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Szanowni Czytelnicy
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny 

numer naszego magazynu medycznego. Dokonaliśmy wszel-

kich starań, aby zebrać najnowsze informacje medyczne z ca-

łego świata.

W bieżącym wydaniu na szczególną uwagę zasługuje opi-

nia doktora Wiesława Kiszczyńskiego – na temat multifunk-

cyjnej platformy operacyjnej OS4. W dziale okulistyki doktor 

Katarzyna Molęda-Gładysz prezentuje zatyczki typu parasol, 

stosowane przy zespole suchego oka.

W dziale dermatologii specjaliści w dziedzinie diagnostyki róż-

nicowej, z użyciem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej oma-

wiają ciekawy przypadek wykluczenia u pacjentki czerniaka.

W kolejnym dziale diagnostyki obrazowej przedstawiamy to-

mograf komputerowy, zaprojektowany do badania stóp pod 

naturalnym obciążeniem. Nietypowe urządzenie nie tylko skra-

ca czas badania, ale także ogranicza dawkę promieniowania na 

jaką narażony jest pacjent. Promieniowanie rentgenowskie ma 

ogromne znaczenie w diagnostyce, niestety niesie ze sobą po-

ważne konsekwencje. Musimy nauczyć się chronić przed nimi, 

zwłaszcza personel medyczny, który jest wystawiony na szko-

dliwe działanie promieniowania RTG każdego dnia. Zachęcam 

do przeczytania obszernego artykułu na ten temat naszego 

kolegi Wojciecha Kasparka.

Tradycyjnie numer zamyka harmonogram szkoleń i kongre-

sów, który na najbliższe tygodnie zapowiada się intensywnie. 

Dopiero co rozpakowaliśmy walizki po 31 Zjeździe Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego, a już przygotowujemy się 

do kolejnego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa 

Radiologicznego, na który zapraszamy do Krakowa. Gorąco 

zachecam do odwiedzenia nas na stoisku nr 38. W połowie 

czerwca z kolei będą mogli nas Państwo spotkać na Zjeździe 

Okulistów Polskich we Wrocławiu.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
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Życie zaczyna się po trzydziestce...
Wielu z nas uważa, że w dniu trzydziestych urodzin kończy 

się nasza młodość. Niosąc ze sobą większy bagaż doświad-

czeń, stajemy się bardziej odpowiedzialni. Możemy praco-

wać nad swoimi słabościami, a także wytrwale trzymać się 

tego, w czym naprawdę jesteśmy dobrzy. Dodatkowo, wie-

dza zdobyta przez lata pomaga nam lepiej znosić trudy życia 

codziennego oraz poszukiwać nowych inspiracji. Jest to czas 

kiedy jesteśmy gotowi do twórczej pracy, której efekty mogą 

zmieniać nasze otoczenie, zarówno to najbliższe, jak i glo-

balne. Na otoczenie globalne wpływamy poprzez tworzenie 

rzeczy niezwykłych, takich które sprawiają, że nasze życie co-

dzienne staje się prostsze, przyjemniejsze oraz wypełnione 

niebanalną estetyką. Takie dzieła wymagają zarówno precy-

zji, dojrzałości, jak i wizjonerskiego podejścia do życia i pracy. 

Po tym krótkim wstępie pozwolę sobie przybliżyć Państwu 

postać pewnego trzydziestolatka...

Przed trzydziestoma laty miało miejsce wydarzenie, któ-

re w moim mniemaniu zmieniło losy świata (z pewnością 

świata okulistyki). Historia miała swój początek w cieniu 

winnic Barossa Valley na południu Australii. W roku 1985, 

we wschodniej części Adelajdy odbywały się pierwsze, koń-

czące sezon Grand Prix Australii Formuły 1. Na czas wyścigu 

zamykano część ulic, które były modyfikowane na potrzeby 

bolidów, a niemal całe miasto brało udział w trzydniowej za-

bawie. W tym samym roku, w tym samym mieście otworzy-

ła się nowa perspektywa na przyszłość okulistyki. Powstała 

manufaktura prowadząca badania nad doskonaleniem tech-

nologii laserowej oraz jej wykorzystania w okulistyce. Grupa 

inżynierów i naukowców postawiła sobie jeden cel: konstru-

owanie najlepszych na świecie laserów medycznych! Tak po-

wstał Ellex.

Z biegiem lat, australijski producent ewoluował od małej fir-

my badawczo-rozwojowej do globalnego lidera w dziedzinie 

innowacyjnych technologii medycznych. Dziś ponad 20 000 

laserów i ultrasonografów Ellex pracuje w ponad 100 kra-

jach świata.

Najnowocześniejsza, zrobotyzowana linia produkcyjna oraz 

grupa wybitnych optoelektroników każdego dnia dostarcza 

Państwu perfekcyjne narzędzia pracy. Działalność innowa-

cyjna nie jest przypadkowa i chaotyczna. To starannie za-

planowany proces, obejmujący swoim zasięgiem czasowym 

horyzont co najmniej pięciu lat. Warto podkreślić, że wdraża-

nie nowej technologii, czy nowego produktu powiązane jest 

równocześnie ze zmianami w systemie zarządzania, w tym 

wykorzystaniu coraz to nowszych technologii produkcji oraz 

systemów informatycznych „skrojonych” na potrzeby klienta. 

Nie bez przyczyny inni producenci starają się zbliżyć do jako-

ści obrazowania ultrasonografu Eyecubed, precyzji lasera 

Tango, czy też świetnej ergonomii i optyki fotokoagulato-

rów Integre.

Ellex ciągle rozwija swoje produkty i wyznacza standardy 

w okulistyce, pozostawiając peleton daleko w tyle. Każdy 

produkt, który opuści australijską fabrykę cechują najlepsze 

wartości użytkowe oraz najwyższa jakość w każdym, naj-

mniejszym detalu. Dowodem na to jest wprowadzanie in-

nowacyjnych laserów terapeutycznych, które jako pierwsze 

i jedyne posiadają certyfikacje do zabiegów witreolizy lase-

rowej oraz 2RT – pierwszej terapii dedykowanej do wcze-

snej postaci AMD.

Mając 30 lat znamy już swoją wartość, jesteśmy dojrzali 

i otwarci na nowe wyzwania. Koncentrujemy się na tym, co 

robimy najlepiej. Dokładnie tak jak Ellex, czego kolejne dowo-

dy pojawią się niebawem.

Dariusz Łagan 
dlagan@cxsa.pl
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Fot. 1. 30-lecie istnienia firmy Ellex

Fot. 2. Laser firmy Ellex do wykonywania zabiegów 2RT (Retina Regene-
ration Therapy)
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Czym zaskoczy nas nowy Visionix?
 – stacja diagnostyczna VX130

Pod koniec lutego w Atenach odbyła się tegoroczna, wiosen-

na edycja kongresu ESCRS. Wśród wielu wystawców nie mo-

gło zabraknąć francuskiej firmy Visionix, która przygotowała 

dla uczestników małą niespodziankę. Była nią premiera no-

wej wersji okulistycznej stacji diagnostycznej. Aparat ten to 

młodszy brat znanego już na naszym rynku urządzenia VX120 

– stacji posiadającej niezwykle szeroki zakres możliwości dia-

gnostycznych obejmujących badania refrakcji, keratometrii, 

aberrometrii, topografii, tonometrii, pupilometrii, pachymetrii 

oraz analizę przedniego odcinka na podstawie zdjęcia z kamery 

Scheimpfluga. Czy VX130 może zaskoczyć nas czymś jeszcze? 

Okazuje się, że tak!

Inżynierowie firmy Visionix, mimo iż zupełnie niedawno wpro-

wadzili na rynek nowy aparat, wyposażony w pełny zakres ba-

dań diagnostycznych, znaleźli pewne obszary, które opracowali 

i rozwinęli. W udoskonalonej wersji urządzenia rozbudowie ule-

gły dwa tryby: topografii i pachymetrii. Moduł topografii obej-

muje kilka typów map: osiową, elewacji i tangencjalną. Model 

VX130 pozwala na przygotowanie wspomnianych map z per-

spektywy nie tylko przedniej, ale i tylnej powierzchni rogów-

ki, co zdecydowanie zwiększa ich wartość i znaczenie diagno-

styczne.

Drugą z nowości są pełne mapy pachymetryczne. Dotychczas 

grubość rogówki określana była na podstawie analizy obrazów 

z kamery Scheimpfluga. Odnosiła się więc do jednego przekro-

ju. Natomiast platforma VX130 oferuje pełne mapy pachyme-

tryczne! Są one możliwe do uzyskania dzięki nowej technologii, 

która wykorzystuje ruch pionowy głowicy urządzenia, przesu-

wający szczelinę światła wykorzystywaną przy otrzymaniu ob-

razów z kamery Scheimpfluga. W taki sposób powstają szcze-

gółowe mapy grubości rogówki.

Warto podkreślić, że zmiany te nie spowodowały znacznego 

wydłużenia badania. Trwa ono zaledwie kilka sekund dłużej, niż 

w przypadku wersji VX120. Należy zaznaczyć, iż mowa tu o re-

welacyjnym czasie, obejmującym zaledwie 90 sekund, w trak-

cie których zostają wykonane wszystkie możliwe pomiary na 

obojgu oczach, przy pełnej automatyzacji badania.

Drodzy Państwo, możemy dziś spokojnie przyznać, że nade-

szły czasy, gdy niemal całą aparaturę diagnostyczną gabinetu 

można zmieścić na jednym stoliku! I to w jakości jeszcze do nie-

dawna zarezerwowanej tylko dla dużych centrów chirurgii re-

frakcyjnej. Dziś, dzięki aparatom Visionix, nawet małe gabinety 

mogą cieszyć się diagnostyką na najwyższym poziomie. Patrząc 

na tempo rozwoju rodziny stacji diagnostycznych Visionix, jak 

i na jakość wprowadzanych zmian, możemy przypuszczać, że to 

jeszcze nie koniec „Visionixowej rewolucji”…

Fot. 1. Stacja diagnostyczna VX130 firmy Visionix

Fot. 2. Obraz z kamery Scheimpfluga, na czerwono zaznaczana jest wartość 
centralna pachymetrii, wykorzystywana do korekcji w badaniu tonometrii

Fot. 3. Przykładowa mapa rozkładu aberracji wyższego rzędu
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Fakowitrektom Oertli OS4
 – doświadczenia z użytkowania

W październiku ubiegłego roku na naszym oddziale zainsta-

lowano fakowitrektom OS4. Chciałbym podzielić się z Pań-

stwem przemyśleniami i opisać jak wygląda codzienność 

z nowym sprzętem. Aparat pomimo wyraźnie widocznych 

nawiązań do poprzedników, charakteryzuje się niezwykle 

nowoczesnym i stylowym wyglądem. Sam fakt, że 15 calo-

wy wyświetlacz wykonany jest ze szkła, mówi sam za siebie.

