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zy Marks miał rację?
Żyjemy w dziwnym świecie. Z jednej strony od
najmłodszych lat wpajane są nam zasady, że należy zachowywać się przyzwoicie, Z drugiej strony, ci sami ludzie robią rzeczy niegodziwe, a wszystko dla naszego
“
dobra” lub przynajmniej w imię poprawności politycznej.
Wiadomo, że niskie podatki stymulują wzrost gospodarczy, a partie polityczne prześcigają się w udowadnianiu czegoś zupełnie przeciwnego.
Ekonomiści przekonują, że prosty system podatkowy
przeciwdziała aferom. Jednak kolejne rządy fundują
nam rozwiązania wymarzone dla aferzystów – np. różne stawki akcyzy na to samo paliwo.
Obecnie nikt nie sięga po władzę po to, aby naprawiać
Państwo, politycy zasłaniają się sondażami, które wyznaczają kierunek ich działania.
Aktualnym dzisiaj problemem jest horendalny przerost
personalny Telewizji Polskiej – za który wszyscy płacimy. Jednak gdy ktokolwiek próbuje ją zreformować,
podnosi się wielki krzyk” o abonament, a przecież tak
“
naprawdę nie o to chodzi.
Wiadomo, że prywatna służba zdrowia nie tylko się nie
zadłuża, ale przynosi zyski. Politycy jednak podnoszą

W numerze:
Finanse

str

2

str

6-7

Spectral OCT SLO

str

Dermatologia

str

Okulistyka
Radiologia
Urologia

Kàcik Pana Zbyszka

Szkolenia
Kultura

Podróże

4

8 - 12

str

13 - 15

str

17

str
str
str
str

raban, gdy próbuje się prywatyzować szpitale. Gotowi są wtedy
hojną ręką, po raz kolejny, wydać na ich oddłużenie miliardy
z publicznych pieniędzy.
Od dwudziestu lat żadna władza
nie odważyła się powiedzieć,
o tym, że użytkownicy ogródków działkowych, którzy za nie
nie zapłacili, nie mają do nich
żadnych praw. Ci Obywatele, według owych” sondaży,
“
stanowią aż dwumilionowy elektorat. Grupa ta rości
sobie prawo do kilku tysięcy hektarów państwowej ziemi, ale ponieważ zbliżają się wybory, nikt tej sprawy nie
rozwiąże.
Podążając tym tropem żadna też władza nie zrobiła nic,
by zwrócić zagrabione przez komunę majątki…
Można powiedzieć, że w naszym kraju trudne sprawy
zamiata się pod dywan”, a opinię publiczną kreują son“
daże.
Kto by pomyślał, że właśnie w tak przewrotny sposób,
po stu latach, zrealizuje się marzenie Marksa o władzy
ludu…
Krzysztof Smolarski
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FINANSE

Uproszczenie procedury akceptacji dla lekarza

Siemens Finance pozostaje liderem rynku
ﬁnansowania zakupów urządzeń medycznych
już od ponad dwóch lat. Utrzymanie pozycji lidera wymaga nieustannej innowacyjności
i elastyczności. Wyznaczanie nowych standardów jest zatem celem Siemens Finance i w zasadzie koniecznością.
Jednym z wielu niezwykle istotnych parametrów każdej transakcji jest czas jej zakończenia,
czyli czas od momentu, w którym lekarz
przedstawił swoje zamierzenia instytucji ﬁnansującej do chwili, w której może już cieszyć się
nowym sprzętem. Zmierzając do skracania
wspomnianego czasu, Siemens Finance postanowił w przypadku praktyk lekarskich oraz
spółek, w których występuje poręczenie leka-

rza zmniejszyć ilość wymaganych do oceny
transakcji dokumentów.
Do tej pory lekarz w procedurze akceptacyjnej
przedstawiał dyplom lekarski, potwierdzenie
uzyskania specjalizacji oraz prawo wykonywania zawodu. Ponadto wymagane były dokumenty rejestrowe praktyki lekarskiej. W nowej
procedurze dokumenty rejestrowe potrzebne
są nadal, natomiast ze wszystkich dokumentów potwierdzających zawód lekarza pozostało
tylko prawo wykonywania zawodu. Dokument ten posiada na podorędziu każdy lekarz i
zawiera on wszystkie niezbędne dla akceptacji
informacje.
Reasumując: lekarz przedstawia w transakcjach do 125 000 Euro (425 000 zł) zaangażo-

wania jedynie prawo wykonywania
zawodu oraz dokumenty rejestrowe praktyki lekarskiej. Tak zasadnicze zmniejszenie
Tomasz Kukulski
ilości wymaganych
dokumentów wpłynie pozytywnie na czas zakończenia transakcji.
Tym samym zwiększy się w istotnym stopniu
zadowolenie klientów–lekarzy i na pewno
przyspieszy również proces podejmowania
decyzji o dalszych zakupach nowoczesnego
sprzętu.
tomasz.kukulski@siemens.com

Nowy okres programowania Unii
Europejskiej daje
nowe możliwości
sięgania po dotacje
na rozwój działalności gospodarczej
Agnieszka Świtała
w różnych dzieaswitala@eurofin.pl
dzinach, w tym
w branży medycznej. Na lata 2007-2013 dla
każdego z 16 województw został utworzony
odrębny Regionalny Program Operacyjny
uwzględniający specyﬁczne potrzeby i uwarunkowania rozwojowe danego regionu, za pomocą którego można sięgać po dotacje unijne.
W tym artykule przedstawione zostaną możliwości uzyskania doﬁnansowania przez prywatne podmioty z branży medycznej prowadzące
swoją działalność na terenie województwa małopolskiego.
Małopolscy lekarze prowadzący prywatne
praktyki lekarskie mogą ubiegać się o doﬁnansowanie swoich inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A:
Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.
Wśród projektów, jakie mogą uzyskać wsparcie
ze środków Unii Europejskiej znajdują się projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność ﬁrmy, związane z unowocześnieniem sposobu jej działania oraz oferty poprzez m.in.
unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (wsparciem mogą zostać objęte
projekty obejmujące zakup nowoczesnego wyposażenia gabinetów).
Z punktu widzenia potencjalnego wnioskodawcy szczególnie istotne jest określenie rodzajów wydatków, jakie mogą być ponoszone w
ramach projektów składanych do MRPO. Są to
m.in.: zakup prawa własności gruntów ściśle

związanych z realizacją projektu do wysokości
10% całkowitych wydatków kwaliﬁkowanych
projektu, zakup prawa własności nieruchomości zabudowanej do 50% całkowitych wydatków kwaliﬁkowanych projektu pod warunkiem, że istnieje bezpośredni związek między
zakupem, a celami projektu, zakup robót, materiałów budowlanych, budowa, przebudowa
i remont budynków pod warunkiem, że działania te są niezbędnym elementem projektu,
a ich doﬁnansowanie nie przekroczy 50% całkowitych wydatków kwaliﬁkujących się do objęcia wsparciem, zakup nowych środków trwałych oraz ich instalacja i uruchomienie niezbędnych do realizacji projektu, zakup używanych środków trwałych oraz ich instalacja
i uruchomienie, pod określonymi warunkami,
zakup wartości niematerialnych i prawnych
polegających (m.in. licencje na programy komputerowe, wykonanie stron www).
Wnioskodawca może liczyć na 40% doﬁnansowania w przypadku projektów inwestycyjnych
mikro i małych przedsiębiorstw oraz 30% – dla
projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw. Pułap doﬁnansowania może zostać
podniesiony o 5 punktów procentowych dla
przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany
jest na terenie następujących powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego.
Dla mikroprzedsiębiorstw zostały określone
następujące limity wsparcia: minimalna kwota
dotacji wynosi 20 tys. zł, maksymalna kwota
dotacji wynosi 200 tys. zł. Dla małych przedsiębiorstw limity te są wyższe i wynoszą: minimalna kwota wsparcia – 100 tys. zł, maksymalna kwota wsparcia – 1 mln zł.
Projekty, które otrzymają doﬁnansowanie
w ramach MRPO wybierane będą w drodze
konkursu. Nabory do konkursów w ramach
omawianego działania będą przeprowadzone
w czerwcu 2008 roku dla ﬁrm małych (zatrud-

niających powyżej 10 osób) oraz we wrześniu
dla mikroprzędsiębiorstw (zatrudniających do
10 osób).
Warunki konkursowe obowiązujące w innych
województwach dostępne są na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw. Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółowymi warunkami konkursów prosimy o kontakt z naszą ﬁrmą.
Ponadto lekarze prowadzący działalność na obszarach wiejskich i zatrudniający poniżej 10
osób mają możliwość uzyskania doﬁnansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Warunkiem uzyskania
wsparcia jest utworzenie co najmniej 1 miejsca
pracy związanego z realizowanym projektem.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację
projektu nie może przekroczyć:
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• 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje
utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,

• 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje
utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc.

