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Drodzy czytelnicy
Nie spodziewaliśmy się, że nowe wcielenie naszego Magazynu Medycznego CX News, aż tak się Państwu spodoba. Nowy
design jest efektem pracy całego zespołu redakcyjnego, a
także świetnym przykładem dobrze wykorzystanego wsparcia unijnego. W ubiegłym roku pozyskaliśmy fundusze na
wewnętrzne szkolenia pracowników. Jedno z nich dotyczyło
naszego czasopisma, a efekt tego szkolenia macie Państwo w
ręku.
Niestety nie zawsze jest tak pięknie, ostatnio spotkałem firmę szkoleniową z Krakowa, która za unijne pieniądze szkoli
bezrobotnych z zakresu marketingu i PR-u - umiejętność
bezrobotnemu wręcz niezbędna - a szkolenia prowadzą młode absolwentki, np. filologii chorwackiej, które o marketingu
czytały w gazecie - ale urząd pracy płaci i wszyscy są zadowoleni. Może już najwyższy czas by dopłacać do zamierzonych
efektów, może lepiej bezrobotnym dać "kupon" szkoleniowy
na pokrycie 80% kosztów dowolnie przez nich wybranego
szkolenia, wówczas nasz bezrobotny dwa razy się zastanowi,
jak wydać swoje 20% i wybierze to, co istotnie mu się przyda.
Efektywne wykorzystywanie dotacji UE jest problemem
znacznie szerszym i dotyczy wszelkich dziedzin. Jeśli zamiast
dotować BUDOWĘ farm wiatrowych, będziemy dopłacać do

wyprodukowanej przez nie energii - różnej maści cwaniaki nie
będą instalować nieefektywnych i wycofanych z eksploatacji
wiatraków, kupionych w cenie złomu w Niemczech, czy Danii.
Jeśli zamiast dopłacać do hektara "uprawianego" pola, będą
dopłaty do wyprodukowanego zboża, czy mięsa - znikną nagminne uprawy łąk, a wzrośnie faktyczna rentowność produkcji rolnej.
To samo tyczy się dopłat do paliwa rolnego, czy dla rybaków
- ponoć kuter rekordzista zużył w 2010 roku tyle paliwa, że
wystarczyłoby na dwukrotne opłynięcie kuli ziemskiej. Jak by
do tego dodać zrównanie akcyzy na ten sam olej napędowy,
który używamy do naszych aut, tyle że raz w wersji rolniczej,
raz rybackiej, a innym razem do ogrzewania mieszkań - nie
potrzeba by wydawać dziesiątek milionów złotych na tropienie afer paliwowych, a skarb państwa nie traciłby miliardów.
Wprawdzie idą wakacje, ale niebawem zacznie się kampania
wyborcza i może ktoś się zainteresuje całymi pokładami nonsensów, które bezkarnie funkcjonują w naszej gospodarce.
Może zażądajmy od przyszłych posłów, aby poważnie zajęli się
gospodarką - albo może lepiej nie - dotychczas nic nie robili,
a gospodarka miała się nieźle, więc niech przynajmniej nie
psują.
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FINANSE

Która firma leasingowa umożliwi nam dostęp
reklama
do najnowszych
rozwiązań technologicznych?

Siemens Financial Services. Unikalność naszych rozwiązań polega
na połączeniu technologicznego know-how oraz doświadczenia
z dziedziny finansów.
Naszą odpowiedzią na wyzwania stawiane instytucjom działającym w sektorze medycznym
są przygotowane specjalnie dla nich rozwiązania finansowe: pożyczka, leasing oraz wykup wierzytelności.
Poprzez umiejętne wykorzystanie instrumentów finansowych nasi klienci uzyskują dostęp do najnowszych
technologii a jednocześnie rozkładają inwestycję w czasie, dzięki czemu ich finanse pozostają zdrowe.

Answers for finance.
www.consultronix.pl
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Lampy operacyjne
- czym tak naprawdę jest technologia LED?
Coraz popularniejsze w naszym życiu stają się rozwiązania w
technologii LED. Gdy przechodzimy po centrum handlowym
z wyposażeniem dla domu, naszą uwagę przykuwają LEDowe
lampy sufitowe. Kiedy lepiej przyglądamy się ekspozycji
dostrzegamy także LEDowe lampy podłogowe, ogrodowe
oraz taśmy przylepne wypełnione diodami LED. W sklepie
obok można natknąć się na telewizor w technologii LED,
szereg innych gadżetów z LEDowymi wyświetlaczami, a na
koniec wsiadając do samochodu uświadamiamy sobie, że i on
jest wyposażony w diody LEDowe w miejsce standardowych
halogenów postojowych. Ale czy potrafilibyśmy zapytani
odpowiedzieć na pytanie, czym jest LED lub światło LEDowe,
i co tak naprawdę odróżnia go od halogenów?

Fot.1. LEDowa lampa operacyjna firmy Mavig
Powszechnie używany skrót LED pochodzi z języka angielskiego i oznacza Light-Emitting Diode. Tak więc pierwszą
podstawową różnicą jest źródło światła. Dioda elektroluminescencyjna (LED) nie jest rozwiązaniem innowacyjnym
jednak dzięki postępowi jej dopracowanie pozwala na
osiągnięcie bardzo korzystnych dla użytkownika parametrów. Dzięki temu światła LEDowe znalazły zastosowanie
w medycynie i coraz częściej są instalowane na salach
operacyjnych w miejsce klasycznych halogenów. Największą
zaletą lamp LEDowych jest skuteczność świetlna. Nowoczesne
lampy mają wydajność na poziomie 25%. Oznacza to, że
25% energii pobranej przez lampę przekształcają na światło
pozostałe 75% na ciepło. Dla porównania lampa halogenowa
ma skuteczność na poziomie 2%.
Barwa światła dziennego to spektrum między 4000-9000 K
(Kelwinów). Najbardziej pożądanym dla przeprowadzania
operacji kolorem jest światło białe. Według norm ludzkie
oko rejestruje barwę białą światła widzialnego w okolicach
www.cxnews.pl

4500 K. Światła halogenowe również mogą uzyskać taką
barwę, ale żarówka jest elementem szybko zużywalnym
i temperatura barwy zmienia się podczas kolejnych
godzin użytkowania. Zdarza się, że niektóre zabiegi lub
przyzwyczajenia lekarzy wymagają odmiennej barwy
światła, bardziej niebieskiej lub czerwonej. Specjalnie do
takich wymagań zostały stworzone lampy typu MC (multicolor), które posiadają możliwość zmiany temperatury barwy
światła w zakresie od 3750–4750 K. Lampy te charakteryzują
się też bardzo wysoką wartością współczynników R(a) > 95%.
Współczynnik ten określa, w jakim stopniu sztuczne światło
uzyskane z lampy odtwarza światło naturalne.
Należy też pamiętać o czynnikach ekonomicznych i wygodzie.
Podstawowy model lampy LED do prostych zabiegów,
to w zakupie koszt około 50% wyższy od halogenowgo
odpowiednika o podobnych parametrach. Jego pobór mocy
jest 2.5 razy mniejszy, ponadto skuteczność świetlna czyli
zamiana energii na światło około 1200% lepsza. Producenci
podają, że żywotność lampy LED można założyć na poziomie
ponad 40 000 godzin. W tym czasie zakładając, że średnia
żywotność żarówki halogenowej to około 2000 godzin
trzeba by wymienić ją aż 20 razy! Dodajmy jeszcze, że wzrost
temperatury przy głowie lekarza podczas zabiegu z lampą
LED nie przekracza 0.5ºC. Tak więc dochodzimy do wniosku,
że lampa typu LED, choć droższa w zakupie, ostatecznie
okazuje się bardziej ekonomicznym rozwiązaniem i nieporównywalnie wygodniejszym. Przykład ten idealnie charakteryzuje powiedzenie „co tanie, to drogie”.

Fot.2. Zawieszenie sufitowe z zamontowanym monitorem
oraz LEDowymi lampami operacyjna firmy Mavig
Gorąco, a raczej „chłodno”, zapraszam państwa do zapoznania
się z modelami lamp i zawieszeń sufitowych marki MAVIG,
której jesteśmy dystrybutorem. Ich niemiecka jakość mówi
sama za siebie. Firma MAVIG posiada wieloletnią tradycję
i doświadczenie oraz jest mocno zorientowana na ciągłe
udoskonalanie swoich wyrobów, aby wychodzić naprzeciw
wciąż wzrastającym wymaganiom rynku medycznego.

Piotr Barański
pbaranski@cxsa.pl

6th European Eye Cubed Ultrasound Course
Sobota, 10 Grudnia 2011
Kraków, Polska

Wykładowcy
prof. Bertil Damato, dr n. med. Michele Figus, lek. Andrzej Dmitriew

Program
Introduction on ultrasound: The role of Ultrasound in Ophthalmology
Clinical Session - Cataract: Anterior segment examination for refractive surgery
How to perform accurate IOL calculation in various clinical situations?
Clinical Session - Oncology: Ultrasonography of Adult Ocular Tumors: Techniques and Diagnosis
Hands-on Session: Eye Cubed Workshop 1
Clinical Session - Vitreoretinal pathologies: Echographic Evaluation of the Vitreous, Retina,
and Choroid with Posterior B Scan
Clinical Session - Glaucoma: The Use of UBM in Diagnosing Glaucoma
Hands-on Session: Eye Cubed Workshop 2
Hands-on Session: Eye Cubed Workshop 3

Zgłoszenia: Consultronix SA | www.consultronix.pl | tel. 12 290 22 22
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Integre Yellow™
żółty laser od Ellexa
Rodzina fotokoagulatorów Ellex została powiększona o model
Integre Yellow™. Jest to na dzień dzisiejszy pierwszy, i jak do tej
pory jedyny, „żółty” laser zintegrowany z lampą szczelinową.
Dzięki ergonomicznej konstrukcji mamy do dyspozycji większą
przestrzeń roboczą oraz wygodny, jednoczesny dostęp do pacjenta i elementów sterujących lasera. Zintegrowana konstrukcja ma jeszcze jedną istotną zaletę – nie ma tu eksponowanych
połączeń (światłowód, czy też zasilanie), co przekłada się na
większą niezawodność.

Optyka True Spot™

Antoni Bijak
abijak@cxsa.pl
Na rogówce

Integre Yellow łączy w sobie opatentowaną konstrukcję głowicy laserowej z podzespołami najwyższej jakości. W efekcie
otrzymujemy wyjątkowo stabilną wiązkę promieniowania laserowego, co pozwala na pracę z mocą do 1.5 W przy 561 nm.
Fotokoagulator to nie tylko laser, ale również optyka. Tu Ellex
zastosował zupełnie nową, zoptymalizowaną do tylnego odcinka lampę szczelinową o wysokiej rozdzielczości i kącie zbieżności 10 stopni. Dzięki temu otrzymujemy lepszą percepcję
głębi, optymalną iluminację siatkówki oraz doskonały obraz
części peryferyjnych.

Na siatkówce

Ponadto, optyka Ellex True Spot™ zapewnia plamkę o ostrych
brzegach i jednorodnym rozkładzie energii. Tym samym rogówka nie jest narażona na nadmierną ekspozycję. Laser
umożliwia płynną regulację wielkości plamki w zakresie od 50
do 1000 mikronów!

Lampra szczelinowa zoptymalizowana do lepszego podglądu tylnego odcinka oka
4 mm

5.5 mm

Jednorodny rozkład energii
Ellex
Tradycyjny laser

moc

energia

Standardowy kąt stereoskopowy 14º
4 mm pole widzenia stereoskopowego

czas

profil wiązki

Równomierne rozłożenie energii
w czasie trwania umpulsu

Laserowa lampa szczelinowa posiada unikalny na rynku kąt
zbieżności (10 stopni). Dzięki temu otrzymujemy lepszą percepcję głębokości oraz widzenie stereoskopowe.

