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DE DOLERIS
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En la pexia extra -peritoneal dels 1liganlents rodons (opera-

cio (le DAeris) per dollar pas als lligalnents a traves de la pa-

ret abdominal, es de practica corrent fer una doble obertura

amb un bisturi que travessi l'aponeurosi, pla muscular i peri-

toncu, servint cl mateix bisturi de guia a una pinta Kocher, amp

In qual es fa presa del 11igainent rode en el punt electiu. Aques-

Fig 1

to maniobra tan senzilla , presenta a voltes I'Mconven lent de
que in seccio muscular es mes o menys hemlorragica , podent
dollar 11oc a Ia fornlaciu d'hematomes interlarictals , que p<alen
esscr origen de complicacions possible-, encara que no fregiients
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Par oln-iar 1'inconvenient esmentat i guanyar en rapidesa,

lie (et construir tuna pima-trocar flue presento avui a la secci5

segona (lei nostre Congres (figs. r i 2). Consisteix la modifi-

cacio instrumental en una pin4a longueta corba de doble arti-

F g. 2

culacio, de rames elastiques i dents (le rata per fer una presa

sohda; a 1'extreniitat de ]a pima s'hi ajusta a manera de ca-

putxo tin tr/ car que (Iueda e )lidaritzat amb la pima per 1'elas-

ticitat de les rames de la ntateixa, i fitcilment retirahle un cop

feta ]a penetracio dins de 1'abdonien. La corbadura de la pima

estalvia la doble disseccio pel costat de 1'aponeurosi suprimint,

per tart, tota mena d'espais morts ; el traumatisme es minim

i ]a maniobra es mes rapida i mes elegant que practicada amb

ci bisturi.

La l'inga que presento, clue to trocars de diferent: calibres.

es de variades aplicacibns, crow per exemple, en la practica del

drenatge ]info-hemorragic en l'operaciot d'llalsted, del drenatge

supra pubic hernutic do !\)enn, etc. "lot ]'esmentat no repre-

senta altra cosa que una senzilla m)dificaciu de minima impor-

tancia ; pero la pincapresentada amb corhadura mes forta i de

major longitud (cem 1'agulla de Bum en la pubiotomia), es dun

valor altissint per sul,stituir el deficient trocar de Berard, en

l'operacio de 1\Iarion ideada per aquest illustre ur6leg frances,

per guarir les fistules vesico-vaginals, anib destruccio d'uretra.