• 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje
utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy.
Wysokość doﬁnansowania wynosi w tym
Programie maksymalnie 50% kosztów kwaliﬁkowanych projektu.
Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą
ﬁrmą w zakresie przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej. Firma Euroﬁn - doradztwo i szkolenia sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi
doradcze z zakresu realizacji i rozliczania projektów współﬁnansowanych z funduszy unijnych. Szerokie grono naszych klientów obejmujące wielu lekarzy oraz szereg zrealizowanych z sukcesem projektów świadczą o wysokiej jakości naszych usług. Wiele informacji
o naszej ﬁrmie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.euroﬁn.pl,

OFERTA SPECJALNA

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
w CONSULTRONIX
do działu handlowego i serwisowego
na obszary zachodnio pomorskie,
pomorskie, kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie.

OFERUJEMY:
odpowiedzialną i ciekawą pracę
w młodym, dynamicznym zespole,
szkolenia krajowe i zagraniczne,
atrakcyjne wynagrodzenie.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
doświadczenia na podobnym
stanowisku, znajomości języka
angielskiego, dużej motywacji,
operatywności i zaangażowania,
umiejętności pracy w zespole,
dyspozycyjności, prawa jazdy kat. B,
umiejętności pracy z komputerem.
ODWIEDŹ NAS NA:
www.consultronix.pl/o-nas/kariera/
lub napisz
praca@consultronix.pl
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SPECTRAL OCT SLO
Spektralna koherentna tomografia optyczna Spectral OCT SLO

Jan Łabza
jlabza@consultronix.pl
Mimo, iż technologia koherentnej tomograﬁi optycznej OCT jest relatywnie młoda (pierwsze próby jej wykorzystania odbyły się w 1991 roku), to rosnące zapotrzebowanie na badania wewnętrznych struktur
dna oka spowodowały wytężone prace nad udoskonaleniem dotychczasowych skanerów OCT. Firma OTI – światowy producent m. in.
wysokiej klasy okulistycznych aparatów ultrasonograﬁcznych – wprowadziła w tym roku do swojej oferty spektralny skaner tomograﬁczny,
który jest następcą urządzenia działającego w technologii czasowej
(time domain OCT).
Urządzenie drugiej generacji Spectral OCT SLO jest kombinacją
optycznej tomograﬁi koherentnej OCT oraz konfokalnego skaningowego oalmoskopu laserowego SLO. Z olbrzymiej ilości funkcji
i możliwości aparatu postanowiłem przedstawić Państwu w punktach
te, które wydają mi się najważniejsze i wyróżniają aparat ﬁrmy OTI na
tle konkurencji:
1. OBRAZOWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM
Odwzorowanie obrazu SLO i OCT odbywa się z dokładnością co do
piksela. Obraz SLO dostarcza informację nt. siatkówki i pozwala na
swobodne pozycjonowanie skanów OCT w dowolnym położeniu dna
oka. W przeciwieństwie do innych systemów OCT SLO nie przeprowadza trójwymiarowej rekonstrukcji w celu ustalenia lokalizacji skanu OCT. Oprogramowanie umożliwia wyświetlenie sygnałów SLO
i OCT na wspólnym ekranie, co jest możliwe dzięki równoczesnej
rejestracji obu obrazów przy pomocy wspólnego układu optycznego
i wykorzystaniu wspólnego źródła światła.
2. OBRAZOWANIE SIATKÓWKI
Obrazy generowane przy pomocy OCT SLO mają wysoką rozdzielczość pozwalającą w przejrzysty sposób wyodrębnić wewnętrzne warstwy siatkówki, dzięki
temu możliwe stało się
wcześniejsze wykrycie
niewielkich patologii.
Zwiększona szybkość
skanowania pozwoliła
wyeliminować artefakty
związane z ruchem gałki
ocznej, co w znaczący
sposób ułatwia pracę operatorowi oraz zapewnia większy komfort badanemu. Dzięki wbudowanej funkcji 3D możliwe jest dokonanie
szybkiej analizy trójwymiarowej z wieloma funkcjami podglądu.
3. MAPA TOPOGRAFICZNA Z ANALIZĄ GRUBOŚCI SIATKÓWKI
W przypadku AMD oraz retinopatii cukrzycowej ważne jest monitorowanie zmian powstających na przestrzeni czasu.
OCT SLO automatycznie
śledzi wpływ podawanych
leków na wielkość zmiany
patologicznej oraz pozwala
na obrazowanie jej wewnętrznych struktur przy
pomocy trójwymiarowej
mapy topograﬁcznej.
.
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Oprogramowanie umożliwia porównanie wyników w celu zobrazowania regresji zmian patologicznych po zastosowaniu terapii lekowej.
Taki wynik można także nałożyć na obraz dna oka SLO pacjenta.
4. WCZESNE WYKRYCIE JASKRY PRZY POMOCY ANALIZY
GRUBOŚCI RNFL ORAZ ANALIZA TARCZY NERWU WZROKOWEGO
Duża dokładność badania przy
pomocy OCT SLO pozwala na
diagnozowanie jaskry we wczesnych jej stadiach.Wykorzystanie
obrazu SLO dna oka daje możliwość precyzyjnego obrysu nerwu
wzrokowego o średnicy 3.4 mm,
wokół którego odbywa się badanie. Oprogramowanie automatycznie śledzi położenie nerwu
wzrokowego niwelując w ten
sposób ruchy gałki ocznej i pacjenta. Bardzo ważnym elementem ułatwiającym pracę z wykorzystaniem OCT SLO jest normatywna baza
danych grubości RNFL.
5. MIKROPERYMETRIA
Opcjonalna mikroperymetria służy do precyzyjnej oceny zmian w polu niewielkiego obszaru siatkówki, co nie jest możliwe
przy wykorzystaniu tradycyjnego perymetru. Aby niewielki bodziec świetlny pokrywał się z odpowiadającym mu punktem siatkówki
wprowadzona została funkcja ciągłego śledzenia ruchów gałki ocznej (na podstawie analizy obrazu SLO).
Kombinacja topograﬁi trójwymiarowej i mikroperymetrii zapewnia
pełną korelację między stratami w widzeniu a zmianami strukturalnymi siatkówki.
Powyższe informacje są tylko wycinkiem możliwości najnowszego
urządzenia OCT SLO ﬁrmy OTI. Zainteresowanym szerszymi informacjami przedstawimy zarówno możliwości aparatu, jaki i fachowe
artykułu z prasy medycznej oraz oprogramowanie demonstracyjne
wyposażone w obszerną bazę przykładowych badań, utworzoną dzięki uprzejmości dotychczasowych użytkowników.
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Wspó łczesne możliwości zastosowania
optycznej koherentnej tomografii
we wczesnej diagnostyce jaskry
Wraz z szybkim rozwojem nowoczesnych,
okulistycznych technik obrazowania
w ostatnich latach, wczesna diagnostyka
jaskry zyskuje nowe narzędzia, pomocne
w rozpoznawaniu tej neuropatii. Jednym
z takich urządzeń jest optyczna koherentna tomograﬁa, na której znaczenie na tym
polu, a także możliwe przyszłe zastosowania, zwrócono uwagę już ponad 10 lat
temu1,2. Od tego czasu technika OCT stale
się rozwijała – poprawiono rozdzielczość
skanów oraz, co bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia – wprowadzono
normatywne bazy danych dla oceny parametrów warstwy włókien nerwowych
siatkówki3,4. Najistotniejszym jednak krokiem naprzód było skonstruowanie
i wprowadzenie do użytku aparatów OCT
z akwizycją obrazu opartą na tzw. domenie spektralnej czy fourierowskiej
(w przeciwieństwie do stosowanej do tej
pory domeny czasowej), gdzie ruchome
zwierciadła zostały zastąpione przez spektrometr, analizujący częstotliwości widma
światła. Aparaty te nazywane są przeważnie tomografami spektralnymi – SOCT.
Obrazy uzyskiwane przy ich pomocy charakteryzują się wyjątkowo wysoką, niemal
histologiczną dokładnością – rozdzielczość osiowa waha się od 5-6 μm, a poprzeczna od 15-18 μm. Oprócz skanów
2D możliwe jest także uzyskiwanie obrazów trójwymiarowych – ma to znaczenie
przy prezentacji topograﬁi tarczy nerwu II.
Kluczowy dla jakości obrazu i komfortu
pacjenta jest także czas pobrania skanu
pojedynczej linii – w SOCT nawet 250
krótszy niż w tradycyjnym OCT.
W Klinice Okulistyki CMKP w Warszawie mieliśmy sposobność przetestowania
aparatów SOCT i SOCT zawierające tzw.
moduł jaskrowy. Były to: OCT Stratus
(Zeiss), SOCT Copernicus (Reichert),

