Airseal systém je nový, bezventilový insuflační systém, který
umožňuje
stabilní
pneumoperitoneum/extraperitoneum
s
kontinuálním odváděním kouře a recirkulací CO2 v průběhu
výkonu. Cílem je komparativní retrospektivní hodnocení prvních
zkušeností s Airseal systémem při robotických výkonech ve
srovnání se standardním insuflátorem.

Retrospektivně jsme vyhodnotili soubor 101 (23 operací ledviny a
78 operací prostaty) po sobě jdoucích pacientů, kteří podstoupili v
období 4/2016 - 3/2017 na našem pracovišti robotickou resekci
ledviny (RRL) nebo radikální prostatektomii (RRP) s použitím
Airseal systému nebo standardního insuflátoru pod vedením
jednoho operatéra. Hlavními sledovanými parametry byla délka
operačního výkonu a objem použitého CO2. Demografické
charakteristiky obou souborů byly podobné.

Viditelnost s profuzním odsáváním
při používání Airseal systému

Viditelnost s profuzním
odsáváním při používání
standardního insuflátoru

Průměrná délka operačního výkonu se při použití Airseal systému
ve srovnání se standardním insulátorem RRP významně nelišila,
tj. 113 minut (70-180), resp. 109 minut (75-155). Při RRL jsme
zaznamenali při použití Airseal systému statisticky významné
zkrácení operační doby o 23 % oproti standardnímu insuflátoru, t.j.
105 minut (70-130) vs. 137 minut (60-195). Spotřeba CO2 během
výkonu se u obou skupin statisticky nelišila.

RRL [56]
Airseal [11]
Stand. [12]
Věk

60

59

BMI

27,5

28,5

R.E.N.A.L skóre

5a

6a

Velikost tumoru [mm]

20

23

Operační doba [min.]

105

137

Spotřebované množství plynu [l]

423

518

RRP [56]
Airseal [28]
Stand. [28]

Airseal systém umožňuje výrazně komfortnější a bezpečnější
plnění břišní dutiny plynem, zajišťuje lepší přehlednost operačního
pole i při kontinuálním odsávání, snižuje četnost poklesů
nitrobřišního tlaku pod 8 mm Hg a počet přerušení výkonu pro
očištění kamery. Další výhodou je snížení celkové délky operační
doby u náročnějších výkonů. Nevýhodou je finanční náročnost
komponent na jedno použití.

RRP + LAD pelv. [22]
Airseal [10]
Stand. [12]

Věk

62

67

62

63

BMI

28,4

26,4

26,6

28,4

PSA [ng/ml]

6,8

7,6

10,1

11,2

Hmotnost [g]

56

55

66

61

Operační doba [min.]

113

109

161

167

Spotřebované množství plynu [l]

589

632

846

904

