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Drodzy Czytelnicy
Z  prawdziwą przyjemnością oddaję w  Państwa ręce pierwszy 
w tym roku numer naszego kwartalnika. Zanim wspomnę o tym 
co nowe, pragnę w  pierwszej kolejności podziękować za cie-
płe słowa, życzenia oraz cenne opinie, które otrzymaliśmy od 
Państwa w związku z minionymi obchodami naszego okrągłego 
jubileuszu.

Z  każdym nowym rokiem, pojawiają się nowe nadzieje. I  tak, 
z dniem 1 stycznia 2015 roku wszedł w życie pakiet onkologicz-
ny budząc wiele sprzecznych emocji, zarówno wśród pacjentów, 
jak i lekarzy. Idea szczytna, jednakże czas pokaże, czy pakiet speł-
ni pokładane w nim nadzieje i czy uda się zwiększyć skuteczność 
diagnozowania nowotworów w  jak najwcześniejszym stadium. 
My tymczasem wychodzimy z  pomocą lekarzom, którzy stoją 
przed najtrudniejszym zadaniem, oferując narzędzia diagnostycz-
ne z najwyższej półki. Im szczególnie polecam lekturę artykułów 
dr Jacka Calika, Justyny Stępniowskiej i Piotra Wawrzyńczyka.

Ponadto, w styczniowym wydaniu CX News Dariusz Łagan, w no-
wym laserze excimerowym �rmy Technolas odnajdzie geniusz 
i  kunszt Leonarda da Vinci. Z  kolei Mateusz Rakoczy, prosto ze 

Szwajcarii przekaże informacje dotyczące nowej, w pełni funkcjo-
nalnej platformy operacyjnej do mikrochirurgii oka - OS4, która 
dopiero w tym roku pojawi się na rynku medycznym w Europie.

Na tym nie poprzestaliśmy. W  dziale diagnostyki obrazowej ze-
braliśmy krótkie opinie użytkowników systemu zdalnej Nawigacji 
Magnetycznej Niobe �rmy Stereotaxis stworzonej do leczenia 
zaburzeń rytmu serca. W  dalszej części kwartalnika Krzysztof 
Czepirski przybliży Państwu temat prezentacji demo śródopera-
cyjnych aparatów RTG. A na sam koniec, już tradycyjnie, przygo-
towaliśmy dla Państwa harmonogram szkoleń organizowanych 
przez naszą �rmę oraz krzyżówkę, do której rozwiązania gorąco 
zachęcam.

Dodatkowo, jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem in-
formacji dotyczących szkoleń, nowości sprzętowych i promocji 
drogą mailową bardzo proszę o wypełnienie i przesłanie do nas 
załączonego formularza.

Życzę Państwu przyjemnej lektury,

Anna Wachowska
awachowska@cxsa.pl

Życzę Państwu przyjemnej lektury,
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Moc i szwajcarska precyzja
Schumo

Trzydzieści lat temu w Szwajcarii powstała �rma Schumo AG. 
Od tego czasu przedsiębiorstwo zasłynęło jako producent er-
gonomicznych elektrycznych siłowników liniowych i elektrycz-
nie podnoszonych kolumn teleskopowych wykorzystywanych 
m.in. w branży medycznej. Z uwagi na specy�czny rodzaj pro-
duktów Schumo chętnie inwestuje w innowacje technologicz-
ne i rozwój rozwiązań eko-kompatybilnych.

Z czasem, poświęcając stałą uwagę z  jednej strony innowacji 
technologicznej, a z drugiej strony potrzebom klientów, jeste-
śmy w stanie budować coraz bardziej zaawansowane produkty 
w kategoriach odporności, precyzji i cichego działania, podno-
sząc standardy dla naszego rynku – powiedział dyrektor gene-
ralny �rmy, dr Giancarlo Sandri.

Kolejnym wyróżnikiem �rmy na rynku jest jej silne nastawienie 
na rozwój rozwiązań spersonalizowanych. Produkty Schumo 
mogą zostać wyposażone w różne opcje, w tym wiele typów 

dodatkowych zintegrowanych wtyczek, encoder i wbudowany 
mikroprocesor. Dzięki temu siłowniki liniowe i  kolumny tele-
skopowe są dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowni-
ka i umożliwiają intensywną eksploatację w delikatnych obsza-
rach wymagających szczególnych parametrów technicznych. 
Zapewniają także wysoką wydajność i  łatwe użycie. Orienta-
cyjnie w standardowej kolumnie w wersji Scopic możemy ma-
nipulować wysunięciem w zakresie od 100 do 400 mm, a pręd-
kość może zmieniać się od 5 do 30 mm/s. Oczywiście jest to 
jedynie model wyjściowy, ponieważ każdy produkt powstaje 
na zamówienie klienta.

Warto także zwrócić uwagę na niezwykle solidne wykonanie 
produktów Schumo, które powstają z materiału nadającego się 
do recyklingu. Teleskopowe kolumny posiadają stały system 
smarowania, dzięki czemu nie trzeba ich konserwować. Oferu-
ją zatem wartościowe rozwiązanie do zapewnienia mocy i pre-
cyzji podnoszenia, zajmujące małą przestrzeń i  wyróżniające 
się bardzo eleganckim designem.

Firma Consultronix wykorzystuje tę technologię do budowa-
nia stolików okulistycznych i innych drobnych urządzeń będą-
cych wsparciem dla medycyny. Jeżeli interesują Państwa bar-
dziej szczegółowe informacje na temat szwajcarskich siłowni-
ków zapraszamy do przeczytania pełnej wersji tego artykułu 
na www.cxnews.pl

Fot. 1. Kolumny teleskopowe firmy Schumo

Fot. 2. Stolik Tavo wyprodukowany przez firmę Consultronix z wykorzy-
staniem siłownika liniowego Schumo

Fot. 3. Przykład zastosowania kolumny teleskopowej  Schumo Scopic L 
w dziedzinie medycyny

Marco Verlato 
Schumo 
Szwajcaria
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dlagan@cxsa.pl

Czy Leonardo da Vinci miał rację?
Twórca Mona Lisy i  Damy z  Łasiczką, przez wielu z  nas utoż-
samiany z najwyższym kunsztem w dziedzinie sztuk pięknych, 
był jednym z  najwybitniejszych przedstawicieli przełomo-
wej epoki, która wyprowadziła ludzkość z  ciemnych wieków 
średniowiecza – epoki renesansu. Właśnie w  renesansie dia-
metralnie zmieniły się poglądy, dążenia oraz powstał ideał 
człowieka renesansu, na którym skoncentrowana była ta prze-
łomowa epoka.

Właśnie postać Leonarda da Vinci, genialnego twórcy, odwzo-
rowywała wizje człowieka renesansu, który jest wszechstron-
nie wykształcony, samodzielnie poszukuje drogi do rozwoju 
i nieustannie kształci się oraz interesuje wieloma dziedzinami 
wiedzy. Da Vinci, na prawie sześciu tysiącach stron notatek, 
wykonał znacznie więcej projektów technicznych, niż prac ar-
tystycznych, co wskazuje na to, że inżynieria była niezmiernie 
ważną dziedziną jego zainteresowań. Liczne prace poświę-
cone dynamice lotu, konstrukcji maszyn wojennych, czy też 
przedmiotów codziennego użytku, po dziś dzień intrygują 
geniuszem, który znacznie wyprzedzał swoją epokę. Jego wi-
zjonerskie pomysły wywierały wpływ na życie wielu ludzi na 
przestrzeni wieków i  inspirowały kolejne pokolenia wielkich 
wynalazców. Jego dziełom przyświecała zasada złotej propor-
cji czyli idealnego wyważenia.

Zapewne ciekawi Państwa, co da Vinci ma wspólnego ze współ-
czesną okulistyką. Otóż, jego �lozo�a była inspiracją do stwo-
rzenia najnowszego lasera excimerowego stworzonego przez 
�rmę Technolas, który w  idealnie zbalansowany sposób łączy 
najnowsze zdobycze technologii z  ergonomią oraz pięknem. 
Teneo 317 to nie tylko narządzie pracy, to także wyra�nowane 
dzieło, które sprawi, że praca stanie się czystą przyjemnością.

Projekt lasera jest owocem licznych konsultacji z  chirurgami 
refrakcyjnymi z całego świata. Parametry, które determinowa-
ły powstanie najnowszej konstrukcji Technolas to intuicyjność, 
precyzja, komfort oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Przełomowym rozwiązaniem technologicznym zastosowanym 
w  Teneo 317 jest „odwrócony” tor optyczny, poprowadzony 
pod kątem 45 stopni. Innowacyjna konstrukcja pozwoliła na 
uzyskanie lepszej organizacji przestrzennej oraz ergonomicz-
nych warunków, zarówno dla pacjenta, jak i  operatora. Taki 
układ pozwolił na zawarcie ogromnych możliwości w kompak-
towym i eleganckim urządzeniu.

Unikalny obrotowy mikroskop może być rotowany w zakresie 
360 stopni, co pozwala na świetne dopasowanie pozycji robo-
czej do operatora, niezależnie od jego wzrostu. Dzięki temu 
możliwe jest uzyskanie wygodnej postawy oraz optymalnego 
komfortu, niezależnie od tego, ile zabiegów Państwo wykonają.

Mistrz epoki renesansu mawiał, że najwyższą formą wyra�-
nowania jest prostota, dlatego intuicyjne i  niezwykle przej-
rzyste oprogramowanie połączone z  czytelnym dotykowym 
ekranem, przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy. 
Skróceniu ulega czas poświęcany na rutynowe czynności oraz 
ustawienie parametrów zabiegu. Procedura ogranicza się do 
zaledwie czterech prostych kroków.

Właściwości techniczne lasera to szybkość i  delikatność. 
Głowica pracuje z częstotliwością 500 Hz. Wiązka ma zmody�-
kowany, „miękki” pro�l tak, aby zredukować gęstość energii (za-
ledwie 120mJ/m2). Nowatorskie rozwiązanie technologiczne 
pozwoliło na uzyskanie efektu „zimnej ablacji”. Warto dodać, 
że laser wyposażony został w  technologię „�ying spot”, która 
korzystnie wpływa na niwelowanie efektu termicznego.

Za bezpieczeństwo odpowiada potrójny system monitorowa-
nia energii oraz wielowymiarowy system śledzenia ruchu gałki 
ocznej, uwzględniający przemieszczenie w osiach „x, y, z”, ruch 
obrotowy oraz kompensację opartą na analizie ruchu źrenicy. 
Warto dodać, że inżynierowie �rmy Technolas wykonali ogrom 
prac, aby perfekcyjnie zbalansować precyzję trackingu z wyso-
ką częstotliwością pracy lasera (zgodnie z zasadą złotej propor-
cji). Efekt to harmonijna współpraca modułów, dająca bezkom-
promisowe bezpieczeństwo i przewidywalność.

W  estetyce urządzenia uwagę przykuwa dbałość o  szczegóły 
oraz iście artystyczna bryła. Na koniec warto dodać, że nowy 
laser excimerowy Technolas Teneo 317 spełnia wszystkie kry-
teria innowacyjności.

Fot. 1. Laser excimerowy Teneo 317 firmy Technolas
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Prosto z kraju kwitnącej wiśni
nowości od Grand Seiko

W  świadomości użytkowników �rma Grand Seiko jest syno-
nimem solidności. Opinię taką japoński sprzęt zaskarbił sobie 
dzięki bardzo udanej serii autorefraktometrów o  oznaczeniu 
GR. Są to urządzenia niezwykle proste w  obsłudze, dokładne 
i niezawodne. Do perfekcji dopracowano elementy istotne przy 
badaniu refrakcji i keratometrii (modele GR-3300K i GR-3500K), 
ograniczając jednocześnie elektronikę jedynie do tego, co nie-
zbędne. 

