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Utbildning:

Advanced Endoscopy
patienten var en koloskopi där detektion,
karaktärisering och resektion låg i fokus.
Nya injektionsvätskan Eleview användes
med framgång. Därefter en patient med
Barrets esofagus där optisk zoom före
visades på ett mycket bra sätt.
Dag två började med en föreläsning
av dr Suzuki om ESD. Därefter hade vi
tillgång till 4 arbetsstationer med gris
magar, Fujifilms endoskopiutrustning,
Erbes diatermier och Fujifilms ESD-kniv
Flushknife. Handledda av dr Suzuki,
professor Neumann och duktiga skopi
assistenter fick vi möjlighet att göra två
ESD per person. Vi hade ingen tidigare
praktisk erfarenhet i metoden men pro
fessor Neuman och dr Suzuki visade prov
på bra pedagogiska förmågor och bistod
tålmodigt moment för moment.
Skulle rekommendera fler att gå kur
sen om de får chansen!
Bengt Sundbaum och David Öberg
Gastroenterologer vid Sunderby sjukhus
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Linked color imaging can enhance recognition
of early gastric cancer by high color contrast to
surrounding gastric intestinal metaplasia
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plasia with a characteristic purple color near early
gastric cancers, providing better color contrast com
pared with conventional imaging, without magnifica
tion. This new imaging technology may compensate
for the poor images of early gastric cancers and
gastric intestinal metaplasia obtained using conven
tional imaging and change the endoscopic approach
for such gastric lesions.
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IN SUMMARY , LCI demonstrates intestinal meta
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i deltog i kursen Advanced Endo
scopy 22–23 november i Mainz,
Tyskland. Kursen var uppdelad på
två dagar med omväxlande teori, praktis
ka demonstrationer och hands-on-under
visning. Vi var 14 deltagare från 10 länder.
Ansvarig för kursen var Professor Helmut
Neuman i samarbete med Fujifilm.
Professor Neumann brinner verkligen för
endoskopi och hans entusiasm har också
smittat av sig på teamet runt omkring
honom.
Första dagen började med en bra teo
retisk föreläsning av professor Neumann
om detektion och karaktärisering med
funktionerna LCI, BLI och NBI. Efter teo
rin tog vi oss till endoskopienheten där
professor Neumann utförde skopier med
oss deltagare inne på salen. Informerade
och propofol-sederade patienter möjlig
gjorde att vi kunde diskutera diagnostik
och handläggning med professor Neu
mann vilket var mycket lärorikt. Första
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Eleview – färdig lyftvätska
Fler och fler upptäcker fördelar med Eleview, en färdigblandad lyftvätska
vid polypektomi, EMR eller ESD. Att använda Eleview, som är en blåfärgad lös
ning med lång duration, ger dig möjlighet att säkert avlägsna förändringar i hela
mag-tarmkanalen. Blå färg (methylenblå) ger en tydlig avgränsning av lesionen
vid lyft.

Histoguide – biopsitång vid ERCP
Nu finns möjligheten att på ett enkelt sätt ta biopsier från strikturer
i choledochus. Histoguide är en biopsitång som går över ledare vilket kan un
derlätta kanylering och positionering. Med hjälp av genomlysning vet du att du är
i rätt läge för biopsitagning. Histoguide ger dig förutsättningar att ta bra biopsier
på ett enkelt och säkert sätt.

RothNet Select
Med RothNet Select har US Endoscopy tagit världens mest använda
polypnät ännu ett steg. Infästningen av nätet ger RothNet Select förbättrad
hållbarhet men också ökad synlighet av preparatet. Nätets finmaskighet ger själv
klart en skonsam hantering av preparaten.

Minska risken för kross
kontaminering
Engångsknapparna BioGuard hjälper er att ta nästa steg i att optimera hygienen. BioGuard är kompatibel med Olympus endoskop.
BioGuard hjälper er att minska ner på arbetsinsatsen för rengöring av flergångs
knappar.
Ha alltid nya och väl fungerande knappar tillhands med BioGuard.
Minimera risken för krosskontaminering mellan patienter.
Eliminerar behovet av spårbarhet hos flergångsknapparna.

Jazz

NYHET!

Nu kan vi även erbjuda användare av Fujifilms endoskop engångs
knappar i form av Jazz. Engångsknapparna är kompatibla med Fujifilms senaste
generation av endoskop i 700-serien. I förpackningen ingår även en biopsiventil.
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Enligt nya EU-förordningen, GDPR vill vi på Kungshusen Medicinska informera dig som mottagare av detta nyhetsbrev att du enkelt kan avregistrera dig
från framtida nyhetsbrev via ett mail till avregistrering@kungshusen.se. Detsamma gäller om du inte samtycker till att dina uppgifter finns lagrade hos oss.

