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Czy nie macie Państwo wrażenia, że dopiero, co wstaliśmy 
od Wigilii, a tu już następna za pasem?
Myślę, że ten rok, dlatego był tak krótki, bo był ciekawy. 
Co więcej myślę, że nie był zły.
Wprawdzie wstrząsały krajem różne mniejsze i większe afery, 
była zawierucha z akcesją do Unii, były komisje śledcze, 
populiści mieli swoje pięć minut itd. itp., ale dzięki wolnym 
mediom i coraz dojrzalszej demokracji lepiej czy gorzej, ale 
uporaliśmy się z tymi problemami. 
Im więcej prywatnej własności w gospodarce, tym mniej jest 
ona zależna od polityków, rządzi się obiektywnymi prawami 
i — jestem o tym przekonany — jest w coraz lepszej kondycji. 
Dla środowiska lekarskiego ten rok był szczególnie ciekawy.
Otwarcie granic skutkuje w obie strony — daje możliwość legalnej 
migracji zarówno lekarzy jak i pacjentów.
Prezesem NFZ został wreszcie fachowiec, co daje poczucie 
stabilizacji tak potrzebne przy inwestycjach. 
Szerokim strumieniem popłynęły środki unijne właśnie na 
inwestycje w medycynie (na 42 wnioski przygotowane tylko przez 
nas dla naszych klientów 40 zostało pozytywnie zweryfikowanych). 
Inwestycje te dotyczą nie tylko prywatnej służby zdrowia, ale też 
państwowych szpitali i klinik.
Zmniejszono VAT na urządzenia medyczne do 7% a cło na 
aparaturę z poza Europy na 0% — czyli importowany sprzęt 
zdecydowanie potaniał !Wspominam o tym wszystkim, aby 
zarazić Państwa nieco moim 
optymizmem na nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia. 
Pragnę wraz z całym
zespołem CX życzyć 
Państwu Samych Sukcesów 
w Nadchodzącym 2005 roku, 
w których mamy
cichą nadzieję mieć 
swój mały udział.

Krzysztof Smolarski
prezes Consultronix sp. z o.o.
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Analizując ilości aplikacji składanych przez 
przedsiębiorców w ramach inwestycyjnej 

części programu Phare 2002 tj. Krajowego oraz 
Regionalnych Funduszy Dotacji Inwestycyj-
nych z satysfakcją należy odnotować ogromne 
zainteresowanie, a tym samym wzrost liczby 
złożonych wniosków przez lekarzy i stoma-
tologów prowadzących indywidualne praktyki 
medyczne, a także przez podmioty prowadzące 
prywatne kliniki czy gabinety lekarskie. O ile 
w pierwszej edycji Phare 2001 udział tej grupy 
przedsiębiorców w programie był znikomy, 
o tyle obecna edycja pokazała, iż jest to jedna 
z najbardziej aktywnych grup przedsiębiorców 
aplikująca o środki finansowe pochodzące z Unii 
Europejskiej. To dobrze wróży w momencie, 
w którym ostatecznie uruchomiono najwięk-
szy fundusz inwestycyjny dla przedsiębiorców 
finansowany już ze środków strukturalnych, tj. 
Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Jedno-
razowa maksymalna wartość dotacji wynosi tu 
do 1.250.000 złotych. Już widać ogromne zainte-
resowanie środowisk medycznych w korzystaniu 
z tego programu. Skala projektów dotycząca 
branży medycznej jest bardzo różna, poczyna-
jąc od planów zakupu nowoczesnego sprzętu 
medycznego i diagnostycznego, a na planach 
budowy małych klinik kończąc. 