3DOCT-1000 (Topcon) i SOCT-SLO
(OTI Ophthalmic Technologies Inc.). Pod
hasłem „moduł jaskrowy” kryje się m.in.
możliwość oceny grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki wzdłuż okrężnego przekroju poprzecznego (B-skan)
wokół tarczy nerwu wzrokowego, z ewentualnym odniesieniem do normatywnej
bazy danych. Granica wewnętrzna i zewnętrzna są wyznaczane na przekroju arbitralnie, w odległości 3-4 mm od tarczy,
możliwa jest także ich ręczna korekcja.
Odniesienie do normy wyznaczane jest
dla kolejnych sektorów i przedstawione
zarówno w skali liczbowej, jak i w formie
barwnych wykresów kołowych i histogramów. W niektórych z aparatów możliwe
jest także wyznaczenie topograﬁi stereometrycznej tarczy nerwu wzrokowego. Po
obrysowaniu tarczy (ręcznym bądź automatycznym) określone zostają niektóre
wskaźniki pierścienia nerwowo-siatkówkowego (objętość, powierzchnia), a także
parametry zagłębienia (np. c/d, głębokość
średnia, maksymalna i inne). Badania
SOCT nie wymagają rozszerzenia źrenicy,
jednak zwróciliśmy uwagę, że mydriaza,
zwłaszcza przy wczesnych zmętnieniach
soczewki, znacząco podnosi jakość uzyskiwanych skanów. Na szczególną uwagę
zasługuje SOCT-SLO, czyli spektralny
optyczny koherentny tomograf sprzężony
ze skaningowym oalmoskopem laserowym, umożliwiający akwizycję obrazu
w systemie konfokalnym (współogniskowym)5. Zaletą jest tu możliwość uzyskiwania oprócz przekrojów poprzecznych (jak
w „klasycznym” OCT) także przekrojów
podłużnych „en-face” (skany typu C).
W diagnostyce jaskry umożliwia to uzyskanie obrazów planimetrycznych tarczy
nerwu II, podobnych do konfokalnej
oalmoskopii skaningowej (HRT), jednak
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Doc. dr hab. Iwona Grabska-Liberek
Dr n. med. Jaromir Wasyluk
Klinika Okulistyki SPSK
im. Prof. W. Orłowskiego
CMKP w Warszawie

z wyższą rozdzielczością6. Eksperymentalne określenie płaszczyzny powierzchni
siatkówki oraz płaszczyzny referencyjnej
(granica pierścień n-s/zagłębienie) dla
szczegółowych pomiarów zostały zresztą
zapożyczone z technologii użytej w aparacie HRT.
W celu weryﬁkacji rzeczywistej wartości
diagnostycznej, powyższych urządzeń, we
wczesnym wykrywaniu jaskry7, cenne będzie skonfrontowanie wyników pomiarów z innymi aparatami, stosowanymi już
na tym polu: konfokalną skaningową
oalmoskopią laserową, perymetrią
i przede wszystkim, z analizatorem grubości warstwy włókien nerwowych – laserową polarymetrią skaningową GDx. Takie
badania są prowadzone w naszej Klinice –
wyniki przedstawimy wkrótce.
Literatura:
[1] Kęcik T, Kasprzak J, Kęcik D, Samsel A. Obraz
prawidłowej głowy nerwu wzrokowego w optycznej
koherentnej tomograﬁi. Okulistyka 1998; 1: 6-7
[2] Huang D, Swanson EA, Lin Cp et al. Optical
Coherence Tomoghraphy. Science 1991 ;254 :1178-1181
[3] Carpineto P, Ciancaglini M, Zuppardi E, Falconio
G, Doronzo E, Mastropasqua L. Reliability of nerve
ﬁber layer thickness measurements using optical coherence tomography in normal and glaucomatous eyes.
Ophthalmology 2003; 110(1): 190-195
[4] Mok KH, Lee VW, So KF. Retinal nerve ﬁber layer measurement by optical coherence tomography in
glaucoma suspects with shortwavelength perimetry
abnormalities. J Glaucoma 2003; 12(1): 45-49
[5] Podoleanu AG, Dobre GM, Cucu RC et a.
Combined multiplanar optical coherence tomography
and confocal scanning ophthalmoscopy. J Biomed Opt
2004;9:86-93
[6] Rogers JA, Podoleanu AG, Dobre GM et al.
Topography and volume measurements of optic nerve
using en-face optical optical coherence tomogtaphy.
Optic Express 2001;9:533-45
[7] Jaﬀe G, Caprioli C. Optical Coherence Tomography
to Detect and Manage Retinal Disease and Glaucoma.
Am J Ophthal. 2004 Jan; 137(1): 156-169.
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Ewa Wesołowska
ewesolowska@consultronix.pl

Mikroskop spekularny EM–3000
dokładny i łatwy w obsłudze

Tomey jest znaną i cenioną od lat japońską ﬁrmą produkującą
wysokiej klasy diagnostyczne urządzenia dla okulistów
i optyków.
Z przyjemnością prezentuję Państwu mikroskop spekularny
EM-3000. Urządzenie to pozwala na bezkontaktowy pomiar komórek śródbłonka.
EM-3000 sam pozycjonuje głowicę i dokonuje pomiaru w 7
obszarach – jednym centralnym i sześciu peryferyjnych. o
Dodatkowo przy każdym badaniu dokonywany jest także bezkontaktowo pomiar grubości rogówki. Wysokiej jakości zdjęcia
pozwalają na ocenę występowania ewentualnych nieregularności i zwyrodnień komórek śródbłonka. Wyniki badań można
także wyświetlić w różny sposób, aby uwidocznić kondycję komórek.
Mikroskop spekularny EM-3000:
– szybki, łatwy pomiar metodą automatyczną lub manualną,
– szybka i automatyczna analiza liczby, rozmiaru oraz gęstości
komórek śródbłonka,
– bezkontaktowa pachymetria,
– dotykowy panel sterowania LCD pozwalający na dostęp do
wszystkich funkcji urządzenia

Tró jlustro 3 Mirror
Dane techniczne:
- powiększenie: 1.06 x,
- plamka lasera: 0.94 x,
- powierzchnia kontaktowa 15 mm
(bez kołnierza), 18 mm (z kołnierzem).

Cena: 612 zł netto
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Zestaw zawiera:
- mikroskop spekularny EM-3000,
- drukarkę kolorową, atramentową,
- stolik elektrycznie podnoszony na 1 urządzenie.

