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Анотація
Досліджено технічні характеристики лазерного скальпелю та проведено опис його призначення, принципу

дії та вплив лазерних скальпелів на біологічні тканини.
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Abstract
The characteristics of the laser scalpel were studied. The description is made for the purpose, principe of laser

scalpels and the impact on biological tissue .
Keywords: laser scalpel; lasers; medical equipment; lasers in medicine.

Вступ

Створення нової медичної апаратури, яка базується на досягненнях сучасної науки і техніки, до-
зволяє розробляти нові медичні технології, що володіють безперечними перевагами перед існуючими
методами. Використання нових технологій дозволяє підвищити ефективність лікування, зменшити
ймовірність розвитку ускладнень і рецидивів, больові відчуття пацієнта і час його непрацездатності.
Серед цих технологій значне місце займають лазерні технології [1].

З появою в медицині нової лазерної хірургічної техніки з'явилася можливість вибирати довжину
хвилі робочого випромінювання і часовий режим роботи (безперервний, імпульсний або імпульсно
періодичний). Висока надійність, простота управління, мала вага і габарити дозволяють використову-
вати сучасні лазерні скальпелі на основі потужних напівпровідникових (діодних) і оптоволоконних
лазерів в лікувальних установах, що не мають інженерно-технічних служб, при цьому знижуються
витрати на їх експлуатацію. Низька чутливість до зовнішніх впливів в поєднанні з малим енергоспо-
живанням дозволяє використовувати подібні апарати в позаклінічних умовах [1].

Результати досліджень показали переваги лазерного лікування: коагуляція судин в зоні розрізу,
менша травматичність, асептичність і абластичність поверхні рани, більш легкий перебіг післяопера-
ційного періоду, відсутність побічної дії на організм, утворення тонкого, ніжного, мало помітного
рубця [1].

Результати дослідження

Лазерний скальпель являє собою пристрій, що складається з стаціонарної частини, зазвичай для
підлоги, де розміщується, власне, лазер з блоками управління і живлення, і рухомого, компактного
випромінювача, сполученого з лазером гнучкою системою передачі випромінювання (світловодом)
[3].

Промінь лазера по світловоду передається до випромінювача, яким керує хірург. Передана енергія
зазвичай фокусується в точці, що знаходиться на відстані 3-5 мм від кінця випромінювача. Так як
саме випромінювання зазвичай відбувається в невидимому діапазоні, але в будь-якому випадку про-
зоро, лазерний скальпель, на відміну від механічного різального інструменту, дозволяє надійно візуа-
льно контролювати все поле впливу [3].

В даний час розроблені десятки типів лазерів, призначених для виконання різноманітних хірургіч-
них операцій, наприклад, CO2 - лазери, неодимові або діодні лазери, а також лазери на вільних елект-
ронах [3].

Апарат (скальпель) лазерний хірургічний медичний однохвильовий або двохвильовий ЛСП - "ІРЕ-
Полюс"

Призначення
Лазерний хірургічний апарат ЛСП- «ІРЕ-Полюс» призначений для використання в загальній, шкі-

рно-пластичній, лапаро- і ендоскопічній, а також інших областях хірургії [2].



Принцип дії лазерного хірургічного апарату заснований на використанні теплового впливу безпе-
рервного, імпульсного і імпульсно періодичного лазерного випромінювання для розтину і коагуляції
біологічних тканин при хірургічних втручаннях, а також здійснення процедур силової лазерної тера-
пії (термотерапії) [2].

Вплив лазерного випромінювання на біологічні тканини може здійснюватися дистанційно або ко-
нтактно. Найбільш часто при роботі на м'яких тканинах застосовується контактна дія оптоволокон-
ним інструментом [2].

При контактному впливі дистальний кінець робочого кварцового волокна приблизно на відстані 5
мм очищається від захисної пластикової оболонки і вводиться в біотканину. Наявність фізичного
контакту дозволяє точно локалізувати вплив. Контакт з біотканиною виключає відображення випро-
мінювання в навколишній простір. При достатній потужності випромінювання в місці контакту від-
бувається забруднення світловода продуктами горіння тканини і підвищене виділення тепла і викли-
каний ним розігрів кінця світловоду. У цьому випадку на біотканину здійснюється поєднаний вплив
лазерного випромінювання і розпеченого кінця світловоду [2].

Дистанційний вплив використовується в основному для проведення поверхневої обробки ранових
поверхонь з метою їх санації і коагуляції. При цьому слід враховувати, що робоче випромінювання
виходить з плоского торця світловода у вигляді конуса з кутом при вершині близько 25 ° і збігається з
видимим випромінюванням лазера-цілевказівника [2].

На рис. 1 зображені різні варіанти виводів лазерного випромінювання з волоконного інструменту,
які можуть використовуватися в апараті, і забезпечення ними впливу на біологічні тканини.
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Рисунок 1 – Варіанти виводів лазерного випромінювання [2]:
а - дистанційний з плоского торця світловода;
б - контактний, торцем світловода;
в - дистанційний з фокусуванням;
г - підповерхневий з фокусуванням;
д - через коліматор;
е - внутрішньотканевий, через дифузор;
є - радіальний для опромінення стінок вени;
ж - «кулька»;
з - бічний («side-fi ber»);
і - «твістер».

Основні технічні характеристики приладів ЛСП- «ІРЕ-Полюс» представлені в таблиці 1[2].
Основна перевага лазерного скальпеля - мала травматичність операції через незначну ширини роз-

різу, одночасної коагуляції судин і істотного зниження кровотечі. Крім того, на відміну від звичайно-
го скальпеля, випромінювання лазера абсолютно стерильно. Внаслідок усього перерахованого період
загоєння рани скорочується в два-три рази [4].



Таблиця 1 - Основні технічні характеристики приладів ЛСП- «ІРЕ-Полюс»
Можливі довжини хвиль випромінювання,
мкм в діапазоні

0,97-1,9

Можливий діапазон регулювання потужно-
сті випромінювання, Вт

1-30

Режими роботи Неперервний, імпульсний,імпульсно періоди-
чний

Лазер-цілевказівник, його потужність мВт В наявності, 1
Довжина хвилі, мкм Зелений – 0,53; червоний – 0,65; синій – 0,45
Вимоги до електроживлення Однофазне, 210-230 В, 50 Гц, < 2А
Система охолодження Повітряна
Габарити, см 25,5х37х15,5
Маса, кг 7
Ціна, грн 197 314.64

Висновки
У підсумку можна сказати, що в сучасній медицині використання лазерного скальпеля дуже ефек-

тивне. Його основна перевага – мала травматичність, коагуляція судин в зоні розрізу, асептичність і
абластичність поверхні рани, більш легкий перебіг післяопераційного періоду та більш швидке заго-
ювання, відсутність побічної дії на організм, утворення тонкого, ніжного, мало помітного рубця.
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