Równomierne rozłożenie energii
na powierzchni plamki

W Integre Yellow zastosowano technologię monitorowania
mocy w czasie rzeczywistym. Dzięki temu otrzymujemy regularne plamki, bez „gorących punktów”.

www.cxnews.pl

Kąt stereoskopowy 10º w Integre
5.5 mm pole widzenia stereoskopowego

Do lasera dostępna jest szeroka gama akcesoriów oraz stolików
(w tym dla pacjentów na wózkach inwalidzkich).
Zapraszam do zapoznania się z ofertą Ellexa.
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Gonioskopia
w wykonaniu Volk'a

Ewa Wesołowska
ewesolowska@cxsa.pl

Gonioskopia to metoda badania kąta przesączania gałki ocznej.
Badanie to jest szczególnie istotne przy diagnostyce jaskry.
Pozwala na odróżnienie jaskry z otwartym kątem od jaskry
z zamkniętym kątem przesączania. Wykonuje się je przy użyciu specjalnego przyrządu optycznego, którym jest gonioskop. Soczewka ta wyposażona jest w specjalny układ luster,
dzięki któremu lekarz może ocenić miejsce odpływu cieczy
wodnistej. Soczewki w zależności od wersji, zawierają od 1 do
6 luster ustawionych, zależnie od potrzeb, pod różnym kątem.

Nowość - Soczewka Mini Four Mirror firmy Volk
Mini 4 Mirror Lens Gonio zapewnia pełny wgląd w kąt przesączania. Dzięki swoim małym rozmiarom umożliwia łatwiejsze
manipulowania soczewką w obrębie mniejszych oczodołów.
Cechy i zalety soczewki Mini Four Mirror:
• niewielkie rozmiary soczewki zapewniają łatwość obsługi
przy małych i wąskich szczelinach powiekowych,

• 4 lusterka dają gwarancję pełnego obrazu przy lekkim
kącie obrotu,
• opatentowany kołnierz nie wymaga zastosowania płynu,
co znacznie upraszcza badanie,
• specjalna szerokopasmowa powłoka redukuje olśnienia i odbicia, zwiększając przepustowość lasera.

Trójlustro VG3 firmy Volk
Soczewka kontaktowa, idealna w badaniu oraz leczeniu zarówno komory przedniej jak i centralnego i obwodowego dna
oka. Centralna część soczewki umożliwia też bezpośrednią
obserwację centrum bieguna tylnego. Lustra soczewki zostały
ustawione pod takim kątem, aby wyeliminować luki w wizualizacji dna oka. Soczewka jest dostępna w wersji z kołnierzem,
która zapewnia stabilność soczewki przy zabiegach laserowej
trabekuloplastyki oraz w wersji bez kołnierza idealnej w gonioskopii.
VG3

Paramtery
Mini Four Mirror

powiększenie

1.06x

plamka lasera

0.94x
76°/66°/60°
15 mm
(bez kołnierza)
11.4 mm
(z kołnierzem)

powiększenie

1.0x

pole widzenia

plamka lasera

1.0x

średnica kontaktowa

pole widzenia

4x62°

średnica kontaktowa

15 mm

Cena: 945 zł netto

Cena: 815 zł netto

aktualności

z rynku medycznego

zarządzanie

szpitalem/przychodnią - case study

katalog

sprzętu medycznego

katalog

firm medycznych
www.consultronix.pl
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Plusoptix nadzieją na skuteczne
wykrywanie wad wzroku
u niemowląt i małych dzieci?
rozmowa z lekarzem okulistą Magdaleną Micor
Co skłoniło Panią doktor do zainteresowania się autorefraktometrem pediatrycznym Plusoptix?
Okuliści zajmujący się badaniem dzieci wiedzą, jak trudno jest
wykonać prawidłowo badanie okulistyczne u małych dzieci. Skiaskopia po cykloplegii jest standardem postępowania,
należy jednak rozważać dodatkowe zastosowanie urządzenia, które może być pomocne w skutecznym badaniu małego dziecka. Wśród niemowląt około 10% ma wadę wzroku[1],
najczęściej jest to oczywiście nadwzroczność i astygmatyzm.
Należy jednak pamiętać, że niewykryta wada wzroku może
doprowadzić do rozwoju niedowidzenia, które występuje
u 3.5-5% populacji[2]. Wielokrotnie spotykałam się w swojej prak-

dzieci i lekarza. Wykonuje się je z odległości 1 m, dziecko siedzi na
kolanach u mamy, badanie jest obuoczne i bardzo szybkie. Wyko-nuje się je bez kropli porażających akomodację, ale również
i po nich z tym, że źrenica nie może być szersza niż 8 mm. Jest to
wymóg techniczny. Na komputerze jest widoczny zapis badania,
daje to możliwość przedstawienia wyników rodzicom i ich edukacji. Dzieci reagują pozytywnie na elementy graficzne aparatu oraz
sygnał dźwiękowy, dodatkowo ułatwiający ich koncentrację.

Z dr. n. med. Magdaleną Micor
rozmawiała Ewa Wesołowska

tyce z dorosłymi pacjentami, którym nie można było pomóc
z powodu niedowidzenia.
Jakie jest doświadczenie Pani doktor w zastosowaniu autorefraktometru pediatrycznego Plusoptix?
Pracuję na tym urządzeniu od 2 lat. Wykonuję kontrolne badania okulistyczne dzieci 3 miesięcznych. Przeprowadzam również przesiewowe badania okulistyczne na terenie przedszkoli.
Wyniki zostały przedstawione na konferencji okulistycznej
w Warszawie w 2010 roku. Astygmatyzm ≥1.5D stwierdziłam
u 40% niemowląt, z czego u 19% była to wartość ≥2,0D[3]. Wśród
dzieci przedszkolnych około 9% miało podejrzenie wady wzroku, dzieci te zostały zakwalifikowane do dalszej diagnostyki przy
użyciu atropiny[4].
Jak Pani doktor ocenia autorefraktometr Plusoptix?
Jest to doskonałe urządzenie do badania refrakcji niemowląt
i małych dzieci. Stanowi uzupełnienie skiaskopii, i nie należy
o tym zapominać. Daje możliwość dokładnego wykrycia
wady wzroku, przede wszystkim astygmatyzmu i wczesnego jego leczenia. Obecnie zbyt późno diagnozuje się wadę
wzroku u dzieci. Najczęściej jest to w momencie rozpoczęcia
nauki szkolnej i pojawienia się trudności z czytaniem i pisaniem.
Najważniejsza jest jednak profilaktyka i każde dziecko po 3 miesiącu życia powinno być zbadane okulistycznie przy pomocy
Plusoptix, nawet jeśli rodzice nie mają wady wzroku. Czułość badania refrakcji wykonywana urządzeniem Plusoptix jest wysoka
i wynosi 98%[5].
Jak wygląda badanie przy użyciu Plusoptix? Jak dzieci reagują na ten aparat?
Badanie refrakcji przy użyciu Plusoptix jest bardzo przyjazne dla

www.cxnews.pl

Fot.1. Obraz interfejsu badania niemowlęcia z dużym astygmatyzmem

Czy autorefraktometr Plusoptix ma jakieś wady?
Jedyna niedogodnością aparatu jest ograniczony zakres od
-7.0 do +5.0 Dioptrii. Według własnych badań u niemowląt 3–4
miesięcznych bez cykloplegii średnia wartość błędu refrakcji
wynosiła +1.5±0.9D, po cykloplegii 0.5% Tropikamidem (2x)
+3.5±1.2D[3]. Jest to więc zakres wystarczający do przeprowadzenia przesiewowych badań okulistycznych u małych dzieci.
Stwierdzenie nieprawidłowości zawsze wymaga zastosowania
standardu, jakim jest skiaskopia po cykloplegii.
Podsumowując…
Plusoptix jest użytecznym narzędziem do badania refrakcji niemowląt i małych dzieci. Zachęcam każdego okulistę zajmującego się badaniem dzieci, do zapoznania się
z tym aparatem i zebrania własnych doświadczeń. Sądzę,
że badanie przy pomocy Plusoptix jest przełomowym kro-kiem w skutecznym wykrywaniu wad wzroku u niemowląt
i małych dzieci. Daje nadzieję na szybkie ich leczenie. Obecnie
powszechne jest stosowanie autorefraktometru do badania refrakcji u osób dorosłych. Sądzę, że w przyszłości podobnie będzie z Plusoptixem w stosunku do małych dzieci.

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl
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Beaver-Visitec International
jednorazówka vs wielorazówka

Joanna Zapiór
jzapior@cxsa.pl

Wszystkie jednostki szpitalne, mające charakter zabiegowy,
muszą szczególnie dbać o bezpieczeństwo sanitarne swoich
pacjentów. Dlatego w każdym szpitalu znajduje się centralna
sterylizatornia, miejsce do którego trafiają wielorazowe narzędzia chirurgiczne oraz bielizna operacyjna. Jednak od pewnego
czasu można zaobserwować nowy trend - procedura sterylizacji narzędzi zostaje zastąpiona produktami jednorazowymi
oraz indywidualnie dobranymi instrumentami do konkretnego
zabiegu, które nie wymagają sterylizacji.
Wychodząc naprzeciw nowym trendom oraz potrzebom swoich klientów firma Beaver-Visitec International (Medical Becton Dickinson) skoncentrowała się na rozwoju innowacyjnych
i niezawodnych produktów jednorazowych, w dziedzinie mikrochirurgii okulistycznej. W swojej ofercie BVI proponuje
jednorazowe rozwórki, pęsety, choppery, noże, obłożenia czy
fartuchy. Ponadto tworzy indywidualnie dobrane, sterylnie
zapakowane jednorazowe pakiety tzw. CustomKit potrzebne
do zabiegów:
• chirurgii zaćmy,
• chirurgii okuloplastyki (radiochirurgia),
• chirurgii refrakcyjnej,
• chirurgii szklistkowo-siatkówkowej,
• chirurgii jaskry.
Procedura tworzenia CustomKit'u:
1. kontakt z przedstawicielem firmy BVI w Polsce (Consultronix
S.A.),
2. wybór odpowiednich składowych zestawu,

3. zestawienie komponentów w konkretnej kolejności i po
ostatecznej akceptacji wdrożenie do produkcji,
4. dostarczenie zamówienia przez przedstawiciela,
5. radość i wygoda z użytkowania jednorazowych zestawów
mikrochirurgicznych CustomKit.

Fot.1. Przykładowe produkty firmy BVI wchodzące w skład CustomKit

Dopełnienie oferty stanowią preparaty wiskoelastyczne zarówno syntetyczne jak i naturalne. Metyloceluloza 2% oraz roztwory soli fizjologicznej potocznie znane jako BSS, które mogą być
również dołączone do zestawów jednorazowych. Szeroka gama
produktów firmy BVI daje możliwości wyboru komponentów dobranych do indywidualnych preferencji użytkownika,
a długoletnie doświadczenie firmy Becton Dickinson gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów.