Soczewki Volk
po prostu najlepsze!
Trójlustro 3 Mirror jest soczewką
kontaktową. Soczewka ta jest idealna
w badaniu oraz leczeniu zarówno komory przedniej jak i centralnego
i obwodowego dna oka. Centralna
część soczewki umożliwia też bezpośrednią obserwację centrum bieguna
tylnego. Soczewka posiada trzy lustra
ustawione pod kątami 76˚, 66˚ i 60˚.
Może być ona także wyposażona
w specjalną powłokę do laserowania.
Soczewka jest dostępna w dwóch wersjach: z kołnierzem, lub bez kołnierza
do stosowania u dzieci oraz pacjentów
z wąską szparą powiekową.

www.tomey.de

Cena specjalna: 63 530 zł netto

Digital Wide Field
Soczewka Digital Wide Field łączy w sobie duże powiększenie z największym polem widzenia dostępnym
przy soczewkach bezkontaktowych. Specjalna konstrukcja umożliwia dobry widok tylnego odcinka nawet przy
wąskiej źrenicy, a specjalna powłoka antyreﬂeksowa minimalizuje odblaski.
Soczewka jest idealna do ogólnej diagnostyki. Może być
także wykorzystywana do robienia zdjęć przy użyciu
lampy szczelinowej z systemem archiwizacji obrazów.

Cena: 655 zł netto

Dane techniczne:
- powiększenie: 1.72 x,
- pole widzenia: 103˚/124˚,
- plamka lasera: 1.39 x,
- dystans roboczy 4-5 mm.

MIKROCHIRURGIA/OKULISTYKA

Soczewki wewnątrzgałkowe HumanOptics
niemiecka technologia dla Twojego pacjenta!

Niemiecka ﬁrma HumanOptics, to marka znana i ceniona na całym świecie. Powstała na solidnym i trwałym fundamencie ﬁrma,
związana z Dr. Schmidtem jest marką, która od lat daje
o sobie znać na rynku okulistycznym. W wyniku długoletnich
badań i prac nad soczewkami wewnątrzgałkowymi, producentom z HumanOptics udało się wprowadzić na rynek produkty
o najwyższej jakości. Oferta HumanOptics obejmuje soczewki:
– jednoczęściowe,
akrylowe – Aspira
– trzyczęściowe – Secura,
– dyfrakcyjne – Diﬀractiva,
– toryczne – Torrica.

Skupiając się nad soczewkami z linii Aspira, warto zwrócić uwagę na budowę soczewki. Zarówno model –aA, jaki i z ﬁltrem
światła niebieskiego –aAY, posiadają oprócz ostrej krawędzi, na
całej osi optycznej, dodatkowe zabezpieczenie w postaci „LEC
Barier”. Mówiąc najprościej, owa bariera jest formą progu wzdłuż
krawędzi osi optycznej, chroniącego i zabezpieczającego przed
migracją komórek (LEC), które z czasem powodują PCO.
Wyproﬁlowana na wewnętrznej stronie soczewki bariera w połączeniu z podwójną ostrą krawędzią, zapewniają doskonałą ochro-

nę przed PCO. Ponadto budowa soczewki oraz proﬁl haptyków stabilizują
soczewkę w miejscu wszczepienia.
Wszystkie soczewki dostępne w ofercie
HumanOptics wykonane są z najwyżAgnieszka Karp
szej jakości materiałów. Niemiecka doakarp@consultronix.pl
kładności i rzetelność w procesie produkcji z użyciem najnowocześniejszych maszyn do wytwarzania
soczewek oraz doświadczenie specjalistów, pracujących
w HumanOptics sprawiają, że soczewki pozycjonują się bardzo
wysoko na dzisiejszym rynku mikrochirurgicznym.

Szwedzka jakość, doskonały wiskoelastyk
Naturalny Kwas Hialuronowy pozyskiwany z grzebieni
kogucich, szwedzkiej ﬁrmy Bohus BioTech.
Wiskoelastyk dostępny jest w dwóch pojemnościach:
0.55 ml i 0.85 ml oraz w trzech stężeniach:
– Microvisc 1%,
– Plus 1.4%,
– Phaco 2.5%.

System OS3

Mimo swych niepozornych rozmiarów, system OS3 szwajcarskiej
ﬁrmy OERTLI Instruments jest nowoczesnym oraz wielofunkcyjnym narzędziem z powodzeniem spełniającym wymagania współczesnej mikrochirurgii okulistycznej. Urządzenie – w wersji podstawowej – udostępnia funkcję fakoemulsyﬁkacji, oraz irygacji/aspiracji
zarówno z pompą perystaltyczną jak i opartą na efekcie Venturi’ego.
Nie bez znaczenia jest fakt, że wyboru rodzaju pompy (przełączenia)
Antoni Bijak
można dokonać na każdym etapie zabiegu, również za pomocą przeabijak@consultronix.pl
łącznika nożnego. Kasety do systemu OS3 są dostępne w wersji
jednorazowego jak i wielorazowego użytku. Funkcja natychmiastowej diatermii pozwala szybko zareagować w razie wystąpienia krwawienia; w przypadku
planowych działań można oczywiście wykorzystać diatermię kontrolowaną liniowo.
Uzupełnieniem funkcjonalności jest witrektomia elektromagnetyczna (do 1200 cięć/min.) lub
pneumatyczna (do 3000 cięć/min.).
Dzięki panelowi sterowania typu direct access – bezpośredniego dostępu – gdzie zmiana parametrów lub trybu pracy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku, obsługa urządzenia jest
niezwykle prosta. Jednocześnie zastosowane zabezpieczenia nie pozwalają na przypadkowe
przełączenie urządzenia. Nie ma potrzeby „przebijać” się przez kolejne strony menu aby zmienić wartość parametrów, czy wreszcie czekać kilka minut na „zamknięcie systemu” po pracy.
Rozszerzeniem funkcjonalności OS3 jest moduł Novitrex 3000 „Good Light”. Uzupełnia on
możliwości systemu o injekcję i ekstrakcję oleju silikonowego, pompę do wymiany płynu BSS
na powietrze oraz oświetlenie Endo. Źródło światła zastosowane w Novitrex 3000 ma bardzo
dobrą charakterystykę zarówno pod względem jasności/kontrastu jak i bezpieczeństwa aplikacji.
Urządzenie jest standardowo wyposażone w dwa w pełni niezależne obwody zasilania oświetlenia, co dodatkowo podnosi niezawodność urządzenia.
Ponadto zarówno system jak i sterownik nożny można w prosty sposób skonﬁgurować pod indywidualne wymagania chirurgów. Z kolei szwajcarskie pochodzenie gwarantuje, iż zarówno
urządzenia jak i wszystkie akcesoria są najwyższej jakości. OS3 wraz z Novitrex 3000 tworzą
system o najlepszej charakterystyce i uniwersalnym zastosowaniu!

www.oertli.com
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Radiofrekwencja RF
Energia fal radiowych (radiofrekwencja, RF) jest rodzajem
energii elektromagnetycznej
z
zakresu 300 MHz – 3 kHz.
Dr Marta Raczkowska-Muraszko
Fale
radiowe stymulują skórę
www.raczkowska.pl
osiągając efekt termiczny podobny do efektów działania lasera czy IPL’a. W odróżnieniu od lasera, który indukuje ciepło w wyselekcjonowanym chromatoforze, nieablacyjne urządzenia RF przenoszą energię radiową w głębokie warstwy skóry, co prowadzi do mocnego podgrzania tkanek na poziomie skóry właściwej. Pod wpływem temperatury
włókna kolagenowe kurczą się. Komórki skóry (ﬁbroblasty) pobudzane są do produkcji i regeneracji kolagenu. Znaczny wzrost
temperatury w tkance, wywołany falami radiowymi, wynika
głównie z konﬁguracji elektrod – unipolarnej (głębokie podgrzanie) i bipolarnej (powierzchniowe). Wraz z kontrolą głębokości
depozycji energii RF w płytsze i głębsze partie skóry, technologia
RF (uni- i bipolarna) posiada właściwości stymulujące produkcję
i remodeling kolagenu, w konsekwencji czego otrzymujemy jędrną i bardziej elastyczną skórę.
Większość urządzeń RF dostępnych na rynku wyposażona jest
zwykle w jeden układ elektrod, ma niski zakres częstotliwości fal,
przez co urządzenia te są wolniejsze, wymagają intensywnego
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chłodzenia, czy też uprzedniego znieczulania pacjenta.
System Accent (AlmaLasers, Izrael) jest nowością wśród urządzeń RF. W pojedynczej platformie zainstalowano dwa rodzaje
elektrod: unipolarną, działającą objętościowo (głęboko), i bipolarną, działającą płytko z zaplanowaną głębokością penetracji.
Urządzenie działa z największą dostępną częstotliwością
40.68 MHz (przy średniej częstotliwości 6-10 MHz), co znacznie
usprawnia i przyspiesza pracę operatora. Działanie systemu nie
wymusza stosowania wzmożonego chłodzenia czy miejscowego
znieczulania pacjenta. Dyskomfort odczuwany podczas zabiegu
opisywany jest przez pacjentów jako znikomy. Pierwsze widoczne rezultaty osiągane są w ciągu 4-6 tygodni. Gruntowna poprawa skóry pojawia się stopniowo w okresie 3-5 miesięcy po zabiegu. Terapia obejmuje 4-6 zabiegów w odstępach 2-4 tygodniowych.
Procedury zabiegowe dają się zastosować zarówno w obrębie twarzy, jak i całego ciała. Działanie fal radiowych na tkankę pozwala
dokonać bezinwazyjnej poprawy elastyczności skóry, poprawić
owal twarzy, unieść zwisający podbródek, zmniejszyć ilość
zmarszczek, zredukować miejscową tkankę tłuszczową, radykalnie zmniejszyć zwiotczenia skóry w obrębie ramion, brzucha,
pośladków czy ud, a także leczyć zaawansowane postaci
cellulitu.

