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Извитият циркулярен ушивател поставя циркулярни двуредни титаниеви 
скоби, като след поставянето на скобите, ножът намиращ се в ушивателя 

отстранява излишната тъкан, като осигурява циркулярност на 
анастомозата. 
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КласификацияКласификация

Външен 
диаметър

Вътрешен 
лумен

Цвят Брой скоби Височина на 
скобата

21 12 черен 16 4.2

24 15 сив 18 4.5

26 17 червен 20 4.5

29 20 син 24 4.8

32 22 зелен 26 5.0

34 24.5 кафяв 28 5.0
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Завърта се 
настройващото копче 

обратно на часовниковата 
стрелка до показване на 

протектора Издърпва се 
наковалнята

Изважда се протектора
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Прави се кесиен шев и се напъхва наковалнята на инструмента 
навътре в лумена на тъканта за анастомоза. 

Дебелината на тъканта между наковалнята и модула трябва да бъде 
в обхват между 1,0 мм и 2,5 мм,  в противен случай анастомозата не 

може да се осъществи с този инструмент. 

Затяга се кесийния шев и се изрязва ненужната тъкан. 
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Завърта се настройващото копче 
в посока на часовниковата 
стрелка,  за да се съберат 
анастомозираните тъкани - 

червения показалец  да влиза в 
зеления обхват. 

Събира се наковалнята с 
централната ос, докато се чуе 

щракване
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Освобождава се предпазителя Ръкохватките се стискат докрай,  
докато се чуе режещ звук

При освободени ръкохватки и възобновено действие на предпазителя 
процедурата е завършена
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Правят се едно до две завъртания на 
настройващото копче обратно на 

часовниковата стрелка, за да се отдалечи 
наковалнята

Инструмента се завърта на 90 
градуса напред и назад, за да 

може да се извади с въртеливо 
движение
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Проверяват се изрязаните кръгове от тъканта, за да е сигурно, че зашиването е 
извършено правилно. 

В случай, че целостта на изрязаните кръгове е нарушена, е необходима 
ревизия на анастомозата и зашиване на дефектната част 



Linear StaplerLinear Stapler
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Активираща ръкохватка 

Държач на наковалнята 

 Наковалня

Гнездо на пълнителя
 Пълнител

 Задействащо устройство 

Настройваща ръкохватка 

Индикатор

Настройващо
 копче

Защита

Неподвижна ръкохватка Индикатор за подмяна на пълнителя

Блокиращо устройство 



Linear Stapler

4,5

Double row of staples

 closed
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Линейният ушивател за еднократна употреба 
представлява инструмент, поставящ автоматично 

двуредни титаниеви скоби 
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Дължина на 
шева

Цвят Брой скоби Височина на 
скобата

В - форма

32 син 11 3.8 1.5

32 зелен 11 4.5 2.0

43 син 15 3.8 1.5

43 зелен 15 4.5 2.0

53 син 19 3.8 1.5

53 зелен 19 4.5 2.0

75 син 27 3.8 1.5

75 зелен 27 4.5 2.0

92 син 33 3.8 1.5

92 зелен 33 4.5 2.0

КласификацияКласификация
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Прицелната тъкан се поставя между 
наковалнята и пълнителя

Настройващата ръкохватка се 
натиска
Чрез модула, се вкарва 
ориентиращата дръжка в наковалнята
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 Настройващото копче се завърта 
по посока на часовниковата стрелка, 

за да се затвори инструмента

 Индикаторът, трябва да 
покаже обхват между 1,0 мм и 
2,5 мм, в зависимост от 
дебелината на слоевете на  
тъканта
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.
Освобождава се защитата

Стиска се силно активната и 
фиксиращата ръкохватка, докато се 

чуе шум от щракане, при 
изстрелване на скобите
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изрязва се излишната тъкан
 използват се ръбовете на инструмента, като водач за манипулацията 

 настройващото копче се завърта обратно на часовниковата стрелка, за да се 
отвори и извади инструмента 
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Многократно използване Многократно използване 
 изравнява се горния край на 

гнездото на пълнителя със 
скалата, намираща се на държача 

на наковалнята 

 Освобождава се блокиращото 
устройство 
 Поставя се защитата в заключено 
положение
 Изважда се модула 
 Зарежда се нов пълнител. 



Linear CutterLinear Cutter
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7. Задействащ бутон

1. Пълнител
2. Гнездо на пълнителя

3. Наковалня

4.Предпазител

5. Скала

6. Ръкохватка
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Дебелина на тъканта Цвят Брой скоби

1.5 Син 56

2.0 Зелен 56

1.5 Син 76

2.0 Зелен 76

1.5 Син 100

2.0 зелен 100

КласификацияКласификация
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 Издърпва се ръкохватката
 Разглобява се инструмента на две части

 Поставя се тъканта между наковалнята и пълнителя
Затваря се ръкохватката

 Натиска се задействащият бутон напред, инструментът ще 
зашие тъканта и ще я разреже по средата 
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Намира приложение в стомашно чревната и белодробна 
хирургия 
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При смяна на пълнителя, се отхлабва задействащия 
бутон в изходна позиция

 
 Издърпва се ръкохватката

 Изважда се употребеният пълнител, като се 
повдигне единия му край

 
 Зарежда се нов пълнител

Многократно използване Многократно използване 
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MINIMALLY INVASIVE HEMORRHOID SURGERYMINIMALLY INVASIVE HEMORRHOID SURGERY
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РРН операцията – новооткритие при операция на РРН операцията – новооткритие при операция на 
хемороидихемороиди

Операцията посредством РРН устройство, осигурява 
анастомоза на мукозата над аноректалната граница и най-

малко на 2 см разстояние от линеа дентата.
Аноректалният дилататор Р03 може да осигури 
атравматичен кесиен шев и да запази мускула.