Przegląd soczewek akrylowych firmy HumanOptics
bez filtru światła niebieskiego
z filtrem światła niebieskiego

IOL

Materiał

akryl hydrofilny

akryl hydrofilny

akryl hydrofilny

Część optyczna

6.0 mm

5.5-7.0 mm

6.0 mm

Średnica całkowita

12.5 mm

11.0 mm

12.5 mm

Miejsce implantacji

tylna komora

tylna komora

tylna komora

Dioptraż

-6.0 D do 40.0 D

-6.0 D do 40.0 D

10.0 D do 30.0 D

Dodatek dyfrakcyjny do bliży

-

-

+3.5 D

Stała A

118.4

118.3

118.4

Asferyczność

bezaberacyjna

aberacja skorygowana

bezaberacyjna
www.consultronix.pl
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Arcad oferuje
najczystsze ciekłe perfluorokarbony
Francuska firma Arcad w swojej bogatej ofercie preparatów
mikrochirurgicznych posiada również 98% perfluorodekalinę
(Arcaline) i 99% perfluoro-n-oktan (Arcotane) – w 100% perfluorowane.
Preparat Arcaline to oczyszczona, sterylna i apirogenna perfluorodekalina. Ze względu na swoją charakterystykę jest zalecana do tamponady przy olejach silikonowych. Zatrzymuje
krwawienie, stabilizuje siatkówkę oraz ma zastosowanie podczas fotokoagulacji. Zalecana jest również przy odwarstwianiu
siatkówki z dużym rozerwaniem i z proliferacyjną witreoretinopatią (PVR). Główną zaletą perfluorodekaliny jest krótki
czas wyparowywania (0.1 g w ciągu 15 min).

Preparat Arcotane to oczyszczony perfluoro-n-oktan, sterylny
i apirogenny. Zalecany jest do tamponady przy gazach, zapewnia lepszą widoczność, sprawia że krople szybciej przedostają
się na dno oka, cechuje się równie szybkim wyparowywaniem,
jak w przypadku preparatu Arcaline oraz dużą wydajnością.
Stosowany jest jako środek do chirurgii siatkówki przy częściowym odwarstwieniu siatkówki (RD), w odwarstwieniu siatkówki
z dużym rozerwaniem, w odwarstwieniu z proliferacyjną witreoretinopatią (PVR), w tym z proliferacyjną witroretynopatią
u cukrzyków.
Zarówno perfluorodekalina, jak i perfluoro-n-oktan skutecznie
pomagają przy odzyskaniu wywichniętej naturalnej i sztucznej
soczewki w ciele szklistym.

Tab.1. Perfluorokarbony charakterystyka - aby ułatwić Państwu wybór
Arcaline
zalety

Arcaline
specyfikacja

Parametr

Arcotane
specyfikacja

Większe ciśnienie

1.94

Gęstość

1.76

Mniej pęcherzyków

140°C

Temp. wrzenia

110°C

1.31 (20°C)

Indeks
refrakcyjny

1.29 (20°C)

Arcotane
zalety

Łatwy do zauważenia

2.4 cSt

Lepkość

0.8 cSt

Łatwy do usunięcia

13 mmHg

Ciśnienie parowania

56 mmHg

Szybkie odparowanie

Perfluorodekalina zalecana do tamponady przy olejach silikonowych
Perfluoro-n-oktan zalecany do tamponady przy gazach

Katena na sali operacyjnej
czyli trudne przypadki mikrochirurgiczne
Problem: Czym usunąć zwijalną soczewkę wewnątrzgałkową?
Rozwiązanie: Aby rozciąć i usunąć miękką soczewkę wewnątrzgałkową sugerujemy użycia narzędzia firmy Katena - IOL Cutter.
Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi tego typu, jednakże
często są one za duże do małych cięć lub jakość pracy i cięcia soczewki nie jest satysfakcjonująca. Ostrza oraz wąski
uchwyt narzędzia IOL Cutter firmy Katena bez problemu przechodzą przez cięcie 3mm, a specjalny
mechanizm zapewnia odpowiednią moc cięcia.
Dodatkowo delikatne ząbki umieszczone na
ostrzach precyzyjnie chwytają i stabilizują
soczewkę podczas jej przecinania.
Fot.1. K4-5571 IOL Cutter

www.cxnews.pl

Problem: Jak uzyskać więcej miejsca, aby wykonać capsulorhexis bez konieczności poszerzania cięcia.
Rozwiązanie: Firma Katena
proponuje mikro-pensetę
Alio z końcówką 23G, która
może być używana przy Fot.2. K5-7651 Alio Micro Capsulorhexis Forceps
cięciach mniejszych niż 1
mm. Cienka średnica pozwala na maksymalne i dowolne pozycjonowanie urządzenia, przy jednoczesnym wykonywaniu
capsulorhexis. Trójkątne mikro-ostrza dają możliwość jednoczesnego formowania i chwytania torebki, co jest dużym ułatwieniem dla lekarza.

Karolina Stożek
kstozek@cxsa.pl
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Jak się pozbyć tatuażu
- prezentacja lasera Sinon

Kacper Wiśniowski
kwisniowski@cxsa.pl

Wzrost ogólnoświatowej mody na tatuowanie praktycznie
wszystkich części ciała, jaki miał miejsce w ostatnich dwóch
dekadach, pociągnął za sobą rozwój dziedziny z przeciwnego bieguna – rynku zabiegów ich likwidacji. Tak jak na
przestrzeni lat nie zmieniają się motywacje kierujące ludzi
do studiów tatuażu, tak i powody ich usuwania pozostają
te same – to co dobrze wyglądało na ciele dwudziestolatka,
dziesięć, piętnaście lat później jest co najmniej nie na miejscu
i z pewnością utraciło już walor zdobniczy. W takiej sytuacji
z pomocą przychodzą gabinety lekarskie, a w nich różnego
rodzaju lasery mające za zadanie usunąć kiedyś wymarzony,
a teraz kłopotliwy tatuaż.
W ofercie firmy Consultronix znajdziecie Państwo laser Sinon,
sprawdzonej na naszym rynku marki Quantel Derma. Jest to
laser rubinowy o długości fali 694 nm, który może pracować
w dwóch trybach – Q-switched oraz tzw. Free Running, przez co
posiada szeroki wachlarz możliwości: tatuaże, zmiany barwnikowe (na przykład: cafe-au-lait, łagodne plamy soczewicowe),
a nawet usuwanie owłosienia. Głównym zastosowaniem pozostaje jednak usuwanie tatuaży – zarówno tych amatorskich, jak
i wielobarwnych profesjonalnych o dużych powierzchniach.
Praca w trybie tatuażowym oznacza korzystanie z technologii Q-Switched, która pozwala na generowanie ekstremalnie
krótkich impulsów (20 ns – najkrótszy dostępny czas trwania
impulsu na rynku laserów do tatuaży) o mocy dochodzącej
do kilkudziesięciu milionów watów. Średnica plamki terapeutycznej może być ustawiana w zakresie 3-6 mm, częstotliwość
pracy do 2 Hz, a gęstość deponowanej energii może osiągać
14 J/cm2. Uzyskanie takich parametrów, realizowane jest przez
wstawienie w tor optyczny niezwykle szybkiego, elektroma-

gnetycznego
przełącznika, który gromadzi energię świetlną produkowaną
w głowicy laserowej i uwalnia ją w bardzo krótkim odstępie czasu. Z punktu widzenia terapii, zastosowanie
takiej technologi pozwala
do zera zredukować blizny i ślady przeprowadzenia
zabiegu. Jest to widoczna
różnica w porównaniu np.
do metod usuwania tatuaży
nieselektywną metodą usuwania barwnika z tkanki
przy użyciu lasera CO2.

Fot.2. Laser Sinon firmy
Quantel Derma

Drugą zaletą technologi Q-Switch jest jej skuteczność
i efektywność w pracy z pacjentami, których tatuaże okazały się nieusuwalne laserami typu YAG, czy aleksandrytowymi. Nie bez znaczenia jest oczywiście kolor pigmentu
użytego w tatuażu, ale i tutaj prezentowany laser dysponuje imponującymi możliwościami – doskonałe efekty osiąga
w przypadku ciemnych pigmentów (niebieski, czarny, zielony, brązowy), natomiast wyraźny efekt rozjaśniania tatuażu
występuje w przypadku koloru czerwonego. Rozmiar tatuażu
oraz rodzaj użytego barwnika determinują sposób układania terapii dla konkretnego pacjenta – ogólnie można przyjąć, iż do usunięcia średniej wielkości obrazu niezbędne jest
przeprowadzenie 2-3 sesji w odstępach ok. 6 tygodniowych.
Z punktu widzenia pacjenta, istotny jest fakt, iż zabieg może
być przeprowadzany bez znieczulenia, gdyż krótkie impulsy
generowane przez laser Sinon wiążą się z pewnym dyskomfortem. Jednakże przy użyciu odpowiednich parametrów
i miejscowego chłodzenia skóry nie są określane jako bolesne.
Szerokie grono użytkowników prezentowanego lasera określa
Sinona jako niezwykle skuteczne, szybkie i przyjazne zarówno
użytkownikowi jak i pacjentowi narzędzie. Uważamy, iż pozwoli ono Państwu na sprawne rozszerzenie swojej działalności
w kierunku przyszłościowego rynku, jakim jest usuwanie
tatuaży.

Fot.1. Kolorowy tatuaż przed zabiegiem oraz ten sam tatuaż po czterech
tygodniach po pierwszym przejściu. Zabieg został wykonany przy użyciu
lasera Sinon firmy Quantel Derma

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z ofertą naszej firmy
w tej dziedzinie. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt
z działem handlowym, który chętnie przekaże Państwu znacznie więcej informacji na temat prezentowanego lasera.

www.consultronix.pl
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Dermoskopia dla początkujących
algorytmy diagnostyki dermoskopowej
Zasady postępowania w diagnostyce dermoskopowej
Zastosowanie dermoskopii w trakcie konsultacji dermatologicznej wydłuża całkowity czas badania tylko o 72 sekundy,
a korzyści z przeprowadzenia tego badania u chorych w stosunku do poświęconego czasu są ogromne w aspekcie profilaktyki czerniaka.
Większość pacjentów zgłasza się do badania dermoskopowego
z powodu niepokojących znamion melanocytowych. Badanie
dermoskopowe zmian źle wyglądających tzw. brzydkich kaczątek (ugly duckling sign) charakteryzuje się dość wysoką czułością w rozpoznaniu czerniaków. Żelazną zasadą obowiązującą
w dermoskopii jest konieczność zbadania wszystkich zmian
skórnych. Badanie nie powinno ograniczać się do oceny źle
Tab.1. Algorytm postępowania w diagnostyce dermoskopowej zmian
melanocytowych i niemelanocytowych
Krok

Kryteria
dermatoskopowe
• siatka barwnikowa
• brązowo-czarne
kropki/ciałka skupione

I

Rozpoznanie
zmiana melanocytowa
(wyjątek: plama soczewicowata słoneczna, rogowacenie słoneczne na
twarzy, włókniak twardy, dodatkowa
brodawka sutkowa)

• wypustki promieniste
• homogenne błękitne znamię błękitne
przebarwienie
• wzorzec równoległy
(zmiany na podeszwach i dłoniach)

II

• ujścia pseudomieszków
• pseudotorbiel
rogowa

III

• struktury przypomi- rak podstawnokomórkowy
nające liść klonu
• naczynia drzewkowate
• nieregularne szaro-błękitne ciałka skupione i blaszki

IV

• czerwone zatoki
zmiany naczyniowe
• obszary homogenne (włącznie z wybroczynami i krwiaczerwono-niebieskie kami)
do czerwono-czarnych

V

• centralna biała pla- włókniak twardy
ma otoczona delikatną siateczką barwnikową

