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Úvod
Cílem práce byla objektivizace a hodnocení technických parametrů dvou flexibilních ureterorenoskopů a jejich srovnání
s parametry deklarovanými výrobcem.

Materiál a metody
Hodnotili jsme dva flexibilní ureterorenoskopy - Olympus® URF-P6 a Karl Storz® FLEX X-2. Technické parametry byly získány
z dokumentace výrobce a srovnány s námi zjištěnými hodnotami in vitro (Tab. 1). U každého z ureterorenoskopů byly hodnoceny
konstrukční rozdíly, způsob ovládání a praktické aspekty použití. Dále byla hodnocena aktivní flexe a průtok při prázdném
pracovním kanálu a míra omezení flexe a průtoku při použití nitinolových extrakčních košíků 1,8 a 3,0 Fr a laserového vlákna 220
µm.
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Výsledky

Ve většině parametrů (délka, zorné pole, průměr pracovního kanálu) byli URF-P6
a FLEX X-2 identické. Určité rozdíly jsme našli v délce flexibilní části (7,4 cm u
URF-P6 vs. 6,7cm u FLEX X-2), průměru endoskopu (7,95 Fr vs. 7,5 Fr). Reálná
průchodnost endoskopu při měření pomocí měřítka Cook byla ovšem 9 Fr u obou
endoskopů. Další rozdíl byl v síle a míře flexe distálního konce. Deklarovaných
275° bylo dosaženou u URF-P6, u FLEX X-2 bylo deklarovaných 270°
dosaženou pouze při pasivním ohnutí, aktivně to bylo 255°. Další rozdíly byly
v některých konstrukčních prvcích.
URF-P6 na rozdíl od FLEX X-2
FLEX X-2
URF P-6
umožňuje fixovat ohnutí konce ve
zvolené poloze, obsahuje vestavěný
moiré filtr a rozdílná je i konstrukce
vstupu do pracovního kanálu.

Obr. 5 Měření omezení flexe při použití Dormio
košíčku 1,8 Fr

Obr. 4 Průchodnost při použití měřítka Cook®

Dále jsme měřili omezení flexe a omezení průtoku při použití Dormio košíčku 1,8 Fr,
3 Fr a laserového vlákna 220 µm. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 2. Jistě velmi důležitý
parametr je udržení dostatečného průtoku při zavedeném nástroji.
Při použití nástroje silnějšího než 1,8 Fr průtok významně klesá a nástroj 3Fr
v podstatně zabraňuje průtoku irigační tekutiny. U obou ureterorenoskopů byly zjištěné shodné hodnoty. Pokud jde o omezení flexe, bylo velmi podobné u obou ureterorenoskopů. U URF-P6 jsme pozorovali větší sílu flexe.
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při 80 ml vodního sloupce
pokles při použití Dormio košíčku 1,8 Fr
pokles při použití laserového vlákna 220 µm
pokles při použití Dormio košíčku 3 Fr
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KARL STORZ FLEX X-2
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o 28,8 %
o 84,4 %
o 98,8 %

± 270°
o 7,3 %
o 14,5 %
o 33,1 %

± 255° - 270°
o 11,3 %
o 15,6 %
o 33,3 %

Měřené rozsahy





rozsah pohybu
pokles při použití Dormio košíčku 1,8 Fr
pokles při použití laserového vlákna 220 µm
pokles při použití Dormio košíčku 3 Fr

Tab. 2 Měření flexe a průtoku při užití endoskopického instrumentaria

Závěr
Mezi oběma ureterorenoskopy jsme nenalezli zásadní konstrukční ani jiné rozdíly. Naší snahou bylo shromáždit
maximum možných informací k usnadnění výběru optimálního endoskopu. V obou případech se jedná o moderní
flexibilní ureterorenoskopy malého průměru s dobrou torzní tuhostí pracovní části a flexibilitou distálního konce. Na trh
s flexibilní ureterorenoskopií vstupují i nová technická řešení (chip-on-the-tip technologie, jednorázové ureterorenoskopy), která jistě budou ovlivňovat naše rozhodování o optimálním výběru.
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