Operuję zaćmy ponad 20 lat i mogę z czystym sumieniem 

powiedzieć, że miałem okazję pracować na większości apa-

ratów, jakie są dostępne na rynku. Wybór OS4 był dla mnie 

oczywisty, gdyż jest następcą solidnej OS3, która z powo-

dzeniem sprawdza się na naszym bloku operacyjnym od po-

nad 10 lat. Pracuję wykorzystując technikę phaco chop, przy 

użyciu igły 19G, 30 stopni w technologii Easy Phaco dopa-

sowanego do cięcia 2.8 mm. O tym tipie można powiedzieć 

wiele, ale najważniejsze jest chyba to, że mimo kształtu po-

dwójnego kielicha nie zatyka się, a bardzo duża powierzch-

nia okluzji ułatwia fragmentację nawet najtwardszych zaćm. 

Parametry jakich używam to: przepływ 35 ml/min, podci-

śnienie 650 mmHg i ultradźwięki w modulacji BURST o dłu-

gości 150 ms i mocy 50%. Wydajność aparatu przy tak do-

branych parametrach jest dla mnie doskonała, gdyż nawet 

soczewki twarde, które można by z powodzeniem zakwali-

fikować do ECCE są sprawnie emulsyfikowane, często nawet 

bez konieczności podnoszenia mocy.

Pogratulować należy inżynierom z Oertli, bo nie zapomnieli 

o esencji szwajcarskiego urządzenia – technologii gwarantu-

jącej bezkompromisową stabilność komory. W OS4 mamy 

możliwość ustawienia infuzji aktywnej, ale to grawitacyjna 

jest wyznacznikiem działania sprzętu – a pracuje w sposób 

niezawodny. Ogromną zaletą aparatu jest fakt posiadania 

trzech pomp tj. perystaltycznej, Venturiego oraz SPEEP, co 

zapewnia operatorowi dużą elastyczność i bezpieczeństwo 

pracy. Dzięki tej innowacji chirurdzy wykonujący gościnnie 

u nas operacje tylnego odcinka nie muszą rezygnować ze 

swoich przyzwyczajeń. Mogą pracować na naszym aparacie 

w sposób, który jest dla nich najwygodniejszy, bez koniecz-

ności adaptacji.

Ogromną wygodą jest możliwość zmiany pompy w trak-

cie zabiegu przy pomocy sterownika nożnego. Na co dzień 

pracuję na pompie perystaltycznej, lecz często zmieniam 

ustawienia do usuwania mas korowych w przypadku zespo-

łu pseudoeksfoliacji. Wówczas wykorzystuję trzecią pompę, 

czyli tryb SPEEP MODE. „Speed and Precision”, bo tak czy-

tamy skrót, pozwala nam zablokować przepływ na stałym, 

wysokim poziomie i sterować aspiracją w sposób niebywale 

precyzyjny. Dzięki temu możemy bardzo dokładnie sterować 

siłą okluzji. Skoro mowa o możliwości dostosowywania apa-

ratu i wyborze pomp, mogę powiedzieć, że w naszej placów-

ce wykorzystywane są wszystkie trzy. Po wielu dniach testów 

okazało się, że do zabiegów w tylnym odcinku najbardziej 

odpowiedni dla nas jest system pracujący w oparciu o pom-

pę Venturiego. Dzięki próbom, mieliśmy okazję bardzo do-

kładnie poznać charakterystykę każdej pompy, a tym samym 

możliwości sprzętu.

Aparat, w przypadku wspomnianej witrektomii, prezentuje 

zupełnie nowe podejście. 10000 cięć jakimi dysponuje urzą-

dzenie, czy też witrektom otwartego portu aspiracyjnego 

w mojej opinii schodzą na drugi plan. Co dla mnie najistot-

niejsze – aparat został wyposażony w dwa, bardzo jasne źró-

dła światła LED, dające opcję dostosowania barwy światła 

w zależności od rodzaju barwnika lub struktury jaką chcemy 

zobaczyć. Prawidłowo wykonana witrektomia trwa możliwie 

jak najkrócej, a to nigdy nie będzie możliwe przy słabej wi-

zualizacji.

Kolejnym ważnym usprawnieniem jest zaprezentowana wraz 

z OS4 – sterowana endosonda laserowa. Wprowadzamy do 

oka prostą endosondę, która sprawdza się w strefie central-

nej siatkówki. W chwili, gdy chcemy wykonać laserowanie 

360 stopni, wystarczy zacisnąć koronę endosondy znaną 

z pęset do ILM. Końcówka zagina się do max. 90 stopni, po-

zwalając nam na swobodną pracę obwodową przy minimal-

nych ruchach trockara w ranie. Udoskonalenia aparatu nie 

mogą dotyczyć wyłącznie chirurga, muszą również ułatwiać 

pracę całego zespołu. Wprowadzenie jednego sterownika 

do obsługi aparatu i lasera jest bardzo dobrym rozwiąza-

niem. Co więcej – kaseta mocowana próżniowo, duża, funk-

cjonalna taca, wszystkie wyjścia na jednym poziomie, jak 

i prosty w obsłudze ekran dotykowy – wszystko to sprawia, 

że praca instrumentariuszek jest znacznie łatwiejsza, dzięki 

czemu ulega skróceniu czas operacji i podnosi się komfort 

pacjenta.

OS4 wydaje się najbardziej kompaktowym aparatem 

w swojej klasie. Testowaliśmy różne urządzenia, ale w po-

równaniu z „czwórką” wszystkie były wielkie i głośne. Według 

mnie każdy dodatkowy hałasujący wentylator w aparacie lub 

sprężarka przy dużej ilości aparatury utrudniają tylko komu-

nikację pomiędzy personelem i wprowadzają chaos.

Obecnie, pewnym mankamentem jaki dostrzegam jest brak 

możliwości zapisu parametrów przeprowadzonych zabie-

gów oraz nie do końca jasne komunikaty ze strony aparatu. 

lek. med. 
Wiesław Kiszczyński

ordynator

Oddział Okulistyczny 
Regionalny Szpital 
w Kołobrzegu
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Producent i dystrybutor wsłuchują się w przekazywane im 

uwagi na temat OS4 i wprowadzają regularne aktualizacje 

oprogramowania, które pojawiają się średnio co 2-3 miesią-

ce. Dzięki temu kwestia jakichkolwiek zastrzeżeń może być 

już wkrótce nieaktualna.

Podsumowując, stwierdzam, że przy obecnej technice i du-

żej różnorodności aparatów dostępnych na rynku może wy-

dawać się, że wszystkie gwarantują nam zbliżoną lub wręcz 

identyczną funkcjonalność.

Nasuwa się zatem pytanie, czym kierować się przy wyborze? 

Ja odpowiedziałem sobie na nie wiele lat temu, wybierając 

poprzednika OS4 i stawiając na jakość i niezawodność. Użyt-

kowany do dziś OS4 utwierdza mnie w słuszności podjętej 

decyzji.

 

 

Esencja perfekcji
Przeznaczony do chirurgii zaćmy, chirurgii 
siatkówkowej i jaskrowej

Innowacyjny system trzech pomp precyzyjnie 
regulujący podciśnienie i przepływ 

Moduł SPEEP® zapewniający najwyższy poziom 
kontroli podciśnienia   

Infuzja aktywna i grawitacyjna  

Do 10 000 cięć za pomocą ostrza Twin-Blade  

Podwójne źródło światła LED z możliwością 
zmiany barwy 

W pełni zintegrowany endolaser zielony 532 nm

Nowa technologia sterownika fako, gwarantująca 
najwyższe bezpieczeństwo pracy przy maksymal-
nych parametrach  

Dwupłaszczyznowy multifunkcyjny sterownik 
nożny oparty o łączność bezprzewodową 

Intuicyjny interfejs z 15’’ ekranem dotykowym 
Direct Access® 

Gwarancja szybkiej i bezpiecznej pracy na 
wysokich parametrach 

Najwyższy poziom wydajności oraz bezpieczeń-
stwa pracy, dzięki zintegrowanemu systemowi 
mikrokontrolerów

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Consultronix SA - wyłączny dystrybutor w Polsce
ul. Przemysłowa 17  |  32-083 Balice  |  tel. 122902222  |  www.consultronix.pl
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lek. med. Katarzyna 
Molęda-Gładysz

OCHO prof. Zagórskiego 
w Krakowie i w Nowym 
Sączu

Zatyczki do kanalików łzowych
– doświadczenia własne

W ofercie firmy Consultronix dostępne są trzy rodzaje zatyczek 

do kanalików łzowych. Są to zatyczki całkowicie zamykające 

drogi łzowe typu Parasol Punctual Ocluder, syntetyczne im-

planty rozpuszczalne Extend, oraz częściowo zamykające drogi 

łzowe Micro Flow. Szeroki wybór rozmiarów zatyczek pozwala 

dopasować je praktycznie do każdej wielkości kanalików łzo-

wych.

Leczenie przy pomocy zatyczek daje możliwość częściowego 

lub całkowitego zablokowania odpływu łez z worka spojówko-

wego do dróg łzowych, a dalej do jamy nosowej. Efektem tego 

jest wzrost objętości łez własnych w worku spojówkowym. 

Zatyczki do dróg łzowych są wygodną alternatywą wobec 

stosowania preparatów sztucznych łez, celem nawilżenia po-

wierzchni gałek ocznych. W niektórych przypadkach zastępują 

całkowicie terapię miejscową sztucznymi łzami lub ograniczają 

w znacznym stopniu ilość zakropleń w ciągu dnia.