VI

• brak spełnienia po- powrót do algorytmu w kierunku
wyższych kryteriów
zmiany melanocytowej (patrz krok I)

www.cxnews.pl

brodawka łojotokowa

Tab.2. Reguła 3-punktowa według Argenziano
Kryteria

Punktacja

Asymetria rozkładu struktur

1

Atypowa siatka barwnikowa

1

Biało-niebieskie struktury
(objaw welonu, objaw regresji
jako bliznowacenie lub szaroniebieskie struktury peppering)

1

Interpretacja wyniku

Spełnienie co najmniej dwóch
kryteriów (minimum 2 punkty)
wysokie prawdopodobieństwo
rozpoznania czerniaka lub raka
podstawnokomórkowego

wyglądających zmian (ugly duckling) ze względu na możliwość
przeoczenia czerniaka. Obejrzenie wszystkich zmian barwnikowych na ciele umożliwia również ustalenie profilu znamion
barwnikowych, uwarunkowanego między innymi fototypem
skóry badanego. W wielu przypadkach, jeśli niepokojące cechy występują w większej liczbie znamion melanocytowych,
oznacza to, że wybrany typ znamion jest charakterystyczny
dla danego pacjenta i nie stanowią one wówczas powodu do
niepokoju. Badanie Argenziano i wsp. potwierdza zasadę, że
Tab. 3. Zasada oceny dermoskopowej zmian melanocytowych według
Menziesa
Cechy wykluczające
w zmianie

Cechy potwierdzające
w zmianie (przynajmniej jedna
stwierdzona)

• symetria wzorca barwnikowego (bez symetrii
zmiany)
• obecność wyłącznie
jednej barwy (białego
koloru nie bierze się pod
uwagę – czarny, szary,
niebieski, ciemnobrązowy, jasnobrązowy,
czerwony)

• wielobarwność (5-6 kolorów – czarny, szary, niebieski, ciemnobrązowy,
jasnobrązowy, czerwony)
• objaw welonu
• białe obszary typu blizny
• liczne niebiesko-szare kropki przypominające ziarna pieprzu (typu
peppering)
• liczne brązowe kropki
• obwodowo czarne kropki i ciałka
skupione,
• poszerzenie siatki barwnikowej
(przypominające struny)
• pseudowypustki (nieregularne
i asymetryczne)
• promieniste rozchodzenie się smug
(typu radial streaming, zawsze asymetryczne)

Interpretacja wyniku

Rozpoznanie czerniaka określa niespełnienie kryteriów wykluczających (zawsze dwóch) oraz spełnienie przynajmniej 1 z 9 kryteriów potwierdzających.

Dr n. med. Grażyna
Kamińska-Winciorek
www.dermatologiacyfrowa.pl

14

DERMATOLOGIA
oceny znamion melanocytowych należy dokonywać nie tylko na
podstawie cech morfologicznych pojedynczej zmiany, ale należy
rozpatrywać jej cechy w kontekście ogólnego wzorca dermoskopowego pozostałych znamion melanocytowych pacjenta.
Ocena dermoskopowa wybranej zmiany melanocytowej powinna opierać się o kryteria analizy wzorca zmiany - cech globalnych
(uwarunkowanych wybranymi typami wzorców) oraz cech lokalnych (w oparciu o wybrane struktury dermoskopowe), a także
w oparciu o algorytmy analizy dermoskopowej.
Wzorzec dermoskopowy badanej zmiany barwnikowej zależy
od wieku i fototypu badanego, lokalizacji i ekspozycji zmiany
na promieniowanie ultrafioletowe, a także ciąży oraz dynamiki
wzrostu. Należy pamiętać, aby rutynowo nie oceniać znamion
melanocytowych do dwóch miesięcy po zakończeniu ekspozycji
na promieniowanie ultrafioletowe. W badaniu dermoskopowym
postępujemy według dermoskopowego algorytmu diagnosty-

ki różnicowej, przedstawionego w tabeli 1. Poza analizą wzorca zmian melanocytowych stosujemy algorytmy diagnostyki
dermoskopowej, do których zalicza się m.in. regułę 3 - punktową (tab.2), zasadę Menziesa (tab.3), czy też ocenę całkowitego
wskaźnika badania dermoskopowego (TDS) wg Stolza (tab.4).
Regularna obserwacja dermoskopowa pacjentów z licznymi
zmianami melanocytowymi jest bardzo dobrą strategią pomagającą uniknąć przeoczenie czerniaka, ale także ograniczyć
niepotrzebne zabiegi chirurgiczne. Pierwsze kontrolne badanie
dermoskopowe powinno być wykonane po 3 miesiącach od
pierwszej oceny. Należy pamiętać ponadto o regularnej corocznej kontroli zmian barwnikowych prowadzonej nawet do 3 lat,
w celu wykrycia tzw. czerniaków wolnorosnących, które w obrazie dermoskopowym wykazywać mogą niewielkie lub umiarkowane zmiany np. jako powiększenie średnicy powyżej 2 mm,
bardzo często bez rozwoju innych kryteriów dermoskopowych
charakterystycznych dla zmian złośliwych.

Tab.4. Reguła ABCD według Stolza
Reguła

Cecha

Punktacja

A

Asymetria
(kształt, kolor, struktury)

względem żadnej, jednej lub obu osi

0-2

B

Odgraniczenie

ostre w segmentach

0-8

C

Kolor

różne (biały, czerwony,
jasno- i ciemnobrązowy, czarny, szaro-niebieski)

1-6

D

Struktury
różnicujące

siatka, zatarcia struktury, kropki, ciałka
barwnikowe, wypustki promieniste
lub pseudopodia

1-5

Interpretacja wyniku TDS (Total Dermoscopy Score)

Całkowita punktacja podsumowująca
poszczególne cechy (TDS):

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl

Opis

A = asymetria (asymmetry):

0-2 x 1.3

B = brzegi (border):

0-8 x 0.1

C = barwy (colours):

1-6 x 0.5

D = struktury różnicujące (different):

1-5 x 0.5

1.00-4.75: zmiana łagodna
4.80-5.45: zmiana podejrzana, wymaga kontroli dermoskopowej co 3 miesiące
5.46-8.90: zmiana wysoce podejrzana w kierunku czerniaka

Światowy lider w cyfrowej dokumentacji medycznej prezentuje:
Zestaw wideodermatoskopowy pozwalający na:
badania dermatoskopowe w zakresie prewencji raka skóry
prowadzenie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych zmian skórnych
cyfrową archiwizację obrazów wideo
kontrolę zmian barwnikowych i porównywanie obrazów zmian skórnych w czasie
kompletną dokumentację procesu leczenia, zdjęcia „przed i po”
rozbudowę systemu o moduły kapilaroskopii, trichoskopii i analizę fluorescencyjną skóry
Nową kamerę medicam 800HD
Doskonały obraz w rodzieloczśc Full HD 1920x1080 pikseli
Consultronix S.A. | ul. Racławicka 58 | 30-017 Kraków
tel. 122902222 | www.consultronix.pl

www.consultronix.pl
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Trendy w epilacji laserowej
czyli skutecznie i bez bólu
Zadbana i gładka skóra to powoli standard wśród większości
kobiet, a nawet mężczyzn. Za nieestetyczne wręcz uważa się
posiadanie widocznego owłosienia, szczególnie jeżeli problem ten dotyczy damskiej twarzy czy nóg. Polskie gabinety
od dawna oferują zabiegi usuwania włosów. Dopiero jednak
rozwój techniki laserowej pozwolił na epilację, którą można
uznać za permanentną, czyli nie pozwalająca na odbudowę
włosa przez minimum kilka lat.

Dzisiejszy rynek epilacji jest wprost zasypywany coraz to nowszymi urządzeniami. Trzeba jednak pamiętać, że za każdym
razem bazujemy na wysokiej absorpcji światła w melaninie.
Wszystkie systemy powinny więc emitować światło z zakresu
od 650 do około 1100 nanometrów.
Nie ma uzasadnienia rozbudowywanie systemów epilacyjnych o częstotliwość radiową, czy możliwości pracy frakcyjnej,
kluczowym jest, długość światła dobrze absorbowana przez
cebulkę włosa, odpowiedni czas trwania impulsu i skuteczne
chłodzenie naskórka.
Typowy polski pacjent przychodzący na zabieg epilacji to II lub
III fototyp skóry, o włosach czarnych lub brązowych, niezbyt gęstych, natomiast często lekko wzmocnionych przez wieloletnie
golenie. Przy takim pacjencie uzyskamy efekt niezależnie od
tego czy przeprowadzimy zabieg laserem aleksandrytowym,

diodowym a nawet IPL'em, choć inne będzie odczuwanie dyskomfortu����������������������������������������������������
i różna �������������������������������������������
ilość potrzebnych zabiegów. Istotne znaczenie ma doświadczenie wykonującego zabieg, odpowiednie
przerwy między zabiegami i sama staranność jego wykonania.
Największa różnica między systemami polegać będzie na odczuwaniu bólu i tempie pracy maszyny.
Skoro większość dostępnych na rynku systemów, radzi sobie ze
skutecznością zabiegów, wyróżnikiem kliniki może być komfort i bezpieczeństwo. Nowe trendy wśród pacjentów to poszukiwanie procedur bezbolesnych, wciąż bowiem rzesze potencjalnych klientek nie trafiają do gabinetów z obawy przed
dyskomfortem zabiegu. Odpowiedzią na strach przed bólem są
nowe techniki bazujące na stopniowym akumulowaniu niższej
energii poprzez kilkakrotne naświetlanie tych samych obszarów.
Technika ta, opatentowana pod nazwą InMotionTM, jest dostępna w systemach Soprano XLi i SPA SHR, izraelskiego producenta Alma Lasers. Jej ideą jest kilkakrotne deponowanie mniejszej
energii w tym samym miejscu, powodując zniszczenie mieszka
włosowego, ale również blokując zdolność skóry do ich wytwarzania w przyszłości. Zabiegi te są zaskakująco komfortowe
i nie mogą być porównane z żadnymi innymi. Sam przebieg
procedury można by porównać do malowania po skórze
pacjenta głowicą zabiegową, która nie dość, że jednorazowo
generuje mniejszą energię to dodatkowo bardzo mocno chłodzi naskórek, co pozwala na komfortowe zabiegi również okolic bardziej wrażliwych.
Soprano XLi jest odpowiedzią dla pacjentów zdecydowanych
na epilację diodową, która na naszym rynku ma bardzo silnie
ugruntowaną reputację jako najskuteczniejsza. Za technologią
diodową przemawia mobilność i odporność mechaniczna.
System SPA SHR to urządzenie dedykowane do rynku spa
i salonów kosmetycznych, wykorzystujące tą samą zasadę
wielokrotnego deponowania niższej energii w jednym miejscu
tyle, że energia ta pochodzi z IPLa a nie systemu laserowego.
Prostokątny rozkład impulsu daje gwarancję precyzyjnego
zabiegu bez poparzeń naskórka.
Wybór technologii dla konkretnego gabinetu zawsze powinien
być indywidualny z uwzględnieniem wszystkich argumentów,
o których mowa powyżej. Coraz częściej zaraz po pytaniu
o skuteczność pojawia się temat bolesności a tu wiemy, że
jesteśmy bezkonkurencyjni. Technologia InMotion wydaje się
być najnowszym kierunkiem w epilacji laserowej, pozwalającym
poszerzyć grono pacjentów o tych szczególnie wrażliwych
i delikatnych, a nawet wcześniej zrażonych do epilacji laserowej.

www.cxnews.pl

Anna Piotrowska
apiotrowska@cxsa.pl
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Harmonia w Twoim Gabinecie
HarmonyXL - głowica Cooled Long Pulsed
Nd:YAG 1064 nm
Głowica Cooled Long Pulsed Nd:YAG 1064 nm
przeznaczona jest do likwidacji powierzchownych i głębokich
zmian naczyniowych: teleangiektazji, naczyniaków płaskich, jeziorek żylnych itp. Urządzenie wyposażone jest w unikalną końcówkę chłodzącą naskórek w trakcie zabiegu, co znacznie podnosi uczucie komfortu przez pacjenta. Ciągłe kontaktowe chłodzenie w głowicy całkowicie zastępuje inne zewnętrzne urządzenia
chłodzące.
• chłodząca naskórek końcówka znacznie podnosi komfort
pacjenta w trakcie zabiegu
• dzięki odpowiedniej soczewce ciepło jest równomiernie
rozprowadzane w tkance, co efektywnie zmniejsza odczucie
bólu
• czerwona LEDowa wiązka prowadząca pomaga w precyzyjnym przeprowadzeniu zabiegu
• wymienialna końcówka chłodząca pozwala na zachowanie
jej w czystości
• U-kształtne końcówki chłodzące dostępne są w wersjach:
45° i 90° - w zależności od rozmiaru plamki.
Głowica Cooled Long Pulsed Nd:YAG 1064 nm jest lekka, posiada ergonomiczną budowę, co ułatwia pracę operatorowi.
Zabieg jest szybki, bezpieczny, dający spektakularne efekty
z minimalnym czasem rekonwalescencji pacjenta.