Аноректалният инструмент за трансфикция Р04 спомага 
за измерване на разстоянието между краищата на 
кесийния шев и линеа дентата, с цел да се осигури 

правилен кесиен шев.
 Дизайнът на РРН Р01 улеснява изрязването на големи 

участъци от пролабирала аноректална мукоза. 
Основните характеристики на РРН са стандартизацията 

на изрязването  на пролабиралата тъкан, точното и 
равномерно съшиване и намиране на точното място на 

кесията. 



PPH StaplerPPH Stapler
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1.Наковалня
2.Протектор

3.Шевен процеп
4.Индикатор за дебелината на тъканта : 0,8-1,5 мм

7.Настройващ резач

5.Настройващо копче

6.Предпазител

8.Пълнител
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РО5: Кука

PPH StaplerPPH Stapler
РО2 : Аноректален въвеждач

РО3 : Циркулярен анален дилататор

РО4:  Аноскоп на кесийния ушивател
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Диаметър Брой скоби Височина на скобата

32 30 3.8

34 32 3.8

36 34 4.0

КласификацияКласификация



 Р02 може да възстанови пролабиралите хемороиди и пролабиралата ректална мукоза. 
При отстраняване на Р02 тъканта изпада в канулата на Р03. Тъй като Р03 е прозрачен, 

може да се види линеа дентата през него. При необходимост, се фиксира Р03 на 
перинеума на 12 и 6 часа, посредством два шева или атравматичен форцепс 

Разпъват се три точки от тъканта, където има по-малко хемороиди с три атравматични 
форцепса, за да се осигури проникването на циркулярния анален дилататор Р03 и 

аноректалния въвеждач Р02



Разстоянието между шева и линеа дентата е между 3 и 4 см. Позиционирането може да се настрои 
в зависимост от пролапса. Целият кесиен шев около аналния канал ще бъде обработен чрез 

ротация на Р04. При наличието на асиметричен хемороиден пролапс, може да се използват две 
парчета от ½ кесия или 4 парчета от ¼ кесия, за да се завърши съшиването. Разстоянието между 

кесията и линеа дентата зависи от различните ситуации.

Вкарва се аноскопа на кесийния съшивател Р04 чрез Р03 – това приспособление може да 
обхване пролабиларата мукоза в обхват от около 270 градуса около ректалната стена. След това 

се зашива показалата се мукоза през отворите на Р04



В същото време главата на Р01 се вкарва изцяло в аналния канал, като същевременно започва 
частично затягане на ушивателя

Завърта се настройващото копче на максимално разстояние, между пълнителя 
и наковалнята и се освобождава протектора

Вкарва се Р01 през Р03, поставя се наковалнята дълбоко в горния край на кесията и се 
затяга шева. Издърпва се края на шева през страничния отвор на Р01  посредством Р05, 

след което се връзва кесията или се захваща с клипсове



Издърпва се кесийния шев умерено, така че пролапса да може да изпадне в 
празната част на главата на Р01. Завърта се настройващото копче - червения 
показалец преминава в зелената зона на индикатора за дебелината на тъканта. 
Освобождава се предпазителя.Стиска се дръжката, за да се чуе режещ звук. 
Пролабиралата мукоза е вече отрязана и отрязаната част е анастомозирана.

Задържа се Р01 в затворено положение най-малко 30 секунди, за да 
заздрави анастомозата и да се избегне евентуално кървене.



Освобождава се ръкохватката и се зарежда предпазителя. Освобождава се ръкохватката и се зарежда предпазителя. 
Завърта се леко настройващото копче на Р01. Изважда се ушивателя Завърта се леко настройващото копче на Р01. Изважда се ушивателя 
от аналния канал. При наличие на мукоза, захваната между от аналния канал. При наличие на мукоза, захваната между 
дилататора Р03 и наковалнята Р01, дилататорът Р03 и ушивателят Р01, дилататора Р03 и наковалнята Р01, дилататорът Р03 и ушивателят Р01, 
трябва да бъдат извадени едновременнотрябва да бъдат извадени едновременно



Кесийният шев трябва да бъде на около 4 см над линеа дентата, а анастомозата 
трябва да бъде на 2 см над линеа дентата. 
Ако позицията е прекалено ниска, може да се получи кървене след операцията.
 Ако позицията е прекалено високо, ефектът от анастомозата няма да бъде 
задоволителен.
 Дълбочината на кесийния шев, трябва да бъде под мукозната мембрана. 
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Ушивателя се държи вертикално спрямо кожата

Задействащото устройство се центрира леко върху ръбовете на раната и се натиска върху 
кожата

Активиращата ръкохватка се стиска докрай, до извършване на цялостното съшиване. (Не 
освобождавайте ръкохватката преди ушиването да е приключило.)
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Поставят се двете кукички на приспособлението между 
тъканта и скобите.

Затваря се приспособлението и се отстранявят скобите от 
тъканта.

Remover  
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