Dlaczego? Współcześnie bardzo często możemy się spotkać 
z tzw. przerostem formy nad treścią. Stwierdzenie to tyczy się 
również sprzętu medycznego. Wielu producentów, wręcz na 
siłę, dodaje do swoich urządzeń zupełnie zbędne w  codzien-
nym zastosowaniu funkcje, tylko po to, by wyróżnić się spośród 
konkurencyjnych urządzeń. Łączący się z tym wzrost „napako-
wania elektroniką”, nie dość, że generuje dodatkowe koszty, to 
jeszcze zwiększa awaryjność. Japońscy inżynierowie z  Grand 
Seiko poszli bardziej konserwatywną drogą, nie zapominając 
jednak o nowoczesności.

Ewolucja tego co dobre, a nie rewolucja. Tak w skrócie można 
opisać podejście Grand Seiko do wprowadzania nowych sprzę-
tów. Tym razem �rma wykonała jednak całkiem spory krok na-
przód, którym jest uzupełnienie oferty o dwa modele dioptro-
mierzy i  foropter. Niby nic wielkiego, a  jednak taki komplet 
urządzeń może znacznie podnieść jakość diagnostyki w gabi-
necie. Wszystko dzięki największej zalecie nowych aparatów, 
a  mianowicie kompatybilności ze wspomnianymi autorefrak-
tometrami, zarówno z  ich obecną jak i  poprzednią generacją. 
Autorefraktometry i dioptromierze mogą więc przesyłać dane 
z  wykonanych pomiarów bezpośrednio do foroptera elektro-
nicznego, który automatycznie zastosuje wskazane wyniki. Ta-
kie rozwiązanie znacząco usprawni podstawowe badania i po-
zwoli zaoszczędzić bezcenny czas. 

Przedstawmy więc nieco bliżej naszych „bohaterów”.
Foropter elektroniczny RV-II to ogniwo łączące sprzęty Grand 
Seiko. Przyglądając się specy�kacji technicznej dostarczonej 
przez producenta, można stwierdzić, że sprzęt ten cechuje się 
jednymi z najlepszych parametrów dostępnych na rynku. Ofe-
rowany jest bardzo szeroki zakres pomiarowy: sfera -34,5D ~ 
+32,0D, cylinder -7D ~ +7D. Dodatkowo w  standardzie otrzy-
mamy 21-punktowy program badania refrakcji i wprowadzony 
po raz pierwszy, program szybkiego badania. Łącznie do wy-
boru mamy cztery programy, z czego dwa z nich możemy sa-
modzielnie mody�kować. Całość sterowana jest z zewnętrznej, 
bardzo intuicyjnej konsoli. 

Nieco enigmatyczne oznaczenia GL-7700 i GL-8800UP, to z ko-
lei nazwy nowych dioptromierzy elektronicznych. Modele 
wyróżnia bardzo kompaktowy rozmiar, a także nietypowe usta-
wienie wyświetlacza względem miejsca zamocowania szkła. 
Ekran zamocowany jest poniżej umiejscowienia szkła, a  więc 
inaczej niż w  większości dioptromierzy dostępnych na rynku. 
Rozwiązanie to okazuje się niezwykle wygodne, zwłaszcza, że 
wyświetlacz daje możliwość odchylania. Dzięki temu korzysta-
nie z dioptromierzy jest komfortowe zarówno w pozycji stoją-
cej, jak i siedzącej. Aż dziw bierze, że chyba nikt wcześniej nie 
stosował takiego ułożenia! Również pozostałe parametry pre-
zentują się bardzo zachęcająco, jednak na wyróżnienie zasługu-
je szczególnie możliwość pomiaru przepuszczalności promie-
niowania UV i pomiar PD w modelu GL-8800UP.

Trzeba przyznać, że nowe urządzenia od Grand Seiko prezentu-
ją się imponująco. Wrażenie to na pewno spotęguje wykorzy-
stanie ich możliwości w pakiecie, jako zestaw trzech sprzętów. 
Taka korelacja nie jest oczywiście niczym innowacyjnym w oku-
listyce, ale pamiętać musimy, że o klasie całości układu zawsze 
decyduje jego najsłabszy element, a w tym wypadku, proszę mi 
wierzyć, nie sposób taki znaleźć.

Kamil Środa
ksroda@cxsa.pl

Fot. 1. Foropter elektroniczny Grand Seiko RV-II

Fot. 2. Dioptromierze elektroniczne Grand Seiko GL-7700 i GL-8800UP
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Zatyczki do kanalików łzowych
- niezbędnik każdego gabinetu okulistycznego

Zespół suchego oka (ZSO) jest jedną z  najczęstszych przewle-
kłych dolegliwości okulistycznych we współczesnych czasach. 
Związane z nim dolegliwości są przyczyną częstych wizyt w ga-
binecie okulistycznym. ZSO to wieloczynnikowe schorzenie do-
tyczące łez i powierzchni oka, którego wynikiem są objawy dys-
komfortu, zaburzenia widzenia oraz niestabilność �lmu łzowego. 
Wszystkie te objawy mogą prowadzić do uszkodzenia powierzch-
ni oka. ZSO zwykle jest chorobą nieuleczalną, a  postępowanie 
lecznicze ma na celu zachowanie komfortu życia. Mamy szereg 
możliwości zapobiegania i  leczenia ZSO: nawilżanie powietrza, 
kontrolowanie temperatury, dbałość o większą higienę pracy oraz 
wybór spośród dużej grupy leków nawilżających. Ważne jest usta-
lenie przyczyn suchego oka oraz celowane i systematyczne lecze-
nie. Inaczej leczymy suche oko z niedoboru łez i wywołane zapale-
niem gruczołów powiekowych. Przy zbyt małym wydzielaniu łez 
stosuje się leki przeciwzapalne i stymulujące wydzielanie, a także 
zamykanie punktów łzowych czasowo lub na stałe.

Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki rozwojowi technologii mamy 
do dyspozycji zatyczki do punktów łzowych typu Parasol. Zmniej-
szają one konieczność bardzo częstego podawania środków na-
wilżających, ponieważ zatrzymują odpływ łez z  worka spojów-
kowego. Istotny jest fakt, że zatyczki dostępne są w  sterylnym, 
jednorazowym aplikatorze. Dzięki temu aplikacja jest prosta, bez-
bolesna i może być wykonywana w każdym gabinecie okulistycz-
nym. Dodatkową zaletą jest fakt, ze możemy w razie potrzeby je 
łatwo usunąć za pomocą pęsety.

Innowacyjność implantu Parasol polega na ruchomej, giętkiej 
konstrukcji noska zatyczki, co ułatwia wprowadzenie jej do punk-
tu łzowego. Podczas implantacji nosek składa się i  dopasowuje 
do wielkości punktu łzowego po czym powraca do naturalnego 
kształtu. Nie wymagane jest rozszerzanie punktu łzowego, ani 
miejscowe znieczulenie. Znacznie poprawia to jakość pracy leka-
rza oraz komfort pacjenta. Zatyczki mają kształt parasola, a rucho-
ma konstrukcja noska uniemożliwia przypadkowe wypadnięcie 

lub przemieszczenie się zatyczki w  kanaliku łzowym. Konstruk-
cja zapobiegająca przesuwaniu się ogranicza również ryzyko po-
drażnienia rogówki. Ponadto warto zauważyć, że dwa rozmiary 
zatyczek Parasol, mały (S 0.35-0.65mm) i średni (M 0.6-0.85mm), 
odpowiadają praktycznie wielkościom kanalików większości pa-
cjentów.

Zatyczki dostępne w ofercie �rmy Consultronix przeznaczone są 
zarówno do okluzji całkowitej Parasol jak i częściowej Micro Flow. 
Zatyczki Micro Flow posiadają wewnętrzny kanalik, który ograni-
cza ilość odpływających łez lub udrażnia zamknięty otwór łzowy.

Moje doświadczenia z zatyczkami typu Parasol pozwalają stwier-
dzić, że doskonale sprawdzają się w  gabinecie okulistycznym. 
Zatyczki tego rodzaju są bardzo pomocne w  leczeniu pacjen-
tów z ZSO i przynoszą korzystne efekty u większości pacjentów, 
nieosiągalne w przypadku terapii lekami nawilżającymi. Umiesz-
czona w  punkcie łzowym zatyczka nie podrażnia oka pacjenta, 
nie daje odczucia ciała obcego, a  konstrukcja, niepozwalająca 
na przypadkowe wypadnięcie, zapewnia doskonałą stabilność 
implantu. Zastosowanie aplikatora znacznie ułatwia aplikację 
zatyczki, co w połączeniu z  innowacyjną budową implantu daje 
lekarzowi doskonałe narzędzie do walki z uciążliwymi objawami 
ZSO, gwarantując tym samym długotrwałe poczucie komfortu 
pacjenta.

łatwa
aplikacja

prosty dobór
rozmiaru

gwarancja
retencji

Zatyczki Parasol
nowa jakość w leczeniu 

zespołu suchego oka

Fot. 1. Opakowanie zatyczek Parasol firmy Beaver Visitec
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OS4 - esencja perfekcji
Gdy ostatni raz miałem okazję pisać do naszego magazynu moim 
zadaniem było przedstawienie i zapoznanie Państwa z najmniej-
szym aparatem do mikrochirurgii przedniego odcinka jaki istnieje 
na rynku - CataRhex 3. Nie ukrywam, że pisząc poprzedni artykuł 
myślami byłem przy zupełnie innej maszynie, mojej nowej mu-
zie. Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu najnowsze 
i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie - aparat 
OS4. Jak ogromne emocje budzi, zapewne już Państwo wiedzą, 
bo jeszcze przed jego wprowadzeniem na rynek mieliśmy okazję 
ujrzeć to cudo szwajcarskiej techniki na Londyńskim ESCRS-ie.

Na pierwszy rzut oka zauważymy nienaganną prezencję, której 
kluczowym elementem jest 15 calowy wyświetlacz dotykowy 
wykonany w całości ze szkła. Można go ustawiać pod dowolnym 
kątem oraz obsługiwać w foliowych rękawiczkach. Kolejnym ele-
mentem obok którego nie da się przejść obojętnie jest znacznych 
rozmiarów taca na narzędzia, której położenie możemy dostoso-
wać do własnych potrzeb i układu bloku operacyjnego.

Pokazując konkurencji, iż dla chcącego nic trudnego, w towarzy-
stwie aparatu dumnie prezentuje się również sterownik nożny. 
Dlaczego tak dumnie? Jest to nie tylko w pełni programowalny 
sterownik, pozwalający każdemu chirurgowi na ustawienie wła-
snych wypracowanych parametrów, ale i całkowicie zintegrowa-
na z maszyną część aparatu. Nie musimy już rezygnować z nie-
których programów na korzyść innych. Przy pomocy sterownika 
możemy kontrolować i  przełączać wszystkie funkcje aparatu. 
Pojawia się pytanie: skoro sterownik jest tak rozwinięty, a komu-
nikuje się bezprzewodowo, to na jak długo starcza bateria? I  tu 
otrzymujemy odpowiedź mile zaskakującą - wbudowany aku-
mulator wystarcza na 50 godzin nieprzerwanej pracy, a  pełne 
ładowanie odbywa się w ciągu 4 godzin. Wyjątkowe jest także to, 
że przy pomocy jednego sterownika kontrolujemy nie tylko pa-
rametry płynów czy witrektomu, ale również lasera. Co pewnie 
Państwa zaskoczy, chirurg może samodzielnie regulować moc 
lasera w trakcie zabiegu.

Wróćmy do początku. OS4 to w  pełni funkcjonalna platforma 
operacyjna, której głównym celem są operacje tylnego odcinka. 
Nie oznacza to jednak, że operacje zaćmy zostały potraktowane 
po macoszemu. Wręcz przeciwnie. Zapewne spotkali się Państwo 
z problemem przy podjęciu decyzji co do wyboru odpowiedniej 
pompy. Od dziś ten problem znika. OS4 dysponuje nie tylko za-
awansowaną technologicznie pompą perystaltyczną oraz pompą 
Venturiego. Spotykamy się tu również z nową technologią SPEEP® 
– „Speed and Precision”, bo tak czytamy ów skrót. To możliwość 
ustawienia przepływu na ustalonym poziomie i sterowanie tylko 
i wyłącznie podciśnieniem. Co najważniejsze, system OS4 pracuje 
zawsze na takiej samej kasecie niezależnie od rodzaju wykorzy-
stywanej pompy. Jak już wcześniej wspomniałem, technologia 
użyta do stworzenia OS4 jest niezwykle zaawansowana, pozwo-

liła dzięki temu na zwiększenie parametrów przepływowych. 
Obecnie przepływ wynosi maksymalnie 60 ml/min, a podciśnie-
nie 650 mmHg przy pełnej stabilności komory przedniej.

