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Biuletyn informacyjny firmy Consultronix SA

Krzysztof
Smolarski
Prezes
Consultronix SA

Z

wielką satysfakcją oddajemy w Państwa
ręce kolejny 11 już numer CX News,
znacznie pojemniejszy, a czy ciekawszy
oceńcie Państwo sami. To w dużej mierze dzięki
Waszemu zaufaniu staliśmy się liczącą na rynku
medycznym firmą wchodząc z powodzeniem
w kolejne jego segmenty.
Zaczynaliśmy 15 lat temu od okulistyki, poprzez radiologię i urologię. Następnie budowaliśmy naszą ofertę dla dermatologii, sterylizacji
na komputeryzacji szpitali kończąc. Podjęliśmy
bliską współpracę z firmą ASPEL — producentem znakomitej aparatury EKG.
Że służba zdrowia ma kłopoty — jak słusznie
zauważa Krzysztof Piasecki (gratulujemy Wiktora!) — głownie fundowane nam przez różnej
maści polityków, o tym Państwa nie trzeba przekonywać, ale są też i dobre informacje. Coraz
szerszym strumieniem zaczynają płynąć do nas
rozmaite środki akcesyjne z Unii Europejskiej,
z których można i trzeba skorzystać — piszemy
o tym w dziale Finanse.
Polskie produkty doskonale radzą sobie z konkurencją — vide Aspel czy perymetry Consultronix, a Polscy lekarze okazują się niejednokrotnie
lepsi od swoich kolegów ze świata. Ci którzy
narzekają, że jest coraz gorzej niech przypomną
sobie kartki na wszystko, puste sklepy i nierealne
marzenia nawet nie o wycieczce na Bali, ale na
kongres do Wiednia.
Otwarcie Polski na świat w połączeniu z tym co
dla nas wszystkich zrobił Balcerowicz daje wielką
szansę rozwoju — o czym przekonuje tekst wspaniałego marszanda i promotora młodych talentów
artystycznych Andrzeja Starmacha.
Zatem wraz z całym zespołem CX i przyjaciółmi życzymy optymistycznych Świąt Wielkanocnych i aby wszystko nowe co się wykluje
było równie intrygujące i twórcze jak nasz
kaczor obok.
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najlepsze warunki finansowania

KARDIOLOGIA

Produkty polskie — światowa jakość

Andrzej
Wrześniowski
Prezes
Aspel SA

A

SPEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie to polska firma specjalizująca się
od 1986 roku w produkcji elektronicznej
aparatury medycznej. W początkowym okresie
działalności, firma zatrudniała zaledwie kilkanaście osób, a jej założeniem strategicznym było
wypełnienie luki na polskim rynku w segmencie
aparatów EKG.
Mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych ASPEL produkował i wprowadzał
na polski rynek elektroniczną aparaturę medyczną. Po zmianach polityczno-gospodarczych
na przełomie lat 80.i 90. ASPEL doskonale
wkomponował się w system wolnorynkowej
gospodarki, dostosowując swój asortyment do
rosnących standardów dyktowanych przez konkurencję w Polsce i na świecie. Dynamiczny
rozwój sprawił, że dzisiaj ASPEL to największy producent sprzętu elektrokardiograficznego
w Polsce, oraz jedna z zaledwie kilkunastu tego
typu firm na świecie. ASPEL obecnie zatrudnia
140 osób. W swojej ofercie ma około 30 produktów związanych z diagnostyką kardiologiczną.
Między innymi 3, 6 i 12 kanałowe aparaty EKG
typu AsCARD, przystawkę spirometryczną
SPIRO31, zestawy wysiłkowe CardioTEST,
zestawy rehabilitacyjne AsTER, holtery EKG
i ciśnienia HolCARD.
Logo firmy rozpoznawane jest przez znaczną
część świata medycznego, jest elementem wyróżniającym produkty ASPEL.

Zakład ASPEL w Zabierzowie

Nowości

D

ziś ASPEL nieustannie poszerza swoja
ofertę handlową docierając do coraz szerszego grona odbiorców. Ostatnie nowości
to: system intensywnego nadzoru kardiologicznego MoniCARD, system umożliwiający przesyłanie EKG przez telefon komórkowy CardioTEL,
oraz profesjonalny spirometr SpiroMAX.
Najnowszym produktem wprowadzonym do
oferty firmy ASPEL jest 12-kanałowy aparat
EKG AsCARD A12 Mr GOLD. Urządzenie posiada duży czytelny wyświetlacz umożliwiający
jednoczesną prezentację wszystkich 12 kanałów,
wygodną klawiaturę alfanumeryczną, umożliwiającą wprowadzanie wszystkich niezbędnych
informacji do rozbudowanej bazy pacjentów,
a także wydruk na papierze o szerokości 210
mm (format A4). Nowością w tej klasie aparatów oprócz diagnozy jest możliwość przesyłania
danych przez internet.

32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33
tel. (12) 285 22 22, fax (12) 285 30 30

Spotkajmy się
Firma ASPEL obecna jest na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych i wystawach
MIĘDZYNARODOWY SALON MEDYCZNY SALMED 2004
67 WIOSENNA KONFERENCJA PTK
VI KONFERENCJA SEKCJI ECHOKARDIOGRAFII PTK
IV KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
XXXV ZJAZD TOWARZYSTWA INTERNISTÓW POLSKICH
VII MIĘDZYNARODOWY JUBILEUSZOWY KONGRES PTK
IX ZJAZD TOWARZYSTWA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
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POZNAŃ 18-20.03.2004
ZABRZE 13-15.03.2004
MIKOŁAJKI 04-05.06.2004
WROCŁAW 17-20.06.2004
ŁÓDŹ 24-26.06.2004
KATOWICE 09-12.09.2004
WARSZAWA 15-18.09.2004
WARSZAWA 21-23.10.2004

www.aspel.com.pl

FINANSE

Unijne dotacje dostępne dla lekarzy

Grzegorz
Godziek

J

edno z częściej zadawanych pytań brzmi czy
lekarze mają dostęp do pomocy finansowej
z Unii Europejskiej. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby ta grupa zawodowa nie
mogła skorzystać z programów przedakcesyjnych
czy w nieodległej przyszłości z funduszy strukturalnych przeznaczonych na aktywizację i rozwój
małej i średniej przedsiębiorczości. Jest jednak jeden podstawowy warunek — lekarze muszą być
przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy prawo
działalności gospodarczej. To znaczy muszą mieć
zarejestrowaną działalność gospodarczą — i trzeba przyznać, że duża część lekarzy prowadzących
prywatne praktyki czy też Niepubliczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej — warunek ten już spełnia.
Wejście Polski do Unii Europejskiej dla wielu
polskich specjalistów, w szeroko pojętej branży

medycznej, będzie wymagało dostosowania do
poziomu i warunków technologicznych obowiązujących w Unii. Polskie gabinety wymagają
dokapitalizowania, czemu zatem nie możnaby
zrobić tego z wykorzystaniem zewnętrznych
źródeł finansowania. Jest zresztą już grupa lekarzy-przedsiębiorców, którzy w ramach programów
Phare 2000 i 2001 z takiej pomocy skorzystali.
Najbardziej interesującym i uruchamianym
w najbliższej przyszłości programem dotacyjnym
dla lekarzy jest Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
w ramach Phare 2002. Program będzie obejmował
obszar całego kraju, a dotacja będzie mogła być
przeznaczona na zakup aparatury diagnostycznej,
leczniczej, komputerów i oprogramowania oraz
wydatki związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem powyższych zakupów. Mówiąc inaczej — maszyn i urządzeń zapisanych w Klasyfikacji Środków Trwałych w grupach od 3 do 6, ale
co dla lekarzy najważniejsze, także w grupie 801
i 802. Wielkość dotacji nie może przekroczyć 25
proc. poniesionych kosztów netto, a także mieścić
się w granicach pomiędzy 2.000 a 50.000 EUR.
Ponieważ jednak uruchomienie tego programu
zbiegnie się z uruchamianiem dotacji już z funduszy strukturalnych (m.in. w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw), które to dotacje będą korzystniejsze dla przedsiębiorców, trwają obecnie

prace nad zrównaniem zasad, którymi rządzą się
fundusze przedakcesyjne i fundusze strukturalne.
Może to oznaczać, iż już w przypadku programów Phare 2002 poziom dofinansowania sięgnie
50 proc. poniesionych kosztów (z wyjątkiem kilku
polskich miast gdzie poziom ten będzie się wahał
od 30 do 40 proc.).
Innym interesującym programem dla lekarzy
może stać się program Wstęp do jakości, gdzie
będzie możliwe aż w 60 proc., dofinansowanie
uzyskania lub potwierdzenia atestów, certyfikatów bądź znaków jakości — np. ISO 9001.
W ramach tego programu będzie można otrzymać
od 1.000 do 13.500 EUR.
Interesująco, z punktu widzenia branży medycznej, wyglądają także takie programy jak Dostęp do usług innowacyjnych czy Bezpieczeństwo
i higiena pracy w sektorze MSP. Wydaje się, że
naprawdę warto już dziś korzystać z dostępnych
programów traktując je z jednej strony jako
możliwość poprawy konkurencyjności swojej placówki, ale także jako swoiste przygotowanie się,
nauczenie korzystania z programów dostępnych
w ramach funduszy strukturalnych, które będą
jeszcze atrakcyjniejsze od tych dostępnych dziś.
Autor jest dyrektorem Departamentu Programów
dla MSP w Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego.