Biorąc pod uwagę skale projektów i maksy-
malną wielkość dotacji możliwą do uzyskania 
w ramach tego działania trzeba zauważyć ze 
budżet przewidziany na jego realizację nie jest 
przesadnie duży (359 mln euro), a to oznacza, 
że chcąc skorzystać z tego programu należy 

się spieszyć. Wnioski złożone w Regionalnych 
Instytucjach Finansujących (właściwych dla 
lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego) 
przed dniem 2 grudnia br. maja szansę trafić 
(jeżeli spełnią wszystkie wymagania formal-
ne) na pierwszy termin oceny w ramach tzw. 
grupy roboczej przy Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Warto, zatem jak najszyb-
ciej zapoznać się z wszystkimi dokumentami 
potrzebnymi do wypełnienia takiej aplikacji, 
dostępne one są m.in. na stronie wspomnianej 
już PARP pod adresem http://www.parp.gov.pl/http://www.parp.gov.pl/
strukturalny2.htmlstrukturalny2.html Istotnym warunkiem pozwa-strukturalny2.html Istotnym warunkiem pozwa-strukturalny2.html
lającym myśleć o aplikowaniu do tego działania 
jest posiadanie statusu małego lub średniego 
przedsiębiorcy, z wykluczeniem mikroprzed-
siębiorców. Mówiąc prościej — przedsiębiorca, 
który aplikuje do programu musi prowadzić 
swą działalność, od co najmniej trzech lat lub 
zatrudniać co najmniej 10 osób. Tu rodzi się 
pytanie o status lekarzy prowadzących dotąd 
prywatne praktyki lekarskie wyłącznie w opar-
ciu o tzw. decyzje wojewody i wpis do rejestru 
Krajowej Izby Lekarskiej, a którzy z mocy 
nowej ustawy o swobodzie gospodarczej, która 
weszła w życie 22 września br., automatycznie 
uzyskali status przedsiębiorcy. Czy zatem osoby 
takie prowadzą działalność gospodarcza i są 
przedsiębiorcami od września, czy od momen-
tu uruchomienia swojej praktyki w oparciu 
o stosowne wpisy. Zgodnie z ostatnio dokonaną 
przez prawników PARP wykładnią, w takich 
przypadkach możemy mówić o ciągłości prowa-
dzenia działalności gospodarczej, a to oznacza, 
iż jeżeli mamy do czynienia z przypadkiem, 
w którym gabinet zatrudnia mniej niż 10 osób, 
ale działa powyżej 3 lat, to jego właściciel może 

aplikować do opisywanego powyżej funduszu 
inwestycyjnego. 

Zaletą tego programu, w stosunku do po-
przednich tzw. programów przedakcesyjnych, 
jest możliwość finansowania zakupów za 
pomocą leasingu kapitałowego. Inną nowością 
jest możliwość rozpoczęcia inwestycji już na-
stępnego dnia po złożeniu wniosku w RIF, a nie 
jak było dotąd – dopiero po podpisaniu umowy 
dotacji. Choć w tym przypadku należy pamię-
tać, iż inwestycja prowadzona będzie niejako na 
własne ryzyko, bo samo złożenie wniosku nie 
gwarantuje przecież otrzymania dotacji. 

Nie zapomniano także o przedsiębiorcach, 
którzy dopiero rozpoczynają działalność go-
spodarczą lub prowadzą ją stosunkowo krótko 
i zatrudniają poniżej 10 osób (czyli tzw. mi-
kroprzedsiębiorcach) – dla nich przygotowano 
fundusz inwestycyjny w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Sama nazwa działania „Mikroprzedsiębiorstwa” 
wskazuje beneficjenta tego programu. Możliwe 
do finansowania koszty są tu identyczne jak 
w poprzednio opisywanym programie, a jedynie 
maksymalna kwota wsparcia jest zdecydowanie 
niższa, bo wynosi nieco ponad 200.000 złotych
(szczegółowe informacje na temat tego progra-
mu można znaleźć na stronie www.zporr.gov.plwww.zporr.gov.pl).

Warto wreszcie krótko wspomnieć o intere-
sującym programie doradczym finansowanym 
także z funduszy strukturalnych, a właściwie 
o jednej jego części, dzięki której można uzy-
skać wsparcie na wprowadzenie w placówkach 
medycznych systemów jakości. Posiadanie 
przez placówkę medyczną systemu ISO 
zdecydowanie podnosi jej konkurencyjność, 
a także ułatwia podpisanie kontraktów z NFZ. 
W ramach działania 2.1. SPO WKP Wzrost 
konkurencyjności małych i średnich przedsię-
biorstw poprzez doradztwo można uzyskać 
pięćdziesięcioprocentową dotację na projekto-
wanie, wdrażanie i doskonalenie systemów za-
rządzania jakością, zarządzania środowiskiem 
czy bezpieczeństwem i higieną pracy (szcze-
góły pod adresem http://www.parp.gov.pl/http://www.parp.gov.pl/
strukturalny1.htmlstrukturalny1.html).