Zatyczki do kanalików łzowych znajdują szerokie zastosowa-

nie w leczeniu zaburzeń nawilżania powierzchni gałek ocznych, 

wynikających z różnego stopnia niedoboru łez. Niedobór ten 

w worku spojówkowym może być związany z obniżoną produk-

cją łez przez gruczoł łzowy lub z powodu nadmiernego paro-

wania łez z powierzchni gałek ocznych. Obniżoną produkcję łez 

obserwujemy w przypadku chorób gruczołu łzowego, chorób 

ogólnoustrojowych, zaburzeń hormonalnych (ciąża, okres me-

nopauzy) oraz u osób starszych, noszących soczewki kontakto-

we lub stosujących na stałe niektóre leki. Nadmierne parowanie 

łez występuje w przypadku chorób brzegów powiek, niedomy-

kalności szpary powiekowej, pracy w pomieszczeniach klimaty-

zowanych i przy komputerze.

Zatyczki Extend stosowałam u pacjentów z obniżoną produkcją 

łez, potwierdzoną testem Schirmera celem oceny tolerancji oraz 

długotrwałej poprawy komfortu odczuwanego przez samego 

pacjenta. Po okresie trzech miesięcy, większość pacjentów zde-

cydowała się na zastąpienie zatyczek tymczasowych zatyczka-

mi stałymi - Parasol. Byli to pacjenci z chorobą ogólnoustrojo-

wą, u których Zespół Suchego Oka (ZSO) jest jednym z obja-

wów choroby przewlekłej. U tych pacjentów udało się znacznie 

zredukować ilość zakropleń leków miejscowych i odczuwalnie 

podniósł się ich komfort życia. Zatyczki trzymiesięczne są rów-

nież dobrze tolerowane u osób z przejściowymi zaburzeniami 

nawilżania powierzchni gałek ocznych (zaburzenia hormonal-

ne, menopauza). W przypadku chorób brzegów powiek, zatycz-

ki Extend mogą być stosowane jako leczenie okresowe i wspo-

magające do leczenia miejscowego brzegów powiek, takich jak 

toaleta brzegów powiek, stosowanie leków przeciwzapalnych 

i nawilżających.

Zabieg aplikacji zatyczek nie wymaga skomplikowanych proce-

dur medycznych. Można go wykonać w gabinecie okulistycz-

nym. Jest to procedura prosta, bezbolesna i niewymagająca 

znieczulenia. Zatyczki dostępne są w oryginalnych, jednorazo-

wych aplikatorach, w większości przypadków nie jest konieczne 

rozszerzanie punktu łzowego. Ułatwia to zarówno pracę leka-

rzowi, jak i zwiększa komfort pacjenta podczas wprowadzania 

implantu. Ważne jest, że w razie potrzeby zatyczkę można usu-

nąć za pomocą pęsety. Przed aplikacją polecałabym sprawdze-

nie drożności dróg łzowych, ponieważ kilkakrotnie stwierdziłam 

ich niedrożność w dalszych odcinkach lub anomalie rozwojowe. 

Podsumowując, terapia przy pomocy zatyczek do kanalików 

łzowych jest szybką metodą ograniczenia odpływu łez z wor-

ka spojówkowego. A co najważniejsze jest metodą odwracalną, 

powtarzalną i bezpieczną. Na uwagę zasługuje również fakt, że 

zatyczki są alternatywą dla trwałego zamknięcia punktów łzo-

wych metodą kauteryzacji.

Fot. 1. Aplikacja zatyczki typu Parasol
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Zestaw narzędzi jednorazowych
w przypadku leczenia pacjentów z chorobami zakaźnymi

Podstawowym sposobem zapobiegania zakażeniom wirusami 

zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) oraz wirusem naby-

tego niedoboru odporności (HIV) wśród pracowników służby 

zdrowia jest unikanie kontaktu z płynami ustrojowymi pacjen-

tów. Liczba zachorowań na HCV, czy WZW została ograniczona 

dzięki szczepieniom, jednak zakażenia związane z HIV i AIDS to 

nadal poważny problem.

Postęp nauki sprawia, że stajemy się bogatsi o nową wiedzę do-

tyczącą profilaktyki, epidemiologii, praktyki klinicznej, diagno-

styki, co pozwala nam na zmniejszenie ryzyka przypadkowe-

go przenoszenia się wirusów. Według wytycznych konsultanta 

Krajowego Centrum ds. AIDS, obowiązkiem dyrekcji jest stwo-

rzenie warunków do przestrzegania aseptyczności oraz zapew-

nienie wymaganej odzieży ochronnej. Zadaniem kierowników 

placówek służby zdrowia jest również stałe, systematyczne 

szkolenie pracowników, w zakresie bezpiecznego wykonywa-

nia wszelkich procedur medycznych. Bezpieczeństwo na blo-

ku operacyjnym, na którym przebywa pacjent zdiagnozowany 

w kierunku nosicielstwa niebezpiecznych wirusów, może za-

pewnić tylko stosowanie narzędzi jednorazowego użytku.

Dbając o komfort pracy operatorów i asysty, brytyjska firma 

Beaver-Visitec International proponuje jednorazowe Custom-

Kity, zawierające narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu 

usunięcia zaćmy. Zestawy te dedykowane są szczególnie dla 

pacjentów, będących nosicielami wirusów HIV, czy HCV lub in-

nych chorób zakaźnych. BVI udostępnił w sprzedaży bazowe 

zestawy standardowe, umożliwił również pełne spersonalizo-

wanie zestawów dla danej jednostki medycznej. Bazowy ze-

staw został skomponowany z następujących narzędzi najwyż-

szej jakości:

• pęseta do kapsuloreksji, poprzez swą ergonomiczną budo-

wę, lekkość użytych do jej wykonania materiałów oraz możli-

wości wykorzystania już przy cięciu 1.8 mm, pozwala na pre-

cyzyjną manipulację wewnątrz oka,

• pęseta Bonn, o ząbkach 1 x 2 (0.12 mm) z płaską rękojeścią, 

w całości wykonana ze stali nierdzewnej o długości całkowi-

tej 10 cm,

• hak Sinskiego, o obłym zakończeniu zagiętym pod kątem 

45°, opatrzony rękojeścią wykonaną z plastiku,

• micro-manipulator, wykonany ze stali nierdzewnej o obłym 

zakończeniu, zagięty, również opatrzony rękojeścią wykona-

ną z plastiku

• rozwórka oczna, wykonana ze stali nierdzewnej, o otwartej 

blaszce.

Zestaw skomponowany przez producenta BVI to gwarancja 

najwyższej jakości dostarczanych narzędzi oraz doskonałe uzu-

pełnienie materiałów, które są wykorzystywane standardowo 

na bloku operacyjnym. Dodatkową zaletą jest aspekt ekono-

miczny, nie tylko ze względu na niskie koszty zakupu goto-

wych zestawów, lecz głównie przez wzgląd na odejście od 

ciągle rosnących kosztów, związanych ze sterylizacją narzędzi 

wielorazowego użytku.

Z uwagi na ogromną różnorodność jednorazowych produktów 

do mikrochirurgii oka, zaproponowany zestaw można rozsze-

rzać, zarówno o dowolne narzędzia, jak i o obłożenia. Należy 

również zaznaczyć, że firma Beaver-Visitec International, daje 

nam możliwość komponowania własnych, całkowicie sper-

sonalizowanych CustomKitów, przeznaczonych do zabiegów 

m.in.: zaćmy, witrektomii, jaskry, chirurgii refrakcyjnej, zeza, 

gradówki.

Postęp nauki, a wraz z nim wdrażanie coraz to skuteczniejszych 

programów diagnostyki i leczenia chorób wirusowych, daje 

szansę pacjentom zdiagnozowanym pod kątem chorób zakaź-

nych na dożycie sędziwego wieku. Dbając o bezpieczeństwo 

zarówno operatora, jak i asysty oraz pozostałych pacjentów, 

każdy oddział powinien być wyposażony w jednorazowe ze-

stawy podstawowych narzędzi zabiegowych.

Daria Bortniczak 
dbortniczak@cxsa.pl

Fot. 1. CustomKit firmy BVI do operacji zaćmy dla pacjentów z HIV/WZW

Fot. 2. Pęseta do kapsuloreksji frimy BVI nr. kat. 581488 (A); Hak Sinskiego 
firmy BVI nr. kat. 581442 (B); jednorazowy manipulator do jądra soczewki, 
firmy BVI nr kat. 581441 (C)

A

B
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Diagnostyka różnicowa
z użyciem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować jeden z ciekawszych 

przypadków z ostatniej wizyty na Uniwersytecie w Modenie 

i Reggio Emilia. Kobieta (55 lat) z licznymi zmianami na skórze 

oraz uszkodzeniem posłonecznym, zgłosiła się do ambulato-

rium dermatologicznego z powodu zmiany koloru znamienia, 

zlokalizowanego na lewej piersi.

W badaniu dermoskopowym uwidoczniono rejony o cechach 

regresji. W związku z dużą liczbą brodawek łojotokowych u pa-

cjentki, a także znaczną ekspozycją na promieniowanie UV 

w przeszłości, postanowiono przeprowadzić diagnostykę różni-

cową pomiędzy rogowaceniem przypominającym liszaj płaski 

(Lichen Planus-Like Keratosis – LPLK), a czerniakiem (MM).

W wykonanym badaniu za pomocą mikroskopu konfokalnego, 

wyświetlono regularny naskórek bez obecności komórek pa-

getoidalnych. Granica skórno-naskórkowa nie ukazała cech ty-

powych dla znamienia melanocytowego, ani obecności atypo-

wych melanocytów. Uwidoczniono między innymi typowe dla 

plamy soczewicowatej rurkowate struktury, które w miejscu od-

powiadającym regresji zastąpione zostały dużą ilością jasnych, 

refleksyjnych komórek – melanofagów. Cechy zobrazowane 

w mikroskopii konfokalnej pozwoliły na szybką i precyzyjną 

diagnozę wspomnianej zmiany skórnej pacjentki, wykluczając 

czerniaka. Zalecono kontrolę za 6 miesięcy. Po tym czasie wyko-

nano profilaktyczne badanie RCM zmiany, które ponownie po-

twierdziło rozpoznanie LPLK wykluczając jednocześnie cechy 

typowe dla czerniaka.