www.marr.pl

Jak doktor doktorowi opowiedział o leasingu

Janusz
Pitera

C

zym jest ten leasing? Leasing w odróżnieniu od innych form finansowania
(pożyczki, kredytu) jest rodzajem umowy
gdzie w porozumieniu z dostawcą i na podstawie
umowy zawartej z specjalizującą się w usługach
finansowych firmy, mamy możliwość pozyskania dowolnego środka trwałego potrzebnego do
prowadzenia działalności gospodarczej, a nie koniecznie musimy nabywać go na własność.
Umowa leasingu jest zatem po trosze umową
pożyczki, jest również udzielonym nam kredytem
który musimy spłacić, jednak przez cały czas trwania umowy pozostajemy „korzystającym”. Oznacza
to że po wygaśnieciu umowy będziemy mogli nabyć (bezwarunkowo!) przedmiot i stanie się naszą
własnością. Możemy również przedłużyć umowę
na kolejne miesiące — a dlaczego miało by się to
opłacać, powiemy sobie później — albo zamienić
sprzęt na nowy lepszej klasy, nowocześniejszy lub
po prostu bardziej nam w danej chwili potrzebny,
bo na przykład wyspecjalizowaliśmy się w węższej
dziedzinie naszego lekarskiego fachu.

No ale jakie są tego korzyści?
Przede wszystkim banki i instytucje finansowe
przekonały się, że nam lekarzom warto zaufać,
jesteśmy solidnymi płatnikami zobowiązań stąd:
3 Bardzo proste procedury realizacji finansowania
— na dobrą sprawę aby pozyskać sprzęt o wartości
nie przekraczającej 100 tys. zł zaangażowania
firmy leasingowej — nie potrzebujemy tłumaczyć
się z naszych dochodów, zysku etc. Potrzebujemy
tylko dokumenty rejestrowe firmy (gabinetu)
dowód osobisty i dyplom lekarski. Nie musimy
biegać po urzędach kompletować zaświadczeń
itd.
3 Szybkość przyznania finansowania waha się
od 2-4 dni. Na dobrą sprawę od podjęcia decyzji
o tym co chcemy kupić do gabinetu do dnia kiedy
będziemy mogli się cieszyć urządzeniem u siebie
nie powinno upłynąć więcej niż 5-7 dni. W zasadzie w tym samym czasie uzyskamy odpowiedź
na pytanie.
3 Czy może nam być przyznane finansowanie
na kwotę nie większą niż 250.000 zł, dodatkowo zostaniemy poproszeni o deklaracje podatku
dochodowego z ujętym dotychczas wykazanym
przez nas przychodem i dochodem. Wymagania
firmy leasingowej jednak nie są aż tak duże żeby
uzyskanie takiego finansowania było trudne.
3 Nie jest dla nas lekarzy niczym nowym iż specjalistyczny sprzęt jest drogi, coż jednak robić skoro
Klienci są coraz bardziej wymagający? W ramach
umowy leasingu istnieje możliwość finansowania
urządzeń przy zaangażowaniu własnym w wysokości 5% wartości urządzenia, ewentualną nadwyżkę
przeznaczonych na inwestycję we własny gabinet

www.volksbank.pl

3

pieniędzy można przeznaczyć na remont lub rozbudowę naszego miejsca pracy.
Niewątpliwą zaletą finansowania w lesingu
jest także to iż jego podatkowe konsekwencje
zawarte w polskim prawie pozwalają nam na:
3 Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
czyli krótko mówiąc „wrzucenia w koszty” całej
opłatę leasingowej. Jest ona traktowana przez
prawo na równi z opłatą za dzierżawę! Ma to
niebagatelne znaczenie, wszak biorąc pod uwagę
iż tak naprawdę jesteśmy usługodawcami wobec
naszych pacjentów to wydatków którymi można
obniżyć sobie podatek nigdy ci u nas dostatek!
Ponadto:
3 W trakcie trwania umowy możemy skrócić lub
wydłużyć czas jej trwania co w znacznej mierze
wpływa na jej koszt całkowity. Krótsza umowa
leasingu polegająca na tym iż wcześniej oddajemy zaciągnięte zobowiązanie będzie kosztowała
nas mniej niż umowa dłuższa i spłata rozłożona
w czasie.
3 Niebagatelną sprawą jest także to że w trakcie
umowy możemy zwrócić się do dostawcy o rozbudowanie sprzętu już używanego i finansowanie
wyposażenia dodatkowego lub nawet — zawsze
w porozumieniu z dostawcą — wymienić sprzęt
na nowy, bardziej specjalistyczny lub o większych
możliwościach. Umowa leasingu w każdym razie
daje taką możliwość.
Ciąg dalszy w następnym numerze
Janusz Pitera
Dyrektor Departamentu Technologii
Volksbank-Leasing Polska SA
nr 2/12/2004
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Zdaniem eksperta
WEWNĄTRZGAŁKOWE SOCZEWKI FAKIJNE
Wanda
Romaniuk

S

oczewki fakijne zyskują coraz większą
popularność szczególnie w wysokich
wadach refrakcji ze względu na satysfakcjonujące wyniki i minimalny odsetek powikłań.
Wielu pacjentów z wadami wzroku doczekało się
nowych możliwości korekcji.
W ciągu ostatnich lat wiodącą techniką chirurgii
refrakcyjnej była laserowa korekcja wad wzroku.
Wydawała się ona być metodą bardzo obiecującą,
jednak nie spełniła wszystkich nadziei i oczekiwań. Wysokie wady refrakcji są coraz rzadziej
korygowane laserem excimerowym ze względu
na znaczny odsetek objawów niepożądanych
i braku stabilności wyników. Ograniczeniem
stosowania chirurgii refrakcyjnej laserowej jest
grubość rogówki. Jak wykazały doświadczenia
kliniczne w rogówce cieńszej w części centralnej
niż 400 µm może wystąpić ektazja. Mimo, że nie
istnieją precyzyjnie określone granice maksymalnej
wartości wady refrakcji, która mogłaby być poddana laserowej korekcji, to większość chirurgów
refrakcyjnych nie poleca tego zabiegu pacjentom
z wysokimi wadami. Oprócz tego typu ograniczeń,
należy brać pod uwagę również nieodwracalność
procedury a także zaburzenia przeźroczystości
rogówki obniżające optyczną sprawność widzenia
i jakość życia pacjentów. Nie bez znaczenia pozostaje też wysoki koszt lasera excimerowego, co
w znacznym stopniu hamuje rozpowszechnienie
laserowej korekcji wad refrakcji.

Stosowana rzadziej metoda chirurgii refrakcyjnej polegająca na usunięciu własnej przeźroczystej soczewki i wszczepieniu sztucznej soczewki
wewnątrzgałkowej, jest wciąż wśród chirurgów
metodą kontrowersyjną ze względu na pozbawienie oka akomodacji, szczególnie u ludzi młodych,
oraz ryzyko powikłań siatkówkowych.
Pacjenci z wadami refrakcji, niezadowoleni
z konieczności noszenia okularów lub używania
soczewek kontaktowych, w związku z niepełną
ich tolerancją i niedogodnościami praktycznymi,
oczekują nowych rozwiązań w zakresie chirurgii
refrakcyjnej.
Soczewki fakijne wydają się być obiecującym
kierunkiem dla oczu z wadami refrakcji, szczególnie wysokimi, ze względu na przewidywalność
i stabilność refrakcji po operacji i zadowalające
wyniki optyczne a w skrajnych przypadkach odwracalność procedury.
Idea wczepiania soczewek fakijnych pojawiła
się już wiele lat temu, lecz ze względu na niedoskonałość materiałów używanych do produkcji
soczewek oraz niedoskonałość technik operacyjnych nie została wcześniej rozpowszechniona w praktyce klinicznej. Ogromny postęp
w technologii materiałów i technik operacyjnych
stwarza nowe, obiecujące perspektywy. W ciągu
ostatnich lat opracowane zostały ultracienkie,
zwijalne soczewki fakijne, możliwe do wszczepienia przez małe cięcie. Ogranicza to do
minimum ingerencję chirurgiczną i ryzyko powikłań a także bardzo krótki okres rehabilitacji
pooperacyjnej.
Soczewki wewnątrzgałkowe fakijne nie
zmieniają właściwości rogówki, dają doskonałą
jakość optyczną widzenia, stanowią mało inwazyjną metodę leczenia. Mogą być wszczepiane
w zależności od wskazań zarówno do przedniej