Przechodząc do witrektomii tylnej pojawia się ogromna ilość no-
wości oraz innowacji. Nasz aparat dysponuje 10.000 cięć/min 
przy nożu wyposażonym w podwójne ostrze. Dzięki systemowi 
kontroli pracy noża zachowujemy pełną wydajność przy wyso-
kich prędkościach cięcia. Jako, że kluczem do udanego zabiegu 
jest wizualizacja, OS4 został wyposażony w  dwa ledowe źródła 
światła, gdzie jedno z nich ma możliwość zmiany barwy. Pozwala 
to doskonale kontrastować kluczowe dla chirurga struktury oka.

Przede wszystkim jednak pamiętajmy o  tym, że OS4 to w  peł-
ni funkcjonalna platforma do mikrochirurgii oka, posiadająca 
wbudowany laser 532 nm, do którego możemy podłączyć en-
dosondę, zaginaną ruchem identycznym jak przy pęsetach ILM. 
Ponadto laserem sterujemy za pomocą nożnego kontrolera, a do-
datkowo operator może sterować mocą lasera w trakcie zabiegu. 
Przyznają Państwo, że jest to funkcja niespotykana w innych urzą-
dzeniach witrektomijnych.

Inżynierowie w Oertli pomyśleli również o obsłudze aparatu. Nie 
musimy ręcznie przestawiać trójnika przy infuzji płynu, czy poda-
ży powietrza - od dziś zrobi to OS4 po naciśnięciu odpowiedniego 
przycisku. Skoro mówimy o innowacjach i kroku w przyszłość mu-
simy powoli pogodzić się z faktem, że chirurgia 23G wkrótce bę-
dzie wykorzystywana tylko do podaży i ekstrakcji oleju silikono-
wego. Przyszłość to operacje wykonywane przy pomocy narzędzi 
25G oraz 27G. O ile trudno wyobrazić sobie podaż lub ekstrakcję 
oleju 5500 przez kaniule 27G, to musimy pamiętać, że usuwanie 
błon ILM przy pomocy takich narzędzi jest nie tyle możliwe, co 
pożądane. Firma Oertli wyszła na przeciw oczekiwaniom chirur-
gów i  wprowadziła do swojej oferty akcesoria 25G, a  wkrótce 
w katalogach zagoszczą również narzędzia 27G.

W powyższym tekście zdarzyło mi się użyć sformułowania „plat-
forma do kompleksowej chirurgii oka”, co w  praktyce oznacza 
również możliwość wykonania zabiegu przeciwjaskrowego w ja-
skrze otwartego kąta przesączania. Od wielu lat Oertli promuje 
technologię HFDS, która jest dostępna również w aparacie OS4. 
Przy pomocy końcówki Abee Glaucoma Tip tworzymy 6 kieszeni 
w obrębie beleczkowania, które pozwalają na zwiększoną cyrku-
lację płynów. W ten prosty sposób obniżamy ciśnienie bez dodat-
kowego obciążania oka pacjenta.

Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że czeka nas rok pełen 
wyzwań, oraz nadziei, że nie tylko jako przedstawiciel i dystrybu-
tor �rmy Oertli, ale również jako partner, staniemy na wysokości 
Państwa oczekiwań i wspólnie wkroczymy w nową erę mikrochi-
rurgii oka. Tak więc do zobaczenia na bloku operacyjnym.

Mateusz Rakoczy 
mrakoczy@cxsa.pl

inż. serwisowy 
inż. aplikacyjny





DERMATOLOGIA 11

www.cxnews.pl

Zastosowanie re�eksyjnej 
mikroskopii konfokalnej
w diagnostyce tocznia rumieniowatego krążkowego

Toczeń rumieniowaty krążkowy oraz rozsiany toczeń rumie-
niowaty krążkowy uznawane są obecnie za odmianę liszaja ru-
mieniowatego skórnego. W przebiegu wymienionych schorzeń 
zmiany lokalizują się głównie w okolicy skóry eksponowanej na 
promieniowanie ultra�oletowe - twarzy, małżowinach usznych 
dekolcie oraz powierzchniach wyprostnych przedramion. Zmia-
ny skórne najczęściej mają charakter okrągłych lub owalnych, 
nacieczonych blaszek rumieniowych z  występującymi w  ich 
obrębie teleangiektazjami, złuszczaniem oraz rogowaceniem 
mieszkowym. Ustępują one centralnie z pozostawieniem odbar-
wionych, zanikowych blizn, które często szpecą twarz pacjenta.

Pomimo dość charakterystycznych objawów klinicznych tocznia 
krążkowego nadal - ze względu na występowanie odmian aty-
powych oraz chorób mogących imitować jego obraz kliniczny 
schorzenia - w diagnostyce liszaja rumieniowatego główną rolę 
odgrywa badanie histopatologiczne, niekiedy z zastosowaniem 
immuno�uorescencji bezpośredniej. Alternatywą dla tradycyj-
nej biopsji chirurgicznej skóry z następowym badaniem histo-
patologicznym może w  przyszłości stać się re�eksyjna mikro-
skopia konfokalna. Badanie to umożliwia obrazowanie zmiany 
skórnej w czasie rzeczywistym in vivo dzięki przyłożeniu głowicy 
lasera do powierzchni skóry zmienionej chorobowo u badane-
go pacjenta. Badanie to jest nieinwazyjne oraz powtarzalne, co 
daje możliwość monitorowania przebiegu licznych zmian skór-
nych bez narażenia zdrowia pacjenta. Re�eksyjna mikroskopia 
konfokalna umożliwia obrazowanie w czasie rzeczywistym po-
szczególnych warstw naskórka oraz powierzchownych warstw 
skóry właściwej z rozdzielczością zbliżoną do konwencjonalnej 

histopatologii. Uzyskane tą metodą zdjęcia łączone są w obrazy 
wielkości do 500x500 µm1. Ponadto oprogramowanie mikrosko-
pu pozwala na połączenie poszczególnych zdjęć w krótki �lm, 
co niejednokrotnie ułatwia ocenę patologii naskórka oraz po-
wierzchownych warstw skóry właściwej2.

W diagnostyce przewlekłych chorób zapalnych skóry z zastoso-
waniem klasy�kacji bazującej na zmianach obrazu mikroskopo-
wego zastosowanie obecnie znajduje podział na cztery główne 
grupy schorzeń, w przebiegu których dominują kolejno: zapale-
nie skóry ze spongiozą (np. atopowe zapalenie skóry, wyprysk), 
zapalenie skóry z  hiperkeratozą (np. łuszczyca, łojotokowe za-
palenie skóry), nienowotworowe zaburzenia barwnikowe (np. 
bielactwo) oraz zmiany o  typie liszajowatego zapalenia skóry 
(interface dermatitis) – którego przykładem jest liszaj rumienio-
waty. W  obrazach re�eksyjnej mikroskopii konfokalnej zmiany 
typu interface dematitis widoczne są jako występowanie okrą-
głych i poligonalnych struktur komórkowych o średnim indek-
sie refrakcji zlokalizowanych na poziomie złącza skórno – na-
skórkowego. Opisywane komórki mogą występować zarówno 
pojedynczo jak i w skupiskach w obrębie wykwitów skórnych3. 
W toczniu rumieniowatym zmiany te występują ogniskowo, czę-
sto prowadząc do zatarcia charakterystycznej obrączkowatej 
struktury brodawek skórnych. Występowanie zlokalizowanych 
zmian o  typie interface dermatitis jest obecnie uznawane za 
jedno z głównych kryteriów diagnostycznych tocznia rumienio-
watego krążkowego w badaniach RCM. Drugim głównym kryte-
rium w diagnostyce DLE jest wykazanie obecności komórek za-
palnych występujących w naskórku, skórze właściwej oraz nacie-
ków zapalnych przydatków skóry4. Komórki zapalne - okrągławe 
lub poligonalne komórki o średnim indeksie refrakcji – tworzą 
widoczne nacieki pomiędzy keratynocytami poszczególnych 
struktur skóry oraz naskórka przydatków. Do kryteriów mniej-
szych zalicza się okołonaczyniowe nacieki komórek zapalnych, 
hiperkeratozę okolicy lejków mieszków włosowych oraz dege-
nerację włókien kolagenowych w powierzchownych warstwach 
skóry właściwej. Charakterystyczne dla przebiegu DLE rogowa-
cenie mieszkowe, dające w badaniu klinicznym oraz dermosko-
powym obraz czopów rogowych w  ujściach mieszków włoso-
wych w badaniu re�eksyjnej mikroskopii konfokalnej widoczne 
jest jako masywne złogi materiału o  bardzo wysokim indeksie 
refrakcji zlokalizowane w lejkach mieszków włosowych. W okoli-
cy tak zmienionych przydatków skóry, w powierzchownej części 
warstwy brodawkowatej obserwuje się słabo odgraniczone od 
otaczających struktur pogrubiałe, sklerotyczne włókna kolage-
nowe głównie o linijnym układzie. 

lek. Katarzyna Podolec

prof. dr hab. 
Anna Wojas-Pelc

Ryc. 1. Zmiana skóry czoła w  przebiegu DLE, widoczna sklerotyzacja 
włókien kolagenowych, rogowacenie mieszkowe oraz liczne drobne 
naczynia krwionośne
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We wstępnych badaniach nad zastosowaniem RCM w  ocenie 
zmian skórnych w  przebiegu DLE Ardigo i  wsp. opisywali też 
częste występowanie spongiozy, czyli dezorganizację struktur 
naskórka tworzących ciemniejsze obszary w  obrębie warstwy 
kolczystej z  poszerzeniem przestrzeni międzykomórkowych. 
Występujące w  warstwie kolczystej jasne, słabo odgraniczone 
od otoczenia komórki o rozmiarach większych od otaczających 
keratynocytów i o okrągłym i poligonalnym kształcie świadczą 
o  obecności obumarłych keratynocytów. Charakterystyczne 
dla tocznia rumieniowatego krążkowego poszerzone naczy-
nia krwionośne są widoczne jako okrągłe lub linijne struktury 
w warstwie brodawkowatej skóry, często otoczone przez ob�te 
nacieki niewielkich, jasnych komórek zapalnych. Dzięki zastoso-
waniu RCM in vivo możliwa jest obserwacja zwiększonego prze-

pływu krwi przez opisywane zmiany skórne w czasie rzeczywi-
stym, czego nie umożliwia standardowa mikroskopia świetlna. 

Obecnie w  diagnostyce tocznia rumieniowatego nadal złotym 
standardem pozostaje badanie histopatologiczne z zastosowa-
niem immuno�uorescencji bezpośredniej. RCM znajduje coraz 
większą rolę jako diagnostyczna metoda pomocnicza, pozwa-
lająca przede wszystkim na precyzyjne określenia miejsca wy-
konania biopsji chirurgicznej oraz obserwację efektów terapeu-
tycznych. Dzięki coraz szerszej dostępności re�eksyjnej mikro-
skopii konfokalnej w  wybranych ośrodkach naukowych toczą 
się prace nad standaryzacją wytycznych diagnostyki zmian skór-
nych o typie tocznia rumieniowatego krążkowego z zastosowa-
niem RCM. 

Wykaz bibliogra�i dostępny 
na stronie www.cxnews.pl
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Rak podstawnokomórkowy
postać barwnikowa

Barwnikowa postać raka podstawnokomórkowego (ang. pig-
mented basal cell carcinoma, pBCC) to rzadko występująca po-
stać raka podstawnokomórkowego o  dość zróżnicowanym ob-
razie dermatoskopowym. Zabarwienie tego nowotworu jest 
związane z obecnością melaniny w komórkach nowotworo wych 
nabłonkowych (brak w nich melanocytów).