www.consultronix.pl
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Nowość: laser Nd:YAG Mydon teraz z EVLT

Znany i sprawdzony laser Nd:YAG Mydon został wyposażony w nową technologię
– EVLT (endovenous laser therapy) – pozwalającą na laseroterapię żylakó w.

Anna Piotrowska
apiotrowska@consultronix.pl

Zabieg polega na dostarczeniu energii laserowej bezpośrednio do
światła zmienionej chorobowy żyły, w celu zapadnięcia się śródbłonka ściany naczynia oraz spowodowania jego późniejszego
zwłóknienia.
Energia światła laserowego jest absorbowana przez wodę i zamieniana na ciepło – temperatura wewnątrz naczynia wzrasta do 60–70°C,
co powoduje koagulację krwi i zniszczenia ścian naczynia.
Dodatkowo temperatura na zewnątrz żylaka nie osiąga wartości
przekraczającej 41°C, co pozwala uniknąć skutków ubocznych.
Wprowadzenie światła laserowego do wnętrza naczynia odbywa
się przy bardzo delikatnej ingerencji chirurgicznej jedynie w miejscu wprowadzenia światłowodu do żyły. Uniknięcie znieczulenia
ogólnego jest znaczące u pacjentów starszych, czy podwyższonego
ryzyka.
Co więcej, bardzo dobre rezultaty kliniczne i kosmetyczne uzyskuje się praktycznie bez bliznowacenia, czy nawrotów żylaków.
Zaletą techniki jest krótki czas zabiegu i rekonwalescencji oraz
łatwa opieka pozabiegowa.

Skanujący laserowy mikroskop konfokalny
VivaScope 1500
- Pozwala na obserwację struktur cytologicznych oraz architektury komórki.
- Pomaga zidentyﬁkować cechy charakterystyczne dla takich zmian jak com
mon nevi, atypical nevi, actinic keratosis czy malignant melanoma.

Cherry angioma typowe dla naczyniaków
kręte i zwarte naczynia krwionośne w warstwie brodawkowej skóry, zlokalizowane pomiędzy wiązkami kalogenu.

- Użycie systemu VivaScope 1500 znacznie poprawia trafność diagnozy
w dermatologii onkologicznej, jak również pomaga lepiej poznać biologię skóry.

Lentigo maligna typowe dla zmiany przysadziste, struktury dendrytyczne wmieszane
w struktury przydatków.

Amelanocytic melanoma obecność melanocytów jako jedynych struktur komórkowych na zdjęciu.

www.consultronix.pl
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DEPILACJA LASEROWA
Dr n. med. Paweł Kołtowski
Kierownik NZOZ Centrum Terapii
Laserowej, Wrocław, ul.Jaracza 75
ctl@laser.wroc.pl
Gładka i jedwabista skóra to marzenie a powoli też i standard wśród większości kobiet a nawet mężczyzn. Szczególnie dzisiaj za nieestetyczne uważa się posiadanie widocznego owłosienia, zwłaszcza, jeżeli problem ten dotyczy
damskiej twarzy czy nóg. Gabinety kosmetyczne od dawna oferują zabiegi usuwania włosów,
dopiero jednak rozwój techniki laserowej pozwolił na epilację, którą można uznać za permanentną, czyli nie pozwalająca na odbudowę
włosa przez minimum kilka lat.
Użycie laserów w dermatologii bazuje na zjawisku selektywnego niszczenia niepożądanych
elementów skóry jak cebulki włosów, naczynia
krwionośne czy skupiska barwnika. Dodatkowo laserowe usuwanie włosów wykorzystuje
cykl wzrostu włosa, korelując czasy przerw pomiędzy zabiegami z fazą anagenu czyli wzrostu
włosa, kiedy jest on najbardziej podatny na
zniszczenie.
Epilacja laserowa polega więc na likwidacji cebulki włosa bez uszkodzenia otaczającej ją skóry, w fazie aktywnego wzrostu. Możliwe to jest
dzięki zastosowaniu długości światła, dobrze
absorbowanej przez elementy włosa – oscylującej pomiędzy 650 a 1064 nm, w zależności od
wybranego systemu. Za każdym razem jednak
bazuje na wysokiej absorpcji w melaninie, stąd
wielkim przeciwwskazaniem jest opalenizna,
bądź ciemna skóra, które konkurują z włosem
i niepotrzebnie będą skupiały energię na naskórku. Załóżmy jednak, że pacjent jest dobrze
przygotowany do zabiegu, nie opalał się i zalicza się do któregoś z pierwszych czterech fototypów. Energia laserowa omija barierę naskórka, przenika w głąb skóry aż do mieszka włosowego, w którym pochłaniana jest przez melaninę i zamieniana w ciepło, które nieodwracalnie
niszczy cebulkę.
Oto cały sekret permanentnego usuwania włosów, skąd w takim razie różnice w działaniu
wielu systemów, inne odczuwanie dyskomfortu
i różna skuteczność zabiegów?
Nie są do końca uczciwe reklamy mówiące, że
konkretny, używany przez kogoś laser jest najlepszy. Istotne znaczenie ma doświadczenie
wykonującego zabieg, odpowiednie przerwy
między zabiegami i sama staranność jego wykonania. My do laserowej depilacji używamy
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od lat lasera aleksandrytowego Epixan oraz jego młodszego brata Ariona.
Oba systemy są laserami aleksandrytowymi,
o długości światła 755 nm. Mają bardzo wysoką absorpcję w melaninie, głównym składniku
włosa. Dla porównania światło lasera diodowego mające długośc fali ok. 900 nm jest gorzej
absorbowane przez meleninę. Dlatego dla uzyskania tego samego efektu trzeba używać wyższej energii – zabiegi są mniej skuteczne i bardziej bolesne. Ponieważ używaliśmy w Naszej
Klinice wszystkich laserów oraz IPL z pełną
odpowiedzialnością mogę stwierdzić że laser

Laser Arion
aleksandrytowy Arion jest w tej chwili najszybszym i najskuteczniejszym urządzeniem do depilacji. Zdanie to podzielają również nasze pacjentki, które miały robione zabiegi innymi laserami. Dla komfortu pacjenta systemy te, każdy dostarczany impuls dzielą na kilka „pod
pulsów” – skorelowanych z czasem relaksacji
termicznej melaniny. Nie jest to zauważalne
gołym okiem, natomiast odczuwalne przez
skórę pacjenta, która ma czas na oddanie części
ciepła, jednocześnie nie pozwalając na oddanie
temperatury mieszkowi włosowemu.