jak i tylnej komory, a także mogą być mocowane
do tęczówki.
Jak każda metoda operacyjna tak i ta nie jest
zupełnie pozbawiona ryzyka powikłań. Jednakże
właściwa kwalifikacja pacjentów do chirurgii
refrakcyjnej implantacyjnej, doświadczenie i doskonałość techniki operacyjnej chirurga zmniejszają niebezpieczeństwo powikłań do minimum.
Wymiary soczewek wewnątrzgałkowych fakijnych powinny być indywidualnie i precyzyjnie
dobrane do każdego oka, jego anatomii i potrzeb
optycznych, na co pozwalają aktualne możliwości
obrazowania przedniego odcinka gałki ocznej.
Z doświadczeń naszych wynika, że chirurgia
refrakcyjna implantacyjna jest procedurą bezpieczną, satysfakcjonująca zarówno pacjentów
jak i lekarzy okulistów, poszerzającą możliwości
korekcji wad refrakcji.
Prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Śląskiej Akademii Medycznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. św. Barbary w Sosnowcu

Oferta specjalna
SuperQuard 160
Zapewnia
najszersze
pole widzenia z dostępnych
na rynku soczewek. Idealna
dla wizualizacji i leczenia
proliferacyjnej retinopatii
cukrzycowej, niedokrwiennej postaci zakrzepu żyły
środkowej siatkówki oraz
obwodowych
otworów
i przedarć siatkówki.
cena netto 2199 zł

Tonometr bezkontaktowy AT-555
firmy Reichert
Urządzenie samonaprowadzające się, zapewnia
doskonałą jakość badania w zakresie 0-60mmHg
z dokładnością do 1 mmHg przy minimalnej sile
podmuchu.
cena 29 900 zł netto

Perymetr komputerowy PD 100
W zestawie: czasza, stolik pod czaszę, oprogramowanie, komputer klasy PC, drukarka atramentowa. Nasz PD 100 jest wyposażony w kamerę do
automatycznej kontoli fiksacji. Poza standardowo
zdefiniowanymi polami testowymi, możliwe jest
definiowanie pól przez użytkownika. Bardzo pomocna lekarzowi jest trójwymiarowa prezentacja
wyników badania.
cena netto 23.700 zł

SuperField NC
Powiększenie
0,76x
i szerokie pole widzenia
116 stopni czynią z niej
podstawową soczewkę do
diagnostyki dna oka z użyciem lampy szczelinowej.
cena netto 879 zł
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Ortokeratologia – nowa era w korekcji krótkowzroczności
BEZ OKULARÓW I CHIRURGII

P

oprawa ostrości wzroku bez użycia okularów, chirurgii i szkieł kontaktowych
jest marzeniem tych, którzy mają wadę
wzroku. Nie każdy jednak wie, że jest to możliwe
dzięki ortokorekcji — CKR (Controlled KeratoReformation) — nowoczesnej metodzie korygowania wzroku.
Przez ortokeratologiczną korekcję krótkowzroczności rozumie się poprawę krzywizny
i siły optycznej rogówki, przy pomocy nocnych
soczewek ortokeratologicznych. W efekcie,
w ciągu dnia pacjent widzi dobrze już bez użycia tradycyjnych soczewek czy okularów. Ta
metoda pozwala utrzymać dobrą ostrość wzroku
tysiącom pacjentów bez ryzyka powikłań, związanych z chirurgią refrakcyjną. U dzieci, dzięki
ortoleczeniu, możliwe jest ustabilizowanie postępującej wady. Ortosoczewki delikatnie zmieniają
kształt rogówki, podobnie jak aparat ortodontyczny zmienia kształt zębów. Te zmiany są szybkie
a pacjent osiąga bardzo dobrą ostrość widzenia
już od początku ortoleczenia. Dotychczasowe wyniki pokazują, że umożliwia ono korekcję wzroku, jeśli krótkowzroczność nie jest większa niż
4,5 D a astygmatyzm 1,5 D. Po kilku miesiącach
regularnego zakładania ortosoczewek, rogówka
już dłużej utrzymuje nadany przez soczewkę
kształt. Stałe użycie soczewek nocnych doprowadza do stabilnej poprawy wzroku i pozwala

stosować je rzadziej. Ortosoczewki najnowszej
generacji mają bardzo
skomplikowaną geometrię, złożoną z kilku stref
o różnych krzywiznach.
Stworzone są z wysokoga zo prze pusz czal ne go
materiału (high Dk materials), który zapewnia
wystarczającą transmisję
tlenu do rogówki.
Metoda
ortokorekcji
została zapoczątkowana
w latach 60. w Stanach
Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 40 lat nieustannie udoskonalano
materiał, z jakiego wykonane są soczewki, ich
formę jak i metody produkcji. Teraz przy użyciu
keratotopografu, a także dzięki wysokiej technologii soczewek, ortokeratologia stała się dzisiaj
nieporównywalnie skuteczniejsza, dokładniejsza
a wyniki badań są w 100% przewidywalne.

Zapraszamy na kurs „Ortokeratologia —
kontrolowana korekcja krótkowzroczności”
17 kwietnia we Wrocławiu.
Prowadzący prof. Sami El Hage

Autor jest profesorem na University of Huston,
dyrektorem Eye Care Associates w Huston, prezydentem International Controlled Kerato-Reformation Society oraz autorem wielu prac naukowych
i patentów z zakresu okulistyki i optometrii.

Wrocławskie EYE-LASER Center sp. zo.o.
50-125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 7
Renaissance Business Center, Poland
tel: +48 (71) 78 58 361, fax: 78 58 362
e-mail: info@eyelaser.pl

prof. Sami El Hage D.Sc.

www.eyelaser.pl

Nowości

Agnieszka
Sotoła

• automatyczna rekalibracja lamp
• wysokiej jakości cyfrowy wzmacniacz z dwoma
kanałami pomiarowymi
• 16 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy
• możliwosc podłączenia dodatkowych wzmacniaczy zwiększających liczbę kanałów do 6
• komputer osobisty z systemem MS Windows,
zintegrowana baza danych pacjentow i wynikow
badań

Laser excimerowy Zyoptix 100

Elektrofizjologia multifokalna
EP-1000 — Tomey
Urządzenie służące do badania funkcji siatkówki i nerwu wzrokowego. Procedury diagnostyczne
które mogą zostać przeprowadzone to: ERG, VEP,
PERG, EOG, Sweep VEP, multificalne ERG
i multifokalne VEP (lecz nie EOG). Urządzenie
spełnia wymagania standardu ISCEV.

1. identyfikuje pacjenta poprzez skan tęczówki
Zy-ID
2. posiada trójwymiarowy Eyetracker, kompensujący i korygujący mikroruch oka podczas zabiegu
w każdym wymiarze, włączając ruchy sakadowe
i obrót źrenicy w osi co w połączeniu z ruchomą
głowicą lasera daje znakomite wyniki przy zabiegach astygmatyzmu
3. oświetlenie diodami LED
4. zmienna wielkość plamki 2/1 mm
5. najszerszy zakres korygowanych wad
6. pełna personalizacja zabiegów

Cechy charakterystyczne urządzenia:
• zintegrowany ksenonowy stymulator błysków
z automatyczną zmianą filtrów
• zintegrowany generator wzorca wbudowany
w czaszę Ganzfelda

www.consultronix.com.pl
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SofLens 66 Toric
Miękkie soczewki kontaktowe do comiesięcznej wymiany

Marek
Habela

D

laczego, od chwili wprowadzenia do
sprzedaży (koniec roku 1998), soczewki
SofLens 66 Toric nieustająco cieszą się
tak wielkim powodzeniem?
Co najmniej 30-40 proc. wszystkich wad
refrakcji oczu przypada na pacjentów z astygmatyzmem. Istnieją zatem ogromne możliwości
lepszego zaspokojenia potrzeb optycznych tych
pacjentów z astygmatyzmem, którzy chcą nosić
soczewki kontaktowe. Badania wykazują jednak,
że wielu z nich nadal ulega wrażeniu, że astygmatyzmu nie można skorygować przy pomocy
soczewek kontaktowych.
Soczewki SofLens 66 Toric stanowią wyjątkową okazję dla lekarzy okulistów w kontaktach
z pacjentami z astygmatyzmem bowiem charakteryzują się one łatwym i przewidywalnym dopasowaniem. Stabilność i łatwość dopasowania jest
rezultatem się tzw. projektu „Lo Torque”. Wyjaśnimy, co to znaczy w tekście poniżej.
Geometria stabilizacji oparta o balast pryzmatyczny na powierzchni przedniej polega na
wzroście grubości od wierzchołka do podstawy.
To dobrze znane rozwiązanie zapewnia znakomitą
stabilizację osiową.
Udoskonalona strefa optyczna oznacza, że
średnice przedniej i tylnej strefy optycznej przystosowano do każdej mocy. Dzięki temu profil
grubości soczewek w strefie optycznej jest podobny dla wszystkich mocy. W rezultacie osiągnięto
przewidywalne dopasowanie soczewek niezależnie od zastosowanej mocy.
360° komfortowa strefa brzeżna umożliwia
gładkie przesuwanie się powiek po obrzeżu
soczewek, co zapewnia wyjątkowy komfort.
Specyficzna obróbka grubości soczewki w części
obwodowej daje w rezultacie jednolitą grubość tej
części, na wierzchołku, w środku i u podstawy
strefy optycznej. Przyczynia się to także do stabilizacji soczewek poprzez minimalizację oddziaływania rotacyjnego powiek na soczewki.