Refleksyjna mikroskopia konfokalna pozwoliła na postawie-

nie diagnozy klinicznej z wyższą czułością, a także na unik-

nięcie niepotrzebnego usunięcia chirurgicznego zmiany 

z okolicy piersi. Dzięki nowoczesnej technologii możemy zredu-

kować zbędne biopsje do minimum, zwłaszcza w rejonach skó-

ry wrażliwej kosmetycznie.

Fot. 1. Płaska zmiana na skórze piersi lewej u pacjentki 55 letniej - zdję-
cie kliniczne (A); Zdjęcie dermoskopowe zmiany (B); Skupisko melano-
fagów (C, D)

lek. Joanna Łudzik 
PhD Fellow

dr n. med. 
Alexander Witkowski

dr n. med. 
Paweł Brzewski

Przełom w diagnostyce czerniaka 
VivaScope® - Laserowy Mikroskop Konfokalny 
optyczna biopsja w czasie rzeczywistym | nieinwazyjne badanie skóry in vivo 
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Pierwsza na polskim rynku wydawniczym 
publikacja na temat chorób skóry u osób 
starszych 

 � Najnowocześniejsze ujęcie wszystkich chorób 
z zakresu geriatrii dermatologicznej

 � Schematyczne opisy dermatoz, uwzględniające 
ich obraz kliniczny, etiologię, badania 
laboratoryjne i kliniczne, 
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 � Bogaty materiał ilustracyjny – 
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Laser NeoV 1470
przełom w leczeniu niewydolności żylnej

Leczenie niewydolności żylnej za pomocą zabiegów lasero-

wych jest odkryciem ostatnich lat i stało się głównym sposo-

bem eliminacji niewydolnych naczyń żylnych w czołowych 

ośrodkach flebologicznych na świecie. Pozwala w minimalnie 

inwazyjny, a zarazem skuteczny sposób, uporać się z żylakami.

Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych, której naj-

częstszym przejawem są żylaki, jest powszechnym proble-

mem, dotyczącym połowy Polaków. Spowodowana jest nad-

ciśnieniem w układzie żylnym, powstałym w wyniku patolo-

gicznego funkcjonowania zastawek żylnych. Gdy zastawki nie 

pracują prawidłowo dochodzi do cofania się krwi, czyli refluk-

su i zalegania jej w naczyniach. Zastój krwi żylnej jest zagroże-

niem powstania zakrzepu. Celem leczenia niewydolności żyl-

nej jest eliminacja patologicznego refluksu, poprzez usunięcie 

lub zamknięcie niewydolnych żył.

Leczenie niewydolności żylnej kończyn dolnych musi poprze-

dzać badanie USG-Doppler. W przypadku znacznej niewydol-

ności głównych pni: żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej, do 

niedawna jedynym zabiegiem oferowanym pacjentom była 

klasyczna operacja metodą Babcock’a. Z uwagi na stosowane 

znieczulenie ogólne lub podpajęczynówkowe, zabieg taki wy-

magał hospitalizacji i leżenia pacjenta po zabiegu, co powodo-

wało wzrost ryzyka zakrzepicy. Dodatkowo operacja niesie ze 

sobą inne niedogodności, nieakceptowane przez pacjentów, 

jak np. blizny po cięciach, czy długa rekonwalescencja. Nato-

miast zabiegi laserowe są przełomem w leczeniu niewydol-

ności żylnej, łączącym bardzo małą inwazyjność z maksy-

malną skutecznością. Są zabiegami wewnątrznaczyniowymi, 

co oznacza, że niewydolna żyła nie jest wycinana i usuwana 

z organizmu, lecz niszczona wewnątrz organizmu za pomocą 

lasera.

Celem laserowej ablacji wewnątrznaczyniowej (EVL) jest do-

starczenie odpowiedniej ilości energii cieplnej do ściany żyły 

w sposób selektywny. Energia powinna spowodować zniszcze-

nie, a następnie zwłóknienie i zanik żyły, jednocześnie nie po-

wodując uszkodzenia struktur otaczających, w tym: nerwów, 

tętnic oraz żył układu głębokiego. Rekomendowane jest za-

stosowanie znieczulenia tumescencyjnego, które dodatkowo 

obkurcza żyłę i odseparowuje naczynie od otaczających tka-

nek, przez co minimalizuje działania niepożądane. Specjalna 

pompa umożliwia bezbolesne podanie płynu tumescencyjne-

go, pod odpowiednim ciśnieniem z minimalną traumatyzacją 

tkanek.

Długość fali lasera 1470 nm zapewnia największą skutecz-

ność. Jest pochłaniana przez wodę komórkową 40 razy lepiej, 

niż w przypadku lasera starszej generacji (np. 980 nm). Tkanki 

żyły, składające się głównie z wody, są doskonałym chromofo-

rem do pochłaniania energii laserowej o podanej długości. Tym 

samym znaczna część energii zostaje pochłonięta przez ścia-

nę żyły, a nie tkanki otaczające. Pozwala to także zmniejszyć 

energię użytą do zabiegu, nie zmniejszając jej efektywności. 

Laser neoV 1470 efektywnie zwiększa temperaturę komórek 

śródbłonka żyły, uzyskując tym samym optymalny efekt ablacji 

żył z minimalnym ryzykiem uszkodzenia otaczających tkanek.

Laser neoV 1470 wyposażony jest w technologię CORONA 

Fiber. We włóknach Corona 360, promień lasera odchodzi nie-

malże prostopadle od źródła emisji, czyli uwalnia energię wo-

kół światłowodu, w kształcie pierścienia. Energia jest rozpro-

szona i w każdym punkcie zmniejszona, dzięki czemu nigdy 

nie dochodzi do przerwania ściany żyły. Zabiegi obciążone 

są dużo mniejszym ryzykiem oparzeń, krwiaków, przebarwień 

i dolegliwości bólowych w porównaniu do innych metod, a pa-

cjenci szybciej wracają do pełnej sprawności.

Zabieg ablacji laserowej jest monitorowany na ekranie ultraso-

nografu. Przed zabiegiem lokalizowane jest miejsce wprowa-

dzenia włókna laserowego. Zostaje ono umieszczone w żyle 

za pomocą specjalnego zestawu wprowadzającego. Następnie 

końcówka włókna przesuwana jest w obszar, gdzie będzie roz-

poczynać się ablacja. Użyteczne jest w tym światło pozycjonu-

jące lasera. Kolejnym etapem jest zastosowanie znieczulenia 

tumescencyjnego w okolicy zamykanej żyły. Następnie świa-

tłowód jest stopniowo wysuwany, zamykając niewydolną żyłę. 

Sama ablacja laserowa trwa około 8 s na każdy centymetr na-

czynia.

Równolegle z zabiegiem laserowym rekomendujemy wykona-

nie uzupełniającej skleroterapii. Możliwe jest wtedy zamknię-

cie nie tylko głównego naczynia, a także eliminacja niewydol-

nych bocznic. Połączenie tych dwóch metod daje możliwość 

Łukasz Paluch

Centrum Flebologii 
w Warszawie

www.centrumflebologii.pl

Fot. 1. Laser neoV o długości fali 1470 nm firmy NeoLaser
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FotoFinder dermoscope wireless
konfiguracja na miarę potrzeb klienta

Zapewne wielu z Państwa chciałoby wykonywać zdjęcia zna-

mion za pomocą niewielkiego, poręcznego urządzenia, z da-

leka od komputera i bez konieczności podłączania go do prą-

du. Czy nie przyjemnie byłoby przeglądać wykonane zdjęcia na 

iPadzie, gdy w gabinecie brak miejsca na rozbudowany system 

z dużym monitorem?

Dobrą wiadomością jest fakt, że to wszystko jest już możliwe 

z nową konfiguracją FotoFinder dermoscope wireless. Firma 

FotoFinder przedstawia nowe, wygodne i bezprzewodowe roz-

wiązanie wideodermoskopowe, przeznaczone zarówno do ma-

łych gabinetów, jak i dużych klinik.

Zestaw opiera się na wykorzystaniu urządzenia handyscope. 

Jest to lekka i wygodna w użyciu nakładka na iPhone’a (dostęp-

na na modele iPhone’a: 4, 4s, 5, 5s i 6), która umożliwia obra-

zowanie znamion i skóry głowy w trybie polaryzacyjnym oraz 

z immersją, gwarantując wysokiej jakości powiększenie optycz-

ne do 20x.

Oprogramowanie FotoFinder Universe, wraz z bazą danych, in-

stalowane jest na Państwa komputerze lub laptopie. Z oprogra-

mowaniem możemy połączyć od jednego do trzech iPhone’ów. 

Zdjęcia wykonane iPhone’em z nakładką handyscope są przesy-

łane i przechowywane w wirtualnej karcie pacjenta w oprogra-

mowaniu na komputerze.

Rozwiązaniem, które sprawdzi się w większych klinikach jest 

możliwość instalacji oprogramowania, służącego do przeglą-

dania zdjęć znajdujących się w bazie, na nawet dwóch dodat-

kowych iPadach. Personel kliniki może wykonywać pacjentom 

fotodokumentację, którą lekarz następnie przegląda i konsultu-

je z pacjentem podczas wizyty. To wygoda i oszczędność czasu 

każdego specjalisty.

Indywidualnie dopasowaną konfigurację możemy zapropono-

wać także aktualnym użytkownikom systemów FotoFinder. Po 

podłączeniu urządzenia mobilnego handyscope do Państwa 

systemu, można przesyłać zdjęcia do wirtualnej karty pacjen-

ta w programie – szybko i bezprzewodowo. Po więcej szcze-

gółów i indywidualnie dopasowaną do potrzeb konfigurację 

sprzętową, zapraszam serdecznie do kontaktu z Działem Der-

matologii.

skutecznego wykluczenia niewydolnych naczyń oraz zabez-

pieczenie pacjenta przed nawrotami.

Zabieg laserowej ablacji wewnątrznaczyniowej za pomocą la-

sera neoV 1470 nie wymaga od pacjenta wyłączenia się z nor-

malnego funkcjonowania. Przy użyciu tej technologii oraz 

z wykorzystaniem nowoczesnych form znieczulenia, całość 

leczenia trwa około godziny. Większość osób powraca do ak-

tywności zawodowej po 1 dobie. Sporadycznie obserwowane 

są krwiaki i siniaki. Dyskomfort związany z zabiegiem w więk-

szości przypadków znika w ciągu 7 dni. Istotną kwestią jest sto-

sowanie kompresjoterapii pozabiegowej. Po zabiegu laserowej 

ablacji z wykorzystaniem uzupełniającej skleroterapii koniecz-

ne jest stosowanie wyrobów uciskowych z II lub III klasy kom-

presji. Warto podkreślić, że poprzez wykorzystanie unikalnych 

materiałów oraz technologii chłodzenia, neoV 1470 jest naj-

mniejszym i najlżejszym laserem wewnątrzżylnym na rynku. 