Marta Klimek
mklimek@cxsa.pl

Specyfikacja techniczna głowicy Cooled Long
Pulsed Nd:YAG 1064 nm
•
•
•
•
•
•

źródło światła: długoimpulsowy Nd:YAG
długość fali: 1064 nm
gęstość energii: 30-450 J/cm2
plamki zabiegowe: 2 mm, 6 mm, 10 mm (opcja)
czas trwania impulsu: 10, 12, 15 , 45 ms
częstotliwość: 1 Hz

Multitechnologiczny i multiaplikacyjny system Harmony XL:
• Najbardziej wszechstronna platforma laserowa na rynku
• Technologia Plug&Play
• Ponad 20 różnych procedur medycznych
• 11 różnych technologii
• AFT
• UV
• FD Q-Switched 532
• LP Nd:YAG 1320
• Pixel Er:YAG 2940
• Alexandrite 755
• Near-infrared lite (NIR)
• LP Nd:YAG 1064
• Er:YAG 2940
• SHR
• LED

www.cxnews.pl

• Ponad 60 procedur z aprobatą FDA, m. in.:
• rejuwenacja skóry
• leczenie trądzika
• zmiany naczyniowe
• hypopigmentacja
• resurfacing skóry
• likwidacja tatuaży
• frakcyjny ablacyjny resurfacing skówy
• epilacja
• blizny potrądzikowe
• zmiany pigmentacyjne
• peeling laserowy
• ujędrnianie skóry
• zmarszczki
• Gwarancja szybkiego zwrotu inwestycji
• Łatwy w obsłudze bezpieczny i wszechstronny
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Allura FD10 z mocowaniem sufitowym
o krok od hybrydy...

Adam Bunsch
abunsch@cxsa.pl

Allura Xper FD10 jest systemem o zawieszeniu sufitowym oferującym optymalne połączenie sprawnej organizacji pracy, przepływu informacji i możliwości uzyskania szczegółowych danych.
Rozwiązanie to jest istotnym krokiem w kierunku sali hybrydowej. Opracowany przez firmę Philips system zapewnia wysoki
poziom automatyzacji pozycjonowania oraz wyjątkową jakość
obrazowania na potrzeby zabiegów kardiologicznych i naczyniowych.
W skład Systemu Allura Xper FD10 wchodzą:
• Ramię G montowane na suficie.
• Moduł Xper ograniczający liczbę czynności wykonywanych
ręcznie i zapewniający sprawną organizację pracy i przepływu
informacji. Posiada również funkcję integracji danych uzyskanych różnymi metodami obrazowania.
• Płaski detektor z technologią Xres zwiększający kontrast obrazu i jego ostrość, przy jednoczesnej redukcji szumu, dzięki
czemu wyniki badań koronograficznych są bardziej czytelne.
• Pojemnościowy system antykolizyjny „Body Guard”.
• System zarządzania promieniowaniem „DoseWise” pozwalający na obniżenie dawki i uzyskanie obrazów doskonałej jakości.
• Narzędzia StentBoost i Allura 3D-CA wspierające techniki leczenia w interwencyjnych zabiegach kardiologicznych.

Fot.1. Allura FD10 z zawieszeniem sufitowym firmy Philips

Cechami wyróżniającymi opisywany interwencyjny system kardiologiczno-naczyniowy są doskonała jakość obrazowania i niskie dawki promieniowania oddziałującego na lekarzy i pacjentów. Zastosowanie zawieszenia sufitowego ramienia w kształcie
litery G skraca czas badań i zapewnia wygodny dostęp do pacjenta z wszystkich stron stołu, co nie jest możliwe w przypadku
systemu mocowanego na podłodze. System charakteryzuje się
przy tym stabilną konstrukcją oraz łatwym i szybkim pozycjonowaniem z poziomu stołu. Zawieszenie sufitowe jest też bardziej
sterylnym rozwiązaniem, ponieważ skraca czas między zabiegami potrzebny na posprzątanie sali, w mocowaniu podłogowym
brud osadza się między podstawą ramienia a podłogą. Możliwości dowolnego ustawienia zawieszenia monitorów, modułów

operacyjnych oraz mocowanie sufitowe sprawia że system Allura
FD10 zapewnia przestrzeń i komfort pracy, tak potrzebny na salach operacyjnych.
Aparat opracowano z myślą o zastosowaniach kardiologicznych
dlatego też został on wyposażony w stół z blatem o pełnej regulacji. Umożliwia on przeprowadzenie resuscytacji w każdej
pozycji, także na w pełni wysuniętym blacie, oraz badania nawet
bardzo otyłych pacjentów.
System Allura FD10 wyposażono w uznaną na świecie lampę
MRC-GS o wysokiej mocy, która charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem rozproszenia ciepła. Z lampą współpracuje
zaawansowany system filtracji SpectraBeam, pozwalający na
redukcję dawki promieniowania otrzymywanej przez pacjenta
i lekarza, bez utraty jakości obrazowania.
W aparacie zastosowano płaski detektor wysokiej rozdzielczości,
mogący obsługiwać złożone projekcje. Wysoką jakość obrazowania oraz redukcję dawki zapewnia dedykowany układ przetwarzania obrazu. Detektor z technologią Xres, czyli algorytmem
przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym, zapewnia doskonałą jakość obrazu dzięki wyższemu kontrastowi i ostrości. Technologia ta wykorzystuje zalety w pełni cyfrowego detektora, w
celu redukcji szumów na obrazach klinicznych. Dzięki modułowi
Xper, każdy użytkownik może wprowadzić własne ustawienia
automatycznego pozycjonowania oraz ruchów aparatu. Funkcjonalność ta pozwala również na sterowanie z poziomu stołu
pacjenta wszystkimi funkcjami, a także narzędziami interwencyjnymi – Allura 3D-CA, 3D-RA i StentBoost.
Opcja Automatic Position Controller pozwala na rozszerzenie
programowalnej liczby ustawień pozycjonera do 10 dla każdej
procedury klinicznej. Funkcja APC pozwala także na ustawienia
pozycjonera w oparciu o obraz referencyjny. Dzięki temu istnieje możliwość przywołania położenia pozycjonera przy użyciu
obrazów z monitora referencyjnego. W takim przypadku rotacja, angulacja, odległość SID oraz położenie detektora są takie
same, jak na obrazie referencyjnym.
Współczesną medycynę cechuję dynamiczny rozwój nowych interwencyjnych metod leczenia. Wiąże się to z koniecznością wyposażenia placówek w system zdolny do przeprowadzania wielu złożonych procedur interwencyjno-operacyjnych. Niezbędny
staje się natychmiastowy dostęp do informacji uzyskanych
w trakcie badań oraz możliwość ich analizowania i przetwarzania. Wszystkie powyższe wymagania spełnia system Allura FD10
z mocowaniem sufitowym, będący istotnym krokiem w kierunku
rozwiązań typowych dla sal hybrydowych.

www.consultronix.pl
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Nowoczesne rozwiązanie w starej cenie
analogowy BuckyDiagnost staje się
w pełni cyfrowy, dzięki detektorowi DRX-1
firmy Carestream
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wyjątkową ofertę –
aparat BuckyDiagnost firmy Philips wyposażony w bezprzewodowy detektor DRX-1 firmy Carestream. Aparat jest dostępny w dwóch wersjach:
• FS – z lampą RTG na kolumnie podłogowej,
• CS – z lampą RTG na zawieszeniu sufitowym.
Wersję podłogową polecamy do mniejszych ośrodków. Zaś
wersja CS doskonale nadaje się do szpitali, SOR’ów, ośrodków
traumatologicznych, w których oprócz stacjonarnego stołu
kostnego, znajdzie się miejsce na łóżko pacjenta, na którym
również można wykonać zdjęcie. Opisywany zestaw wyposażony został w generator o mocy 50 kW oraz lampę RTG o ogniskach 0.6 i 1.2 mm.
Wszystkie lampy RTG dostępne wraz z BuckyDiagnost'em są
wyposażone w system Variofocus. Jest to system automatycznego doboru ogniska pośredniego, pozwalający lampie na
pracę przy optymalnych parametrach. Ognisko dobierane jest
w zależności od warunków ekspozycji, w sposób płynny, po-

• Bezprzewodowy cyfrowy
detektor
zdj´ç radiologicznych
• Detektor o rozmiarze
standardowej kasety
rentgenowskiej
• Doskonale pasuje do ka˝dego
aparatu rentgenowskiego

PROSTE.
GENIALNE.

między ogniskiem dużym a małym, co w znacznym stopniu
przedłuża żywotność lampy.
Obie konfiguracje urządzeń posiadają 1024 programy anatomiczne, stół kostny z pływającym blatem, o zmiennej wysokości realizowanej elektromechanicznie, oraz stojak płucny.
Zdjęcia mogą być wykonywane klasycznie – na kasetach analogowych z wykorzystaniem detektora cyfrowego DRX-1 firmy
Carestream. Bezprzewodowy detektor DRX-1 umożliwia łatwe
przejście na radiografię cyfrową.
Detektor jest bezprzewodowy – łączy się ze stacją diagnostyczną przy pomocy modułu WiFi. Jako jedyny na świecie posiada
format standardowej kasety radiograficznej, dzięki czemu bez
problemu można go umieścić w stole, czy stojaku płucnym
systemu analogowego. Detektor można również wykorzystać
np. w projekcji na łóżku pacjenta bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej, czy badań pacjentów z ograniczoną możliwością
ruchu.
System firmy Carestream można w bardzo łatwy sposób zsynchronizować z generatorem aparatu RTG. Po zakończeniu ekspozycji system bezprzewodowo przesyła obrazy w formacie
cyfrowym do wchodzącej w skład zestawu konsoli, która umożliwia natychmiastowy podgląd i opracowanie pozyskanych obrazów. Równocześnie obrazy mogą być przesyłane do drukarki,
systemu PACS, itp.
Niewielka waga – tylko 3,9 kg – oraz bezprzewodowa komunikacja, zwiększają komfort użytkowania i zapewniają elastyczność w zakresie pozycjonowania pacjenta. Zasilany akumulatorowo detektor pozwala na wykonanie do 90 badań bez konieczności ładowania.
Cena specjalna zestawu składającego się z aparatu kostno-płucnego BuckyDiagnost firmy Philips oraz bezprzewodowego detektora cyfrowego DRX-1 firmy Carestream wynosi:

Bucky FS + DRX-1 z DICOM WLM od 509.000 zł brutto
Bucky CS + DRX-1 z DICOM WLM od 529.000 zł brutto
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt
z pracownikami działu handlowego diagnostyki obrazowej.

www.cxnews.pl

Przemysław Piątek
ppiatek@cxsa.pl

Oferta ważna pod warunkiem złożenia zamówienia
do 31.10.2011.
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Laser holmowy
w endourologii
Przez wiele lat jedyną techniką stosowaną w endoskopowej
uretrotomii była metoda „cold knife”, wprowadzona przez prof.
Sachsa. Skuteczność leczenia mieściła się w przedziale 35 –
60%. Wadami tej metody były długi czas terapii oraz powstające blizny.