Unikalna geometria dwukrzywiznowej powierzchni tylnej (bardziej płaski środek i bardziej stroma część obwodowa) umożliwia świetną
ruchomość soczewek. Wiele miękkich soczewek
torycznych dopasowuje się stosunkowo stromo,
aby uniknąć rotacji przy mruganiu i ruchach oka.
Nie jest to zdrowe dla oczu. Odpowiednia ruchomość soczewek umożliwia wymianę filmu łzowego oraz usuwanie złuszczonych komórek, a więc
pomaga uniknąć odległych powikłań spowodowanych niedotlenieniem oka i niewystarczającą
ruchomością soczewek.
Niezwykle istotne są odpowiednio zaokrąglone
krawędzie, które nie tylko zapewniają komfort ale
także stanowią ważny czynnik zapobiegania podrażnieniom spojówek podczas ruchów soczewek.
Materiał soczewkowy to Alphaphilicon A
o 66 proc. zawartości wody — II grupa FDA (materiały niejonowe o wysokiej zawartość wody).
Materiały z grupy II są bardziej odporne na
opłaszczanie osadami białkowymi. Ponadto Alphaphilicon A zawiera opatentowany monomer
wzmacniający pod nazwą TBE. W rezultacie uzyskano znakomite w noszeniu soczewki o wysokiej
odporności na zużycie.

Wartości cylindryczne
Oś
Dk
Średnica

CX news

nr 2/12/2004

Dopasowanie soczewek
Większość lekarzy szybko nabiera zaufania do soczewek SofLens 66 Toric i dokonuje dopasowań na
podstawie tzw. dopasowania empirycznego, gdzie
korekcja okularowa po przeliczeniu odległości szkła
od oka to właśnie soczewki, które należy zamówić.
Z doświadczeń klinicznych wynika, że co najmniej
50 proc. soczewek po dopasowaniu nie wykazuje
rotacji, a 90 proc. wykazuje rotację poniżej 10°!
Z badań firmy Bausch & Lomb dotyczących
preferencji pacjentów wynika, że dwóch na
trzech pacjentów woli SofLens 66 Toric od
innych miękkich soczewek torycznych do
comiesięcznej wymiany.
dr nauk med. Marek Habela
Dystrybucja:

Parametry soczewek SofLens 66 Toric
Materiał
Wartości sferyczne

Opracowany w Bausch & Lomb proces produkcyjny Form CastTM oparty jest na technologii wytłaczania w formach. Zapewnia on
powtarzalność, szeroki zakres wartości parametru
osi oraz ekonomiczność procesu produkcyjnego,
co oznacza, że są to soczewki, na które stać szerokie grono pacjentów.

Alphafilcon A (66% wody)
+6,00 D do -6,00 D w odstępach co 0,25 D, -6,00 D do -9,00 D
w odstępach co 0,50 D
-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D; - 2,25 D; -2,75
(ten ostatni tylko dla sfer minusowych)
W odstępach co 10°
32
Promień krzywizny tylnej (BC) — ekwiwalent 8,5 mm
Grubość w części centralnej — 0,195mm przy -3,00 D
4,5 mm

6

Optimum Distribution sp. z o.o.
Wyłączny dystrybutor produktów
Vision Vare firmy Bausch & Lomb

www.opt.com.pl

STERYLIZACJA

TUTTNAUER – po prostu sterylizacja...

Leszek
Piątek

W ofercie Tuttnauer są sterylizatory typu stołowego o pojemności od 7,5 - 85 litrów a także
duże systemy do Centralnych Sterylizatorni o
pojemności nawet ponad 17.000 litrów.
Jako jedna z trzech wiodących firm w dziedzinie sterylizacji, Tuttnauer obecny jest na wszyst-

kich światowych rynkach. Jednym z ostatnich
spektakularnych sukcesów było wygranie przez
Tuttnauer przetargu Banku Światowego na wyposażenie szpitali w 247 sterylizatorów.
Także w Polsce Tuttnauer znany jest z dobrej
jakości wyrobów i profesjonalnego serwisu.

J

uż 75 lat Tuttnauer projektuje i wytwarza
wysokiej klasy urządzenia do sterylizacji
stosowane w medycynie, farmacji i biotechnologii.
Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia i odpowiadając na wyzwania rynku Tuttnauer
tworzy nowe standardy jakości.

Nowości
Nova Tuttnauer
Sterylizator klasy B typu stołowego o pojemności 23 litry. Szybki — w pełni automatyczny proces
sterylizacji. Wysoka próżnia umożliwia dokładną
sterylizację narzędzi chirurgicznych o bardzo małych średnicach kanałów roboczych. Opcjonalnie
możliwość podłączenia do komputera klasy PC.

EHS — Tuttnauer
Sterylizator klasy B typu stołowego o pojemności 85 litrów. Polecany zarówno dla dużych
szpitali jak i dla praktyk prywatnych. Ultra szybki
— w pełni automatyczny proces sterylizacji.
Wbudowana pompa i generator pary znacznie
skraca czas cyklu. Sterylizacja pełnego ładunku
— wraz z suszaniem trwa 28 (!) mniut. Aparat
posiada podwójny płaszcz komory sterylizacji.
Opcjonalnie możliwość podłączenia do komputera klasy PC.
Leszek Piątek

Kursy i szkolenia
Kursy i szkolenia jakie organizuje CX w najbliższym czasie
Okulistyka
17 kwietnia
maj
maj
wrzesień
Dermatologia
23 kwietnia
24 kwietnia
15 maja
29 maja

Ortokeratologia — Eye-Laser Center, Wrocław; tel. (071) 78 58 362
Ultrasonografia trójwymiarowa w okulistyce — Kraków
Perymetria Komputerowa — CX Kraków
Fakoemulsyfikacja — Katowice

prof. Sami El Hage
dr Paweł Lewandowski
dr Henryk Kozioł
prof. Wanda Romaniuk

Kurs dermatoskopii — Łódź
Kurs Dermatoskopii — Łódź
Kurs dermatoskopii — Łódź
Zamykanie naczyń i epilacja laserowa — porównanie lasera
Aleksandrytowego i ND/Yag — Kraków

prof. Andrzej Kaszuba
prof. Andrzej Kaszuba
prof. Andrzej Kaszuba

11 maja

Kurs Dermatoskopii — Łódź

dr Lothar Herold (RFN)
i dr Marcin Ambroziak
pro.f Andrzej Kaszuba

Finanse
8 maja, 22 maja
12 czerwca

Jak zdobyć dofinasowanie zakupów z pieniędzy Unijnych — Kraków

mgr Grzegorz Godziek

www.consultronix.com.pl
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Nowości
Angio, Cardio i Synchro SIAS®
SIAS® jest firmą produkującą wysokospecjalistyczny przewoźny sprzęt RTG – dedykowany
do badań angiograficznych oraz zabiegów kardiologicznych. Jako pierwsza firma na świecie
SIAS® wprowadził do w swoich urządzeniach
wzmacniacz obrazu 13 cali.