Łatwo i szybko można go transportować pomiędzy gabineta-

mi. Działanie lasera jest sterowane za pomocą ekranu dotyko-

wego, a indywidualne ustawienia operatora mogą być prze-

chowywane w pamięci aparatu, umożliwiając szybki i łatwy 

wybór parametrów zabiegu. Te elementy zapewniają łatwość 

użycia lasera w każdych warunkach i oszczędzają czas zespołu 

operatorskiego.

Fot. 2. Dostęp do oprogramowania i tworzenia bazy zdjęć za pomocą 
wielu podłączonych urządzeń

Fot. 1. FotoFinder universe wireless
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Aparat RTG z ramieniem G
jednoczesny widok w dwóch płaszczyznach

Czy zastanawialiście się Państwo o ile szybsze, a co za tym idzie 

mniej obciążające dla lekarzy, operatorów i pacjentów, byłyby 

operacje pod kontrolą aparatu RTG, gdyby można było uniknąć 

częstych zmian pozycji systemu? Firma SwemagImaging, tworząc 

aparaty z serii Biplanar, dała możliwość odpowiedzi na to pytanie.

SwemagImaging to szwedzka firma specjalizująca się w produk-

cji aparatów z ramieniem G, czyli dwuosiowych, śródoperacyj-

nych aparatów RTG. Systemy te, jako jedyne na świecie, charak-

teryzują się dwoma prostopadłymi układami lampa-wzmacniacz 

obrazu. Ta unikatowa cecha pozwala na jednoczesne projekcje 

AP i LAT, nie wymagając przy tym zmiany pozycji aparatu. Ogra-

nicza to, a w wielu przypadkach całkowicie eliminuje, potrzebę 

manewrowania aparatem w trakcie zabiegu. Operator może zo-

baczyć obraz z dwóch płaszczyzn na monitorach w tym samym 

czasie. Podczas korzystania z systemów Biplanar, lekarz jest w sta-

nie w pełni skoncentrować się na swojej pracy bez niepożąda-

nych przerw na zmianę pozycji aparatu i szukanie odpowiedniej 

płaszczyzny obrazowania. Powoduje to skrócenie czasu pracy, co 

z kolei znacznie zmniejsza dawkę promieniowania oraz ryzyko 

wynikające z przebywania pacjenta w sedacji.

Dziedzinami medycyny, gdzie najlepiej sprawdzają się aparaty 

z ramieniem G Biplanar są: ortopedia, chirurgia kręgosłupa, oraz 

te aplikacje, gdzie priorytetem są dokładność i łatwość pozycjo-

nowania, czyli wszelkiego rodzaju implementacje. W tym zasto-

sowaniu podgląd w dwóch płaszczyznach pozwala na precyzyjne 

i szybsze umieszczanie implantów w odpowiednim miejscu.

Aktualnie najnowszym aparatem z serii Biplanar dostępnym 

w naszej ofercie jest model 600s. Jest to aparat wyposażony 

w dwa 9” wzmacniacze obrazu oraz dwie lampy, a także kamery 

CCD o rozdzielczości 1024x1024. Sterowanie systemem jest bar-

dzo proste i odbywa się za pomocą sterownika nożnego, dzięki 

któremu operator może wyzwalać ekspozycję dla obu osi. Dodat-

kowo jest on oznaczony kolorami, aby wyeliminować możliwość 

omyłkowej ekspozycji z niewłaściwego układu. W systemie tym 

istnieje możliwość zmiany SID, co z kolei pozwala na zwiększenie 

wolnej przestrzeni wewnątrz ramienia. Konsola operatora wypo-

sażona jest w dwa 18” monitory LCD. Szwedzki producent w naj-

bliższym czasie zamierza wprowadzić na rynek w pełni cyfrowe 

ramię G, wyposażone w dwa układy lampa-detektor, więcej infor-

macji pojawi się w jednym z najbliższych wydań CX News.

Aby zapomnieć o ciągłej zmianie pozycji ramienia C i korzystać 

z jednoczesnego widoku w dwóch płaszczyznach, zachęcam do 

zapoznania się z ofertą aparatu Biplanar. Po szczegółowe informa-

cje zapraszamy do naszego Działu Handlowego.

Fot. 1. Aparat z ramieniem G, Biplanar firmy SwemacImaging



Zastosowanie:

Radiografia, chiropraktyka, ortopedia

Cechy charakterystyczne:

Detektor bezprzewodowy

Automatyczna detekcja ekspozycji

Doskonała rozdzielczość: 
piksel wielkości 127 µm

Zwiększona płynność pracy dzięki 
natychmiastowemu podglądowi obrazu

Bezprzewodowy detektor 
cyfrowy do aparatury RTG

www.consultronix.pl
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Tomografia komputerowa stopy
pod naturalnym obciążeniem

Obrazowanie skomplikowanych struktur kostnych, jakimi są 

stopy, od zawsze było wyzwaniem. Do dzisiaj ani obraz radio-

graficzny, ani konwencjonalna tomografia komputerowa nie 

pozwalają na jednoznaczne postawienie diagnozy pacjentowi. 

Na szczęście, od niedawna na rynku dostępne jest urządzenie 

dające lekarzowi możliwość dokładnego obrazowania stóp 

pod naturalnym obciążeniem, co prowadzi do trafnego dobo-

ru optymalnej terapii.

Urządzenie o którym mowa, to pedCAT amerykańskiej firmy 

CurveBeam. Jest to tomograf komputerowy zaprojektowany 

specjalnie do badania stóp pod naturalnym obciążeniem. Dzię-

ki dużemu, aktywnemu obszarowi detektora, umożliwia obra-

zowanie objętości w kształcie walca o średnicy 35 cm i wysoko-

ści 20 cm. Pozwala to na diagnostykę dwóch lub jednej stopy 

razem z obszarem kostki, nawet u największych zawodników 

siatkówki czy koszykówki. Otwarta konstrukcja urządzenia 

pozwala na bezproblemowe zajęcie odpowiedniej pozycji 

również osobom starszym, oraz pacjentom z poważniejszymi 

urazami narządu ruchu.

Przed rozpoczęciem skanowania gantry zamyka się, co pozwa-

la uzyskać projekcje z 360 stopni. Dzięki temu uzyskiwane ob-

razy charakteryzują się wysoką jakością i minimalną liczbą ar-

tefaktów. Konsola operatora umożliwia przedstawienie pacjen-

towi jego stopy w trzech wymiarach, wskutek czego w prosty 

sposób można mu wyjaśnić z czego wynika i z czym wiąże się 

sugerowany przebieg leczenia.

Przed „erą pedCAT’a” zdjęcia stopy wymagały od technika 

skomplikowanego, bardzo dokładnego pozycjonowania pa-

cjenta. Nawet prawidłowo wykonane zdjęcie nie rozwiewa 

wszelkich wątpliwości na temat źródła poszukiwanego proble-

mu – uzyskiwany obraz prezentuje nakładające się na siebie 

kości. Dodatkowo, radiogramy tej samej stopy wykonane przez 

różnych techników mogą się od siebie znacząco różnić. Wsku-

tek tego wyznaczane kąty, np. międzyśródstopny, mogą zostać 

błędnie odczytane, obniżając komfort pracy lekarza podczas 

operacji i powodując konieczność dokonywania korekt wzglę-

dem pierwotnego planu zabiegu.

W przypadku badania klasycznej tomografii komputerowej, 

wykonujemy dokładną analizę kości stopy. Nie można już tutaj 

mówić o błędach przy pozycjonowaniu, czy też niewłaściwej 

projekcji. Jednak ze względu na sposób badania – w pozycji 

leżącej i charakterystykę pracy układu ruchowego, pod obcią-

żeniem ciała – przyczyny dolegliwości pacjenta mogą zostać 

przeoczone. Może mieć to miejsce np. w przypadku pęknięć 

kości, czy urazów stawów widocznych i dających objawy „na 

stojąco”. Obrazowanie przy pomocy pedCAT’a jest pozba-

wione tych wszystkich wad. Mianowicie, stopy są obrazowane 

w sposób powtarzalny, w pozycji stojącej, bez zniekształceń, 

bez nakładania się na siebie kości, z możliwością uzyskania 

rzeczywistych pomiarów kątowych. Kolejnym ważnym aspek-

tem jest dawka promieniowania pochłaniana przez pacjenta, 

na którą zwracana jest coraz większa uwaga. Badanie przy po-

mocy pedCAT’a powoduje przyjęcie dawki zbliżonej do serii 

radiogramów i około 90% niższej, niż w przypadku klasycz-

nej tomografii komputerowej. Dodatkowo, biorąc pod uwagę 

czas badania, diagnostyka przy użyciu pedCAT’a jest szybsza 

o 30-70%.

Dzięki tym wszystkim cechom pedCAT w niedługim czasie 

może stać się nowym „złotym standardem” w diagnostyce 

stopy. Ciągle rosnąca ilość instalacji na całym świecie pozwa-

la mieć nadzieję na lepszą, szybszą i dokładniejszą diagnosty-

kę pacjentów z problemami stopy i stawu skokowego. W celu 

uzyskania większej ilości informacji oraz umówienia prezenta-

cji możliwości software’u aparatu, prosimy o kontakt z naszym 

Działem Handlowym.

Przemysław Piątek
ppiatek@cxsa.pl

Fot. 1. Obrazowanie 3D stopy i stawu skokowego pod naturalnym ob-
ciążeniem za pomocą aparatu pedCAT firmy CurveBeam
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Ochrona radiologiczna głowy
połączona z komfortem użytkowania

Nadszedł czas na dopełnienie trylogii ochrony radiologicznej. 

W numerze 53 i 55 zostały zaprezentowane dwie grupy pro-

duktów okulary oraz fartuchy. Kolejna część podyktowana 

została poczynaniami producenta – firmy MAVIG. Do oferty 

sprzedażowej wprowadzono czepki ochronne dla personelu 

medycznego, w związku z narastającym zapotrzebowaniem. 

