Cu ce se
confruntă
procedura de
colecistectomie
?

Să citim despre chirurgia virtual[ fără
cicatrici, cu procedura minim invazivă
da Vinci Single-Site®
®

{

Opţiuni chirurgicale

Intervenţia chirurgicală de
colecistectomie

Dacă suferiţi de o boală a vezicii biliare şi simptomele
dumneavoastră se înrăutăţesc,, medicul vă poate sugera o
intervenţie chirurgicală. Intervenţia chirurgicală prin care
se scoate vezica biliară este numită colecistectomie.
Aceasta poate fi realizată prin chirurgie deschisă sau
minim invazivă.

Chirurgia deschisă: prin chirurgia deschisă,
vezica biliară este îndepărtată printr-o incizie
(tăietură). Incizia trebuie să fie suficient de largă
pentru a permite ajungerea instrumentelor şi
mâinilor chirurgului în interiorul corpului şi atingerea
organelor.
Chirurgia minim invazivă: în timpul laparoscopiei
tradiţionale, chirurgul operează fie prin câteva incizii
mici în abdomen sau printr-o incizie mică in butonul
ombilical. Instrumente lungi se folosesc pentru a
ajunge la vezica biliară. Unul dintre aceste
instrumente este o cameră minusculă care trimite
imagini către un monitor pentru a ghida chirurgii în
timpul intervenţiei.

Intervenţia chirurgicală prin butonul ombilical se poate
realiza utilizând o singură incizie laparoscopică
tradiţională sau procedura da Vinci® Single-Site®.
Sistemul da Vinci este caracterizat printr-un foarte bun
sistem video 3D HD şi instrumente flexibile Single-Site.
Aceste caracteristici permit medicului să opereze cu o
viziune şi precizie îmbunătăţite..

Dacă medicul consideră că nu vi se potriveşte
procedura da Vinci Single-Site , întrebaţi despre
procedura multi-port da Vinci. Medicul poate îndepărta
vezica biliară prin câteva mici incizii cu o vizualizare 3D
HD în interiorul corpului pentru o mai bună vizualizare,
precizie şi control. Este important să discutaţi cu medicul
atât despre toate opţiunile posibile, cât şi despre riscurile
şi avantajele fiecăreia.

Laparoscopia

Procedura da Vinci:

tradiţională
Incizii
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“

da Vinci Single-Site®
Sau chirurgie
laparoscopică cu o
Singură incizie

From all my doctor was saying, it had to be
da Vinci. Why would you want scars?

Why would you want the extra pain

“

of those incisions?
It was mindblowing how the experience went so
smoothly.

{

Procedura da Vinci®

Single

Site® :
Chirurgia virtuală fără cicatrici
Prin intermediul procedurii da Vinci Single-Site,
medicii îndepărtează vezica biliară utilizând
instrumente de o precizie ridicată. Pacienţii care
aleg procedura da Vinci Single-Site au rezultate
virtuale ale cicatricilor , similare cu laparoscopia
tradiţională cu o singură incizie.
Utilizând

tehnologia

da

Vinci,

intervenţia

chirurgicală este efectuată printr-o singură incizie
în butonul ombilical, care în mod dramatic
limitează cicatrizarea vizibilă.
Chirurgul controlează sistemul da Vinci, care
transformă mişcările mâinilor sale în mişcări mai mici
precise ale instrumentelor minuscule din interiorul
corpului.

Sistemul da Vinci a realizat intervenţii
chirurgicale minim invazive pentru mai mult de 3
milioane de pacienţi din întreaga lume.

Riscurile şi consideraţiile relatate ale
colecistectomiei (scoaterea vezicii
biliare): răni ale canalului biliar (tubul
care transport bila din vezica biliară către
intestinul subţire), scurgerea secreţiei
biliare, inflamarea pancreasului
(pancreatită), pietre reţinute în canalul
biliar.

Informaţii importante pentru pacienţi
Complicaţii serioase pot să apară în orice intervenţie
chirurgicală, incluzând chirurgia da Vinci, ajungânduse chiar şi la deces. Riscurile includ, dar nu sunt
limitate la acest lucru, răni ale ţesuturilor şi organelor
şi transformarea în alte intervenţii chirurgicale. Dacă
medicul trebuie să transforme intervenţia chirurgicală întro alta cu o tehnică diferită, acest lucru poate duce la un
timp de intervenţie mai lung, timp suplimentar sub
anestezie, incizii suplimentare sau mai mari şi/sau
creşterea complicaţiilor. Rezultatele chirurgicale
individuale pot varia. Pacienţii trebuie să discute cu
medicul dacă intervenţia chirurgicală da Vinci este soluţia
optimă în cazul lor.
Pacienţii şi medicii trebuie să revizualizeze toate
informaţiile valabile asupra opţiunilor non-chirurgicale sau
chirurgicale pentru a lua cea mai bună decizie. Vă rugăm
de
asemenea
să
accesaţi
www.daVinciSurgery.com/Safety pentru informaţii de
siguranţă importante.
Instrumentele necesare procedurii da Vinci Single-Site®
sunt folosite în îndepărtarea vezicii biliare, şi pentru
histerectomie and îndepărtarea ovarului în condiţii
benigne. Pacienţii care nu sunt candidaţi pentru
intervenţia chirurgicală minim invazivă non-robotică nu
sunt candidaţi nici pentru intervenţia da Vinci, inclusiv
procedura da Vinci cu instrumente Single-Site. Poate
exista un risc crescut de hernie prin procedura cu o
singură incizie, inclusive procedura Single-Site
cu
sistemul da Vinci .
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Medicul dumneavoastră face parte
dintr-un număr tot mai mare de
chirurgi din întreaga lume ce oferă
posibilitatea utilizării procedurii da
Vinci® Single-Site®.

Pentru mai multe informaţii şi pentru
a găsi un chirurg care să folosească
procedura da Vinci în apropierea
dumneavoastră,accesaţi:
www.daVinciSurgery.com

