang advance 

untuk dilakukan oleh urolog dengan menggabungkan dua 

prosedur yang menggunaan rigid dan flexible endoscope.

Kedua prosedur itu adalah PCNL (Percutaneous 

Nephrolithotomy) dan RIRS (Retrograde Intrarenal 

Surgery). Sebelum kita memulai bagaimana mengenai 

ECIRS, pertama kita bahas apa itu PCNL dan apa itu RIRS.

Perama dari kedua prosedur tersebut adalah PCNL atau 

(Percutaneous Nephrolithotomy) merupakan gold standart 

dalam penanganan kasus batu ginjal yang kompleks. Kedua 

yaitu RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery) merupakan 

prosedur minimal invasif untuk melakukan operasi dalam 

ginjal dengan fleksibel ureteroskop melalui saluran kemih 

dengan cara kerja alat ini adalah dengan  dimasukkan 

melalui urethra lalu ke kandung kemih, kemudian melalui 

ureter sampai ke posisi dalam ginjal.

ECIRS
(Endoscopic Combined Intrarenal Surgery)

ECIRS  dalam  sejarahnya  secara  singkat  pada  tahun  

1976  oleh  Fernstrom  dan Johansson  diperkenalkan  

dengan  posisi  prone  yang  dilakukan  oleh  radiologist  

untuk membuka   akses   ke   ginjal   kemudian   urologist 

mengikuti  cara  ini  .  Kemudian  pada  tahun  1990 dikenalkan 

posisi supine oleh ValdiviA-Urla, et al dan pada tahun 

2007 oleh The Galdakao-Modified Supine  Valdivia(GMSV) 

Position  dilakukan modifikasi dengan mengembangkan 

penggunaan posisi supine hingga banyak digunakan oleh 

Pada era modern kini proses pemecahan untuk kasus batu ginjal sangatlah bervariatif. 
Para ahli sudah mengembangkan banyak pilihan dalam penanganan kasus batu pada 
ginjal. Dalam hal ini Urologist yang merupakan dokter dengan spesialis perkemihan 
melakukan dengan cara pembedahan.

Supine Prone

Kelebihan Kelebihan

Durasi operasi lebih pendek Sangat  baik  ketika  ingin  digunakan  
untuk area lumbar

Kekurangan Kekurangan

Pada tahap puncture akan lebih sulit karena
posisi ginjal yang berpindah-pindah

Tidak  sesuai  ketika  ingin  digunakan  
oleh pasien yang obesitas
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Urology

urologist sekarang. Kemudian pada tahun 2008 dilakukan 

dengan modifikasi The Galdakao- Modified Supine 

Valdivia(GMSV).

Dalam hal ini posisi pasien pada tahap awal yang dilakukan 

urologist untuk membuka akses tidaklah menjadi hal yang 

mandatory bisa dengan posisi prone atau supine. Berikut 

adalah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan kedua 

posisi pasien pada PCNL.

Setelah   kita  mengenal  posisi  yang  digunakan   oleh  

urologist  selanjutnya  kita membahas perangkat lainnya 

untuk puncture guide .Umumnya urologist melakukannya 

dengan  dua  cara  yaitu  dengan  menggunakan  USG  

(Ultrasonografi).  atau  dengan  X-Ray (Fluoroscopy).

Pada tahap persiapannya kita membutuhkan peralatan 

dan operator yang lebih kompleks. Dengan melibatkan 2 

operator urologist, 2 set rigid dan flexible endoscope, unit 

pemcah batu (lithotriptor) bisa menggunakan pneumatic 

ultrasound maupun laser, C-Arm atau unit USG, operator 

C-Arm jika menggunakan C-Arm. Tempatkan semua  

peralatan yang akan dipakai dengan mengukur ruang 

operasi agar memudahkan mobilitas urologist dan operator 

lain dalam melakukan tindakan.

USG Guided Fluoroscopy

Kelebihan Kelebihan

Sedikit radiasi Lebih familiar oleh urologist

Aman  untuk  pasien, anak-anak  maupun
wanita hamil

Dengan  cairan  kontras  lebih  menentukan
posisi batu

Biaya dapat berkurang hingga 30% Radio-opaque  calculi  lebih  terlihat  pada
visualisasi

Tidak membutuhkan media kontras

Tidak membutuhan C-Arm

Kekurangan Kekurangan

Bergantung dari keahlian urologist Bahaya dari radiasi X-Ray

Sulit ketika hydronephrosis Membutuhkan unit C-Arm

Sulit untuk melihat dan memanipulasi 
guide
wire

Dengan kesimpulan ECIRS (Endoscopic Combned 

Intrarenal Surgery) dapat menjadi salah satu pilihan untuk 

penanganan batu pada ginjal yang kompleks. Penggunaan 

fleksibel URS selama prosedur PCNL dilakukan dengan 

2 tindakan yaitu aktif dan diagnosa. Prosedur ECIRS 

memberikan hasil Stone Free Rate dengan komplikasi pada 

ECIRS cenderung lebih rendah. <GA
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