Charakterystyczną cechą pBCC w  dermatoskopii jest obecność: 
linii promienistych, kropek, grudek oraz obszarów bezstruktural-
nych. W rakach podstawnokomórkowych nie obserwuje się uło-
żenia linii w sposób siateczkowy, rozgałęziony, zakrzywiony lub 
równoległy. Brak jest również struktury typu pseudopodia czy 
koła. Grudki najczęściej są barwy niebieskiej lub brązowej, mają 
różne rozmiary i kształty, mogą występować pojedynczo lub sku-
pione wraz z kropkami barwy szarej, brązowej i niebieskiej, bia-
łymi obszarami bezstrukturalnymi oraz liniami promienistymi, 
które często zbiegają się w  centralnie położonej grudce. Kolor 
grudek jest zależny od głębokości ich umiejscowienia. Te uło-
żone głębiej mają barwę niebieską, czym bliżej naskórka prze-
chodzą przez barwę brązową, aż do czarnej. Naczynia krwiono-
śne w  pBCC mają kształt serpentynowaty lub rzadziej kłębusz-
kowy, często rozgałęziony, o  grubości naczynia rozgałęzionego 
zbliżonego do głównego.

Opis przypadku:
55–letnia pacjentka skierowana przez lekarza POZ do poradni on-
kologicznej, celem leczenia zmiany podejrzanej o czernia ka skóry 
(ryc.1). Wg wywiadu, zmiana pojawiła się około 4 lata temu i sys-
tematycznie rosła, mimo to owrzodzenia w jej obrę bie nie obser-
wowano. Pacjentka podaje, iż zmiana od samego początku mia-
ła czarno-niebieski kolor, z centralnie zlokalizowa nym obszarem 
czerwonego zabarwienia. Za obecnością czer niaka u  pacjentki 
przemawiały takie cechy kliniczne jak: lokali zacja zmiany na ple-
cach (druga co do częstości występowania lokalizacja czerniaka 
skóry), ciemne zabarwienie z niebieskim i czerwonym odcieniem, 
nieregularne brzegi oraz występowa nie obszarów o niskiej pig-
mentacji, co mogło by wskazywać na obszary regresji barwnika.

Opisywana zmiana została oceniona przy użyciu dermatoskopu 
ręcznego Heine Delta 20. Wykonano zapis cyfrowy obrazu der-
matoskopowego przy użyciu wideodermatoskopu FotoFinder 
(ryc. 2A). W badaniu dermatoskopowym uwidoczniono struktu-

ry przemawiające za niebarwnikowym pochodzeniem nowotwo-
ru. Uwidoczniono niebieskie grudki, obszary bezstrukturalne, li-
nie promieniste oraz patologiczne naczynia (ryc. 2B). Całokształt 
obrazu wskazywał na obecność barwnikowej postaci raka pod-
stawnokomórkowego.

Pacjentka została zakwali�kowana do wycięcia chirurgicznego 
zmiany z  założeniem, iż nowotwór ma pochodzenie nabłonko-
we. Zmiana została usunięta jednoetapowo, z  5 mm margine-
sem. Wcześniejsze badanie dermatoskopowe pozwoliło na pra-
widłowe określenie charakteru zmiany, co z kolei umożliwiło od-
powiednie leczenie pacjentki.

Zmiana o  charakterze czerniaka skóry w  tej lokalizacji, zgod nie 
z  prawidłowym postępowaniem onkologicznym, powinna być 
poddana biopsji wycinającej z marginesem około 1 mm, w celu 
umożliwienia pełnej oceny histopatologicznej, z oceną głęboko-
ści nacieku czerniaka oraz dalszym poszerzeniem bli zny, z mar-
ginesem wycięcia zależnym od głębokości określone go nacieku 
nowotworu. Naciek czerniaka w skórze, większy niż 1 mm lub in-
deks mitotyczny komórek czerniaka większy niż 1 mitoza na mm², 
wiązałby się z wykonaniem dodatkowo biop sji węzła wartowni-
czego SLNB (Sentinel Lymph Node Biopsy), w celu oceny zaawan-
sowania lokoregionalnego choroby oraz podjęcia dalszych decy-
zji terapeutycznych (limfadenektomia vs. obserwacja). Usunięcie 
raka skóry z tak wąskim marginesem, wiązałoby się ze zwiększo-
nym ryzykiem wznowy miejscowej choroby.

Wnioski:
Rak podstawnokomórkowy skóry jest najczęstszym nowotwo-
rem złośliwym u ludzi rasy kaukaskiej. Postać barwnikowa tego 
nowotworu poprzez swoje cechy kliniczne, często jest błęd nie 
rozpoznawana jako czerniak skóry. Użycie dermatoskopu znaczą-
co zwiększa prawdopodobieństwo postawienia prawi dłowego 
rozpoznania. Opisany powyżej przypadek kliniczny, wskazu-
je na przydatność dermatoskopii w  procesie diagno styczno-
leczniczym zmian barwnikowych skóry.

lek. med Jacek Calik

Ryc. 1. Zmiana na skórze pacjentki - podejrzenie czerniaka

Ryc. 2. Zdjęcia dermatoskopowe zmiany

A B
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Zalety wideodermoskopu
w kontekście pakietu onkologicznego

Świętowany jeszcze nie tak dawno Nowy Rok był momentem 
wprowadzenia w życie zapowiadanych już od 2014 roku istot-
nych reform w służbie zdrowia, dotyczących zwłaszcza działal-
ności ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To zmiany, 
na które z niecierpliwością czekają pacjenci, a które budzą za-
niepokojenie w środowisku lekarskim. Zagadnieniem budzą-
cym największe emocje jest pakiet onkologiczno – kolejkowy, 
dzięki któremu pacjenci z podejrzeniem nowotworu będą le-
czeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Co wprowadzony pakiet onkologiczny oznacza dla lekarzy? 
W jaki sposób rynek aparatury dermatologicznej może uspra-
-wnić i  wspomóc pracę specjalistów z  zakresu diagnostyki 
raka skóry?

Szanse na to, iż pacjent chory na nowotwór złośliwy wyzdro-
wieje, zależą głównie od wykrycia choroby w  jak najwcze-
śniejszym stadium. Według założeń pakietu, już podczas wi-
zyty u  lekarza pierwszego kontaktu, pacjent na podstawie 
dolegliwości lub rokowań dotyczących rozwoju nowotworu, 
powinien uzyskać wstępne rozpoznanie i być sprawnie pokie-
rowany na ścieżkę specjalistycznej diagnostyki. Oznacza to, że 
zostanie umieszczony na liście oczekujących na wizytę u spe-
cjalisty, w  celu wykonania dalszych badań i  leczenia. Zasad 
tych nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry. Wyjątek 
stanowi czerniak.

Uzasadniony niepokój związany z wprowadzonym pakietem, 
zwłaszcza wśród lekarzy pierwszego kontaktu, budzi świado-
mość odpowiedzialności wynikającej z potrzeby czujności na 
często niestandardowe symptomy nowotworu, brak specja-
lizacji z  zakresu onkologii i  niedopracowany system szkoleń. 
Nie tylko wczesna, ale także poprawna diagnostyka nie pozo-
stanie bez znaczenia. Lekarze POZ będą kierowali do diagno-
stów pacjentów z podejrzeniem lub wstępnym rozpoznaniem 

nowotworu. W przypadku błędnego rozpoznania, a więc bra-
ku osiągnięcia założonego progu poprawności wystawianych 
diagnoz, NFZ będzie nakładało na lekarzy ograniczenia.

Przy współczesnym rozwoju technologii, lekarz dermatolog, 
powinien mieć narzędzia wspomagające trafną diagnozę 
kwali�kującą pacjenta do odpowiedniej grupy, a  także dają-
ce możliwość archiwizowania wykonanych zdjęć znamion. 
Rozwiązaniem, które do tego celu mogę z  pełnym przeko-
naniem zaproponować, jest wysokiej klasy wideodermoskop 
z odpowiednim, specjalistycznym oprogramowaniem. Zatem 
systemem, który spełnia wspomniane kryteria jest FotoFinder 
dermoscope vexia. Kamera o złotym standardzie – medicam 
800 HD – zapewnia powiększenie optyczne znamion od 20 do 
70-krotnego w  najwyższej dostępnej na rynku jakości. Zdję-
cie, na którym w tak dużym powiększeniu doskonale widocz-
ny jest każdy szczegół zmiany skórnej, nie tylko jest znacznie 
łatwiejsze w  interpretacji, ale może być dodatkowo podda-
ne analizie przez program Moleanalyzer, wchodzący w skład 
oprogramowania. Program ten działa w oparciu o stosowane 
na całym świecie algorytmy oceny znamion, biorące pod uwa-
gę takie parametry jak asymetria, brzegi, kolor, wymiar i ewo-
lucja zmiany skórnej. Program mierzy i ocenia znamię, a wy-
generowane przez niego dane, stanowią podstawę do dalszej 
diagnozy i pomocną „drugą opinię” dla lekarza. Moleanalyzer, 
dzięki funkcji drukowania raportów, pozwala pacjentowi na 
dołączenie fotogra�cznej dokumentacji podejrzanego zna-
mienia do kartoteki badań, istotnej w  dalszym procesie dia-
gnostyki i leczenia.

Niezależnie od perspektywy, z  której obserwujemy zmiany 
w  polskim systemie służby zdrowia, nowoczesna aparatura 
wspomagająca diagnostykę to korzyści zarówno dla lekarzy 
jak i  dla pacjentów. Liczę na to, że posiadanie specjalistycz-
nych, sprawdzonych urządzeń wspomagających diagnostykę 
spowoduje, iż rewolucje w  działaniu systemu usług medycz-
nych nie będą odstraszać, a zachęcać lekarzy do podnoszenia 
jakości świadczeń i szybkiego „uzdrowienia” zarówno pacjen-
tów, jak i systemu medycznego w Polsce.

Fot. 2. Kamera FotoFinder medicam 800 HD

Justyna Stępniowska 
jstepniowska@cxsa.pl

Fot. 1. Wideodermoskop FotoFinder dermoscope vexia
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Dermoskopia
w dermatologii estetycznej

Dermoskopia stanowiąc doskonałą metodę obrazowania 
wszelkich zmian w obrębie skóry gładkiej, włosów (trichosko-
pia) oraz płytek paznokciowych (onychoskopia) z możliwością 
archiwizacji wyglądu zmian i ich obiektywnej oceny w przedzia-
le czasu można uznać za niezbędne narzędzie diagnostyczne 
wykorzystywane w dermatologii estetycznej.

Wnikliwa i trafna diagnostyka wybranych zmian skórnych z ich 
odpowiednią kwali�kacją do wykonania zabiegu estetycznego 
warunkuje prawidłowe postępowanie medyczne i zadowolenie 
pacjenta.

Wybór właściwej procedury estetycznej zależy od prawidłowej 
kwali�kacji zmian skórnych dlatego też dermoskopia znajduje 
zastosowanie w  diagnostyce różnicowej wielu jednostek der-
matologicznych wymienionych poniżej:

• Znamię melanocytowe skórne (ryc. 1A), włókniak miękki czy 
brodawka łojotokowa (ryc. 1B)

• Znamię melanocytowe czy włókniak twardy
• Rak podstawnokomórkowy (Ryc. 2A) czy naczyniak gwieździ-

sty (Ryc. 2B), czy przerost gruczołów łojowych
• Czerniak (ryc. 3A) czy symulator czerniaka (omawiane w jed-

nym z numerów CX News) (ryc. 3B)
• Złośliwa plama soczewicowata czy barwnikowa postać rogo-

wacenia słonecznego
• Rogowacenie słoneczne czy rak kolczystokomórkowy
• Różowe guzki spełniające kryterium „wypukły, rosnący w krót-

kim czasie do 1 miesiąca oraz spoisty” nigdy nie powinny być 
niszczone za pomocą metod uniemożliwiających ich wery�-
kację histopatologiczną. Zmiany te mogą być mylnie ocenio-
ne jako ziarniniak naczyniowy lub włókniak twardy niosąc 
możliwość pomyłki diagnostycznej.