Piotr Wawrzyńczyk
pwawrzynczyk@cxsa.pl

Laser holmowy małej mocy (10–20 W)
Głównym zastosowaniem laserów małej mocy są zabiegi litotrypsji, z wyłączeniem dużych oraz twardych kamieni moczowych. Z powodu niskiej częstotliwości (<13 Hz) oraz energii
impulsów (<2 J) wiele aplikacji związanych z tkankami może
być utrudnione.

Ewolucją metody prof. Sachsa było wprowadzenie laserów neodymowo–yagowych. Dzięki temu blizny miały o wiele mniejsze rozmiary, a skuteczność leczenia mieściła się w przedziale
36–50%. W latach 90. XX wieku po raz pierwszy do procedur
urologicznych zastosowano laser holmowy. Nigdy wcześniej
laser nie był wykorzystywany w chirurgii do tak wielu procedur
endoskopowych.
Lasery holmowe wykorzystują pulsacyjną wiązkę promieniowania o długości fali około 2080 nm. Taka długość fali umożliwia ablację tkanek miękkich, twardych oraz przeprowadzenie
zabiegu litotrypsji.
Lasery holmowe średniej mocy (30-50 W) zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania współczesnej endourologii. Urządzenia umożliwiają wykonywanie szerokiego
zakresu zabiegów, są łatwe i bezpieczne w użytkowaniu, zapewniają niewielkie koszty eksploatacji.
Właściwości absorpcyjne plasują lasery holmowe pomiędzy
laserami Nd:YAG a CO2. Pierwszy z nich charakteryzuje się promieniowaniem o niskiej absorpcji w wodzie oraz zdolnością
do głębokiej penetracji tkanki. W przeciwieństwie do niego,
wiązka lasera holmowego jest silnie pochłaniana przez wodę,
przez co głębokość penetracji wynosi zaledwie ok. 0.4 mm.
Dzięki temu strefa wpływu ciepła jest ograniczona. Zawartość
wody w kamieniach moczowych oraz nerkowych jest wystarczająca do absorpcji energii, pozwalającej na ich zniszczenie
bez względu na kolor czy twardość.
Efekt promieniowania lasera holmowego jest taki sam
w tkankach, jak i w kamieniach układu moczowego. Mała objętość wody jest oświetlana przez laser, przez co bardzo szybko zostaje podgrzana do kilkuset stopni Celsjusza. Powstała
para wodna propaguje, powodując rozsadzenie kamienia.
W wyniku czego powstaje wiele drobnych okruchów, które zostają wydalone wraz z moczem.
Lasery holmowe umożliwiają uzyskanie koagulacji tkanki na
poziomie lasera Nd:YAG z falą ciągłą. Opisywany efekt można
otrzymać ustawiając niską wartość energii i wysoką częstotliwość impulsu oraz utrzymując dużą odległość pomiędzy światłowodem a tkanką.

Fot.1 Lasery urologiczne dużej mocy Vela XL oraz Auriga XL
firmy StarMed Tec,
Grupa badawcza pod przewodnictwem dr. n. med. Stefana
Kampa z Urologische Universitatklinik Klinikum Mannheim,
przez okres dwóch lat poddała leczeniu z wykorzystaniem
lasera Ho:YAG 32 pacjentów. W trakcie zabiegów korzystano
z następujących parametrów lasera: energia 1200 oraz 1400
mJ, a częstotliwość impulsów 10–13 Hz. Wszystkie zabiegi
przeprowadzono metodą endoskopową. 22 pacjentów nie potrzebowało ponownej interwencji lekarskiej, 10 wymagało powtórzenia zabiegu. Spośród pacjentów wymagających ponownej interwencji 4 poddano kolejnemu zabiegowi laserowemu
metodą endoskopową, a pozostałych 6 wymagało pełnej interwencji chirurgicznej.
Spośród wszystkich pacjentów 75% (24) zostało całkowicie
wyleczonych. U pozostałych nie pojawiły się komplikacje pooperacyjne, jedynie wśród 5 % pacjentów (2) wystąpiła infekcja. Po analizie wyników badań, grupa pod przewodnictwem
dr. n. med. Stefana Kampa uznała uretrotomię przy użyciu lasera Ho:YAG za bezpieczną, małoinwazyjną metodę leczenia
urologicznego.
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Laser holmowy dużej mocy (50–100 W)
Lasery holmowe dużej mocy znajdują zastosowanie w litotrypsji (dużych i twardych kamieni), enukleacji prostaty
oraz resekcji laparoskopowej. Do pozostałych zabiegów wystarczające są lasery niższej mocy. Koszty zakupu lasera z tej
grupy są ok. trzykrotnie wyższe w porównaniu do aparatów
średniej mocy. Opisywane systemy często wymagają przyłącza trójfazowego które nie jest powszechnie dostępne. Obciążenia finansowe wynikające z eksploatacji urządzeń dużej
mocy, zmniejszają zyski generowane przez poszczególne zabiegi lub znacznie zwiększają ich koszty. Dodatkowym obciążeniem finansowym dla placówki jest klimatyzacja, która przy
tego typu laserach jest niezbędna. Nawet 5-6 kW energii jest
zamieniana bezpośrednio w ciepło. Wynikiem użytkowania
laserów tego typu może być obniżona konkurencyjność na
lokalnym rynku usług medycznych.
Grupa lekarzy składająca się z dr Anil Varshney, dr Manish Sigla, dr B. S. Bansal z R.G. Stone Urology & Laparoscopy Hospital
z New Delhi przeprowadzała zabiegi enukleacji (HoLEP) przy
użyciu dwóch laserów: popularnego lasera znanej marki oraz
Auriga XL 50 W firmy StarMedTec. 56 pacjentów zakwalifikowanych do enukleacji prostaty podzielono na dwie grupy:

te można stosować m.in. do zabiegów: litotrypsji (wszystkich
typów tkanek oraz kamieni), enukleacji prostaty. Urządzenia
tego typu nie wymaga specjalnego przyłącza elektrycznego,
ani chłodzenia, dzięki czemu mogą pracować w każdym miejscu.
Od 2002 roku grupa prof. Jensa Rassweiler’a prowadzi badania przy użyciu lasera Auriga firmy StarMedTec. Laser ten posiada maksymalną moc 30 W, częstotliwość impulsu do 20 Hz.
„W dodatku, jako jedyny na rynku oferuje automatyczny dobór czasu trwania impulsu (pomiędzy 200 a 600 μs) w zależności od wyboru trybu leczenia. Dzięki temu laser ten może
być wykorzystywany do wszystkich aplikacji endourologicznych, takich jak litotrypsja, ablacja, koagulacja, nacięcia
tkanki oraz enukleacja prostaty”- mówi prof. Rassweiler.
Energia może być transmitowana z urządzenia w obszar roboczy za pomocą światłowodów o średnicach 230, 365, 600
oraz 800 μm.
Istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w unowocześnienia, takie jak side – fire oraz LITT. Dzięki kompaktowym roz-

• grupa A – w pierwszej kolejności lewy płat poddany zabiegowi za pomocą Auriga XL, a następnie prawy płat za pomocą drugiego lasera,
• grupa B – lewy płat za pomocą drugiego lasera, następne
prawy płat za pomocą lasera Auriga XL.

miarom oraz kółkom jezdnym laser mógł być wykorzystywany
na trzech różnych salach operacyjnych. Przez okres 12 miesięcy laser został wykorzystany do 52 litotrypsji, 35 uretrotomii,
21 enukleacji prostaty, 18 endopylotomii, 10 nacięć szyjki pęcherza moczowego oraz 10 uretroskopowych waporyzacji guzów. W porównaniu z wcześniejszymi zabiegami na strukturach i guzach przy użyciu lasera Nd:YAG, laser Auriga okazał się
skuteczniejszy w leczeniu endourologicznym.

Wszystkie zabiegi zostały przeprowadzone przez jednego
operatora w tych samych pozycjach. Obydwa lasery uzyskały podobne rezultaty, przy czym Auriga XL firmy StarMedTec
zużył o wiele mniej energii elektrycznej. Cena zakupu lasera
Auriga XL w porównaniu z innym leserem jest znacznie niższa.

Laser holmowy średniej mocy jest optymalnym rozwiązaniem dla zabiegów endourologicznych. W porównaniu z laserem Nd:YAG posiada szerszy zakres zastosowań klinicznych, znacznie tańszy od lasera Er : YAG, zaś lasery CO2 nie
mogą być wykorzystywane w zabiegach endoskopowych.

Laser holmowy średniej mocy (30-50 W)

Laser holmowy o mocy 30-50 W charakteryzuje się szerokim
spektrum działania, znacznie większym od laserów niskiej
mocy i porównywalnym z laserami dużej mocy. Jednocześnie
jest od swoich 60-100 W odpowiedników kilkukrotnie tańszy
w zakupie oraz eksploatacji.

Lasery Ho:YAG średniej mocy są doskonałym rozwiązaniem
dla większości placówek medycznych – posiadają użyteczność niewiele ustępującą laserom wysokiej mocy, przy cenie
zakupu nieznacznie wyższej od laserów niskiej mocy. Lasery
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Pamiętnik Marynarza
Środa, 3 marca
Dookoła morze! Płyniemy środkiem. A gdzie nie spojrzysz
woda! A my środkiem! Nawet jak skręcamy, to nieważne, czy
w lewo, czy w prawo, bo na lewo bracie woda, a na prawo to
samo! A jak się jej napijesz, to katza masz większego niż chciałbyś mieć, a chciałbyś, taka bracie woda!

Marek Pacuła

A po pokładzie sobie mewy spacerują i tupią, i tupią, i tupią...
muszę kończyć, bo mam wachtę!
Czwartek, 4 marca
Wody nie ubyło! Chyba powódź większa niż przypuszczaliśmy!
Dalej płyniemy środkiem. Mewy tupią coraz głośniej. Przybywa
ich szybciej niż wody. Wczoraj miałem wachtę i zauważyłem, że
za burtą coś bulgota, a jak poszedłem sprawdzić co, to się okazało, że to ten cholerny ocean, bo mu się nasza śruba okrętowa
w środek���������������������������������������������������
wwierca i nie jest to przyjemne! Płyniemy całą naprzód! Oczywiście środkiem! Pod wieczór wyprzedził nas kajak
z rejestracją rumuńską. Było ich tylko pięciu, ale wszyscy wiosłowali. Jak tak każdy statek będzie płynął środkiem, to będą
same czołowe zderzenia! Ale kogo to obchodzi? Wszyscy śpią!
Piątek, 5 marca
Nie spałem całą noc, te cholerne mewy tak tupały po pokładzie.
Rano kapitan się wściekł i kazał nam też tupać! Przetupaliśmy
cały dzień. Trochę pomogło! Mewy przestały tupać, ale zaczęły
śpiewać! A my środkiem, jak te cwaniaki.