RTG SUINSA®
SUINSA to jeden z największych europejskich
producentów sprzętu radiologicznego. W ramach
tzw.”OEM bussiness” współpracuje ściśle między
innymi z General Electric.
SUINSA posiada certyfikat „Six Sigma” potwierdzający wysoki poziom jakościowy produkcji a oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymogi
nowoczesnej pracowni RTG. Standardowo aparaty wyposażane są w lampy RTG Toshiba oraz
pełną automatykę ekspozycji zarówno dla stołu
jak i dla stojaka płucnego.
W najbliższych latach SUINSA ma ambicje
przejąć większość europejskiego rynku podstawowej diagnostyki rentgenowskiej.
Na ECR 2004 SUINSA zaprezentowała w pełni
cyfrowy zestaw do radiografii

Cyfrowe RTG do skriningu płuc
INNOMED®
Przy bardzo niskiej dawce promieniowania
(około 5 mikro Sv na pacjenta) otrzymujemy
wysokiej jakości cyfrowe zdjęcie płuc. Możliwe
wykonanie nawet 100 badań na godzinę. Urządzenie dostarczane jest w formie gotowej kabiny.
Nie ma konieczności wykonywania dodatkowych
osłon radiologicznych w pomieszczeniu.

Aparaty w wersji Synchro posiadają możliwość zdalnego sterowania wszystkimi ruchami
ramienia. Precyzyjne układy wspomagające ruch
wyposażone są w zabezpieczenia przed kolizją
z innymi urządzeniami.
SIAS® oferuje także aparaty w wersji ramię
U wykorzystywane przy zabiegach wszczepiania
rozruszników serca, elektrofizjologii oraz brachyterapii.
Kontrola Jakości RTG – sensytometr
i densytometr ESECO USA
Prosty i łatwy w obsłudze sensytometr, densytometr z możliwością podłączenia do komputera
klasy PC oraz oprogramowaniem w języku polskim — to podstawowe pozycje z oferty Kontroli
Jakości RTG.
Polecamy także fantomy, siatki testowe oraz
inne akcesoria niezbędne przy codziennej i okresowej Kontroli Jakości RTG.
SPECJALNA OFERTA
Teraz tylko 9.999 zł netto za densytometr
i sensytometr

SPECJALNA OFERTA
SIT 5000 — zestaw do radiografii
konwencjonalnej z lampą na stojaku
podłogowym
Rata leasingowa już od 5.500 zł netto (przy
36 ratach leasingowych i 20% opłaty inicjalnej
— dostępny także leasing na 48 i 60 miesięcy). Uwaga! Możliwa dwuetapowa wymiana
już posiadanego sprzętu — w pierwszym
etepie dostosowujemy parametry aparatu
RTG do wymogów Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 11. 09.2003.

DXL Calscan DEMETECH®
diagnostyka osteoporozy
Absolutnie nowe podejście do badań densytometrycznych!
DXL Calscan wykorzystuje niskoenergetyczne
promieniowanie rentgenowskie oraz laser do precyzyjnego określenia gęstości kości.
Jest to jedyne urządzenie na świecie, które
mierząc trzy parametry - z dokładnością do 1,5%
określa gęstość kości. Dawka promieniowania jest
przy tym 50 razy niższa (!) niż w przypadku standardowych aparatów DXA.
DXL Calscan może być używany w każdym
pomieszczeniu bez konieczności wyposażania go
w osłony radiologiczne.

SPECJALNA OFERTA — DXL Calscan
Rata leasingowa już od 2.350 zł netto
(przy 36 ratach leasingowych i 20% opłaty
inicjalnej — dostępny także leasing na 48 i 60
miesięcy)
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Zdaniem eksperta
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
W PRACOWNI RTG
Ryszard
Kowski

Od

1 stycznia 2003 roku znaleźliśmy
się w zupełnie nowym świecie
związanym z radiologią, a dokładniej mówiąc z wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego w celach medycznych.
W związku z koniecznością wprowadzenia do
polskiego prawodawstwa przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności Dyrektywy 97/43/EURATOM, porządkującej sprawy medycznego zastosowania
promieniowania
jonizującego,
stworzono
„Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz
sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej
nad przestrzeganiem tych warunków”. Rozporządzenie to, podpisane 24 grudnia 2002 roku,
weszło w życie (z okresami przejściowymi dla
niektórych paragrafów) z dniem 1 stycznia 2003
roku (Dz. U. nr 241 z 2003 roku, pozycja 2098).
Znowelizowano również dwa inne rozporządzenia (o pracowniach rentgenowskich i o szkoleniu
inspektorów ochrony radiologicznej), które straciły swą moc prawną 31 grudnia 2002.
Poniższe uwagi dotyczyć będą głównie nowości zawartych w tych dokumentach. A jest ich
trochę. Zacznijmy od paragrafu drugiego, który
mówi, że „Ekspozycja na promieniowanie jonizujące w celach medycznych uzasadniona jest
dostarczaniem wystarczających korzyści”. Skoro
tak, to ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to,
że tak jest, że rzeczywiście korzyści są większe,
niż wspominany w następnym zdaniu dokumentu
ewentualny „uszczerbek zdrowotny” spowodowany przez ekspozycję pacjenta na promieniowanie jonizujące. Bezpośrednią konsekwencją
tego jest paragraf 3, który mówi, że „warunkiem
wykonania badania lub zabiegu z zastosowaniem
promieniowania jonizującego jest skierowanie”.
Skierowanie (wystawione przez „lekarza, lekarza
stomatologa lub felczera (...)”) jest więc jedynym dokumentem, na podstawie którego można
wykonać procedurę z zastosowaniem promieniowania jonizującego. Ponadto skierowanie takie
„może być wystawione po upewnieniu się, że
inne alternatywne i nieinwazyjne metody lub
wcześniej wykonane badania radiologiczne nie
mogą dostarczyć niezbędnych, analogicznych
informacji lub wyników leczniczych”.
Aby spełnić tak postawione warunki trzeba
po pierwsze znać wystarczająco dobrze różne
metody diagnostyczne, po drugie – należy
zapewnić, by wszystkie „wcześniej wykonane
badania” były wystarczającej jakości, by można
je było wykorzystać! Czyli system zapewniający,

www.consultronix.com.pl

że badania będą zawierały dostateczną ilość informacji klinicznych, a procedury terapeutyczne
przyniosą zamierzony skutek musi być wprowadzony wszędzie. To pierwsza przesłanka.
Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia
z jakimkolwiek szkodliwym czynnikiem, podstawową zasadą funkcjonowania jest ALARA (od
angielskiego: as low as reasonably achievable),
czyli „tak nisko, jak to rozsądnie możliwe”. Tak
niska dawka, koszt, nakład pracy etc, etc, jak to
jest rozsądnie możliwe. I to podkreślone słówko
jest tu najważniejsze. To jest druga przesłanka.
Właściwie przeprowadzona procedura przy
zminimalizowanej dawce da optymalny efekt
w postaci obrazu, wyniku liczbowego lub skutku
terapeutycznego. To trzecia przesłanka.
Jest ich zapewne znacznie więcej, ale już
te trzy wystarczą do pełnego uzasadnienia potrzeby wprowadzenia Programu Zapewnienia
Jakości. Mówi o tym paragraf 9 cytowanego
Rozporządzenia. W punkcie 1 sformułowany
jest obowiązek wprowadzenia takiego programu we wszystkich zakładach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych,
a punkt 2 wymienia, co powinna zawierać
dokumentacja.
Poniżej omówione zostaną podstawowe zasady wdrażania i realizacji Programu Zapewnienia
Jakości (PZJ) w pracowni radiologicznej, zalecane przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, a opracowane przez Sekcję Inżynierii
Klinicznej PLTR.
Ogólna definicja każdego programu zapewnienia jakości to:
• opisać wszystko, co i tak najczęściej się robi
(przy okazji na pewno uda się to trochę zoptymalizować)
• potem postępować zgodnie z tym zapisem
• udokumentować, że robi się to, co zapisane
• i wreszcie od czasu do czasu ulepszać to, co
się robi
Do tego dochodzą jeszcze tylko szczegóły
techniczne, czyli testy sprzętu (aparatów rtg,
wywoływarek, negatoskopów, kaset etc.), materiałów (błon, odczynników etc.) i procesów
(reakcji fotochemicznych etc.). I to w zasadzie
jest już wszystko.
Wszystkie te elementy przybliżone będą podczas omawiania dokumentacji, jej rozdziałów
i zakresu. Podstawowymi cechami dobrej dokumentacji są:
• celowość (tworzymy tylko takie dokumenty,
które zawierają to, co rzeczywiście jest potrzebne),
• kompletność (cały zakres naszej działalności
powinien zostać uporządkowany),
• aktualność (tworzone i obowiązujące u nas
dokumenty powinny być„żywe”, tzn. ciągle uaktualniane i poprawiane) oraz
• odnajdywalność (tak, by zawsze można było
odnaleźć potrzebny w danej chwili dokument).
Od siebie dodam, że dokumenty te powinny
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być„przyjazne”, to znaczy raczej powinny być
przewodnikiem, niż nadzorcą.
Program zapewnienia jakości powinien być
dopasowany do danego miejsca, jego potrzeb
i możliwości, więc poniższa lista problemów
do uporządkowania będzie dłuższa lub krótsza,
w zależności od tego czy będzie dotyczyć wielo
– profilowego centrum diagnostycznego, czy małej, jedno gabinetowej pracowni radiologicznej.
Ważne jest jednak, żeby to, co zostanie zapisane
było w rzeczywistości realizowane –zapisywać
więc należy jedynie sprawy możliwe do zrealizowania.
Co więc zawierać powinna dokumentacja PZJ?
ciąg dalszy artykułu
na stronie internetowej
www.consultronix.com.pl
mgr inż. Ryszard Kowski
Przewodniczący
Sekcji Inżynierii Klinicznej PLTR
Sekcja Inżynierii Klinicznej PLTR prowadzi stałe kury dla radiologów i techników
elektroradiologii w zakresie wprowadzenia
programu zapewnienia jakości. Wszelkie
informacje na stronie internetowej
www.polradiologia.org
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Laser holmowy w praktyce urologicznej