Ponadto dermoskop będąc porównywanym do stetoskopu 
w rękach lekarza umożliwia dokładną ocenę wielu stanów der-
matologicznych przed przeprowadzeniem wybranej procedury 
estetycznej:
• Zmiany naczyniowe (naczyniaki rubinowe, teleangiektazje, 

rumień) - barwa, kaliber naczyń
• Zmiany o etiologii wirusowej (brodawka zwykła, mięczak za-

kaźny)
• Przebarwienia i tatuaże
• Stan skóry owłosionej głowy

dr n. med. Grażyna  
Kamińska-Winciorek
all4skin.kontakt@gmail.com

Ryc. 1. Znamię melanocytowe skórne, w dermoskopii widoczne są licz-
ne brązowe struktury-pseudozaskórniki oraz pojedyncze białe pseudo-
cysty rogowe, mogące imitować brodawkę łojotokową (A), brodawka 
łojotokowa z  obecnością typowych dla niej struktur pseudocyst rogo-
wych i pseudozaskórników (B)

A B

Ryc. 3. Czerniak szerzący się powierzchownie, w centrum zmiany w der-
moskopii stwierdza się objaw welonu oraz obecność atypowej siateczki 
barwnikowej (A), barwnikowa postać raka podstawnokomórkowego 
będącego symulatorem czerniaka, w  dermoskopii stwierdza się liczne 
szaroniebieskie struktury, brak siateczki barwnikowej (B)

A B

Ryc. 2. Rak podstawnokomórkowy (BCC), w  dermoskopii widoczne są 
liczne naczynia typu teleangiektazji, w centrum i na obrzeżach stwier-
dza się liczne szaroniebieskie struktury (szaroniebieskie ciałka) (A), 
naczyniak gwieździsty cechuje się obecnością naczyń o układzie gwieź-
dzistym, które zazwyczaj ustępują pod wpływem ucisku, w  prezento-
wanym przypadku dość chaotyczny rozkład naczyń może utrudniać 
rozpoznanie i sugerować BCC (B)

BA

Wykaz bibliogra�i dostępny 
na stronie www.cxnews.pl



DIAGNOSTYKA OBRAZOWA16

www.consultronix.pl

Stereotaxis
opinie użytkowników

W poprzednim numerze opisywałem Mount Everest elektro�-
zjologii jakim jest system EPOCH Amerykańskiej �rmy Stereota-
xis. System nawigacji magnetycznej EPOCH jest już zainstalo-
wany w wielu światowych ośrodkach w 29 krajach. Do tej pory 
przeprowadzono ponad 70 000 zabiegów na całym świecie. 
Głównym atutem systemu Niobe jest bezkonkurencyjna gwa-
rancja bezpieczeństwa - 99.9% wykonanych zabiegów przepro-
wadzono bez komplikacji.

Poniżej światowej sławy lekarze wypowiadają się na temat sys-
temu NIobe:

Poziom bezpieczeństwa technologii wykorzystywanej przez 
�rmę Stereotaxis jest ogromny. Stabilność cewnika podczas 
poruszania się w  trudnych lokalizacjach w  sercu pacjenta 
daje mi przewagę w walce z arytmią.
Dr Hetal Bhakta (Desert Regional Medical Center, Palm Spring, 
CA)

Dzięki możliwości łatwej manipulacji cewnikiem średni czas 
wykonania procedury uległ skróceniu, co spowodowało 
zmniejszenie ilości ekspozycji �uoroskopowych. Ma to szcze-

gólne znaczenie w przypadku badania małych serc w proce-
durach pediatrycznych. Automat do nawigacji zmniejsza ry-
zyko i przynosi ogrom korzyści. Przy użyciu tego urządzenia 
praktycznie nie dochodzi do perforacji naczyń.
Dr Tamas Szili-Torok (Erasmus University Medical Center, Rotter-
dam, Amsterdam)

Średni czas promieniowania podczas mapowania wynosi tyl-
ko trzy sekundy.
Dr Hiroshi Nakagawa (University of Oklahoma Health Sciences 
Center, Oklahoma City, OK)

Cewnik jest bardzo miękki i praktycznie niezdolny do wyko-
nywania perforacji najcieńszych ścian serca.
Dr Reobert Schweikert (Akron General Medical Center, Akron, 
OH)

Dla mnie nie ma wątpliwości, że konstrukcja robota �rmy Ste-
reotaxis sprawia, iż jest to idealne urządzenie dla osób, które 
chcą w pojedynkę podjąć się leczenia złożonej arytmii.
Dr Gabriel Latcu (CHPG Monaco, Monaco)

Piotr Wawrzyńczyk
pwawrzynczyk@cxsa.pl
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Siemens Multix Fusion
- jeden aparat, dwa rozwiązania

Aparaty Multix Fusion, jak wskazuje swobodne tłumaczenie 
ich nazwy z  języka angielskiego (ang. fusion: fuzja, połącze-
nie), łączą w sobie kilka cech, które wychodzą naprzeciw wy-
sokim oczekiwaniom jego użytkowników. Ideą przyświecającą 
tworzeniu aparatów było połączenie funkcjonalności, niskiej 
ceny, komfortu, łatwości obsługi, bardzo dobrej jakości obra-
zów, a także niskiej dawki promieniowania.

W ofercie �rmy Siemens znajdują się dwa aparaty kostno-płu-
cne RTG Multix Fusion - analogowy oraz cyfrowy. Odmianę 
cyfrową od analogowej różni jedynie obecność detektora. Po-
zostałe parametry są identyczne dla obu systemów. Rozwią-
zanie to pozwala na rozbudowanie wersji w  dowolnym mo-
mencie, bez konieczności poważnej ingerencji w konstrukcję 
aparatu. Aby zmienić wersję analogową w cyfrową należy je-
dynie dołożyć detektor oraz konsolę operatora. Dzięki temu 
użytkownicy mogą wybrać bardziej ekonomiczną wersję ana-
logową, bez rezygnowania z wersji cyfrowej w przyszłości, kie-
dy będą dysponować nowymi środkami �nansowymi.

Aparat Multix Fusion wyposażony jest w zawieszenie su�towe 
posiadające bardzo szeroki zakres ruchu pionowego, bo aż do 
180 cm, co jest wynikiem niespotykanym w  tej klasie apara-
tów. Rozwiązanie to pozwala na wykonywanie badań całego 
ciała w pozycji pionowej przy wykorzystaniu statywu. Dodat-
kowo, zestaw można poszerzyć o  stół, który pozwala na wy-
godne pozycjonowanie pacjenta podczas wykonania zdjęć. 

W systemie zainstalowana jest również, sprawdzona już w in-
nych systemach, lampa o bardzo wysokiej pojemności cieplnej 
– 2.4 MHU. Wersja cyfrowa posiada dodatkowo bezprzewodo-
wy detektor komunikujący się z aparatem za pośrednictwem 
Wi-Fi oraz stację technika. Opcjonalnie można ją również za-
kupić z dwoma detektorami – wspomnianym już bezprzewo-
dowym wielkości dużej kasety oraz drugim, kwadratowym (43 
x 43 cm) zintegrowanym w statywie. Takie rozwiązanie zapew-
nia użytkownikowi dużą swobodę, komfort wykonywania ba-
dań, a  także lepsze dopasowanie kon�guracji urządzenia do 
swoich potrzeb. Dla zwolenników bardziej tradycyjnych roz-
wiązań dostępna jest również wersja podstawowa z detekto-
rami zintegrowanymi w stole i w statywie.

Wszystkie wymienione zalety Multix Fusion dają możliwość 
dostosowania aparatu do wymagań inwestora, a dostępność 
dwóch wersji - cyfrowej lub analogowej, z  możliwością roz-
budowy do wersji cyfrowej w dowolnym czasie, daje bardzo 
duże spektrum kon�guracji. Siemens Multix Fusion jest ideal-
ny dla użytkowników poszukujących systemu najwyższej ja-
kości, bez konieczności przekraczania budżetu. Jest doskonale 
dostosowany do oczekiwań w zakresie wydajności, szybkości, 
jakości obrazu, łatwości użytkowania, redukcji dawki, oraz uni-
wersalności. Wszystkie te cechy, w połączeniu z nienagannym 
wykonaniem, potwierdzają najwyższą jakość produktu �rmy 
Siemens.

Fot. 2. Podczas zmiany wysokości statywu lampa śledzi ten ruch auto-
matycznie (opcja)

Paweł Katarzyński
pkatarzynski@cxsa.pl

Fot. 1. Aparat Multix Fusion firmy Siemens
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CYFROWO NA NOWO
W  ofercie �rmy Rayence pojawił się nowy, bezprzewodowy 
detektor o symbolu 1417WCC. Posiada rozmiar standardowej, 
dużej kasety RTG, co pozwala stosować go bez żadnych mody-
�kacji z  każdym analogowym systemem rentgenowskim. Nie 
będzie także sprawiał problemów technikom przyzwyczajo-
nym do zwykłych kaset. Z detektorem dostarczona może zostać 
opcjonalna osłona z uchwytem, która ułatwia jego przenosze-
nie i chroni przed zalaniem płynami przy wolnych ekspozycjach.

Przy przechodzeniu na w pełni cyfrowe systemy RTG, użytkow-
nicy często obawiają się delikatnej budowy detektorów. W tym 
przypadku �rma Rayence zadbała o komfort swoich przyszłych 
klientów. 1417WCC jest wytrzymałą konstrukcją, pozwalającą 
na obciążenie 150 kg na całej powierzchni lub 100 kg na ob-
szarze nawet 40 mm. Dodatkowo bez uszkodzeń przechodzi 
test upadku z  75 cm. Należy w  tym miejscu zwrócić również 
uwagę, na dużo większą mechaniczną odporność detektorów 
w porównaniu z delikatnymi kasetami ucyfrowienia pośrednie-
go (tzw. CR).

1417WCC może pochwalić się jedną z najmniejszych wielkości 
piksela na rynku – 129 µm. Wpływa to bezpośrednio na roz-
dzielczość uzyskiwanych obrazów. W  zestawie wraz detekto-
rem znajduje się dodatkowa bateria z  ładowarką, która umoż-
liwia podłączenie dwóch ogniw jednocześnie. Sama bateria 
wystarcza na przeprowadzenie do 900 ekspozycji lub 4 godzin 

pracy w reżimie 1 zdjęcie co 15 sekund. Jak każdy detektor od 
Rayence także 1417WCC posiada system AED (ang. Automatic 
Exposure Detection), który pozwala na bezproblemowe ucy-
frowienie również nowych aparatów RTG. Zadanie to może być 
niemożliwe do wykonania dla niektórych rozwiązań konkuren-
cyjnych, które wymagają wpięcia się w system przygotowania 
ekspozycji. Wiąże się to z  ingerencją w  sprzęt, co grozi utratą 
gwarancji.

Najnowszy panel cyfrowy w  ofercie �rmy Rayence posiada 
wbudowaną pamięć 100 obrazów, co pozwala wykorzystywać 
go wraz z  aparatami przyłóżkowymi, bez konieczności łącze-
nia się po każdej ekspozycji ze stacją akwizycyjną. Jeśli mowa 
o tych ostatnich występują one w dwóch wersjach - stacjonar-
nej oraz mobilnej. W obu przypadkach obsługa oprogramowa-
nia odbywa się w języku polskim.

Zastosowane rozwiązania umożliwiają wykorzystanie do trzech 
detektorów w jednym aparacie (2 bezprzewodowe oraz 1 prze-
wodowy), co przyspiesza i  ułatwia współpracę z  pacjentem. 
Wierzymy, że nowy produkt Rayence spotka się z ciepłym przy-
jęciem przez wymagający polski rynek, a grono zadowolonych 
klientów �rmy Consultronix znacznie się powiększy. W celu uzy-
skania bardziej szczegółowych informacji prosimy o  kontakt 
z działem handlowym.