Uzupełnienie portfolio było nieuniknione, biorąc pod uwagę 

coraz większą ilość badań, sugerujących negatywny wpływ 

promieniowania jonizującego.

Zwiększone ryzyko występowania guzów mózgu w środo-

wisku personelu medycznego, ze względu na wysokie daw-

ki promieniowania w środowiskach pracy, takich jak radiolo-

gia interwencyjna, jest obecnie przedmiotem wielu badań. 

Ze względu na charakterystykę promieniowania oraz długi 

czas ujawniania się skutków promieniowania małymi daw-

kami, konieczny będzie długi czas oczekiwania na wyniki. 

Szczególnie w miejscach, gdzie wartość dawki nie może zo-

stać obniżona poprzez zastosowanie osłony lub innego sys-

temu ochrony, głowa jest szczególnie narażona na promie-

niowanie.

Sztandarowymi przykładami procedur podczas których per-

sonel jest szczególnie wystawiony na promieniowanie ze 

względu na brak możliwości odpowiedniego zabezpiecze-

nia są: procedury urologiczne (PCNL, ECPW) i radiologia in-

terwencyjna. Aby stanąć naprzeciw wysokim wymaganiom 

ochrony radiologicznej głowy oraz komfortowi użytkowa-

nia, firma MAVIG przedstawia przemyślaną w każdym calu 

konstrukcję czepka ochronnego.

Obecnie stosowane wymagania wobec pracowników me-

dycznych narażonych na ekspozycję na promieniowanie X 

wymuszają konieczność obciążania pracownika w stopniu 

znacznym, co przekłada się na większe zmęczenie podczas 

standardowego dnia pracy. Zadanie jakim było zaprojektowa-

nie odpowiedniej ochrony na głowę stało jeszcze trudniejsze 

mając na uwadze fakt, iż będzie to kolejny ciężar dla lekarza. 

Mając na uwadze dobro klientów, firma MAVIG opracowała 

trzy różne rozwiązania indywidualnego, ochronnego na-

krycia głowy. Trzy modele uwzględniają różne obszary chro-

nione, wagę oraz przewiewność. Dzięki temu każdy użytkow-

Wojciech Kasparek 
wkasparek@cxsa.pl

Fot. 1. Czepki ochronne dla personelu medycznego, firmy Mavig

Wykres 1. Procentowa zależność pomiędzy poziomem absorpcji promieniowania przez odpowiednie wartości ekwiwalentów ołowiu

Materiał ochronny Nobalite
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nik może dobrać indywidualnie do swoich potrzeb odpo-

wiednie rozwiązanie w zależności od charakterystyki pracy. 

Każdy model wyposażony jest w możliwość dopasowania do 

odpowiedniego rozmiaru głowy. Jeden rozmiar ochronnego 

nakrycia głowy wraz z możliwością dopasowania, zapewnia 

wysoki poziom komfortu noszenia. Zastosowany materiał No-

valite do wyboru w 6 wersjach, został zoptymalizowany pod 

kątem redukcji wagi przy zapewnieniu odpowiedniej wytrzy-

małości i łatwości utrzymania.

Poniżej przedstawione zostały trzy oferowane modele czep-

ków ochronnych wraz z krótką charakterystyką.

Zastosowany ekwiwalent 0.25 mm Pb to kompromis pomię-

dzy odpowiednim poziomem ochrony, a dużą wagą. Wyniki 

badań obrazujące procentowy poziom absorpcji promienio-

wania przez odpowiednie wartości ekwiwalentów ołowiu zo-

stały zaprezentowane na wykresie 1 (na stronie 19).

Przy zabiegach trwających kilka godzin różnica kilku gramów 

więcej daje się odczuć w sposób negatywny, co przekłada się 

na jakość wykonywanych procedur medycznych. Po więcej 

informacji zapraszamy na naszą stronę www.consultronix.pl.

Opaska chroni boki oraz przód głowy. 

Górna część jest odsłonięta co pozwala 

na odpowiednią wentylację.

Model ten to doskonały kompromis 

pomiędzy lepszą ochroną radiologiczną 

czaszki, oraz wagą i wentylacją.

Czepek zapewniający najlepszy poziom 

ochrony przed promieniowaniem przy 

ograniczonej wentylacji.

RA610 RA611 RA615
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Archiwizacja badań pacjentów 
i struktura bazy danych
w systemach 200TX i Daytona firmy Optos

W ostatnich numerach naszego czasopisma strony serwisowe 

zostały poświęcone tematyce archiwizacji danych w peryme-

trach i wideodermatoskopach, które znajdują się w naszej ofer-

cie. Dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć sposób, w jaki dany-

mi pacjentów gospodarują systemy 200TX oraz Daytona firmy 

Optos.

Zarówno system Daytona jak i wyposażony w moduł angio-

grafii fluorosceinowej 200TX służą głównie do wykonywania 

szerokokątnych zdjęć siatkówki. Ze względu na dużą rozdziel-

czość rejestracji jak i rodzaj plików wyjściowych, każde z badań 

szybko przyczynia się do powiększenia objętości bazy danych, 

a co za tym idzie do zmniejszenia ilości wolnego miejsca na 

dysku, co w efekcie pociąga za sobą konieczność archiwizacji.

Zacznijmy jednak od początku. Gospodarka danymi w wyko-

naniu systemów opartych na oprogramowaniu Optos Review, 

opiera się na architekturze pliku .mdb, który zawiera tablicę 

odniesień zdjęć zapisanych na dysku do konkretnych wpisów 

pacjentów w bazie danych. Co zatem dzieje się po wykonaniu 

zdjęcia i wysłaniu go do systemu operacyjnego? Urządzenie re-

jestruje zapisany obraz w dwóch plikach jednocześnie: .tiff oraz 

.jpg. Pliki o rozszerzeniu .tiff trafiają do folderu Optos Data/Ima-

ges/Primary i charakteryzują się brakiem kompresji, dużą roz-

dzielczością, dużą wartością diagnostyczną ale co za tym idzie, 

dużą objętością. Z kolei pliki skompresowane o rozszerzeniu 

.jpg zapisywane są w folderze Optos Data/Images/Secondary 

i służą jako kopia zapasowa oraz do wyświetlania miniaturek 

w oprogramowaniu Review.

Wraz z rozbudowywaniem bazy danych wolne miejsce na dys-

ku twardym będzie się stopniowo zmniejszać, co w przypadku 

braku regularnej archiwizacji może spowodować wyczerpanie 

wolnej przestrzeni. W takim przypadku niezwłocznie należy 

przeprowadzić proces wykonania kopii zapasowej i zwolnienia 

miejsca, gdyż oprogramowanie zablokuje możliwość wykony-

wania zdjęć. Pamiętajmy przy tym, że im większa baza danych, 

tym dłuższy będzie czas trwania operacji jej archiwizowania.

Całość procesu jest kontrolowana przez aplikację Storage, za-

instalowaną na serwerze danych. Zadanie można podzielić na 

kilka etapów:

1. Przygotowanie operacji – pierwszą czynnością niezbędną 

do wykonania jest ustawienie opcji archiwizacji, takich jak 

lokalizacja archiwum czy maksymalna ilość plików do zapi-

su. Dostęp do tych opcji uzyskamy przez wybranie menu: 

Settings Menu/Task settings.

2. Wykonanie operacji archiwizacji plików tiff 

– przez naciśnięcie ikony rozpoczynamy wła-

ściwy proces kopiowania plików niekompre-

sowanych.

3. Wykonanie operacji archiwizacji plików jpg – 

przez naciśnięcie ikony rozpoczynamy proces 

kopiowania plików skompresowanych.

Po zakończeniu procesu kopiowania, który zależnie od ilości 

plików może potrwać nawet kilka godzin, użytkownik ma cią-

gle do dyspozycji obrazy zapisane w bazie danych, jak rów-

nież ich kopię bezpieczeństwa w zewnętrznej lokalizacji. Sam 

proces opisany powyżej nie powoduje zwolnienia miejsca na 

dysku twardym serwera danych. Aby usunąć z bazy zarchiwi-

zowane pliki należy skorzystać z funkcji Cleanup, która rów-

nież jest częścią modułu Storage. Niezwykle istotne jest jej 

prawidłowe skonfigurowanie (Cleanup Settings) – zalecamy 

ustawienie usuwania plików Primary zdecydowanie częściej 

niż plików Secondary (przykładowo co 4 tygodnie pliki tiff i co 

7 lat pliki jpg). Opcjonalnie, pliki jpg mogą zostać całkowicie 

wyłączone z procesu usuwania, z powodu małej ilości miejsca 

jakie zajmują. Dzięki temu, uzyskujemy sytuację, w której ob-

razy zajmujące dużo miejsca na dysku będą usuwane często 

zwalniając miejsce na dysku. Pamiętajmy także, że funkcja Cle-

anup usuwa jedynie zarchiwizowane obrazy. Aby rozpocząć 

proces sprzątania bazy danych należy uruchomić funkcję Run 

Cleanup Task, lub wcisnąć ikonę:        . W trakcie tego proce-

su oprogramowanie usunie z bazy danych wszystkie zdjęcia 

starsze niż określono w ustawieniach. W przypadku usunięcia 

jedynie plików tiff, użytkownik w dalszym ciągu ma dostęp do 

Fot. 1. Elementy składowe i schemat wymiany informacji systemu 200TX
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plików mniejszej rozdzielczości .jpg (jako miniatury i podgląd 

pełnoekranowy). Stały dostęp do zarchiwizowanych plików 

nieskompresowanych jest możliwy po dodaniu lokalizacji ar-

chiwum do ścieżki dostępu oprogramowania Admin, do któ-

rego dostęp jest zastrzeżony dla administratora systemu i ser-

wisu. W przypadku samodzielnego wykonywania tej operacji 

należy pamiętać o tym, iż istnieją dwie możliwości dodania ar-

chiwum do oprogramowania Review – lokalizacja na dysku lo-

kalnym komputera oraz lokalizacja sieciowa. O ile dla podglą-

du zdjęć bezpośrednio na serwerze danych (komputer dostar-

czony wraz z systemem) wybór ten nie ma znaczenia, o tyle 

jest on krytyczny dla komputerów zdalnych. Aby udostępnić 

zdjęcia zarchwizowane innym użytkownikom wewnątrz sieci 

lokalnej należy bezwzględnie użyć ścieżek lokalizacji siecio-

wej.