Piotr
Humański

W

iosną 2003 roku miałem przyjemność
gościć w Klinice Urologii Szpitala
w Rottenburgu kierowanej przez prof.
Rolfa Muschtera. Przez 7 dni poznałem pracę
personelu oraz zaplecze zabiegowe niemieckich
kolegów. Była to fascynująca przygoda i w pewnym sensie podróż w przyszłość.
Celem mojej wizyty było zapoznanie się z możliwościami wykorzystania lasera holmowego
w praktyce urologicznej. Profesor Rolf Muschter
jest niewątpliwym autorytetem w dziedzinie
wykorzystania laserów w urologii. Dotychczas
wykonał w swojej klinice ponad 3000 procedur
zabiegowych z ich wykorzystaniem i jest autorem wielu publikacji na ten temat.
Laser holmowy niemieckiej firmy Wave Light
jest wykorzystywany w klinice głównie do litotrypsji złogów w moczowodzie. Uczestniczyłem
w 9 zabiegach ureterorenoskopii gdzie do dezintegracji złogu wykorzystano energię lasera.
W 8 przypadkach po dotarciu do złogu skuteczność kruszenia złogu była 100%. W jednym
przypadku nie udało się dotrzeć do kamienia
z powodu zwężenia moczowodu.
Zabiegi litotrypsji trwały od 5 do 15 minut
dając całkowite pokruszenie złogu. W trakcie kruszenia obserwuje się tylko nieznaczne odrzucanie
kamienia.
Promień lasera holmowego penetruje tkanki na
głębokość 0,5 mm i to jedynie przy zapewnieniu
pełnej styczności włókna laserowego z tkanką lub
złogiem. Zabezpiecza nas to przed uszkodzeniem
ściany moczowodu gdy włókno zsunie się ze
złogu.

Muszę przyznać, że ta skuteczność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi lasera holmowego przekonała mnie do podjęcia decyzji o wyeliminowaniu
innych litotryptorów z ureterorenoskopii. Laser
holmowy daje możliwość kruszenia złogu w każdym odcinku układu moczowego: w nerce, moczowodzie i pęcherzu moczowym przy minimalnym
ryzyku uszkodzenia nerki lub ściany moczowodu
i pęcherza.
Profesor Rolf Muschter zaprezentował mi
także 3 zabiegi LITT (Laser Induced Interstitial Thermotherapy) tj. śródmiąższowej
laserowej termoablacji prostaty, u pacjentów
z BPH. Jest to metoda przeznaczona między
innymi dla chorych z dużymi obciążeniami
kardiologicznymi, które dyskwalifikują ich z za-

biegów elektroresekcji przezcewkowej stercza,
oraz pacjentów z niedużym gruczolakiem bez
przerostu trzeciego płata. Zabieg ten jest bezkrwawy, a prowadzenie chorego na cystotomii
po zabiegu pozwala na pełną kontrolę powrotu
prawidłowej mikcji.
Z relacji Profesora Muschtera wynikało, że skuteczność tego typu zabiegów jest duża, wymaga
jednak rzetelnej kwalifikacji pacjenta i dużego
doświadczenia operatora.
Laser holmowy jest również wykorzystywany
w Klinice Urologii w Rottenburgu do rozcinania
zwężeń cewki moczowej oraz nacinania tkanek
pęcherza moczowego np. w przypadku torbieli
ujścia moczowodu.
Była to bardzo ekscytująca wizyta i spowodowała wiele zmian w organizacji pracy jak i wyposażeniu mojego oddziału Urologii Jednego Dnia
w Kutnie. Myślę, że niedługo będziemy mogli
opisać pierwsze zabiegi z wykorzystaniem energii
laserowej wykonane w naszym oddziale i podzielić się własnymi doświadczeniami.
lek. med. Piotr Humański
NZOZ „Specjalista”, Kutno

www.specjalista.home.pl

Oferta specjalna
Laser holmowy Auriga®
firmy

System urodynamiczny Novus®
firmy

Stosowany coraz chętniej przy procedurach
endoskopowych w urologii.
Rata leasingowa już od 6.777 zł netto.
Przy 36 ratach leasingowych i 20% opłaty
inicjalnej.

Rata leasingowa już od 1.999 zł netto.
Przy 36 ratach leasingowych i 20% opłaty
inicjalnej.

Możliwy także leasing na 48 i 60 miesięcy

Możliwy także leasing na 48 i 60 miesięcy
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Nowości

Dominik
Zacharko

Nowy Econolith 3000 MEDISPEC
W nowym aparacie wysoką skuteczność – typową dla ESWL Medispec połączono z futurystyczną stylistyką.

Aparaty z serii Econolith posiadają dwie bardzo istotne cechy - duże ognisko terapeutyczne
oraz bezpieczny poziom maksymalnej energii
impulsów.
Duże ognisko minimalizuje wpływ ruchów oddechowych pacjenta na wynik kruszenia oraz uwalnia
personel od konieczności ciągłego monitorowania
położenia kamienia – a więc zmniejsza dawkę promieniowania dla pacjenta – ale też i dla lekarza.
Bezpieczny poziom energii minimalizuje ryzyko
uszkodzenia organów wewnętrznych pacjenta.
Połączenie dużego ogniska i bezpiecznej energii daje w efekcie wysoką skuteczność kruszenia
kamieni. Dane opublikowane przez FDA (U.S.
Food and Drug Administration) potwierdzają skuteczność Econolith: 82,9% „stone free” po trzech
miesiącach od zabiegu.

Microflow Uroflowmetr LIFE TECH USA
Aparat wyposażony jest w wysoko wydajny
mikroprocesor. Podczas badania tzw. „próbkowanie” wykonywane jest z bardzo dużą częstotliwością. Pozwala to uzyskać precyzyjne informacje
o dynamice badania.

Wbudowana drukarka termiczna oraz oprogramowanie w języku polskim ułatwiają obsługę
aparatu.
Opcjonalnie oferujemy nomogramy Liverpool
(odniesienie wyników badania do znormalizowanej grupy referencyjnej).
Materiały zużywalne do urodynamiki
LIFE TECH USA.
Urolab / Urovision V
Systemy Urodynamiczne
LIFE TECH USA
Urolab/Urovision V — pięć różnych konfiguracji sprzętu o różnym stopniu zaawansowania.
W bardzo prosty sposób — bez konieczności
wymiany całego urządzenia — możliwe jest
rozbudowywanie aparatu od wersji najprostszej
do najbardziej zaawansowanej. Kolejne moduły
można dobudowywać w dowolnym czasie.
Wraz z Urolab / Urovision V dostarczane
jest zintegrowane oprogramowanie — bardzo
wygodne i praktyczne w użyciu. Przy przeprowadzaniu badania nie ma potrzeby otwierania wielu
różnych aplikacji (okien) a obsługa odbywa się
w sposób intuicyjny. Szybka diagnoza możliwa
jest dzięki nomogramom i grafom dołączonym
do oprogramowania. Każdy z pięciu systemów
może być wyposażony w moduł wideourodynamiki.

Wykorzystując ponad 30 lat doświadczeń
obecności na rynku urodynamiki Life-Tech
oferuje bardzo dobre jakościowo materiały zużywalne do badań urodynamicznych. Mogą one
współpracować ze wszystkimi dostępnymi na
rynku aparatami urodynamicznymi. Konstrukcja kateterów zapewnia dokładne, powtarzalne
i wiarygodne wyniki badań.
Specjalna grupa kateterów przeznaczona jest
dla pacjentów trudno cewnikowalnych (końcówka
Coude).
W ofercie znajdują się także zestawy do pomp
infuzyjnych różnych producentów oraz przetworniki ciśnienia.
Katetery innych
producentów
łamią się przy
otworach transmisji ciśnienia,
zamykając światło przepływu.