Przemysław Piątek
ppiatek@cxsa.pl
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PET - podstawy działania
W ostatnim czasie tematem medycznym numer jeden w Polsce 
jest diagnostyka onkologiczna. Szczególne emocje wśród leka-
rzy i  pacjentów wywołują wypowiedzi dotyczące zaawansowa-
nych metod diagnostycznych, takich jak PET, bowiem dostępność 
do możliwości diagnozy w naszym kraju jest ciągle bardzo ogra-
niczona. Z jednej strony, jest to związane z brakiem strategii i prze-
myślanych lokalizacji aparatów, a przez to utrudniony dostęp do 
samych urządzeń, zaś z drugiej, tak jak w przypadku całej służby 
zdrowia, złego systemu �nansowania. Jednak widząc na horyzon-
cie latarnie z wielkim światłem zmian, pragnąłbym nieco przybli-
żyć podstawy działania oraz możliwości przywołanej metody dia-
gnostycznej.

Pozytonowa tomogra�a emisyjna (PET) jest techniką obrazo-
wania, w której obserwujemy alokację radionuklidu emitującego 
pozytony, ściślej mówiąc rejestrując promieniowanie gamma po-
chodzące z rozpadu β+. Polega on na zamianie protonu w neu-
tron w  jądrze nuklidu promieniotwórczego. W  rozpadzie tym, 
liczba atomowa Z powstałego jądra zmniejsza się o jeden, a liczba 
masowa A  nie ulega zmianie. W  rozpadzie promieniotwórczym 
β+ ulegające przemianie jądro emituje dwie cząsteczki tj. pozyton 
e+ i neutrino elektronowe νe.

Radiofarmaceutyki są przed badaniem wstrzykiwane do organi-
zmu. Mogą być wykorzystane do śledzenia zmian procesów za-
równo biochemicznych, jak i  �zjologicznych in vivo (wykazano 
w badaniach półilościowych, iż różne typy nowotworów mają inne 
tempa przechwytywania znacznika FDG). Najpowszechniejsze ra-
dionuklidy (radiofarmaceutyki, znaczniki pozytonowe, etc.) to wę-
giel 11C, azot 13N, tlen 15O i �uor 18F. Należą one do szczególnie 
ważnych pierwiastków w procesach metabolicznych organizmu. 
Wymienione izotopy nazywane są znacznikami organicznymi, ze 
względu na rolę biomolekuł, do których są przyłączone. Drugą 
grupę stanowią znaczniki nieorganiczne, jednak ich rola jest zni-
koma, ze względu na słabą dostępność oraz niższe możliwości 
diagnostyczne.

Jednak skąd de facto biorą się radionuklidy? Związki te są sub-
stancjami powstałymi z  połączenia dwóch ważnych składników 
- ligandu oraz radioizotopu. Ligand to związek chemiczny wyka-
zujący powinowactwo do gromadzenia się w obrazowanym na-
rządzie czy tkance. Jest on nośnikiem, do którego przyłączony jest 
radioizotop i  dzięki któremu jest on dostarczony do odpowied-
niego miejsca w organizmie. Ligand dobiera się w oparciu o zna-
jomość funkcji pełnionych przez daną tkankę. Ligandy są w niej 
wychwytywane, metabolizowane lub uczestniczą tam w �zjolo-
gicznych procesach.

Najszerzej stosowanym znacznikiem w onkologii jest 18F-�uoro-
deoksyglukoza (18F-FDG), ze względu na najdłuższy czas poło-
wicznego rozpadu 18F oraz niską energię tego procesu. Związek 

ten jest stosunkowo łatwy do zsyntetyzowania, równocześnie 
posiada wysoką wydajność radiochemiczną. FDG jest analogiem 
glukozy, a więc tak samo jak ona, bardzo łatwo przechodzi przez 
błonę komórkową. Wewnątrz błony glukoza ulega przekształce-
niu pod wpływem heksokinazy do glukozo-6-fosforanu, a następ-
nie związek ten zostaje przekształcony w  procesie glikolizy do 
glikogenu i dalej jest metabolizowany do CO2 i wody, a następnie 
usuwany na zewnątrz komórki. FDG pod wpływem heksokina-
zy ulega przekształceniu do FDG-6-P, a przez to nie zostaje pod-
dane działaniu glikolizy. Powstały związek jest zbyt polarny, aby 
móc przedostać się na zewnątrz komórki - jest swoistą pułapką 
metaboliczną. To sprawia, że doskonale nadaje się do wykorzy-
stania jako wskaźnik wchłaniania glukozy. To interesujące, ponie-
waż w onkologii dzielące się komórki nowotworowe mają wyższe 
niż średnie tempo metabolizmu glukozy. Inne znaczniki to m.in.  
11C-metionina, która również jest stosowana w onkologii, gdzie 
działa jako marker dla syntezy białka. PET ma również zastosowa-
nie w kardiologii, gdzie 13N-NH3 jest wykorzystywany jako znacz-
nik do perfuzji. Przy użyciu znaczników 13N-NH3 i 18F-FDG skany 
pacjenta są interpretowane łącznie. Pozwala to na odróżnienie od 
siebie obszarów serca o różnym poziomie ukrwienia. Informacje 
te są bardzo przydatne do oceny uszkodzenia mięśnia sercowe-
go oraz identy�kacji pacjentów do operacji wszczepienia by-pas-
sów. W neurologii PET jest w szczególności wykorzystywany do 
diagnozowania ciężkiej padaczki ogniskowej, w której może być 
używany w  połączeniu z  obrazowaniem za pomocą rezonansu 
magnetycznego (PET/MR).

Poniżej w tabeli zostały zebrane najczęściej wykorzystywane ra-
diofarmaceutyki w metodzie PET.

Po iniekcji radionuklidu, pacjenta umieszcza się na specjalnym 
stole, który wprowadzany jest do gantry aparatu, tak aby obszar 
badania znalazł się w polu widzenia (FOV). W gantry znajdują się 
detektory, które umożliwiając rejestrację padających promieni 
gamma. W trakcie zachodzącego procesu izotop promieniotwór-
czy rozpada się, emitując pozytony (tzw. antyelektrony, które ob-
darzone są ładunkiem dodatnim, o masie równej masie elektro-
nu), które pokonują niewielki odcinek wewnątrz ciała, wynoszący 

Piotr Wawrzyńczyk
pwawrzynczyk@cxsa.pl

Izotop Nośnik
Proces �zjologiczny 

lub funkcja
Zastosowanie

11C metionina synteza protein Onkologia

11C �umazenil
antagonista receptora 

benzodiazepiny
Epilepsja

11C raklopryd agonista receptora D2 Zaburzenia ruchowe

13N amoniak perfuzja krwi
Perfuzja mięśnia serco-

wego

15O
dwutlenek 

węgla
perfuzja krwi

Badania aktywności 
mózgu

15O woda perfuzja krwi
Badania aktywności 

mózgu

18F
�uoro-de-

oksy-glukoza
metabolizm glukozy

Onkologia, neurologia, 
kardiologia

18F jon �uorkowy metabolizm kości Onkologia

18F
�uoro-mizoni-

dazole
niedotlenienie

Onkologia - odpowiedź 
na radioterapię
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ok. 1 mm. W trakcie „podróży” pozytonu przez ludzkie tkanki ob-
serwujemy zmniejszenie ich energii kinetycznej, głównie poprzez 
przyciąganie Coulomba z przeciwnie naładowanymi elektronami. 
Spowodowane jest to faktem, iż pozyton i elektron mają tą samą 
masę, jednak przez większą ilość elektronów napotkanych na swej 
drodze pozyton ulega większym odchyleniom od właściwej tra-
jektorii, wskutek oddziaływań Coulombowskich. Wydłużeniu ule-
ga optymalna droga przejścia przez tkankę, w trakcie której pozy-
ton traci część energii kinetycznej. Jednak nic w naturze nie dzieje 
się bez przyczyny. W wyniku zmniejszania się energii kinetycznej, 
wzrasta energia termiczna. Po osiągnięciu maksymalnej wartości 
dochodzi do zderzenia z elektronem, czyli anihilacji, w trakcie któ-
rej powstają fotony niosące energię 511 keV. Oddalają się one od 
siebie w przeciwnych kierunkach (pod kątem 180°). Właśnie te fo-
tony są wykrywane przez detektory. Każdy z nich generuje impuls 
elektryczny w momencie padającego fotonu. Następnie impulsy 
te, są łączone w obwód i jeśli pokrywają się w tym samym, krótkim 
oknie czasowym to są uważane za koincydentalne. Koincydencji 
jest przydzielona tzw. linia odpowiedzi (LOR – line of response) 
łączącego dwa odpowiednie czujniki detektora, na które padają 
fotony. W  ten sposób uzyskuje się dane położenia z  wykrytego 
promieniowania, bez konieczności �zycznego kolimatora. LOR 
jest również znany pod pojęciem elektronicznej kolimacji, która 
ma dwie główne zalety w stosunku do �zycznej kolimacji - popra-
wia czułość oraz daje lepszą jednorodność

Wyróżniamy cztery kategorie koincydencji: prawdziwa, rozpro-
szona, losowa i wielokrotna. Koincydencja prawdziwa występuje 
wówczas, gdy dwa fotony oddalają się od siebie pod kątem 180° 
oraz gdy ich wykrycie przez detektory następuje w tym samym 
czasie. O rozproszonej mówimy w sytuacji, gdy w następstwie ani-
hilacji jeden z fotonów ulega rozproszeniu Comptona, czego efek-
tem jest błędna linia LOR, a tym samym oddalanie się od siebie 
fotonów pod znacznie mniejszym kątem niż 180°. Koincydencja 
losowa to taka, podczas której rejestrujemy fotony padające na 
elementy detektora ustawione względem siebie pod kątem 180°, 
a  więc zgodnie z  LOR, jednak pochodzą z  dwóch różnych pro-
cesów anihilacji. W procesie tym obserwujemy jednak znaczący 
wzrost szumu sygnału, w porównaniu do właściwej pary fotonów. 
Koincydencja wielokrotna występuje wówczas, jeśli w tym samym 
oknie czasowym zarejestrujemy więcej, niż jedną parę fotonów.

Jak w każdym aparacie diagnostycznym najważniejszym elemen-
tem jest detektor, a dokładniej jego konstrukcja. W warstwie scyn-
tylacyjnej każdego detektora zachodzi proces konwersji fotonów 
o wysokiej energii w światło widzialne, składający się z następu-
jących etapów:

1. Foton padający na warstwę scyntylatora tworzy energetyczny 
elektron przez rozproszenie Comptona, albo też poprzez ab-
sorpcję sygnału fotoelektrycznego

2. Elektron przechodzący przez scyntylator traci energię i  wzbu-
dza inne elektrony (wybija na inny poziom energii)

3. Wzbudzone elektrony powracają z powrotem do stanu podsta-
wowego, wydzielając światło

W detektorze posiadającym warstwę scyntylacyjną jest ona sprzę-
żona optycznie z fotopowielaczami (PMT - photomultiplier), które 
generują sygnał elektryczny w odpowiedzi na fotony padające na 
powierzchnię detektora. Występuje kilka rodzajów scyntylatorów 
stosowanych w tomografach PET. Ich główne parametry przed-
stawia poniższa tabela:

Najważniejsze cechy dobrego scyntylatora to:
- duża wartość efektywnej liczby atomowej Z
- padające promieniowanie gamma powinno generować znaczną 

ilość fotonów na warstwie scyntylacyjnej
- scyntylator powinien mieć niski współczynnik absorpcji własnej
- scyntylator powinien posiadać współczynnik załamania światła 

zbliżony do szkła, w celu poprawy sprzężenia optycznego mię-
dzy scyntylatorem i PMT

- scyntylator powinien mieć krótki czas zaniku

Po zarejestrowaniu sygnału następuje jego rekonstrukcja. W przy-
padku rekonstrukcji 2D najpopularniejsze to projekcja wsteczna 
(FBP), której minusem jest wzmocnienie szumu sygnału. Dla po-
prawy jakości sygnału 2D stosuje się algorytm OSEM (Ordered 
Subsets – Expectation Maximisation), który powoduje zmianę 
stosunku sygnału do szumu w technice FBP. W przypadku rekon-
strukcji 3D najczęściej stosuje się technikę reprojekcji i  �ltracji 
wstecznej (3D-RP). Oczywiście nadal stosowane są metody wy-
korzystujące transformaty Fouriera, będącej rekonstruktorem 2D, 
a następnie wykorzystuje się algorytmy rekonstrukcji 3D. Jednak 
tak powstały obraz niesie informację odnośnie rozkładu pochod-
nej glukozy z radiofarmaceutykiem, bez informacji o  dokładnej 
lokalizacji. W tym celu w medycynie stosuje się hybrydy PET z to-
mografem komputerowym oraz rezonansem magnetycznym. 
W dzisiejszych czasach urządzenia te są już zabudowane w jed-
nym gantry, co daje o wiele dokładniejsze pomiary i nie pojawiają 
się już błędy powstałe wskutek przerwy czasowej pomiędzy ska-
nem PET, a skanem CT czy MR.

