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Robotul paralel PARAMIS pentru chirugia laparoscopicã  
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Rezumat 

Lucrarea prezintã robotul paralel PARAMIS, care s-a realizat în Romania şi este utilizat pentru 

poziționarea camerei laparos-copului. Pe baza modelãrii matematice a robotului, s-a construit primul 

model experimental cu cost redus al robotului chirurgical. Sistemul a fost asfel conceput încât are 

posibilitatea de a se transforma într-un sistem multiarm comandat de la consola de lucru. Utilizatorul 

are posibilitatea de a da comenzi de poziționare a laparoscopului într-un spațiu de lucru mare 

utilizând multiple interfețe de comandã: joystick, microfoane, tastaturã&mouse si dispozitivul haptic. 

Au fost obținute primele rezultate prin realizarea unei colecistectomii folosind robotul chirurgical 

PARAMIS. Modelul utilizat a fost un ficat de porc extras cu colecist si cai biliare. Datoritã modului facil 

de utilizare a sistemului de comandã, chirurgii se pot adapta foarte rapid sã foloseascã robotul 

PARAMIS în procedurile chirurgicale. Se pot evidenția avantaje ale utilizãrii robotului parallel 

PARAMIS: precizia mişcãrilor; absența tremorului natural al operatorului laparoscopului; comanda 

directã de cãtre chirurg printr-un mod de vizualizare precis, lin şi stabil al câmpului chirurgical; 

robotul nu oboseşte niciodatã; robotul permite utilizarea ambelor mâini de cãtre chirurg; eliminã 

tremorul fin, reduce oboseala ochilor şi eliminã necesitatea prezenței unui al doilea chirurg pe tot 

parcursul unei operații. 
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