Sobota, 6 marca
Poszedłem do lekarza okrętowego, ale on powiedział, że jemu
też tupią, a jedna to jest nawet cała żółta i krzyczy na niego balwierz-szalbierz, albo jeszcze gorzej - doktorek, co ma w dupie
korek! Szybko wróciłem do kajuty. Kajuty nie było!
Niedziela, 7 marca
Spróbowałem wejść na pokład na własną odpowiedzialność.
Pokładu nie było. Doszedłem do messy, ale była zamknięta.
Właściciel zszedł na ląd i nikt nie wiedział którędy! Spróbowałem również zejść, ale nie udało się. Pod osłoną nocy wtargnąłem do swojej kajuty. B y ł a p u s t a !
Poniedziałek, 8 marca
Święto Kobiet!
Wtorek, 9 marca
Mewy tupią i śpiewają, jakby wczoraj było ich święto! Jeszcze
raz spróbowałem zejść na ląd, lądu nie było! Straciłem głowę
i poszedłem środkiem.
Sobota, 13 ...
Kiedy otworzyłem oczy, przy moim łóżku siedziało dwóch
rosłych pielęgniarzy, i grało w okręty. Szybko zamknąłem je
z powrotem i w tym momencie poczułem, jak moje łóżko popłynęło środkiem, a wiatr wiał dalej... Na szczęście te c h o l e r n e
m e w y !!!! już nie m a j ą o c o t u p a ć. k o n i e c!

Lądowanie
W końcu stało się. Wylądowałem w szpitalu. Jak to się ładnie
określa! Wylądowałem. To tak jakby się coś udało. Podobno tylko
Polacy klaszczą na pokładzie samolotu kiedy szczęśliwie wyląduje. Nie spotkałem się z tym zwyczajem nigdzie indziej. Albo my
(Polacy) najbardziej się boimy i w ten sposób (oklaskami) wyrażamy swą radość, albo myślimy, że wylądowanie załatwia wszystkie
nasze sprawy. A nie załatwia. Przynajmniej w szpitalu.
Krzysztof Piasecki

Wylądowanie w szpitalu to dopiero początek. Człowiek znajduje
się w innej rzeczywistości. Sprawy dotychczas nieistotne stają się
istotne i odwrotnie. Nagle nic mnie nie obchodzi, na przykład,
los szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Tylko Andrzej Lepper zaciera ręce. Wygląda na to, że posłowie jego partii
jednak wyznaczają standardy zachowań w polityce. Oczywiście,
pod warunkiem, że pan z Francji jest winny. A oto jak do szpitala
trafiłem:
Jadę sobie samochodem. Słyszę, że dostałem esemesa. Nie odbieram esemesów podczas jazdy samochodem. Rzucam tylko

okiem na nadawcę. Rzucam okiem. Rany Boskie! Nadawca „Policja". Naprawdę! Tak było napisane! Patrzę do lusterka. Nie ma
za mną charakterystycznego samochodu. Jeszcze raz rzucam
okiem. No Policja, jak byk napisane!
Na światłach wyciągam okulary i zaczynam czytać esemesa: „Kierowco! Nie wszystko naraz!"… nie rozumiem… o co chodzi? Nie
dowiem się, bo światło zmieniło się na zielone, więc schowałem
okulary i ruszyłem. Na następnych światłach znów trafiam na zielone światło… a napięcie rośnie! Nareszcie! Mam czerwone światło! Staję. Czytam dalej. Okularów już nie chowam – mam je na
czole – Jedziesz? pyta mnie esemes – nie klikaj. Boże, przecież ja
nie klikam tylko jadę, bo znów mam zielone. Stanąłem. Czytam
dalej: sms + jazda samochodem = wypadek. Zastanów się! Nie
mogłem. Bo już zaczęli na mnie trąbić, że stoję na zielonym. Na
następnym skrzyżowaniu czytam dalej. Ostrzega twój operator
sieci Plus i mazowiecka policja. Dlaczego mnie ostrzega mazowiecka policja nie dowiedziałem się, bo rąbnąłem w poprzedzający mnie samochód i wylądowałem.
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Medycyna ludu polskiego
Choroby oczu
Podług zapatrywań ludu, zapalenie oczu jest skutkiem bólu
głowy, ztąd mówią, że to spadek z głowy (K.-Kraków). Aby
oczy chronić od zapalenia, przemywają je rosą, zebraną przed
wschodem słońca, lub wodami z miejsc świętych i słynących
cudami, jakoto: z rzeki Cedru przy Kalwarii Zebrzydowskiej, ze
studni w Gidlach, z sadzawki św. Stanisława na Skałce w Krakowie, ze studni św. Szymona n Bernardynów w Krakowie i t.d.
(K.-Kraków).
„Przy kościele św. Marka w Krakowie, pisze Kolberg, udzielano
jakiegoś drzewa z trumny S. N., jako bardzo skutecznego na
oczy, a dziś jeszcze Reformaci rozdają, jakieś proszki na oczy”.
(Lud. Ser. VII. Cz. 3). Kto pierwszy raz na wiosnę ujrzy jaskółkę,
niech naciera sobie oczy jakąkolwiek wodą, nawet śliną, aby
go oczy nie bolały. (G. – Chocznia). Kobiety i dziewoje noszą na
szyi korale, które zdobią i od bólu oczy chronią. (P.). Również
kolczyki złote lub srebrne (gorsze) mają wielki wpływ na oczy.
(K.-Kraków).
Przy osłabieniu wzroku u starców polecają wąchanie tabaki, zmieszanej z proszkiem liści słonecznika bulwiastego (W.).
Wody, która się zbiera między liśćmi szczeci leśnej (Dipsacus
silvestris) po deszczu, lud używa do pocierania słabych oczu,
gdyż ma ona wzrok wzmacniać (G.- Dziewiętniki, Kołomyjskie).
O zapaleniu oczu u noworodków mówiłem już poprzednio. Zapalenie powiek i worka spójkowego wraz z rogówką lud obejmuje w jednej nazwie zapalenia oczu, albo bólu oczu. Wtedy
zapryskuje się znienacka oczy wódką, do ust nabraną , która
podług ludu „przepali, przegryzie i uleczy.” (P.). Wodą, zbierającą się z rosy lub deszczu na liściach szczeci przemywają oczy
w czasie zapalenia (M.). Na ból oczu chory sam wyciągnie wiadro wody ze studni, przez godzinę wpatruje się w tę wodę,
a potem obmywa nią oczy. (Ks. Siar. – Niewachlów). W użyciu są
też zadmuchiwania oczu, które uskutecznia się w ten sposób:
na koniec chorągiewki pióra sypie kobieta trochę miałko utartego kanaru i gwoździków, a uchwyciwszy ręką powiekę, zbliża
piórko do oka i dmuchnie. (K.-Kraków).
Zasypują również oczy sproszkowanemi i utartemi na mączkę wymiotami ssącego piersi dziecka i to 3 razy dziennie. (P.).
W tym celu biorą też piórko miodu z gwoździkami i z tłuszczem
przepiórczym (koniecznie) i oko tem pomazują. (K.-Kraków).
W zapaleniu oczu okładają je utartą pietruszką z białkiem jajecznem (M.- Kraków), szmatkami płóciennemi, maczanemi w zimnym odwarze herbaty (Kraków) lub mieszaninie wody z octem
i wtedy wtykają do uszu kamforę w wacie (Gorlice).
Ostróżka polna (Delphinium consolida) służy na ból oczu. (M. –
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Kraków), także marchew, święcona 15 sierpnia (M.). Chruścielowy dziób (Geranium pratense?), położony na kark, wyciąga ból
z oczu. Gotują jajko z rutą i smarują niem cierpiące oczy (Pw.).
lub przykładają linowisko żmiii, a ból ustąpi (G.- Nadwórna).
W okolicach Czerska przykładają na zapalenie oczu mięso świeże zabitego zwierzęcia , wątrobę, gnój krowi przezszmatkę
na oczy, lub kładą na kark. Zakraplają oczy nalewką z szyszek
olszowych lub własnym moczem. (W.). W długotrwałych zapaleniach wyrywają rzęsy, w przekonaniu, że one są przyczyną złego (K.- Kraków). Zapalenia oczu pozbyć się można tym
sposobem: wziąć krzesiwko, z którego jeszcze nie krzesało się
ognia, hubki świeżej i przed chorym krzesać ogień, mówiąc
pacierz do przemienienia Pańskiego (Ks. Siar.). Zapalenie oczu
zwane, także urazem, spędzają, machając trzy razy sierpem nad
oczami o wschodzie słońca (K. – Płowce).

Fragment książki znalezionej w blibliotece pradziadka pt. „Medycyna
i przesądy lecznicze ludu
polskiego. Przyczynek do
etnografii polskiej” tom
VII opracowany przez dr.
Marjana Udziela. Książka
pochodzi z 1891 roku.

Jako amulet na cierpienia oczu używane jest kamień jaskółczy,
który zostawia w gnieździe jaskółka, gnieżdżąc się przez lat siedem na tem samem miejscu (G.).
Częste bardzo u nas cierpienie powiek, zwane jęczmieniem,
usuwa się w ten sposób. Patrzeć 9 razy oko rogiem od zagłówka (poduszki) (U.). Oprowadzić jęczmień 3 razy pierścieniem
ślubnym (P.). Udają, że zrzynają jęczmień sierpem (K.). Najpowszechniej używane jest spalanie jęczmienia, które z małemi
zmianami jest powszechnie znane w całej Polsce. Zasada tego
leczenia polega na tym, że rzuca się na ogień ziarna jęczmienia
w ilości 3, 7, 9, 10, lub 27 przez głowę i odchodzi tak daleko ażeby trzeszczenia nie usłyszeć. Gdzieniegdzie rzucają ziarna od
razu, gdzieindziej dopiero po pewnem ich przeliczeniu, jak n. p.
nie jeden, nie dwa, nie trzy i t. d., a potem wstecz. (U. G. – Wola
Batorska) i t. p . Gdzieindziej zalecają nakadzać oczy palącym
się jęczmieniem. (K. – Kraków). Z sympatycznych leków zasługuje na uwagę przewiązanie pąsową włóczką przedostatniego
palca przeciwnej ręki, aniżeli chore oko (P.). Ktoś zdrów będący za oknem idzie wzdłuż ściany razem z chorym, który jest
w izbie. Zdrowy idąc mówi: „ Masz jęczmień na oku!”, a chory
mu odpowiada: ” Łżesz proroku!” Tak postępuje się do trzeciego razu, a jęczmień zginie (K. – Ruszków, Lubraniec). Podobny
sposób, również z jeden najskuteczniejszych, jest następujący.
Chory szuka kogoś, ktoby chciał powiedzieć: „Jęczmień na oku!”
Na to chory „Łżesz proroku!” Ktoś: „Jęczmień na oku.” Chory:
„Łżesz proroku”, Ktoś: „Jęczmień na oku” Chory: „Całuj mię w d…
proroku”, a jęczmień zginie (Pw.). Inny warjant. Powtórzyć do
trzeciego razu słowa: „Proroku, jęczmień na oku. Łżesz proroku,
pszenica na oku.” (Wasil.). Z zażegnywań jęczmienia znane mi
jest następujące: przytyka się ziarnko jęczmienia do oka i mówi
trzy razy: „Zjedz jęczmień jęczmień” (Koper).