Firma Consultronix posiada w swojej ofercie najnowocześniejsze 
aparaty PET/CT i  jedyny dostępny na rynku PET/MR w  jednym 
gantry. W przypadku zainteresowania tego typu urządzeniem za-
praszamy do kontaktu.

Parametr BGO GSO LSO
Z efektywne 74.2 58.6 65.5

Czas zaniku [ns] 300 60 40
Współczynnik załamania 2.14 1.91 1.82

Gęstość [g/cm2] 7.13 6.7 7.4
Średnia droga swobodna [cm] 1.05 1.43 1.16

Higroskopijność - - -

Ryc. 1. Schematy koincydencji: rozproszonej (A), losowej (B) i prawdziwej (C)

A B C

Wykaz bibliogra�i dostępny 
na stronie www.cxnews.pl
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Prezentacje DEMO
śródoperacyjnych aparatów RTG

Rozważając zakup nowego śródoperacyjnego aparatu RTG 
przeglądamy broszury i foldery, rozmawiamy z przedstawiciela-
mi wielu producentów, czy też zasięgamy opinii użytkowników 
w  innych placówkach. Jednak doświadczenie podpowiada, że 
nic nie zastąpi możliwości przetestowania aparatu we własnym 
ośrodku. Jest dla nas niezwykle ważne, abyście mogli Państwo 
poznać nasze urządzenia w praktyce, czyli codziennym użytko-
waniu. Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom 
�rma Consultronix daje możliwość wypróbowania podczas pre-
zentacji jednego z dwóch śródoperacyjnych aparatów RTG z ro-
dziny ARCADIS - ARCADIS Varic i ARCADIS Avantic.

Pierwsze z  urządzeń - ARCADIS Varic dedykowane jest głów-
nie do zabiegów ortopedycznych oraz chirurgii ogólnej. Spo-
śród jego licznych zalet warto wymienić niewielki ciężar zespo-
łu ramienia C, kompaktowość oraz doskonałą jakość obrazu, 
którą zapewnia przetwornik o  rozdzielczości 1024x1024 pik-

seli. Z  kolei ARCADIS Avantic to model bardziej zaawansowa-
ny, przeznaczony głównie do zabiegów chirurgii naczyniowej. 
Jego niewątpliwym atutem jest okazałych rozmiarów wzmac-
niacz obrazu (13”) z wyjmowaną kratką przeciwroproszeniową, 
jak również duża moc generatora, która umożliwia pracę z wy-
sokim prądem. Listę zalet uzupełnia również lampa z obrotową 
anodą posiadająca dużą pojemność cieplną, co znacznie wy-
dłuża czas pracy, nim urządzenie ulegnie przegrzaniu.

Obsługa obu aparatów nie nastręcza wielkich trudności. Oczy-
wiście, podczas prezentacji możecie Państwo liczyć na niezbęd-
ne szkolenie, a także asystę przy pierwszych zabiegach. Dodat-
kowo możecie Państwo przekonać się, jak aparat sprawdzi się 
w waszej placówce oraz odnaleźć odpowiedzi na najważniejsze 
pytania:
• jakie procedury będą mogli przeprowadzić Państwa lekarze?
• czy aparat dobrze sprawdzi się na sali operacyjnej?
• czy pogodzimy jego pracę ze stołem operacyjnym?
• czy obsługiwanie aparatu jest wystarczająco intuicyjne?
• czy można odpowiednio udokumentować przeprowadzone 

procedury?

Jesteśmy absolutnie przekonani o  olbrzymiej funkcjonalności 
i  niezawodności aparatów ARCADIS, które na pewno znajdą 
swoje zastosowanie w niejednym gabinecie i sali operacyjnej. 
A  dzięki Consultronix i  naszej trosce o  klienta macie Państwo 
niepowtarzalną okazję sami się o  tym przekonać przed zaku-
pem.

Krzysztof Czepirski  
kczepirski@cxsa.pl

Fot. 1. ARCADIS Varic firmy Siemens

Fot. 2. Zdjęcia RTG wykonane za pomocą aparatu ARCADIS Varic (A, B, C) i ARCADIS Avantic (D, E, F)

A B C

D E F
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Granice
Była taka anegdota. Za głębokiej komuny na placu Czerwonym 
w  Moskwie zatrzymano człowieka, który rozrzucał ulotki. 
Zatrzymano go i zaczęto się uganiać za unoszonymi przez wiatr 
ulotkami. Jakie było ich (zatrzymujących) zdziwienie kiedy się 
okazało, że nie ma na nich żadnego tekstu. Pytają: „czemu tu nic 
nie jest napisane?” A zatrzymany odpowiada : „a po co pisać jak 
wszystko jasne?”.

Co by nie powiedzieć autor (?) ulotek liczył na inteligencję od-
biorców. Kiedyś zapytano mnie co to jest inteligentny dowcip. 
Zastanowiłem się. I  odpowiedziałem: „inteligentny dowcip to 
dowcip, który powstaje w głowie widza”. Opowiedziałem kiedyś 
o tym mojemu przyjacielowi architektowi. Bardzo mu się ta de-
�nicja spodobała. I  nawet odpowiadając na podobne pytanie 
o architekturze powiedział: „inteligentna architektura to archi-
tektura, która powstaje w głowie”. „W głowie widza” – dopowie-
działem i nagle zdałem sobie sprawę, że niekoniecznie. W ogóle 
w  głowie. Przynajmniej jeśli chodzi o  dowcip. Za architekturę 

nie ręczę. Ostatnio żarty, które do mnie docierają zewsząd spra-
wiają wrażenie jakby powstawały poza głową.

Dzisiejszy mój felietonik nie jest jakoś przesadnie wesoły, ale 
wynika to z  faktu, że piszę go tuż po wypadkach paryskich. 
W związku z nimi zaproszono mnie do jednej z telewizji na, jak 
się wyrażono, dyskusję o granicach satyry. Z powodu choroby 
nie mogłem w  niej uczestniczyć, ale zacząłem się nad tema-
tem zastanawiać. Czy inteligentna satyra może kogoś obrazić? 
Nie. Ten bowiem, który mógłby się obrazić (nie wyczuwając, że 
to żart) jej nie zrozumie. A  tych którzy zrozumieli będzie żart 
wyłącznie bawić. W  pogoni za kasą czyli oglądalnością, czy-
talnością i  innymi „ściami” powstają żarty coraz prostsze, a na-
wet chamskie. I tu jawi mi się granica satyry. Satyra nie jest dla 
wszystkich. Dla rozumnych posiadających poczucie humoru. 
A jeśli ten felietonik kogoś obraża to proszę przeczytać co po-
niżej: „podobieństwo do osób lub zjawisk istniejących w rzeczy-
wistości jest zupełnie przypadkowe”. „I na zdrowie!”

Krzysztof Piasecki
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Wakacje wczoraj i dziś
Narzekanie na warunki w jakich dzisiaj żyjemy jest dość po-
wszechne, ale chyba nieuzasadnione. Można by przytoczyć 
setki przykładów na które powołują się ci narzekający, że 
dawniej było lepiej, bo wielu prostych ludzi, robotników, mo-
gło wyjechać na wczasy pracownicze w  różnych ośrodkach 
kraju, czasem nawet do niektórych państwach ludowej de-
mokracji i prawie za darmo spędzić w atrakcyjnych uzdrowi-
skach dwa tygodnie urlopu. Dziś jest inaczej. Domy wczaso-
we popadły w ruinę, a państwowy program wczasów został 
zlikwidowany.

Zmiany jakie nastąpiły po 1989 r. polegały przede wszystkim 
na tym, że otworzono granice i pozwolono tym, których na 
to stać, wyjeżdżać na odpoczynek, na urlop, na wczasy, gdzie 
tylko zechcą, tam, gdzie mogą poznać świat i  jego atrakcje, 
gdzie mogą zrealizować swoje marzenia. Tylko tyle i aż tyle.

Polacy zawsze byli zamiłowanymi podróżnikami. To dobrze, 
bo poznawanie świata, w całym jego kolorycie ubogaca, po-
szerza horyzonty myślenia, uczy szacunku dla innych kul-
tur, innych wizji świata, pozwala na konfrontację osobistych 
przekonań z  tymi, którzy widzą to inaczej. Mówiąc bardzo 
prosto, podróże kształcą.

Nie wszystkich na to stać. To prawda, ale przynajmniej każdy 
ma taką możliwość, bo nie jest zamknięty w klatce, zarezer-
wowanej dla tych, którzy opowiadają się tylko za swoją wizją 
świata i człowieka. To tylko tyle i aż tyle.

Kraków, dnia 13 lutego 2015 r.

ks. bp Tadeusz Pieronek

Podróże kształcą...
W ubiegłym tygodniu leciałem gdzieś daleko, a że najwygod-
niej było przez Moskwę, wybrałem połączenie Aeroflotem.

Jak się okazało podróżowaliśmy w towarzystwie szefa OPZZ 
Jana Guza, znanego ostatnio z  podgrzewania atmosfery 
strajków górniczych. Otóż Pan Guz, wraz z  przybocznym 
udawali się „do Moskwy po instrukcje i  pieniądze”, jak ko-
mentowali to inni pasażerowie, a co pana Guza wyprowadza-
ło z równowagi.

Aby przypomnieć sobie bukwy, zabrałem się za przeglądanie 
magazynu pokładowego Aeroflotu. Natrafiłem tam na dość 
neutralną informację o pojawieniu się w ich flocie dwóch no-
wych samolotów Suchoj 100. Najciekawszego dowiedziałem 
się jednak po chwili. Otóż nadano tym samolotom imiona 
jakichś wybitnych pilotów radzieckich, informując równo-
cześnie, że obaj posiadali tytuły przodownika pracy socjali-
stycznej, bohatera Sowietskowo Sajuza i ordery Lenina. Moje 
zdumienie przeszło w konstatację, że tam niestety niewiele 
się zmieniło. Myślimy, że przez ostatnie 25 lat Rosja powo-
li upodabniała się do demokracji europejskich, tymczasem 
ponad 80% poparcie dla działań Putina, ogólna zgoda spo-
łeczna na „obronę” ludności rosyjskojęzycznej, gdziekolwiek 
by ona mieszkała, przekonuje, że Rosjanie mentalnie nadal 
pozostali homo sowieticus. Sankcje zachodu tylko utrwalają 
w  nich syndrom oblężonej twierdzy, a  propaganda Kremla 
podgrzewa wojownicze nastroje, co obrazuje ostatni sondaż 

Centrum Lewandy,  wg którego 68% Rosjan  uważa zagroże-
nie wojną z zachodem za realne, a aż 82% jest przekonana, że 
ich armia jest zdolna do odparcia wszelkiej agresji.

Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale wydaje mi 
się wielce prawdopodobne, że cała afera z  Wikileaks była 
doskonale zaplanowaną i przeprowadzoną akcją KGB / GRU. 
Świat ekscytował się tym, co który ambasador powiedział na 
temat Anglii, Francji, USA, oraz jaka była opinia Watykanu na 
temat Państwa Islamskiego. Tymczasem, w  milionach prze-
kazanych przez Snowdena dokumentów, istotne były te, 
zapewne zresztą nieupublicznione, które mówiły o ewentu-
alnej reakcji państw NATO na agresywne poczynania Rosji. 
Po dokładnej analizie tych dokumentów, Putin bez żadnego 
ryzyka, mógł zająć Krym, wzniecić wojnę na Ukrainie oraz 
bezczelnie wmawiać światu, że armię ukraińską pokonali ra-
dośni traktorzyści.