Biorąc pod uwagę prędkość, z jaką zdjęcia wykonywane przez 

wspomniane urządzenia zapełniają dysk twardy kompute-

ra, sugerujemy wykonywanie archiwizacji tak często jak to 

możliwe. Rozsądnym okresem byłby tu odstęp 1 miesiąca. 

Dzięki temu Państwa urządzenia będą miały wolną przestrzeń 

na nowe zdjęcia, a te już wykonane będą bezpieczne na dysku 

zewnętrznym.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy lub wsparcia w tematy-

ce archiwizacji danych z urządzeń Optos, prosimy o kontakt 

z serwisem naszej firmy, a być może następny przegląd tech-

niczny będzie okazją do spotkania i omówienia tej dość istot-

nej kwestii. Służymy również wsparciem zdalnym, pod warun-

kiem, że serwer danych w Państwa urządzeniu jest podłączony 

do internetu.

Fot. 2. Urządzenia firmy Optos: Daytona po lewej oraz 200TX po prawej
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Inne czasy były…
Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł 

przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… 

w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. Był rząd i miał premie-

ra, ten premier nie miał nic do gadania, była Rada Państwa – jej 

przewodniczący był w randze Prezydenta i też nie miał nic do 

gadania. O wszystkim decydował przywódca partii. Dziś nie do 

pomyślenia. I premier i prezydent mają do gadania. I to tyle.

Inne czasy były. Wtedy żeby być w trzy D trzeba było mieć 

pół litra wódki, a dziś wystarczą kolorowe okulary. SOR ozna-

czało Szkoła Oficerów Rezerwy dziś przemianowano skrót na 

Szpitalny Oddział Ratunkowy. Do tego doprowadzono armię. 

Inne były czasy. Bliźniaki rodziły się jeden po drugim i robiły ka-

rierę. Są przykłady: bracia Lipieniowie - zapaśnicy, bracia Golce, 

czy ci z tego filmu … Mroczkowie. Teraz jak kobieta nie może 

urodzić to wiadomo, że bliźniaki: żaden nie chce wyjść jako 

pierwszy, bo jest 500 złotych na drugie dziecko. Ten program 

jest trochę bez sensu. Chodzi o to by był większy przyrost natu-

ralny. A przyrost naturalny to jest różnica między liczbą zgonów 

a liczbą urodzeń. Czy nie lepiej zadbać o staruszków? Żeby nie 

umierali. Nie 500 na drugie dziecko, 500 na drugą babcię. Co ja 

mówię 500! Przecież jak taki staruszek zobaczy 500 to po nim! 

50. Program 50 plus. I nie dawać! Obiecać. Przeżyjesz dostaniesz. 

Po co ma być większy przyrost? Żeby ci młodzi utrzymywali tych 

starszych. To może od razu dać tym starszym? Staruszek nie po-

trzebuje przedszkola, gimnazjum...

Inne czasy były. Stargard był Szczeciński. Teraz Stargard wy-

bił się na niepodległość i skasował sobie szczecińskiego. Tak 

jak Piotrków. W związku z aferą trybunału nie chce już być 

Trybunalski. Ale pojawiło się miasto, które chce mieć dłuższą 

nazwę. Ze względu na ożywcze prądy w nim występujące chce 

mieć dodane do swojej nazwy określenie Zdrój. To miasto to 

Jarosław. Jarosław – Zdrój. Chyba zdrój to nie czasownik w trybie 

rozkazującym. A skoro już jestem przy gramatyce to zmieniam 

tytuł felietonu na: Inne Czasy Są.

Polska w ruinie...?
W ubiegłym tygodniu odbyło się wręczenie nagród Polskiej Rady 

Biznesu im. Jana Wejcherta. Nagrody przyznawane są w trzech 

kategoriach: sukces, wizja i innowacje, oraz działalność społecz-

na. Oglądając prezentacje tegorocznych laureatów, uświadomi-

łem sobie jak wielką drogę przeszliśmy przez ostatnie 25 lat!

Zwycięzcą w kategorii „Sukces” został Dariusz Miłek, właści-

ciel i prezes grupy CCC - największej fabryki butów w Europie! 

Okazuje się, że w Polkowicach CCC produkuje 40 milionów 

butów rocznie! Przy takiej skali, oczywiście ma sens finanso-

wanie zawodowej grupy kolarskiej, która z powodzeniem ści-

ga się w największych Tour’ach na świecie, reklamując markę 

CCC. W latach ubiegłych laureatami były Toruński Matopat, 

Bydgoska PESA, Katowickie American Heart of Poland oraz 

Inglot Cosmetics - znaczący gracze już bardziej światowi, niż eu-

ropejscy.

W kategorii „Wizja i Innowacje” zwyciężył Tomasz Kułakowski, 

właściciel firmy CodiLime zatrudniającej w Polsce i Kalifornii 

150-sięciu najwybitniejszych młodych (średnia wieku 26 lat) 

matematyków i informatyków, rozwijających produkty bazujące 

na sztucznej inteligencji. Klientami CodiLine są między innymi 

Hitachi, Intel, AT&T, Stratoscale, czy wreszcie rząd USA. Jednym 

z poprzednich laureatów był twórca polskiego grafenu, a wśród 

nominowanych znaleźli się też twórcy pierwszego na świecie la-

sera niebieskiego.

W kategorii „Działalność Społeczna” Dr Anita Kucharska-Dziedzic 

- Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, które 

zajmuje się edukacją, prewencją, interwencjami i pomocą skie-

rowaną przede wszystkim do kobiet będącymi ofiarami przemo-

cy domowej. W latach ubiegłych uhonorowano Stowarzyszenie 

Bałt, fundację Iskierka oraz twórcę „Szlachetnej Paczki”, księdza 

Jacka Stryczka.

Warto przestudiować listę osób nominowanych do tych na-

gród, aby uświadomić sobie jak potężne firmy powstały przez te 

ostatnie lata, jak znakomicie młodzi ludzie opuszczający nasze 

Polskie uczelnie, mogą się realizować w Polskich Start Up’ach in-

nowacyjnych i wreszcie, jak różnorodne i bujne jest życie w or-

ganizacjach pozarządowych.

Uczestnicząc w tej uroczystości zdałem sobie sprawę, że nie 

przypadkiem w ciągu ostatnich 20 lat nasz eksport wzrósł dzie-

sięciokrotnie, a ubiegły rok był pierwszym w naszej historii 

z dodatnim bilansem handlowym. Równocześnie MFW ogłosił 

ranking najbogatszych krajów świata - Purchasing Power Parity 

- czyli PKB na głowę mieszkańca w przeliczeniu na siłę nabywczą 

w danym kraju - w którym Polska z wynikiem 26455 USD jest 

na 34 miejscu - właśnie wyprzedziliśmy Grecję i jesteśmy tuż za 

Portugalią, a nasz wskaźnik PPP jest tylko 1.8 razy niższy od 10 

w tym zestawieniu Szwecji! Sprawdźcie państwo sami gdzie by-

liśmy 25 lat temu - naprawdę warto!
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Nadzieja chorych
w postępie medycyny

Każde ludzkie życie na tym świecie ma swoją miarę. Nie wie-

my do końca skąd się ona ostatecznie bierze, ale na podsta-

wie długiej obserwacji, wiedzy medycznej, możemy wskazać 

wiele przyczyn fizycznego i psychicznego obumierania czło-

wieka. Z jednej strony jest to skutek zmian spowodowanych 

wiekiem, z drugiej zaś dziedziczne obciążenia, czyli geny, 

a wreszcie nieumiejętne korzystanie z tego co mamy do dys-

pozycji, po to, by utrzymać swoją kondycję na długie lata. 

Trzeba się wystrzegać tego, co choć dobre i smakuje, to jed-

nak brane w nadmiarze powoduje, że organizm nie jest w sta-

nie utrzymać równowagi, traci siłę i często za wcześnie dopro-

wadza do końca dzieło zniszczenia.

Postęp medycyny, polegający na ciągle lepszej znajomości 

ludzkiego organizmu i jego działania, wyraźnie przyspiesza 

w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Wydaje się, że osiągnięcia 

współczesnej medycyny uzasadniają nadzieję, że zdoła ona 

opanować wiele zagrożeń i znajduje co raz to skuteczniejsze 

środki zapobiegania, ale także leczenia chorób, dotąd uważa-

nych za nieuleczalne.

Z tego nie wynika, że wszystkie najnowsze osiągnięcia me-

dycyny są, czy nawet w bliskiej przyszłości będą powszech-

nie dostępne, niemniej jednak chorzy, pacjenci szpitali i kli-

nik żywią nadzieję, że może się im uda skorzystać, chociażby 

w pewnym stopniu z możliwości, jakimi medycyna już dzisiaj 

dysponuje, choć często są to metody, zarówno farmaceutycz-

ne, jak i chirurgiczne, kosztujące krocie i właśnie z tego powo-

du, niestety, dla wielu nieosiągalne.

Możliwości czerpania z dobrodziejstw współczesnej, zaawan-

sowanej medycyny rodzą etyczne pytanie, czy, zwłaszcza 

w państwowych systemach lecznictwa, otwartych na wszyst-

kich, jest jakieś kryterium, pozwalające na podjęcie decyzji, 

że nie każdy, ale ktoś z wielu, zostanie wybrany, by skorzystać 

z najnowszych osiągnięć medycyny?

Jest takie przysłowie łacińskie: „Ad impossibilia nemo tene-

tur” – „Nikt nie jest zobowiązany do czynienia rzeczy niemoż-

liwych”. Skoro nie ma pieniędzy dla wszystkich, można i trze-

ba, by przynajmniej niektórzy szczęśliwcy zostali wyleczeni, 

chociażby w imię potrzeby wsparcia badań i postępu jakiejś 

bardzo wyspecjalizowanej metody, bo to prowadzi do zdoby-

wania doświadczenia i często do znalezienia tańszych sposo-

bów stosowania tych metod.

Dzięki Bogu często, wchodząc do nowoczesnych szpitali, nie 

jesteśmy w stanie pojąć, jakich pacjentów leczą takie oddzia-

ły, które noszą mało znane nazwy, jak np. oddział angiologii. 