Kateter Lifge Tech
zachowuje swój
kształt mimo
dużego ugięcia.

www.consultronix.com.pl
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Lasery dermatologiczne – zastosowanie

Nowości
w czasie. Fotofinderdermoscope współpracuje
z trzema specjalistycznymi programami.
Mole Analizer umożliwia wczesne wykrywanie
zmian nowotworowych. Program został opracowany przez lekarzy Clausa Garbe i Andreas
Blum z Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu
Tuebinger w Niemczech. Zastosowali oni algebraiczne algorytmy analizujące geometrie, nasycenie kolorem oraz strukturę zmiany. Parametry
te umożliwiąj sklasyfikowanie jej jako łagodną,
dysplastyczną lub złośliwą.
Bodyscan to program pomocny w analizie zespołu zmian dysplastycznych. W badaniach zmian
melanocytowych wymagana jest systematyczna
kontrola w celu wykrycia nowo powstałych zmian.
Bodyscan porównuje kolejne badania i eksponuje
nowe zmiany zaznaczając je kolorem.
Trichoscan to zmodyfikowana wersja tradycyjnego Trichogramu, która łączy mikroskopię epiluminescencyjną z cyfrową analizą obrazu. Program
działa automatycznie bezboleśnie określając
procentowo główne parametry wzrostu włosów
(anagen, telogen).

Marta
Przybył

Fotofinderdermoscope firmy TeachScreen
Fotofinderdermoscope to system wykorzystujący mikroskopię epiluminescencyjną, nowatorską
metodę do badania zmian skórnych w dermatologii. Dzięki zastosowaniu specjalnej kamery zmiany skórne mogą być oglądane w 20 –70 krotnym
powiększeniu, co umożliwia postawienie precyzyjnej diagnozy. Ponadto wszystkie obrazy są archiwizowane tworząc dokładną kartę badań pacjenta,
jak również umożliwiając porównywanie zmian
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DERMATOLOGIA ESTETYCZNA

General Topics

Monika
Kamińska

Terproline
Stosowany do uelastyczniania skóry. Występuje
w opakowaniach:
Balsam do ciała (125
ml) – stosowany: przed
– po liposukcji, przed – po
plastyce powłok brzucha, przed – po addytywnej
lub redukcyjnej plastyce piersi, techniki napinania
skóry, podczas stosowania diet specjalnych, zapobieganie obkurczaniu blizn
Krem do twarzy (50ml) – stosowany: przed
– po peelingu chemicznym, peelingu fizycznym, dermabrazji, liftingu twarzy, powiek, na
zmarszczki powodowane utratą elastyczności
skóry, podczas stosowania diet specjalnych.
Thiospot
Stosowany w leczeniu przebarwień posłonecznych, potrądzikowych, polekowych,
plam soczewicowatych. Dostępny w opakowaniach:
6 ml - płyn z aplikatorem - gąbką stosowany
na przebarwienia o małej powierzchni
30 ml krem - stosowany na przebarwienia o dużej powierzchni

Aknicare
Stosowany w leczeniu skóry tłustej, trądzikowej oraz w łojotokowym zapaleniu skóry.
Dostępny w opakowaniach. Krem (50 ml)
– zmniejsza produkcje
łoju, nawilża skórę.
Żel do mycia twarzy (125 ml) – oczyszcza skórę i zmniejsza produkcje łoju.
Lotion (25 ml) - tonik mocno wysuszający. Do
stosowania punktowego
Synchrocell
Stosowany w leczeniu cellulitu,
zatrzymywania płynów w obszarze
okołonaczyniowym, uczucia ciężkości nóg spowodowanego zmianami w krążeniu obwodowym, po
mezoterapii. Dostępny w opakowaniach: balsam (250 ml).
Synchrorose
Stosowany w leczeniu skóry zaczerwienionej, trądziku
różowatym, teleangiektazjach. Dostępny w opakowaniach.
Synchrorose Intensive: krem (50 ml) lub
pianka (50ml)
Synchrorose Preventive: krem (50 ml) lub pianka (50ml). Seria Preventive zawiera filtry SPF18;
PPD21,07; IPD 20,34.
Tonik (250 ml) i Mleczko (250 ml) do oczyszczania twarzy.

Oferta specjalna

www.consultronix.com.pl

Dla prawidłowego
użycia protekcji słonecznej należy wziąć
pod uwagę intensywność promieni UV
i typ skory. W celu
zabezpieczenia ciała
i bezpiecznej ekspozycji słonecznej,
w każdym opakowaniu zawarta jest
SUNWARDS CARD
pomagająca w identyfikacji natężenia
UVA.
Jak funkcjonuje SUNWARDS CARD?
Przykładamy Sunwards Card do wystawionej
na słońce skóry przez 15 sekund.
Sunwards Card w zależności od natężenia
UVA, informuje użytkownika o kolejnym „dosmarowaniu”, aby ochrona przed promieniowaniem UV była skuteczna przez cały czas ekspozycji na słońcu.

CZERNIAK – STOP

Arleta
Jamska

Hyfrecator 2000
Urządzenie przeznaczone do zabiegów fulguracjii i koagulacji w: dermatologii, chirurgii
plastycznej, okulistyce, ginekologii, urologii,
stomatologii.
Konstrukcja Hyfrecator 2000 oparta na wysokiej jakości układach scalonych i mikroprocesorach zapewnia dokładność i powtarzalność dawki
podczas zabiegów, gwarantując pełne bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki precyzjnej regulacji mocy

Nowa seria
preparatów
przeciwsłonecznych
SUNWARDS
Produkty SUNWORDS chronią przed
szkodliwym promieniowaniem UVB i UVA.
Dostępne preparaty:
SUNWARDS Face cream SPF 20
SUNWARDS Face cream SPF 40
SUNWARDS Body cream SPF 15
SUNWARDS Body cream SPF 30
SUNWARDS Extreme SPF 50+

od 0 do 35W (co 0,1W) urządzenie umożliwia
koagulację dużych powierzchni i głębokich zmian
i jak i zabiegi na twarzy. System autodiagnostyki
wbudowany w urządzeniu przeprowadza autotest
zawsze przy włączeniu i stale monitoruje moc
podczas zabiegu.
cena 5725 zł netto
Dermatoskop EpiScope
Welch Allyn
• halogenowe oświetlenie
• powiększenie 10x
cena 1975 zł netto
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Czerniak jest złośliwym nowotworem
skóry. Prawdopodobieństwo
zachorowania na czerniaka gwałtownie
rośnie i wynosi teraz w Polsce
ok. 1:300. Eskalacja zachorowań wynika
z powszechnej mody na opalanie
i z niedostatecznej wiedzy na temat
profilaktyki.
Prof. Lidia Rudnicka i Zespół Kliniki
Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie
organizują Akcję „Czerniak – Stop.
Skóra pod kontrolą”. Jest to program
promujący bezpieczne korzystanie ze
słońca i regularne badania profilaktyczne
znamion barwnikowych.

CZERNIAK – STOP
SKÓRA POD KONTROLĄ
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Komputery w szpitalu

Paweł
Nikliński

W

numerze 2/10/2003 CX News zaprezentowane zostały podstawowe informacje
o komputerowym systemie do obsługi
medycznej o nazwie MedFolio®. W bieżącym
wydaniu, prezentujemy kilka informacji o podstawowym elemencie systemu Bazie Danych
Medycznych.
Baza Danych Medycznych, zwana czasami
bazą rekordów medycznych jest centralnym elementem koncepcji systemu MedFolio®. Zawiera
wszystkie udokumentowane informacje niezbędne
do leczenia pacjenta. Podstawą systemu jest możliwość definiowania dowolnej listy dokumentów
medycznych opisujących pacjenta, dostosowanych każdorazowo do indywidualnych potrzeb
użytkowników systemu. Dodatkowe do bazy
danych pacjenta mogą być dołączone listy oraz
medyczne katalogi (ICD…). Tak indywidualnie
zdefiniowane formularze (wzorce dokumentów)
służą do opisu pacjenta i pracy z systemem
MedFolio®. Główną cechą danych pacjenta jest
to, że zawarte w bazie danych informacje są
prezentowane w formie tekstu, grafiki, video i obrazów. Kompletny opis przypadku pacjenta jest
zapisywany do bazy z odnośnikami do danych
zachowanych w oryginalnej formie. Wszystkie
formularze mogą być zmieniane w czasie użytkowania, a ich definiowanie jest bardzo proste, co
ogranicza czas wdrożenia systemu do minimum.
Rejestracja danych poddana jest kotrolii wprowadzania, a podstawą wyszukiwania danych są
indywidualne identyfikatory pacjentów.
Dane o pacjentach gromadzone są w centralnym archiwum systemu. Zarządzanie archiwum
odbywa się w sposób całkowicie automatyczny.
Pacjent kolejny raz poddawany leczeniu, jest wyszukiwany w archiwum, a jego dane przenoszone
są do bieżącej bazy danych. Powoduje, że obsługa
bieżąco hospitalizowanych pacjentów odbywa się
bardzo szybko. Równocześnie mamy dostęp do
pełnej informacji o każdym pacjencie, który kiedykolwiek był zarejestrowany w systemie.
System MedFolio® posiada bardzo prosty interfejs do wprowadzania danych i komunikowania
się z bazą danych medycznych. W sposób przejrzysty prezentuje informacje o pacjencie zawartą
w bazie, wraz z dodatkowymi dokumentami, listą
komunikatów, i informacją o pobycie pacjenta na
oddziale szpitalnym. System spełnia wszystkie
wymagania związane z ochrona danych pacjenta.