Ciekawe, czy naszych dzielnych traktorzystów protestują-
cych w Warszawie (każdy traktor jest wart 350 tysięcy zł) łą-
czy coś z traktorzystami z Doniecka?

Ciekawe też, czy pana Izdebskiego, naszego naczelnego 
traktorzystę, będzie można spotkać w  najbliższym czasie 
w samolocie do Moskwy?

Krzysztof Smolarski
ksmolarski@cxsa.pl
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Krzyżówka
z Focus Fashion

Poziomo:

1. 1/10 grama; 5. lubuje się np. w starych księgach;

9. befsztyk z  surowizny; 10. narzeczona kocura; 

11.  idzie na przedzie; 13. wybrzeże morskie o po-

strzępionej linii brzegowej; 15. dobrze gdy starszy 

od siostry; 16. chemik oznacza zawartość wody 

w związkach organicznych i nieorganicznych;18. za-

głębie węgla brunatnego w  Jeleniogórskiem; 

19. pomocnica szczotki; 21. wysmażone na masę 

węgierki; 22. góralskie sanki do babskich zawodów; 

24. technik to wie: element służący do prowadze-

nia; 26. mięsny zawijas; 27. Bikini; 29. umowa mię-

dzy papieżem, a państwem; 31. pielęgnowana na 

boisku; 32. do tego dąży narkoman; 33. facet, który 

drze się; 34. miłośnica

Pionowo:

1. entuzjastyczna pieśń pochwalna; 2. zapomniany 

instrument muzyczny; 3. nie przyszła do Mahometa

4. przed dopełniaczem; 5. Ghandi; 6. wiosenna 

w polu; 7. ciągnie wilka do lasu; 8. swarliwa mał-

żonka Sokratesa; 12. Jagiełło; 14. zajmuje się zbie-

raniem szmat, gałganów...; 15. manifestacyjna po-

bożność

17. zahamowuje krwawienie; 20. tam kupisz tuczą-

ce pyszności; 21. każdy ma swój koniec; 23. garso-

niera niebezpiecznego przestępcy; 24. nie wytrzy-

muje bez papierosa; 25. nie da psa / stan w USA; 

28. taki dolar w dawnej Polsce; 29. część ciała do 

zginania; 30. z wisienką

Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcami z numeru CX News 4/50/2014 są: Pani Bogna Stępień, Pani Marta Grabowska oraz Pan 
Józef Je�mik. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
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Litery z oznaczonych na pomarańczowo pól stanowią rozwiązanie krzyżówki. Rozwiązania 
należy przesyłać mailowo, na adres: redakcja@cxnews.pl. Osoba, która jako pierwsza prześle 
poprawne rozwiązanie krzyżówki otrzyma nagrodę w postaci torby Björn Borg, którą ufun-
dowała �rma Focus Fashion.
Natomiast wszyscy czytelnicy CX News otrzymują rabat 10% na hasło: CONSULTRONIX do 
wykorzystania w trakcie realizacji zamówienia na www.sklep.focusfashion.pl.
Zapraszamy do zabawy!
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Haiku
Godny podziwu 
Ten kto nie pomyśli: „Życie mija” 
Widząc błyskawice 
(Bashō, tłum. Czesław Miłosz)

Wielce Szanowni Państwo!

W  jednym z  felietonów opisałem jak ród Tokugawa obdaro-
wał Japonię pokojem po ośmiuset latach wojny domowej, po 
czym przekształcił kraj w odcięty od świata feudalny skansen, 
byle utrzymać się u  władzy. Wszystko co napisałem to praw-
da, tyle że nie cała… A podobno pół prawdy to dwa kłamstwa! 
Zatem, powodowany troską o  wiarygodność CX News, posta-
nowiłem opowiedzieć nieco więcej o okresie Edo1, jak go zwą 
Japończycy.

Wraz z nastaniem pokoju zniknęły dzielące cesarstwo granice 
między skłóconymi prowincjami, zaś sprawowanie centralnej 
władzy wymagało od bakufu2 utrzymania sprawnej sieci dróg. 
Nagle okazało się, że po raz pierwszy od setek lat można wy-
godnie i  bezpiecznie podróżować po całym kraju. To wywo-
łało boom turystyczny. Nie przesadzam! Ci, których było na 
to stać, wręcz obsesyjnie zaczęli odwiedzać słynne świątynie, 
miasta, zamki, ogrody i urokliwe cuda natury. Kiedy zaś jeden 
z  pielgrzymów wydał drukiem wspomnienia z  peregrynacji, 
naprawdę zaczęło się dziać! Mniej zamożni okazali się równie 
ciekawi świata i książka stała się bestsellerem. Zapoczątkowało 
to rozkwit powieści podróżniczej, w ślad za nią poszły inne ga-
tunki literatury, dramat, teatr kabuki, malarstwo, tłumaczono 
też zachodnie rozprawy naukowe, podręczniki medycyny… 
To była istna eksplozja nauki, kultury i  sztuki, która ukształto-
wała Japonię jaką znamy dzisiaj. Największym wszak uznaniem 
cieszyła się wówczas poezja haiku, której twórcą i niekwestio-
nowanym mistrzem był Matsuo Bashō, wynosząc ją na nieby-
wały poziom artystyczny i  intelektualny. Najzagorzalsi adepci 
spędzali życie przemierzając dzikie ostępy3 w poszukiwaniu na-
tchnienia, zaś wśród ludzi wykształconych układanie haiku było 
trendy. I stała się rzecz niesłychana: niczym grzyby po deszczu, 
zaczęły powstawać kluby poetyckie. W dodatku, o zgrozo, ega-
litarne – mógł do nich należeć każdy! Do rozwiązania pozostała 
jedynie paląca kwestia pogodzenia owego egalitaryzmu ze spe-
cy�cznym savoir vivre. Wszak człek niskiego stanu - pod groźbą 
dekapitacji - winien zwracać się do samuraja na kolanach, z czo-
łem przy ziemi. Znaleziono rozwiązanie genialnie proste: anoni-
mowość. Posługujący się wyłącznie pseudonimami klubowicze, 
mogli bez przeszkód czytywać swoje utwory i wieść niczym nie-
skrępowane dysputy przy literackiej sake.

Wraz z  nastaniem pokoju samuraje przypomnieli sobie, że 
mają honor i zasady. Poważnie! W czasie wojen nikt sobie taki-
mi głupstwami nie zawracał głowy, teraz jednak stały się waż-

nym elementem grupowej tożsamości. Spisano więc szczegó-
łowe zasady etyki, zachowania, noszenia oraz używania broni. 
Następnie, z błogosławieństwem shōguna4, wydano je drukiem 
pod nazwą Bushi-dō5 i pieczołowicie przestrzegano. Literatura 
epoki utrwaliła zaś ów etos „szlachetnego samuraja”, który na 
Zachód dotarł wraz z �lmami mistrza Kurosawy. W niczym nie 
mogło to jednak zmienić faktu, że:

W czas pokoju bushi6 się nudzą, to ogólnie znana rzecz.
Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się […]

Wybaczcie Starsi Panowie, nie mogłem się powstrzymać… O ile 
bowiem szczęściarzom służącym w  policji tra�ała się czasem 
gratka wyprucia �aków jakiemuś bandziorowi, o tyle większość 
samurajów dobywała miecza wyłącznie po to, by go wyczyścić. 
Dla elitarnych wojowników poświęcających życie na przygoto-
wanie się do walki musiało to być mocno frustrujące, zaś ludzie 
sfrustrowani robią się nerwowi. Nie zdziwi Was zatem, że w kra-
ju wybuchła istna pandemia pojedynków. Najsłynniejszym 
z  owych frustratów był bez cienia wątpliwości Miyamoto 
Musashi, postać absolutnie nietuzinkowa. Pełnoletność osią-
gnął w roku bitwy pod Sekigaharą, w której zresztą wziął udział, 
tyle że po niewłaściwej stronie. Kiedy kurz bitewny opadł, zaś 
jego świat się zawalił, wybrał życie rōnina7 i  nigdy nie złożył 
przysięgi wierności żadnemu panu. Był abnegatem, toteż na 
tle zazwyczaj bardzo schludnych samurajów wyglądał niczym 
kocmołuch. Niewiele też robił sobie z  konwenansów: potra�ł 
nawet spóźniać się na pojedynki, co wedle Bushidō było gru-
bym despektem. Interesowało go tylko doskonalenie umie-
jętności i  szukanie okazji do pojedynków. Stoczył ich ponad 
sześćdziesiąt (udokumentowanych) żadnego nie przegrywa-
jąc. Pierwszy przytra�ł mu się w  wieku lat trzynastu(!), zaś do 
najsłynniejszego wyzwał go niejaki Sasaki Kojirō, inny orygi-
nał, posługujący się mieczem długim niczym Zerwikaptur imć 
Podbipięty. Musashi stanął do walki, spóźniwszy się o  dwie 
- trzy godzinki, uzbrojony w równie długi bokutō - drewniany 
miecz ćwiczebny, który nocą wystrugał był sobie z wiosła łodzi 
i  zabił przeciwnika ciosem w głowę. Po tym starciu pojedynki 
mu zbrzydły i  poświęcił się pracy na niwie edukacji. Stworzył 
własny styl walki dwoma mieczami8, który opisał w  Gorin-no 
Sho (Księga pięciu kręgów), został też założycielem i pierwszym 
mistrzem istniejącej do dzisiaj szkoły szermierki.

Tak, tak Moiściewy! Niezależnie od terminów i  szerokości 
geogra�cznej, ludzie zawsze znajdą swoje enklawy wolności. 
Zaszywając się w  leśnej głuszy, klubach poezji, czy sztukach 
walki potra�ą przetrwać każdy reżim, a kiedy nadejdzie właści-
wa chwila nieźle mu dokopać. I to jest w dechę!

Życzę Państwu Wesołych Świąt i wszystkiego co najlepsze.
ZM

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl

Wykaz bibliogra�i dostępny 
na stronie www.cxnews.pl
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Szkolenia
harmonogram*

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

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne

21.03.2015 OCT dr n. med. Joanna Gołębiewska

28.03.2015 Lasery w okulistyce dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

25.04.2015 Dermatoskopia i Wideodermatoskopia dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

26.04.2015 Trichoskopia lek. med. Katarzyna Podolec
lek. med. Magdalena Pirowska

14.03.2015 Dermatoskopia dla zaawansowanych dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

CKRAKÓW  - ONSULTRONIX, RACŁAWICKA 58

09.05.2015 OCT dr n. med. Joanna Gołębiewska

16.05.2015 Witreoliza lek. med. Andrzej Dmitriew

11.04.2015 OCT dr n. med. Joanna Gołębiewska

18.04.2015 Lasery w okulistyce dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

20.06.2015 Lasery w okulistyce dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

27.06.2015 OCT dr n. med. Joanna Gołębiewska

20.06.2015 Zaawansowany kurs Dermoskopii - szkolenie i warsztaty dr n. med. Monika Słowińska, 
dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

21.06.2015 Trichoskopia dr n. med. Monika Słowińska, 
dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

21.03.2015 Podstawowy kurs Dermoskopii - szkolenie i warsztaty dr n. med. Monika Słowińska, 
dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

22.03.2015 Zaawansowany kurs Dermoskopii - szkolenie i warsztaty dr n. med. Monika Słowińska, 
dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

GDAŃSK - HOTEL LIVAL, MŁODZIEŻY POLSKIEJ 10-12

WARSZAWA - SALE KONFERENCYJNE SZPITALA MSWIA, WOŁOSKA 137

13.06.2015

11.12.2015

12.12.2015

Lasery w okulistyce

Wetlab Fako

Wetlab Witrektomia

dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

dr n. med. Aleksandra Mikulska-Cholewa
dr n. med. Jacek Szendzielorz

prof. Robert Rejdak, prof. Anselm Jünemann

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl




