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 רקע

 55הרמוניק סקלפל הינו מכשיר אולטרהסוני המשמש לקואגולציה ולחיתוך רקמה. מכשיר זה רוטט בתדר של 
חום מקומי  ליצירתבתדר גבוה  רטטאולטרהסונית עם  אנרגיה חשמלית מותמרת לאנרגיהבדרך זו, קילוהרץ. 

 מוגבל הגורם לדנטורציה של חלבונים ועל ידי כך לקואגולציה של הרקמה. 

מעלות צלזיוס, נמוכה בהרבה מזו  50-100הנוצרת כתוצאה מרטט בתדר גבוה הינה כ המקומית הטמפרטורה 
מעלות צלזיוס.  300מכשיר הדיאתרמיה )המכשיר המקובל לדיסקציה וקואגולציה(, כ הנוצרת כתוצאה משימוש ב

 . ועצבים גבוה דוגמת כלי דם בדיסקציה של רקמות הרגישות מאוד לחום בהפחתת הנזק המקומי לדבר חשיבות רבה

בשני העשורים האחרונים משמש מכשיר ההרמוניק סקלפל כבשגרה לקצירת עורקים המשמשים כשתלים בניתוח 
 מעקפים כליליים, דוגמת עורקי השד ועורקים רדיאלים. 

 הם: , כפי שנצפו בעבודות בספרות,בשימוש במכשיר ההרמוניק סקלפל בקצירת עורקים היתרונות

 ת בשימוש.נוחו -

 קליפים.-קצירה מהירה הרבה יותר מדרך הקצירה המסורתית בשימוש בדיאתרמיה והמו -

 נזק קטן יותר לאנדותל העורק שנקצר. -

 הפחתה במידת הספאזם של השתל. -

 הפחתה במידת הדמם המקומי. -

 נזק סביבתי קטן יותר לרקמות סביב העורק שנקצר. -

 הנוצרת במקום הקצירה. הפחתה משמעותית בכמות הרקמה הצלקתית -

    בדרך קצירה זו לא נוצר עשן העלול להישאף על ידי צוות המנתחים.  -

 

 שימוש בהרמוניק סקלפל לקצירת עורקים בניתוח מעקפים כלילייםל המלצות

 מומלץ להשתמש במכשיר הרמוניק סקלפל לקצירת עורק רדיאלי. -

 ק השד. מומלץ להשתמש במכשיר הרמוניק סקלפל לקצירת עור -
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