www.consultronix.pl

Przebieg zabiegu
Każdy zabieg jest inny – zależy to od rodzaju
skóry, depilowanej powierzchni, ilości, gęstości
i koloru włosów oraz wrażliwości pacjenta.
Zabieg poprzedzony jest testem w celu dobrania optymalnej skutecznej energii. Impulsy odczuwane są jak delikatne uszczypnięcia lub pieczenie, a sam czas trwania zabiegu zależy od
epilowanej powierzchni. Depilacja obu łydek to
czas około 40 minut, a zabieg na twarzy to zaledwie kilkanaście minut. Skóra w czasie zabiegu chłodzona jest nawiewem lodowatego powietrza – zmniejsza to objawy uboczne, a zabieg jest prawie bezbolesny nawet w tak wrażliwych okolicach jak linia bikini.
Bezpośrednio po zabiegu nie dzieje się nic specjalnego, można zaobserwować zaczerwienienie, lekkie pieczenie bądź przesuszenie skóry,
aby cebulka uwolniła włos, potrzeba czasu.
Najczęściej część włosa tkwiąca w zniszczonej
cebulce w naturalny sposób, w ciągu kilku dni
wysunie się na zewnątrz. Tak więc w większości przypadków pojawienie się bezpośrednio
po zabiegu, na początkowo gładkiej skórze,
ostrych włosków nie jest „odrostem”, ale „wychodzeniem” kikutów włosów z martwych cebulek. Depilacja laserem jest trwała – dotyczy
to aktualnie rosnących włosów, ponieważ ich
cebulki ulegają zniszczeniu. Należy pamiętać
jednak o tym, że w skórze są cebulki w stanie
„uśpienia”, które w czasie zabiegu nie są likwidowane. Dlatego też zabieg trzeba powtarzać
kilkakrotnie w odstępach od 6 tygodni do 6
miesięcy. Z góry nie da się określić ilości koniecznych zabiegów. Zależy to w dużej mierze
od rodzaju skóry i włosów oraz depilowanej
okolicy. Pojawiające się po zabiegu nowe włoski
są zwykle słabsze i mniej widoczne.
Przeciwwskazania i zalecenia
Na około tydzień przed zabiegiem należy zaprzestać innych metod depilacji. W pielęgnacji
po zabiegu można normalnie myć skórę wodą
i mydłem oraz stosować dotychczasowe
kosmetyki. Bezwzględnie, o czym była już mowa powyżej skóra w czasie zabiegu nie może
być opalona (dotyczy to opalenizny słonecznej,
solarium i samoopalaczy). Opalenizna zmniejsza skuteczność depilacji i powoduje możliwość
wystąpienia oparzeń i przebarwień.

DERMATOLOGIA

www.synchroline.pl

11

RADIOLOGIA

Cyfrowy aparat firmy SUINSA
to rozwiązanie dla najbardziej
wymagających

Aleksander Pękalski
apekalski@consultronix.pl

PŁASKI DETEKTOR CYFROWY Pixium 4600:
- szeroki format: 43x43 cm,
- rozdzielczość: 3000x3000 pikseli,
- rozmiar pixela: 143 nm,
- redukcja dawki promieniowania (scyntylator cezowo – jodowy) przy
zachowaniu wysokiej jakości zdjęcia,
- krótki czas uzyskania zdjęcia (do 5 sekund).
HERCULES – cyfrowy generator wysokiej częstotliwości należący do najnowocześniejszych
na świecie, sterowany za pomocą płaskiej konsoli dotykowej.

STÓŁ MOBILNY – wyposażony w akumulatory umożliwiające ruch
blatu góra – dół bez podłączenia do sieci elektrycznej z możliwością
przymocowania do podłoża przy użyciu specjalnego pinu.

AUTOTRACKING – system automatycznego nadążania lampy RTG
za ruchem detektora cyfrowego.
AUTOPOZYCJONOWANIE (opcja) – system automatycznego pozycjonowania lampy RTG w zależności od rodzaju wykonywanego badania.
WYŚWIETLACZ ciekłokrystaliczny – przy lampie RTG, umożliwiający sterowanie pracą aparatu.
ELASTYCZNOŚĆ – ekspozycja w każdej pozycji!
Jednopanelowy system cyfrowy zapewnia taką samą wszechstronność
i elastyczność jak systemy konkurencyjne wyposażone w dwa panele.
W ten sposób system SUINSA przewyższa inne dostępne na rynku
systemy cyfrowe pod względem ceny oraz kosztów utrzymania.

www.consultronix.pl
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Leszek Piątek

Cyfrowy Świat
EuroColumbus cz. II

Euro Ampli Alien CARDIO

lpiatek@consultronix.pl

Euro Ampli Alien CARDIO – to jeden z serii aparatów z ramieniem C z oferty ﬁrmy EuroColumbus wyposażony w płaski – dynamiczny detektor cyfrowy PaxScan produkcji VARIAN. Aparat
ten to perfekcyjne narzędzie dla potrzeb: kardiologii, hemodynamiki i badań naczyniowych.
Euro Ampli Alien CARDIO jest aparatem przewoźnym. Łączy
w sobie cechy typowe dla wysoko wydajnych – drogich aparatów
stacjonarnych z cechami aparatów przewoźnych: łatwością obsługi i kompaktowymi wymiarami.
Alien CARDIO posiada generator o mocy 65 kW oraz lampę
RTG VARIAN z chłodzeniem wodnym co zapewnia bardzo dużą
wydajność i praktycznie ciągłą (!!!) pracę aparatu.
Dynamiczny płaski detektor cyfrowy pozwala na uzyskanie wysokiej jakość obrazóww szerokim zakresie warunków pracy aparatu oraz akwizycję obrazów z szybkością 30 obrazów na sekundę.
Oprogramowanie FLY autorstwa EuroColumbus jest proste
w obsłudze i zapewnia kompatybilność Dicom z „otoczeniem”
aparatu. Euro Ampli Alien CARDIO umożliwia redukcję dawki
promieniowania pochłanianej przez pacjenta nawet o 50% dzięki zastosowaniu:
- płaskiego detektora cyfrowego z możliwością zmiany odległości
SID między ogniskiem lampy a detektorem (zmiana położenia
detektora cyfrowego),
- generatora wysokiej częstotliwości (HF),
- lampy o wysokiej wydajności.

Aparat posiada izocentryczny wykonany z włókna węglowego
łuk C, umożliwiający bardzo precyzyjne pozycjonowanie oraz
rekonstrukcję obrazów w trójwymiarze. Wszystkie ruchy lampy
i detektora cyfrwego są zmotoryzowane. Euro Ampli Alien
CARDIO wyposażony może być
w płaski detektor cyfrowy
o wymiarach 20x20 cm,
30x30 cm lub 30x40 cm.

Perfekcyjny aparat z płaskim detektorem cyfrowym wymaga perfekcyjnego stołu. CT70T został zaprojektowany jako stół
do zastosowań w kardiologii, badaniach naczyniowych i przy
wykonywaniu procedur endoskopowych. Blat stołu może być
obniżony do wysokości umożliwiającej łatwy transfer pacjenta z
łóżka transportowego.
Przy pracy z ramieniem C możliwy jest dostęp do stołu z każdej
strony.
Jako prawdopodobnie jedyny na świecie stół CT70T posiada tak
duży zakres ruchu wzdłużnego blatu i to w obu kierunkach.
Także zakres ruchu poprzecznego blatu jest bardzo duży.
Wszystkie ruchy blatu stołu są zmotoryzowane. Sterowanie odbywa się przy użyciu intuicyjnie obsługiwanej konsoli.
Zintegrowany z konsolą joystick znacznie ułatwia sterowanie ruchami stołu bez konieczności wzrokowego kontaktu z konsolą.
Ramię C Euro Ampli Alien CARDIO oraz stół CT70T zostały zaprojektowane do współpracy ze sobą.
Zestaw taki jest w stanie z powodzeniem zastąpić dużo droższy
aparat stacjonarny, ale ponieważ oba jego elementy są mobilne

istnieje możliwość osobnego wykorzystania zarówno
stołu jak i aparatu ramię C do innych
procedur.