FINANSE

GRZEGORZ
GODZIEK
dyrektor
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Małopolskiej 
Agencji Rozwoju 
Regionalnego SA

Fundusze unijne
ruszyły pełną parą

www.parp.gov.pl
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Odkąd Polska znalazła się w gronie państw 
Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy 

mogą korzystać z różnorodnych programów 
dofinansowania, które funkcjonują na obsza-
rze Unii. Pośród wielu różnych przedsięwzięć, 
które mogą zostać dofinansowane z unijnych 
funduszy, inwestycje medyczne zajmują nie-
poślednie miejsce. W sektorze tym niezwykle 
istotny jest zarówno wzrost konkurencyjności, 
tworzenie nowych miejsc pracy, jak i poprawa 
opieki zdrowotnej społeczeństwa. Lekarze-
przedsiębiorcy zdają sobie doskonale sprawę 
z szansy, jaką stwarza możliwość uzyskania 
dopłaty do urządzeń, które znacznie poprawiają 
możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Fir-
my finansowe obserwują w związku z tym ciągły 
wzrost zainteresowania programami unijnymi 
dotyczącymi sektora ochrony zdrowia. 

Siemens Finance również chce aktywnie 
uczestniczyć w procesie zdobywania dofinanso-
wania unijnego dla naszych lekarzy. W związku z 
tym oferujemy ubiegającym się o dofinansowanie 
dwa produkty, które zachowują niezwykle istotną 
z punktu widzenia kosztów 7-procentową stawkę 
VAT: leasing finansowy i pożyczkę.

Leasing finansowy można wykorzystywać 
przede wszystkim przy finansowaniu przedsię-
wzięć określonych w punkcie 2.3 Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyj-

ności Przedsiębiorstw (SPO WKP) „Wzrost kon-
kurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje”. W tym przypadku stosowana 
jest standardowa umowa leasingu finansowego.

Pożyczka jest produktem, który może być 
wykorzystywany w każdym programie unijnym. 
W celu uproszczenia procedur Siemens Finance 
zmodyfikował nieco system płatności za umowę 
pożyczki. Standardowo, środki otrzymane na pod-
stawie umowy pożyczki są przelewane bezpośred-
nio na konto dostawcy na podstawie polecenia 
zapłaty wystawianego przez klienta. Polecenie 
to jest częścią umowy pożyczki. Wprowadzona 
modyfikacja polega na tym, że środki uzyskane 
na podstawie umowy pożyczki przelewane są na 
konto klienta i dopiero z niego przekazywane 
na konto dostawcy. W ten sposób spełniony jest 
warunek finansowania zakupu maszyn czy urzą-
dzeń ze środków własnych, co otwiera drogę do 
uzyskania dofinansowania. Przelew może zostać 
zabezpieczony w różnoraki sposób. Dzięki temu, 
że klient składa w Siemens Finance nieodwołalną 
dyspozycję dotyczącą tych środków, pewne jest, 
że środki, które trafiają na konto klienta, zostaną 
wykorzystane jedynie do zapłaty za finansowane 
urządzenie. Dyspozycja ta musi być przyjęta i 
potwierdzona przez bank prowadzący rachunek 
klienta. Innym możliwym rozwiązaniem jest 
założenie przez klienta odrębnego rachunku, 

wyłącznie dla przeprowadzenia wymienionej 
transakcji. Procedura, o której mowa, nie należy 
do najprostszych, ale pracownicy Siemens Finan-
ce służą klientom konsultacją i poradą. 

Siemens Finance zapewnia lekarzom zarów-
no szybką ścieżkę akceptacji, jak i produkty 
spełniające wymogi dofinansowania unijnego. 
Jest, zatem dogodnym partnerem dla lekarza, 
który zamierza ubiegać się o środki z UE. 
Kompetencje firmy sprawiają, że prawdopo-
dobieństwo uzyskania dofinansowania rośnie, 
podobnie jak szanse na sukces rynkowy leka-
rza-przedsiębiorcy.

