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Для  розтину  м’яких  тканин  людини  або 
тварини, як правило, користуються хірургічни-
ми скальпелями різних конструкцій  [1, 5]. Не-
доліком  технології  хірургічних  втручань  з  їх 
використанням є те, що під час розрізу тканин 
завжди  має  місце  кровотеча,  об’єм  якої  зале-
жить від розміру перерізаних судин, тривалості 
згортання крові, величини артеріального тиску 
та  ін.  Особливо  небезпечною  кровотеча  може 
бути у пацієнтів з хворобами крові, наприклад, 
з гемофілією.

При розтині біологічних тканин за допомо-
гою монополярного електроскальпеля (6) забез- 
печується  одночасна  коагуляція  судин  в  місці 
дотику  монополярного  електроду.  Однак  при 
використанні  даного  пристрою  перед  опера-
цією  на  тіло  хворого  необхідно  накласти  дру-
гий (пасивний) електрод, а під час хірургічного 
втручання  пацієнт  перебуває  під  електричним 
потенціалом.  В  зв’язку  з  цим  нерідко  виника-
ють опіки шкіри, що є додатковим навантажен-
ням  на  організм  хворого  при  його  одужанні, 
а також відмічається інша негативна дія струму, 
що  особливо  небажано  у  дітей,  оскільки  при  
хірургічних втручаннях, наприклад, в порожни-
ні носа чи носовій частині глотки, можливе на-
віть ушкодження зорового нерва.

Нами  запропоновано  біполярний  високо-
частотний електроскальпель [2-4].

На  кресленні  (рис. 1)  зображено  біполяр-
ний електроскальпель в двох проекціях (фіг. 1, 2) 
та переріз робочого леза (фіг. 3).

Електроскальпель має рукоятку (1) з елек-
троізоляційною втулкою (2), лезо (3), яке скла-
дається з двох пластинок (4, 5) з композитного 
сплаву,  наприклад,  Сu + Мо  (електроди),  між 
якими  розміщено  діелектрик  (6).  Прокси-
мальні кінці пластин 4 і 5 леза з композитного 
сплаву через дроти (7) з’єднані з контактними 
штирями  (8) штекерного рознімання  електро-
ізоляційної  втулки  2. Лезо  3  розташоване  під 
тупим кутом α°, що складає не менше 90°, до 
рукоятки 1. Дистальний його край – дугоподіб-
ної  форми,  проксимальний  –  прямої  форми. 
Обидва краї леза сточені з зовнішніх сторін під 

гострим кутом α°, що становить не більше 60°, 
і є робочими. Всі вільні поверхні інструмента, 
окрім  леза  і  контактних  штирів  штекерного 
рознімання, вкриті шаром електроізоляційного 
матеріалу.

Запропонований  пристрій  працює  таким 
чином:  після  під’єднання  біполярного  елек-
троскальпеля  до  джерела  високочастотного 
струму (електрокоагулятор ЕК-300-М1) хірург 
тримає  електроскальпель  рукою,  наближає 
лезо  інструменту  до  місця,  де  необхідно  ви-
конати розтин м’яких тканин, натискає педаль 
високочастотного джерела живлення. При кон-
такті леза  з м’якими тканинами організму на 
скальпель  через  контактні штирі штекерного 
рознімання подається високоча стотний струм, 
наприклад, частотою 66 кГц. Струм «оббігає» 
електроди 4 і 5 по поверхні, яка не ізольована, 
проходить через м’які тканини між композит-
ними  пластинками  леза  і  спричиняє  розігрі-
вання  та  електрокоагуляцію. При цьому  зона 
нагрівання  тканин  є  мінімальною  (40-70°С). 
При  переміщенні  інструменту  по  тканинах 
можна  швидко  виконати  їх  розтин.  Різання 
тканин можна проводити як дистальним кра-
єм дугоподібної форми, так  і проксимальним 
краєм  леза,  в  залежності  від  архітектоніки 
операційного  поля.  Візуальний  контроль  за-
безпечується тим, що лезо розміщено під ку-
том  до  рукоятки.  Крім  розтину  тканин,  цим 
електроскальпелем  можна  виконати  електро-
коагуляцію  судин  малого  діаметру,  для  чого 
край леза підводиться в задану ділянку і, при 
включеному  струмі,  лезо  переміщується  по 
раневій поверхні перпендикулярно до площи-
ни його розташування.

На  рис. 2  наведено  зображення  запро-
понованого електроскальпеля різних модифі-
кацій.

Запропонований  електроскальпель  успіш- 
но апробований в ЛОР-відділенні Національної 
дитячої  спеціалізованої  лікарні  «ОХМАТДИТ»  
при  тонзилотомії,  тонзилектомії,  септопласти-
ці, гайморотомії, операціях на середньому вусі, 
при  видаленні  рубців  в  гортані,  гортанній  ча-
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стині  глотки  та носовій  частині  глотки,  трахе-
остомії, при видаленні серединної кісти шиї та 
кісти гортані, при видаленні ангіофіброми та ін.

Застосування  такого  біполярного  скаль-
пеля  дозволяє  уникнути  кровотечі  при  роз-

тині  тканин,  значно  полегшує  роботу  хірур-
га,  скорочує  тривалість  операцій,  забезпечує 
візуальний  контроль  за  місцем  розтину  тка-
нин при обмеженому доступі до операційно- 
го поля.

Рис. 1. Біполярний скальпель (схематичне зображення).

Рис. 2. Біполярні скальпелі різних модифікацій.
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