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Potrzeba stosowania narzędzi chirurgicznych pojawiła się z chwilą zrealizowania
przez lekarzy zamysłu spenetrowania wnętrza ciała ludzkiego w celu zrekonstruowania
tkanek uszkodzonych w wyniku urazu lub zmienionych chorobowo.
Do głównych cech wyróżniających pod względem konstrukcji i eksploatacji
instrumentarium chirurgiczne zaliczamy [1-3]:
wysoką niezawodność;
bezpieczeństwo użycia dla operatora i pacjenta oraz łatwość obsługi;
określony zespół własności mechanicznych tworzywa;
geometrię instrumentarium przydatną do prowadzenia określonego zabiegu;
odporność na korozję w warunkach eksploatacyjnych;
konstrukcję umożliwiającą całkowitą sterylizację instrumentarium;
ergonomiczność oraz estetykę konstrukcji i wykonania;
Ze względu na dużą różnorodność instrumentarium chirurgicznego nazewnictwo
stosowane do jego określenia jest bardzo bogate. Zasady nazewnictwa zostały określone przez
Polski Komitet Normalizacji i Miar. Nazwa narzędzia medycznego zawiera zwykle więcej niż
jedno słowo i określa na ogół [3]:
- rodzaj narzędzia, np. nożyk, kleszczyki;
- cechy charakterystyczne narzędzia, np. nóż brzuszasty;
- podstawowe zastosowanie narzędzia, np. kleszczyki naczyniowe;
- typ narzędzia charakteryzowany nazwiskiem jego twórcy, np. kleszczyki naczyniowe
typu Kocher (kochery);
- rodzaj uchwytu narzędzia, np. nazwa kleszczyki oznacza narzędzie, które zakleszczyło
się za pomocą palców, nazwa zaś kleszcze oznacza narzędzie zakleszczane całą dłonią;
Bardzo duża liczba stosowanych narzędzi chirurgicznych wynika z różnorodności
funkcji, jakie są spełniane przez nie oraz dodatkowo z ich zróżnicowania w zależności od
miejsca dokonywanych operacji, rodzaju tkanek i wielkości pola operacyjnego (rys.1 i 2) [4].

Rys.1 Przykłady narzędzi bezprzegubowych: a) hak odciągający typu Richardson; b) haczyk [4]

Rys.2 Przykłady narzędzi: a) jednoprzegubowego – igłotrzymacz typu Hegar; b) wieloprzegubowego – nożyce
do cięcia żeber typu Stille – Liston [4]

Narzędzia chirurgiczne można klasyfikować wg różnych kryteriów. Jedną z
podstawowych klasyfikacji jest ich podział ze względu na grupy przeznaczenia medycznego.
Podział ten obejmuje narzędzia [3]:
anatomiczne (służą do wykonywania sekcji zwłok, charakteryzują się prostą,
masywną budową oraz dużą trwałością);
chirurgiczne ogólne (uniwersalne zastosowanie

we wszystkich dziedzinach

medycyny);
chirurgiczne specjalistyczne (zaliczamy tu narzędzia powstałe w wyniku udoskonaleń
narzędzi chirurgicznych ogólnych, kształty i wielkość części roboczych oraz
chwytowych ulegały modyfikacjom w zależności od miejsca użycia);

weterynaryjne (służą do operowania zwierząt, odznaczają się dużą różnorodnością
cech geometrycznych ze względu na zróżnicowaną wielkość zwierząt);
Powyżej wymieniono tylko te najważniejsze kryteria podziału narzędzi chirurgicznych. Jest
jeszcze wiele innych, dokonywanych opierając się na ich cechach funkcjonalno –
konstrukcyjnych.
Analizując podział funkcjonalny narzędzi chirurgicznych można wyróżnić [3]:
narzędzia tnące (służą do krwawego rozdzielania tkanek);
narzędzia chwytające (umożliwiają uchwycenie i przytrzymanie w określonym celu
wybranej tkanki lub materiałów pomocniczych);
narzędzia przemieszczające (rozwierające, podnoszące);
narzędzia kłujące (służą do nakłuwania tkanek w celach diagnostycznych lub
zabiegowych);
inne – narzędzia uderzające, zgłębiające, naciągające;
Warunki użytkowania instrumentarium medycznego decydują o doborze tworzyw
stosowanych do wyrobu poszczególnych elementów składowych narzędzi, tak by ich
eksploatacja spełniała wymogi funkcjonalności, bezpieczeństwa i niezawodności. Właściwy
dobór materiałów na instrumentarium wynika ze spełnienia kryteriów, które powinny
zapewnić [2]:
odporność na korozję w warunkach użytkowania;
odpowiedni zespół własności mechanicznych;
niezawodność pracy i stabilność własności w określonym czasie eksploatacji;
Doboru materiałów na elementy narzędzi dokonać można wykorzystując normę
PN-EN 10088-1:1998 [5], która obejmuje wszystkie gatunki stali odpornych na korozję.
Norma ta zawiera różne gatunki odpowiadające swym składem chemicznym stalom
zalecanym do stosowania na narzędzia chirurgiczne przez normę ISO [6].
Stale na narzędzia chirurgiczne wywodzące się z grupy wysokostopowych stali
odpornych na korozję sklasyfikowane zostały w trzech zasadniczych grupach. Klasyfikacja
uwzględnia kryterium struktury w stanie użytkowania i wyróżnia następujące grupy [2]:
stale martenzytyczne;
stale ferrytyczne;
stale austenityczne;
Stale te posiadają jako główne składniki chrom, nikiel i mangan, a także molibden, krzem i
wanad jako pozostałe dodatki stopowe, różnią się miedzy sobą w zasadniczy sposób