Stó ł zabiegowy CT70T
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EuroColumbus jest też
producentem opisywanego w poprzednim numerze CX–News
aparatu RTG Telekomando wyposażonego w płaski – dynamiczny detektor cyfrowy.

www.consultronix.pl
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Modernizuj z Consultronix!
Czy przeraża Państwa sama myśl o remoncie przy wymianie
aparatu?
Czy zmieniające się wymogi sanitarne, budowlane czy
radiologiczne zniechęcają Państwa do podjęcia działań?
Oferujemy Państwu optymalne rozwiązanie.
Kompleksowo i profesjonalnie zmodernizujemy
Państwa pracownię!

Pracownia RTG – Wojewódzki Ośrodek
Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Goczałkowicach.

Doradzimy przy wyborze aparatu RTG, zainstalujemy
go i otoczymy fachową opieką gwarancyjną.
Pomożemy w dostosowaniu pracowni do najostrzejszych wymogów technicznych i estetycznych.
Współpracujemy z profesjonalnymi pracowniami
architektonicznymi, projektantami osłon stałych,
dostawcami zabezpieczeń przed promieniowaniem
oraz z architektami wnętrz.

Nasze atuty to m.in. profesjonalna ekipa remontowa, która przeprowadziła już kilkadziesiąt modernizacji
pracowni m.in. w SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie, SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, Wojewódzkim Ośrodku
Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach-Zdroju.

Pracownia RTG – ZOZ nr 1 w Rzeszowie. Aparat SIT 5000.

www.consultronix.pl
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Laser holmowy AURIGA XL
Pytania i odpowiedzi

Izabela Pytko
ipytko@consultronix.pl

Decyzja o zakupie nowego sprzętu jest
jedną z najtrudniejszych decyzji, i to nie
tylko ze względów ﬁnansowych. Trzeba
rozważyć wszystkie za i przeciw, przemyśleć możliwe opcje, wreszcie – podjąć decyzję o zakupie konkretnego urządzenia.
Oto kilka najczęstszych pytań pojawiających się podczas rozmów dotyczących
lasera holmowego Auriga XL.
Dlaczego laser holmowy?
Obecnie na rynku dostępne są trzy typy
laserów urologicznych: neodymowy,
KTP (zielony) oraz właśnie holmowy.
W przypadku lasera neodymowego nie jest
możliwe wykonywanie resekcji i enukleacji tkanki stercza. Laser KTP nie nadaje
się natomiast do zabiegów litotrypsji.
Laser holmowy jest urządzeniem najbardziej uniwersalnym, ponieważ może być
wykorzystywany zarówno do chirurgicznego leczenia stercza, jak i do litotrypsji.
Do jakich zastosowań?
Laser holmowy Auriga XL o mocy 50 W

może być wykorzystywany do: odparowywania prostaty, enukleacji prostaty, litotrypsji laserowej, koagulacji/waporyzacji guzów w pęcherzu i zmian cewki
moczowej, rozcięcia zwężenia moczowodu, napięcia cewki moczowej, drobnych
zabiegów chirurgicznych
Jakie są koszty bieżącej eksploatacji?
Do zabiegów używa się włókien wielorazowych, które wystarczają na 10 procedur.
Krótki proces uczenia się oraz łatwość
posługiwania się włóknami sprawiają, że
laser Auriga XL jest narzędziem bardzo
ekonomicznym w użyciu.
Co z bezpieczeństwem pacjenta?
Laser holmowy Auriga XL jest urządzeniem skutecznym i bezpiecznym. Zabieg,
zarówno w przypadku kruszenia kamieni, jak i enukleacji stercza, trwa ok. 40
minut. Procedura jest praktycznie bezkrwawa, dzięki czemu można przeprowadzić ją także u pacjentów podwyższonego ryzyka.

Miło nam poinformować Państwa, że istnieje możliwość przetestowania lasera AURIGA XL.
Zainteresowane ośrodki prosimy o kontakt z p. Izabelą Pytko, tel. 012/290-22-22.
e-mail: ipytko@consultronix.pl

Zapraszamy na stoisko naszej ﬁrmy na Kongresie Polskiego Towarzystwa
Urologicznego w Wiśle, 19-21 czerwca!
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KĄCIK PANA ZBYSZKA

Ekoszołom na bioetanolu
Wielce Szanowni Państwo!
Nie tak dawno nagłówki brukowców (pardon, tabloidów)
krzyczały “Głód w USA!” i temu podobne bzdety.
A wszystko dlatego, że dwie sieci handlowe w Stanach
Zjednoczonych wprowadziły reglamentację sprzedaży
ryżu. Potem, jak zwykle, okazało się, że to niezupełnie
tak, ale... żywność drożeje, to fakt. Według danych
Banku Światowego pszenica podrożała o 120% w ciągu
roku, a ryż o 75% w ciągu dwu miesięcy. Podkreślam:
żywności nie brakuje, tylko jest coraz droższa. I to jest
główną przyczyną głodu, bo Trzeciego Świata po prostu
na nią nie stać.
Dlaczego tak się dzieje? Pomijając eko-blablanie o przeludnieniu i globalnym ociepleniu stawiam tezę, że jedną
z głównych przyczyn jest szara sieć układów forsujących
produkcję biopaliw. Podlanie lobbingu zawiesistym
i mętnym eko-sosem zapewniło im żarliwe poparcie różnej maści eko-oszołomów, a także postępowych, we własnym mniemaniu, polityków – nota bene również oszołomów. Wprawdzie przeznaczanie kukurydzy, pszenicy,
czy ryżu, na produkcję etanolu musi spowodować wzrost
cen żywności, ale przecież wojujący ekolodzy nie zajmują się ochroną gatunku homo sapiens.
Przyjrzyjmy się temu jeszcze bliżej. Bardzo istotnym parametrem charakteryzującym wszelkie nośniki energii
jest współczynnik EROEI (Energy Returned on Energy
Invested). Określa on ile energii można uzyskać z energii
wydatkowanej na ich pozyskanie, i wynosi w przybliżeniu:
• 30:1 – dla węgla kamiennego,
• 5:1 – dla ropy naowej,
• 1:1.5 – dla biopaliw.
Bioetanol, czyli jak nas wycyckać
Widać z powyższego zestawienia, że produkcja biopaliw
nie ma uzasadnienia energetycznego, trzeba w nią włożyć
więcej energii niż można odzyskać. Wyjątkiem jest
Brazylia, w której bioetanol produkuje się z trzciny cukroweji metodą na rympał. Brazylianie nie stosują nawo-

Zbigniew Mazgaj

zmazgaj@consultronix.pl

żenia; po wyjałowieniu gleby karczują następny kawałek
dżungli, i hajda. Przy okazji nieodwracalnie niszczą las
deszczowy i windują ceny cukru, ale o tym „ekolodzy”
milczą...
W USA i Europie Zachodniej dostępne jest paliwo E85,
zawierające 85% etanolu produkowanego ze zbóż.
Kierowcy chętnie je tankują, bo dzięki dotacjom,
(w Niemczech 0.5 € do litra) jest tańsze od benzyny.
Zapominają biedaczyska, że dopłata pochodzi z ich podatków.
A co do ograniczenia emisji dwutlenku węgla; pozwólcie
Państwo, że przypomnę wzór sumaryczny fermentacji al2C2H5OH + 2CO2.
koholowej: C6H12O6
Widać jak byk, że wyprodukowanie 1000 kg etanolu
oznacza emisję 916 kg CO2, już na etapie zacieru.
O emisji związanej z destylacją, rektyﬁkacją i odwodnieniem miłosiernie nie wspomnę.
Biodiesel i olej roślinny, czyli jak wycyckać chłopa
W naszym pięknym kraju lobbyści i politycy forsują produkcję tzw. biodiesla, czyli metylowych i etylowych estrów kwasów tłuszczowych. Surowcem do produkcji tego
paliwa jest rzepak, zaś proces produkcyjny jest kosztowny i skomplikowany. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda
w przypadku surowego oleju rzepakowego. Z 1000 kg
rzepaku można wytłoczyć 400 kg oleju, który jest w zasadzie gotowym paliwem. W dodatku słomę można wykorzystać jako opał, zaś pozostałości po tłoczeniu jako paszę. W tym przypadku EROEI mógłby być większy od jeden.
Spokojne, nie podniecajcie się. Rząd na to nie pozwoli!
Produkcja estrów jest na tyle skomplikowana, że państwu
łatwo trzymać na tym łapę (czytaj: ściągać podatki), a olej
każdy chłop mógłby se tłoczyć na gumnie. Bez akcyzy.
Zgroza! A dlaczego lobbyści forsują biopaliwa? Właśnie
dla dopłat z naszych podatków.
Życzę Państwu miłego, ekologicznego wypoczynku.
Z.M.