1. W Bawarji lud gorąco
poleca wczesne noszenie
kolczyków w chronicznych zapaleniach oczu
u dzieci (Lambert l. c. str.
227).
2. W lesie Frankońskim
przykładają mięso wołowe (Fügel l. c. str. 64).
Okłady chorych oczu
mięsem jest w użyciu także w Bawarji (Lambert l. c.
str. 227)
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Krzyżówka
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POZIOMO:
1. bykołapka; 4. popisowa figura kan-kana; 8. wąskie gardło między jeziorami; 10. poetycka wietrzna odzywka; 11. rozsyp na drobne części; 13. francuski okręg z Chamonix-Mont-Blanc; 15. elegancka
kradzież; 18. gałąź produkcji z towarami jednego rodzaju;
19. nabiałowy słodki wypiek; 23. moje... dawne powitanie; 25. cała w nich kaczka-dziwaczka; 27. dachowa
łapaczka; 29. rzadka współcześnie, cienka tkanina podobna do batystu; 30. kulkowa przyprawa do myśliwskiego bigosu; 31. rosyjski taniec ludowy z przytupem;
32. zmywalna kuchenna serweta.
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PIONOWO:
1. najsławniejszy Mikołaj kanonik; 2. samochodowy mechanizm w cylindrach; 3. kipi i ma błonnik; 5. nie poezja codziennego życia; 6. obsiewa ją działkowicz; 7. wonne przyprawowe ziółko; 9. podpora dziadygi; 12. zaczarowany na
koźle; 14. wygłupianie się; 16. krakowski odpust wielkanocny;
17. przedwarszawska miejscowość, skrzyżowanie E-7 i E-82;
20. duże przedsiębiorstwo przemysłowe; 21. nieprzyjemność
na szosie; 22. urozmaicenie przyciągające uwagę; 23. strój;
24. pani Hańska; 26. wojskowy pachołek obozowy, oferma;
28. z marmurową głową w Nieborowie, bolejąca matka z poematu Gałczyńskiego.
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Camping w dowolnym wymiarze
Wielce Szanowni Państwo!
Mamy szczęście! Nadciąga kanikuła1, a wraz z nią czas byczenia
się, wypraw, rejsów i campingów. To niebywały fuks, zważywszy
że wielebny Harold Camping zapowiedział był finis Mundi na 21
maja. Wprawdzie następnego dnia sporo stracił tłumacząc dosyć pokrętnie, że Świat się skończył w wymiarze duchowym, zaś
na fizyczne objawy uwiądu dostrzegalne dla maluczkich trzeba
poczekać do października. Ale nie znamy dnia ani godziny!
Skoro już otarliśmy się o metafizykę pozwólcie, że przytoczę
dwie krótkie przypowiastki wyczytane jeszcze za lat studenckich w książce o behawioryzmie, której tytułu niestety nie pomnę. Pierwsza dotyczyła plemienia żyjącego w jakimś meandrze Amazonki. Jego członkowie byli absolutnie przekonani, że
dzieci tak naprawdę rodzą mężczyźni. Oczywiście w wyższym,
metafizycznym wymiarze, bo od czarnej roboty mieli żony,
(tylko pamiętajcie proszę, że to istny grajdoł. Nie to, co u nas!).
Co najciekawsze, tamtejsi macho rzeczywiście odczuwali bóle
porodowe, a po wszystkim dochodzili do siebie w hamakach,
przyjmując zasłużone gratulacje od innych tatusiów. A kobiety?
Przerywały pracę na dwie, trzy godzinki - i tyle.

cy dosyć tego łez padołu brał gliniany dzban i wspinał się na
szczyt. Tam, pod świętym drzewem, rozbijał czerep o kamień
i w tym samym momencie... umierał.
Oczywiście, otwartą pozostaje kwestia czy autor był świadkiem opisanych wydarzeń, czy tylko zacytował podróżnika,
powołującego się na misjonarza, który usłyszał o tym od...
			
Tak, tak Moiściewy, z metafizyką nie sposób polemizować!
Z ludźmi, to co innego. Wielebnemu Campingowi wybaczam chociaż to niepoprawny gałgan; zapowiedział już armagedon
na rok 1944 i niczego się nie nauczył - errare wszak humanum
est. Z drugiej strony, czy te banialuki istotnie różnią się od
niektórych enuncjacji naszych prominentów? Nie tylko polityków, również dziennikarzy, artystów i niestety uczonych;
słowem wszelkiej maści celebrytów i gadających głów pokazywanych w TV. Tym jednak nie odpuszczę, nawet w obliczu
końca Świata!
Życzę Państwu samych miłych chwil, w każdym wymiarze.
Z.M.

Druga traktowała o afrykańskiej wiosce leżącej u stóp góry,
w której utarł się dosyć osobliwy zwyczaj. Otóż tubylec mają-

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl

Kanikuła - (łac. Canicula, znaczy suczka) nazwa najjaśniejszej gwiazdy na Niebie z konstelacji Wielkiego Psa, przez
którą Słońce przechodzi od 22 czerwca do 23
sierpnia, zatem w czasie największych upałów. My nazywamy ją
Syriuszem (gr. Σείριος gorący, prażący), lub rzadziej Psią Gwiazdą, zaś
astronomowie alfa Canis
Majoris (aCMA).
1

Człowiek, czy aparatura?
Sądzę, że na tak postawione pytanie, dotyczące pierwszeństwa celów realizowanych przez medycynę, nie może być innej odpowiedzi niż ta, że każde jej działanie, czy to polegające
na osobistym kontakcie z pacjentem, czy koncentrujące się na
niesieniu mu pomocy przy użyciu aparatury, będącej instrumentem do osiągnięcia tego samego celu, nie mogą się nigdy
wykluczać, ponieważ medycyna zabiega zawsze o zdrowie
człowieka.
Z rozwojem medycyny, z jej spektakularnymi osiągnięciami
w diagnozie i leczeniu wszelkich chorób i słabości ludzkich,
pozornie wybija się na pierwsze miejsce rola środków technicznych, wyspecjalizowanej aparatury, robotów medycznych,
które zdają się odsuwać na bok lekarza jako człowieka, którego kontakt z chorym, przynajmniej w pewnych przypadkach
mógłby być zredukowany do minimum.
To prawda, że medyczne instrumentarium jest pomysłem ludzkim, wymyślonym głównie dlatego, że może zastąpić swoją
precyzją, ułomną i chwiejną rękę chirurga, czy lepiej wymierzyć
to, co jest trudne w ocenie ludzkiego ucha czy oka. Nigdy jed-

www.cxnews.pl

nak człowiek nie może być zastąpiony przez technikę, bo technika nie ma duszy, nie ma tego, co stanowi o wielkości człowieka, który jako jeden i jedyny, może nawiązać ludzki kontakt
z drugim człowiekiem, a dla każdego chorego właśnie ta relacja
jest najważniejsza.
Dlaczego? Bo człowiek nie jest konstrukcją techniczną, chociaż
chemia, dzięki której można określić parymetry ziemskiego życia ludzkiego, nie ogarnia go w całości, bo nie obejmuje jego
aspiracji, wybiegających daleko poza układy biologiczne. Sfera
duchowa nie jest wymierzalna, ale przecież istnieje, może do
niej dotrzeć tylko człowiek, ze swoim wyczuciem głębi ludzkiego jestestwa.
Nie sądzę, by było uzasadnione pytanie, czy pierwszy człowiek,
czy aparatura. Zawsze pierwszym jest człowiek, a aparatura jest
do jego usług. Przecież pomysłodawcy i twórcy wspaniałych
narzędzi technicznych, wyposażonych w najnowsze zdobycze
nauki, nie chcą niczego innego, jak tylko pomocy tym, którym
tradycyjna medycyna nie była już w stanie pomóc.
Kraków, dnia 23 maja 2011 r.

bp Tadeusz Pieronek
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Ellex zaprasza do Krakowa
6th European Eye Cubed Ultrasound Course
Firma Ellex już od sześciu lat organizuje Europejskie Szkolenia
Ultrasonograficzne. Kurs ten odbywa się w różnych krajach
Europy. W szkoleniu bierze udział zazwyczaj około 40-50 osób
z całej Europy. Uczestnikami kursu są lekarze okuliści na różnym
poziomie specjalizacji, oraz pracownicy pokrewni okulistyce.

W programie szkolenia znajdowały się wykłady dotyczące
ewolucji ultrasonografii oraz nowości technologicznych związanych z ultrasonografem Eye Cubed. Program zawierał także
warsztaty, gdzie w trakcie tzw. sesji „hands on” uczestnicy szkolenia mogli sami zapoznać się z możliwościami urządzenia.
Do tej pory podczas teoretycznej części szkolenia, zaprezentowano opracowania naukowe dotyczącze m.in.: prawidłowego
wykonywana biometrii, prawidłowej interpretacji wyników badania oraz omówienie najczęściej występujących błędów, różnych aspektów badania przedniej komory przy zabiegach refrakcyjnych, diagnozy jaskry z obrazowaniem przedniej komory, prawidłowego użycia sondy wysokiej rozdzielczości oraz jej
zastosowań włączając w to anatomię przedniej komory, a także
użycie ultrasonografu do badań w monitorowaniu nowotworów znajdujących się zarówno w przedniej jak i tylnej komorze.

Ewa Wesołowska
ewesolowska@cxsa.pl

Program szkolenia jest zawsze bardzo interesujący. Wykłady
obejmują zarówno informacje dotyczące nowości technologicznych zastosowanych w ultrasonografie Eye Cubed, ale również
ciekawe wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny okulistyki
z różnych ośrodków naukowych z całego świata.
W ostatnich dwóch latach swoją wiedzą podzielili się z uczestnikami szkolenia min.: prof. Bertil Damato z Royal Liverpool
Hospital, dr Hatem Atta z Aberdeen Royal Infirmary, dr Tarek El-Khashab z Leighton Hospital, dr Yamini z Warrington Hospital,
dr Michel Puech z Centre Explore Vision Paris, dr Olivier Berges
z Fondation Ophtalmologique A. de Rotschild, Cathy Dibernardo z Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins z Hospital Balitmore
oraz Cynthia Kendall, współzałożycielka firmy Innovative-Imaging.

W tym roku szóste już wydanie szkolenia z ultrasonografii odbędzie się w Krakowie. Jednym z wykładowców będzie lek. Andrzej Dmitriew z Kliniki Okulistyki z Poznania oraz prof. Bertil
Damato z Liverpool Hospital.

3 Kurs „Elektrofizjologia Narządu Wzroku”
25-26 listopad 2011
Poznań
Organizator:
OCU SERVICE s.c
Kierownik naukowy:
dr med. Jadwiga Bernardczyk-Meller
Informacje i rejestracja ON-LINE:
www.ocuservice.com

www.consultronix.pl
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Szkolenia
harmonogram*
Data

Temat szkolenia

Prowadzący

10 września

Dermatoskopia i Wideodermatoskopia
dla zaawansowanych

dr n. med. Grażyna Kamińska–Winciorek

24 września

Lasery okulistyczne

lek. Katarzyna Wilk

1 października

USG okulistyczne

lek. Paweł Lewandowski

8 października

Resurfacing laserem CO2

dr n. med. Ewa Szpringer

18-20 listopada

Wetlab Fako/Witrektomia

prof. Anselm Jünemann, doc. Robert Rejdak
dr n. med. Jacek Szendzielorz

26 listopada

USG okulistyczne

lek. Paweł Lewandowski

3 grudnia

Dermatoskopia i Wideodernatoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska–Winciorek

10 grudnia

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

10 grudnia

6th European Eye Cubed Ultrasound Course

prof. Bertil Damato, dr n. med. Michele Figus,
lek. Andrzej Dmitriew

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne
Szczegóły na stronie www.centrumszkoleniowe.consultronix.pl

www.cxnews.pl

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl

*Consultronix SA zastrzega
sobie prawo do odwołania
lub zmiany terminu kursu
w przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby
uczestników