stężeniem węgla. Dokładne omówienie powyższych grup materiałów zostało przeprowadzone
w rozdziale VI.
Narzędzia chirurgiczne należą do grupy narzędzi najczęściej stosowanych w praktyce
klinicznej. Analizując budowę możemy wyróżnić następujące ich elementy składowe [3]:
część roboczą – element narzędzia bezpośrednio czynny w trakcie zabiegu oraz
stykający się z tkankami lub materiałami pomocniczymi, które stosowane są podczas
operacji (tampony, igły do szycia) (rys.3,4 i 5);
część chwytową (rękojeść) – część służącą do trzymania narzędzia palcami, całą
dłonią lub oburącz w trakcie wykonywania zabiegu, przy jednoczesnym wykonywaniu
określonych czynności roboczych (rys.6 i 7);
złącze – spełnia funkcję łącznika części roboczej i chwytowej, umożliwiając
jednocześnie przeniesienie napędu (siły ręki lub palców) na operowane tkanki w celu
ich przytrzymania, cięcia lub przekłucia (rys.8);
elementy specjalne – zalicza się do nich zapadki oraz elementy sprężyste, które nie
występują we wszystkich narzędziach (rys.9);

Rys.3 Przykłady narzędzi chirurgicznych o ostrych częściach roboczych: a) nóż chirurgiczny typu Virchow, b)
odgryzacz kostny typu Mead, c) kleszcze do ciecia kości typu Cleveland [7]

Rys.4 Przykłady narzędzi chirurgicznych o gładkich częściach roboczych: a) hak chirurgiczny trojłyżkowy typu
Collin, b) łopatka jelitowa typu Reverdin [7]

Rys.5 Przykłady narzędzi chirurgicznych o częściach roboczych z nacięciami: a) kleszczyki naczyniowe typu
Overholt – Martin, b) igłotrzymacz typu Crile [7]

Rys.6 Przykłady uchwytów narzędzi chirurgicznych jednoczęściowych: a) hak chirurgiczny typu Mikulicz, b)
skalpel, c) skrobaczka kostna typu Bruns [7]

Rys.7 Przykłady uchwytów narzędzi chirurgicznych dwuczęściowych: a) kleszcze porodowe McLean – Luikart,
b) pinceta typu Standard, c) nożyczki chirurgiczne typu Mayo – Stille, d) kleszcze do cięcia kości typu Stille –
Liston [7]

Rys.8 Zastosowanie złącza prostego do połączenia rękojeści skalpela z wymiennym brzeszczotem [7]

Rys.9 Przykłady narzędzi dwuczęściowych wyposażonych w elementy specjalne: a) sprężyna płaska w
kleszczach do trzymania odłamów kostnych typu Frosch, b) sprężyna płaska w kleszczach do ciecia kości typu
Markwalder, c) sprężyna płaska podwójna w igłotrzymaczu typu Hösel, d) sprężyna naciskowa w zaciskaczu do
naczyń krwionośnych typu Buldog [3,7]

Zadanie:
Zapoznanie się z podstawowym instrumentarium stosowanym do zabiegów.
Cel zadania:
Zapoznanie się z podstawowym instrumentarium (cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne) oraz
jego klasyfikacji zgodnie z przeznaczeniem.
Wyposażenie stanowiska:
- instrumentarium chirurgiczne
Przebieg ćwiczenia:
1. Zapoznanie się z podstawowym instrumentarium stosowanym do zabiegów
2. Określić zastosowanie eksponatów.
3. Określić cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne jakie powinno posiadać
instrumentarium chirurgiczne
4. Sporządzenie sprawozdania
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