Przypominamy, że autorem systemu MedFolio®
jest niemiecka firma NEXUS A.G., a lokalizacji
do warunków polskich dokonała firma Consultronix S.A., która jest dystrybutorem tego oprogramowania w Polsce.
Pytania dotyczące oprogramowania prosimy
kierować na adres niklinski@consultronix.com.pl.
Do wydruków z oferowanych przez nas programów i urządzeń zalecamy drukarki laserowe
ze względu na ich znacznie mniejszą usterkowość
i o rząd wielkości niższe koszty eksploatacji w porównaniu z drukarkami atramentowymi. Ostatnio
testowaliśmy nowe drukarki Lexmark E220.
Oto wnioski po przeprowadzonych testach:
Szybkość
Dysponując możliwością drukowania 17
str./min, drukarka E220 jest dwukrotnie szybsza
od konkurencyjnych produktów innych firm (w
podobnej klasie cenowej), których maksymalna
szybkość wynosi 10 str./min. Drukarka E220
potrzebuje również krótszego czasu oczekiwania
na pierwsza stronę — do 9,5 sekund.
Łatwość w obsłudze
Główną zaletą drukarki E220 jest jej łatwość
w obsłudze. Drukarka posiada prosty system ustawień oraz przycisk w każdej chwili umożliwiający wstrzymanie druku, co zapewnia oszczędność
zarówno czasu jaki i łatwego w założeniu i wymianie tonera.
Koszty eksploatacji
Koszty eksploatacji tej drukarki są najniższe
w tej klasie drukarek oferowanych na rynku
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i w trybie oszczędnościowym wynoszą mniej niż
8 gr za stronę.
Zastosowania profesjonalne i estetyka
Dzięki swej znakomitej rozdzielczości (1200
IQ), solidnej konstrukcji, oraz ręcznemu podajnikowi papieru dostosowanemu do kopert i arkuszy
w różnych formatach, model E220 stanowi atrakcyjną ofertę dla gabinetów lekarskich.
Drukarka E220 łączy w sobie takie cechy jak
szybkość, niezawodność oraz wysoką jakość druku, które dotychczas posiadały jedynie drukarki
laserowe o wyższej cenie. Jej niewielkie wymiary,
połączone z solidnym wyglądem, który dopełnia
eleganckie, czarne wykończenie, umożliwiają
umieszczenie drukarki nawet w reprezentacyjnym pomieszczeniu.
Dodatkowo sterowniki drukarek Lexmark,
w przeciwieństwie do niektórych innych na rynku, wykazują pełną zgodność z oferowanym przez
nas oprogramowaniem i urządzeniami.
Firma Lexmark przygotowała specjalną
promocję. Przy zamówieniu drukarki
Lexmark E220 — w cenie promocyjnej
799 zł brutto, otrzymujecie Państwo
USB Pen Drive o pojemności 32MB
o wartości ponad 100 zł.

KULTURA

Krzysztof Piasecki

Na zdrowie

P

isanie o lekarzach czy służbie zdrowia
w moim wieku jest mocno ryzykowne.
Własciwie mogę pisac tylko o pediatrach,
bo chyba dziecko mi już nie grozi o czym mogą
mnie poinformować endokrynolodzy. Czy tak się
określa tych od gruczołów? Jestem jeszcze z tej
epoki kiedy mówiło się na lekarza lekarz. A nie
endokrynolog, otolaryngolog. Choć to określenie

się podoba — proszę, oto laryngolog. Można by
to przenieść na inne specjalizacje. Proszę oto chirurg, który tak pana urządził. Boże, napisalem cos
na chirurgów! Lepiej byłoby w moim przypadku
oto ginekolog.Wracam do podstawowego wątku.
Kiedyś wszystko znaczyło to co znaczyło. Doktor
to doktor, lekarz to lekarz, a kasa chorych to kasa
chorych — jedni mieli kasę a drudzy byli chorzy.
Panu Łapińskiemu, który teraz za swoim klubem
ratuje nasz kraj, przeszkadzała ta kasa więc ją
zamienił na fundusz, więc zostali tylko chorzy.
Fundusz to słowo pochodzące od wyrazu fundowanie. Chodzi o to by ci chorzy, którzy zostali po
tej kasie chorych sami sobie fundowali zdrowie
(stad fundusz zdrowia) za własne pieniądze.
Proszę jak elegancko przeszedlem od lekarzy do
polityków, o których można powiedziec wszystko
co się chce najgorszego, a to i tak po nich spływa
jak woda po kaczce. I znów jestem przy służbie
zdrowia dzięki kaczce. A jak kaczka to szpital.
„Mamo, ja nie chcę iść do szpitala!”. „Musisz
synku”. „Mamo, ja nie chcę, tam ludzie umierają”. „Musisz synku, jesteś ordynatorem. Na dobre
i na złe”. Udało mi się znaleźć w służbie zdrowia
cos optymistycznego: serial „Na dobre i na złe”.
I niech tak zostanie. Na zdrowie!

Andrzej Starmach

S

ądzę, że właśnie teraz, kiedy mistrzowie
tacy jak Jerzy Nowosielski czy Tadeusz
Kantor, wielcy klasycy XX-wiecznej
awangardy znaleźli już swoje doniosłe miejsce
w historii sztuki polskiej, warto postawić na
“następnych” młodych i utalentowanych artystów,
w których drzemie potencjał przyszłego klasyka.
Powszechnie wiadomo, że nie jest rzeczą prostą
wyłowienie z morza młodych i obiecujących właściwego artysty, tego o którym uczyć się będą następne pokolenia, a najwieksze kolekcje muzealne
będą ubiegały o pozyskanie jego dzieł do swoich
kolekcji. Moim zdaniem w tego typu przypadkach
jest to wypadkowa różnych czynników, w których
jednak nieocenioną rolę odgrywa przede wszystkim intuicja. Wiadomo również, że postawienie
na odpowiednią osobę wiąże się nierozerwalnie
z ryzykiem. Ale zawsze tak było.

Nie należy też kryć, że niebagatelna rola w tym
wszystkim przypada krytykom, marszandom i galernikom, którzy w dużym stopniu są wyroczniami dla losów tych młodych.
Myślę, że w dniu dzisiejszym trzeba stawiać
na zjawiska bardziej uniwersalne, szerokie, a nie
na krótkofalowe i cieszące się zainteresowaniem
tylko z takiego powodu, że są np. interesujące
lokalnie i wpisują się w określony, często modny
(chwilowo) nurt. Musi to być sztuka odczytywalna zarówno u nas jak i na całym świecie, sztuka

poruszająca, o szerokim zakresie działania i dotykająca wszystkich.
Sądzę, że poczynania Marzeny Nowak, młodej
artystki z Piaseczna posiadją właśnie takie cechy.
Jej prace takie jak Wykroje czy Moje pościele, mówią przede wszystkim o emocjach, a nie ma przecież nic bardziej ciekawszego i bardziej uniwersalnego dla człowieka jak właśnie jego złożoność.
Pomimo, że zaledwie dwa lata temu ukończyła
wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, to już w swoim krótkim dorobku
artystycznym ma sie czym pochwalić. Miała
wystawę w prestiżowej i opiniotwórczej Galerii
Foksal, brała udział w kampanii Absoluta (Absolut Nowak) oraz wystawie w ramach ostatniego
Biennale w Wenecji.
Marzena Nowak została również laureatką
pierwszej nagrody na Narodowej Wystawie
Młodych Artystów we Wrocławiu jak i międzynarodowego konkursu Henkel Young Artist Prize,
pokonując arystów z osiemnastu krajów Europy
Środkowo-Wschodniej.
Starmach Gallery
ul. Węgierska 5, 30-535 Kraków
tel. +48.12 656 49 15
fax +48.12 656 55 16
galeria@starmach.com.pl
www.starmach.com.pl
galeria otwarta: poniedziałek–piątek 11–18
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