www.consultronix.pl
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SZKOLENIA
DERMATOSCOPIA i VIDEODERMATOSKOPIA, 27.09.2008 i 15.11.2008
szkolenie prowadzi dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek
PERYMETRIA KOMPUTEROWA, 25.10.2008
szkolenie prowadzi lek. med. Joanna Klimek
ULTRASONOGRAFIA OKULISTYCZNA, 22.11.2008
szkolenie prowadzi lek. med. Paweł Lewandowski
Anna Marasek
amarasek@consultronix.pl

LASERY W OKULISTYCE, 11.10.2008 i 29.11.2008
szkolenie prowadzi lek. med. Katarzyna Wilk
ANGIOGRAFIA, 13.12.2008
szkolenie prowadzi dr n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska

Szkolenia organizowane w Consultronix cieszą się dużym powodzeniem przede wszystkim ze względu na wysoki poziom wiedzy prowadzących.
Dodatkowym atutem jest panująca u nas atmosfera, którą osiągamy dzięki zajęciom w kameralnych grupach. W spotkaniach bierze udział
zazwyczaj 8-10 uczestników, co pozwala na aktywny udział w szkoleniu.

Zapraszamy na www.consultronix.pl/szkolenia

Za szkolenia w Consultronix są przyznawane punkty edukacyjne

TOAST
Zastanawiam się co może oznaczać „etka”. Być może chodzi
o elektroniczne tkanie. Teraz są takie czasy, że wszystko jest elektroniczne, albo komputerowe. Komputerowe wyważanie kół. No,
no to musi być wyważanie! Komputerowe modelowanie fryzur.
Kiedyś na to mówiono strzyżenie. Nawet sobie wyobraziłem napis „komputerowe podnoszenie oczek”. Kto teraz wie co to jest
podnoszenie oczek? Czyli możliwym wydaje się fakt, że etka to
elektroniczne tkanie. Tylko, że wtedy pisałoby się e-tka. Musi,
więc znaczyć coś innego. Skąd mi przyszło do głowy, że to w ogóle coś znaczy? No bo „kar” to spolszczone car czyli po angielsku
samochód. A wyraz karetka składa się z tego kar i etki. Niedawno
przypomnieliśmy sobie o karetkach w związku z pewną dyspozytorką, która nie chciała jej wysłać do pacjentki, radziła raczej
o wezwanie na pomoc księdza. Wierząc, że dyspozytorka była
pełna dobrej woli zacząłem się zastanawiać na źródłosłowem wy-
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razu karetka. Przecież chyba to słowo
nie pochodzi od karety, bo w takim wypadku ksiądz też by mógł nią jechać.
Pomyślałem, że to od car (czytane jako
kar), bo car też kojarzy się raczej z karetą. A może ta dyspozytorka wiedziała, że
kar etka to nie samochód i etka, to pojazd wymierzający karę. Przyjedzie,
stwierdzi chorobę, zapisze drogie lekarKrzysztof Piasecki
stwa i jeszcze trzeba będzie za wizytę zapłacić. Czy którakolwiek z tych czynności jest miła? Nie! To kara. A za co ? I tu przychodzi mi do głowy
tylko jedna odpowiedź. Za żywota. Brzmi to trochę jak toast.
I słusznie. To przecież my wymyśliliśmy by przed podaniem
sobie niezdrowego płynu do ust zawołać „na zdrowie”!

Wydawca: Consultronix S.A., ul. Racławicka 58, 30-017 Krakó w, tel. 012 290-22-22
Redaktor naczelny: Anna Marasek Sekretarz redakcji: Anna Piotrowska, Iza Pytko, Ewa Wesołowska
Opracowanie graficzne: Danuta Smolarska, www.cxnews.pl

KULTURA
W Polsce, czyli na miedzy

EDELMAN

19 kwietnia 1943 roku wybuchło
powstanie w getcie warszawskim. Przez dwa tygodnie ponad
dwustu bojowców Żydowskiej
Organizacji Bojowej walczyło
przeciwko tysiącom Niemców.
Udało się też przeżyć ledwie kilkudziesięciu – na początku maja przedarli się kanałami na drugą
stronę muru otaczającego getto.
Wśród wychodzących był Marek Edelman, dziś 89-letni, ostatni
żyjący dowódca powstańców, a potem żołnierz powstania warszawskiego, wspaniały lekarz, działacz opozycji demokratycznej
i człowiek, który po dziś dzień walczy w obronie ludzi prześladowanych na całym świecie, a na jego przykład powołują się Bill
Clinton, Vaclav Havel czy Dalajlama.
*
Z Edelmanem rozmawia się ciężko…
– Co ze mną było po wojnie. Jak to co? Codziennie miałem inną
kochankę, a w święta to nawet dwie. Co za pytanie?
Na medycynę poszedłem po wojnie z przypadku. Zapisali mnie
znajomi. Wtedy większość chorych – tych poważniejszych przypadków – była skazana na śmierć. Lecz my stworzyliśmy zespół,
który w Łodzi zaczęto nazywać „oddziałem wskrzeszeń”, bo udawało nam się reanimować wielu chorych, którzy wydawali się być
bez szans.

Witold Bereś

tekcji, tak? Ale poszedłem do aptekarza i pytam go: „Panie magistrze, jaka
jest odtrutka na tal?” On mi na to coś mówi. A ja na to: „Dobrze,
ale czy to podziała?” On mówi, że nie podziała. „A co może podziałać?” „Ja nie wiem, ale kiedyś mi profesor jakiś powiedział, że
jest taki środek, który wiąże się z talem”. Więc pytam „Ma pan ten
środek?”. On mówi: „W jakim rozcieńczeniu?” Ja: „A kto to wie?”
I zrobił jakieś 200 centymetrów tego niewypróbowanego jeszcze
leku. Śmierdziało okropnie. Wzięliśmy tę dziewczynę, włożyliśmy ją do dyżurki i kroplówka. Pierwszy dzień nic nie pomogło,
ale się nie pogorszyło. Drugi dzień nic nie pomogło. Trzeciego
dnia bóle zaczęły być mniejsze, włosy zaczęły wypadać, jak to
zwykle w zatruciu talem. Zrobiła się łysa, ale już nie krzyczała, nie
bolało ją, zaczęła ruszać palcami. Po dwóch tygodniach poszła do
domu. No i już. Zginęła nam z oczu, ale za pół roku przed szpitalem spotykamy dziewczynę o pięknych włosach. Bogusia.
W medycynie, najważniejsze to umieć patrzeć na chorego.
Spojrzysz na niego i wiesz, czy on jest do życia, czy do śmierci...
Ale najlepiej nie oddawać się lekarzom w ręce. Najlepszym nawet.
*
W 65 rocznicę powstania ukazują się właśnie „Marek Edelman.
Życie. Po prostu” – książka, monodram i ﬁlm dokumentalny
(emisja wkrótce) poświęcone tej niezwykłej postaci.

Tak było ze śliczną Bogusią,
która zatruła się talem z trutki
na szczury. Budzi mnie kolega
w nocy i mówi: „Marek, przywieźli młodziutką dziewczynę,
18 lat, przepiękna, zatruła się talem”. Ja na to: „Daj mi spokój”.
A on: „Ale idź, zobacz, jaka ładna”. Poszedłem. Faktycznie
śliczna, blondynka taka – „krow
z małakom”. Ona przyszła do
domu i była głodna. A talu wtedy używano w trutce na szczury, która wyglądała jak marmolada. Ona sobie taką marmoladą grubo posmarowała dwa kawałki chleba i zjadła. No i po
paru godzinach była gotowa,
miała straszne bóle, zaczęły się
porażenia. Ale co mogę zrobić
z zatruciem talem? Pomodlić
się, a że jestem niewierzący,
więc nie mam u Pana Boga pro-
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