Cieszy informacja, że właśnie specjalista w tej dziedzinie, prof. 

Aleksander Śieroń ze Śląskego Uniwersytetu Medycznego, 

otrzymał w tych dniach nagrodę w Brukseli za swój wynala-

zek zwany Oxybaria S., to jest za urządzenie, pozwalające na 

leczenie ozonem przewlekłych ran stóp i podudzi, osób cho-

rych na cukrzycę.

Takie odkrycia, a jest ich wiele, także i w Polsce, budzą nadzie-

ję, bo na tych lekarzy, którzy dokonują odkryć w sposobie le-

czenia chorych, zawsze można liczyć.

Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r.
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Lasery i supernowe
Wielce Szanowni Państwo!

Poproszono mnie, bym napisał „coś” o laserach. Cóż, nazwę wy-

myślił amerykański fizyk niejaki Gordon Gould. Chociaż, prawdę 

mówiąc, to za dużo powiedziane! Przecież to ordynarny plagiat 

akronimu MASER1. Wszakże Gould przeszedł do historii z dwu 

powodów: primo – jako pierwszy opisał jak można to urządzenie 

w praktyce skonstruować; secundo – kiedy w roku 1960, kieru-

jąc się jego wskazówkami rzeczywiście zbudowano urządzenie, 

rozpoczął trwającą niemal trzydzieści lat zwycięską(!) batalię są-

dową o prawa patentowe i tantiemy.

Po raz pierwszy, z owym cudem technologii było mi dane ze-

tknąć się pewnej zimy, wieczorową porą, podczas ćwiczeń labo-

ratoryjnych z fizyki. Wybaczcie małą dygresję, ale muszę przywo-

łać kontekst historyczny. To były lata siedemdziesiąte! Onegdaj 

zakończył się program Apollo, podczas którego amerykańscy 

astronauci wozili się łazikiem po Księżycu, przy okazji ustawiając 

odbłyśniki do precyzyjnych pomiarów jego orbity przy pomo-

cy lasera właśnie. Zaś powszechne dzisiaj laserowe odtwarza-

cze, czy wskaźniki jeszcze nie istniały... Nic dziwnego zatem, że 

dorwawszy się do sprzętu, MUSIELIŚMY poeksperymentować. 

Toutes proportions gardées, rzecz jasna! Otworzywszy okno la-

boratorium wykonaliśmy zatem szereg doświadczeń, w wyniku 

których w Instytucie zjawił się patrol Milicji, skarżąc się na stu-

dentów rzekomo świecących im po oczach czerwoną latarką…

Potem było mniej dramatycznie, za to o wiele ciekawiej. W trak-

cie studiów magisterskich zetknąłem się z laserową spektrosko-

pią ramanowską. Kiedy foton trafia w cząstkę, zwykle po prostu 

odbija się zmieniając jedynie kierunek. Czasem jednak dochodzi 

do przekazania energii, a jako, że rzecz rozgrywa się na pozio-

mie kwantowym, owe zmiany energii niosą istotne informa-

cje o strukturze molekuły, stanowiąc jej swoisty „odcisk palca”. 

Metodyka jest bardzo prosta: wystarczy oświetlić próbkę inten-

sywnym światłem monochromatycznym (do czego laser nadaje 

się wręcz idealnie) i zdjąć widmo światła rozproszonego. Biorąc 

pod uwagę, że badanie jest nieniszczące i nie wymaga specjal-

nego przygotowania próbki, otrzymujemy metodę analityczną 

której można bezpiecznie poddać obiekty tak delikatne jak dzie-

ła sztuki, czy staroegipskie papirusy. Zjawisko to jako pierwszy 

opisał i właściwie zinterpretował hinduski fizyk Chandrasekhara 

Venkata Raman, za co słusznie otrzymał nagrodę Nobla w roku 

1930.

Poza tym Raman miał bratanka, również noblistę, parające-

go się matematyką i astrofizyką. Zwał on się Subrahmanyan 

Chandrasekhar i zyskał sławę już w młodym wieku, gdyż 

w drodze na studia w Anglii, z nudów obliczył maksymalną 

masę jaką może osiągnąć biały karzeł (zwaną dzisiaj granicą 

Chandrasakhara). Biały karzeł to kosmiczny żużel, jądro gwiaz-

dy, która zużyła już cały zapas paliwa i utraciwszy zewnętrzną 

powłokę gazową powoli stygnie, aż po kres czasu. Taki los bę-

dzie również udziałem naszego Słońca, lecz gwiazdy co najmniej 

dziesięciokrotnie odeń masywniejsze kończą zgoła inaczej. Gdy 

masa jądra przekracza ową magiczną granicę, dzieje się bowiem 

coś niesamowitego. Grawitacja, której nie przeciwdziała już ci-

śnienie reakcji jądrowych, jest tak silna, że dosłownie rozciera 

jądra atomów na neutrony i protony. Następnie do protonów 

zostają wtłoczone elektrony i powstaje jeden z największych 

dziwów natury: materia neutronowa. Proces ten zachodzi w oka 

mgnieniu i generuje tyle energii, że gwiazda eksploduje przy-

ćmiewając na moment blaskiem całą galaktykę! To jest superno-

wa właśnie.

Tak, tak, Moiściewy! Zapytacie zapewne, co to ma wspólne-

go z laserami? Cóż, na początku był wodór i szczypta helu. 

Wszystkie cięższe pierwiastki (co do atomu!) powstają we wnę-

trzach gwiazd, zaś supernowe to jedyny znany sposób ich dys-

trybucji we Wszechświecie. Gdyby zatem nie one…

ZM

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl

Wykaz bibliografii dostępny 
na stronie www.cxnews.plFot.1. Supernowa, zdjęcie pobrane ze strony pixabay.com
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Krzyżówka
z marką Bielenda

Hasło:

Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcami z numeru CX 

News 1/55/2016 są: Pan Michał Namirski i Pan Damian Kabat.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Litery z oznaczonych na pomarańczowo pól stanowią hasło 

krzyżówki. Rozwiązania należy przesyłać mailowo na adres: 

redakcja@cxnews.pl.

Trzy osoby, które jako pierwsze prześlą poprawne rozwiązanie 

krzyżówki otrzymają nagrody – zestawy pięciu kosmetyków 

do opalania firmy Bielenda (Bielenda Bikini Matt Look SPF50, 

Bielenda Bikini Arganowy Olejek do opalania SPF6, Bielenda Bi-

kini Kokosowe mleczko do opalania SPF30, Bielenda Bikini Naw-

ilżająco-łagodzący balsam po opalaniu SOS, Ochronne mleczko 

do opalania dla dzieci i niemowląt SPF50).

Zapraszamy do zabawy!

POZIOMO:

1. panieńskim rumieńcem pała; 6. pejzażyk; 7. re-

prezentacyjny pokój; 8. pograli sobie po równo; 

10. Erewan ma za stolicę; 13. u psa nazwana łapą; 

15. czerwone w zbożu; 16. surowiec na pudełko; 

17. gorący napój alkoholowy, przyrządzany z tłusz-

czem i korzeniami; 19. nasz szczyt; 21. wieńczy 

pacierz; 23. mebel dla wstydliwych; 25. greckie 

Forum; 26. coś od serca, 27. kanapolog; 28. ocenia-

nie wszystkiego z punktu widzenia własnej osoby.

PIONOWO:

1. rozmowa dwóch osób; 2. ruska malowana na 

drewnie; 3. patronka wypraw Kolumba; 4. mała, 

a potrafi wzniecić pożar; 5. niedokrwistość; 7. we-

hikuł pogotowia dawniej; 9. mimo lodówki przyda-

je się w gospodarstwie; 11. miejsce do wpisywania 

danych w formularzach; 12. rozrywka nie tylko mło-

dzieży; 14. kwiaty jesieni; 15. np. metr; 18. arena pił-

karzy; 20. stopiło skrzydła Ikara; 22. zastój; 23. hisz-

pański dziedziniec wewnętrzny; 24. do szusowania.
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Szkolenia
harmonogram*

17.09.2016 Dermoskopia i Wideodermoskopia dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek 

24.09.2016 Dermoskopia dla zaawansowanych dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek 

CONSULTRONIX, BALICE UL. PRZEMYSŁOWA 17

08.10.2016 OCT dr n. med. Joanna Gołębiewska

10.09.2016 OCT dr n. med. Joanna Gołębiewska

29.10.2016 USG lek. med. Andrzej Dmitriew

29.10.2016 Dermoskopia i Wideodermoskopia dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek 

05.11.2016 Trichoskopia dr n. med. Monika Słowińska,
dr hab. n.  med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

09.12.2016 Wetlab Fako dr n. med. Aleksandra Mikulska-Cholewa,
dr n. med. Jacek Szendzielorz

10.12.2016 Wetlab Witrektomia prof. Robert Rejdak, prof. Anselm Junemann

19.11.2016 Lasery w okulistyce dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

03.12.2016 Dermoskopia dla zaawansowanych dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek 

03.12.2016 Lasery w okulistyce dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

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

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne

18-19 listopad
Łódź 

X Jubileuszowa Konferencja Edukacyjna - Andrzejki Dermatologiczne

16-18 czerwiec 
Wrocław

29 wrzesień - 1 październik
Karpacz

KONGRESY 2016

11-13 październik
Zakopane

02-04 czerwiec
Kraków 

Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 
stoisko nr 38

XLVII Zjazd Okulistów Polskich 

VI Międzynarodowa Konferencja „Okulistyka Kontrowersje”

VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

13-15 październik
Bydgoszcz

24-25 listopad
Katowice

„Interdyscyplinarne Oblicza Dermatologii” Konferencja Naukowa

Śląski Meeting Siatkówkowy



VIII edycja Wetlab 
Fako /Witrektomia
09-10 grudzień 2016, Balice

Prowadzący Fako: 
dr n. med. Aleksandra Mikulska-Cholewa 
dr n. med. Jacek Szendzielorz

Prowadzący Witrektomia: 
prof. Anselm Jünemann
prof. Robert Rejdak

09.12.2016 Wetlab Fako 

10.12.2016 Wetlab Witrektomia 

Zapraszamy na 

VIII edycję wetlab 
Fako / Witrektomia

Consultronix SA | www.consultronix.pl