FINANSE

www.consultronix.com.pl

TOMASZ
KUKULSKI

Zastępca
Dyrektora
ds. Sprzedaży
Siemens Finance 
Sp. z o.o.

Leasing finansowy czy pożyczka?
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Rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia 
czerniaka błony naczyniowej ma istotne 

znaczenie dla zwiększenia szans przeżycia 
chorych, zachowania gałki ocznej i funkcji oka. 
Rozpoznanie czerniaka we wczesnym stadium 
nie może być poparte badaniem histopatolo-
gicznym, niemożliwe jest pobranie tkanek  w 
związku z ryzykiem powikłań i utraty funkcji 
oraz ryzykiem powstania przerzutów odległych,  
towarzyszącymi  biopsji wewnątrzgałkowej 
(3). Obraz kliniczny czerniaka naczyniówki 
potwierdzają charakterystyczne cechy w bada-
niach nieinwazyjnych, ultrasonografii w pro-
jekcji A i B oraz angiografii indocyjaninowej.  
Ciągle jednak wątpliwości diagnostyczne mogą 

budzić małe guzy, które stanowią około 30% 
wszystkich czerniaków naczyniówki (4).

Małe czerniaki naczyniówki to zmiany o  
średnicy podstawy od 5 do 10 mm i grubości  
powyżej 2 do 3 mm (1, 2). Guzy o wymiarach 
średnicy podstawy 3 mm i grubości 1,5 mm 
mogą już być przyczyną odległych przerzu-
tów. Zaobserwowano czynniki zapowiadające 
ewentualne przerzutowanie: grubość powyżej 
1 mm, pojawienie się objawów, przyleganie 
brzegu guza do tarczy nerwu II. 5-letnie prze-
życie chorych z małymi guzami wynosi 84%,  w 
przypadku guzów średnich 68% i dużych tylko 
47% (2, 3). 

Dlatego tak ważne jest, aby czerniak został roz-
poznany i leczony najwcześniej jak to możliwe. 

Trudność stanowi odróżnienie małych czer-
niaków od wyglądających podobnie znamion 
naczyniówki. W rasie kaukaskiej znamiona 
naczyniówki występują u około 6% populacji. 
Znamiona mają wyraźne granice, są płaskie lub 
nieco uniesione, a ich rozmiary  nie zmieniają 
się.  Małe czerniaki naczyniówki wyglądają po-
dobnie, ale mogą wykazywać cechy aktywności. 
Dla ułatwienia zapamiętania klinicznych czyn-

ników ryzyka wzrostu małych czerniaków na-
czyniówki Shields zaproponował mnemotech-
niczny skrót: TFSOM (To Find Small Ocular 
Melanoma), co przypomina o niepokojących 
czynnikach: T (Thickness ) - grubość >2 mm, 
F (subretinal Fluid) – płyn podsiatkówkowy, S 
(Symptoms) - objawy (pojawienie się zaburzeń 
widzenia), O (Orange pigment) – pomarańczo-
wy barwnik, M (Margin touching or within 3 
mm of the optic disc) – odległość do 3 mm lub 
przyleganie brzegu guza do tarczy nerwu II (5, 
6). Zmiany o 2 lub więcej czynnikach ryzyka 
mają szansę wzrostu w ciągu 5 lat w ponad 50%. 
Większość takich zmian to prawdopodobnie 
małe czerniaki (Fot.1), które należy leczyć.

W diagnostyce różnicowej  małego czernia-
ka naczyniówki powinniśmy brać pod uwagę 
oprócz znamion naczyniówki AMD krwotocz-
ne, zmiany nabłonka barwnikowego, naczynia-
ki naczyniówki i w końcu najczęstszy spośród  
występujących w populacji ludzi dorosłych guz 
wewnątrzgałkowy, tj. przerzut raka.  

Charakterystyczne dla małego czerniaka jest 
pojawienie się własnego unaczynienia, które 
widoczne jest podczas angiografii indocyjani-
nowej (ICGA) (Fot.2). W obszarze znamion 
naczyniówki podczas badania angiograficznego 
nie widać unaczynienia, natomiast w niektó-
rych przypadkach może pojawiać się przeciek, 
plamista hiperfluorescencja, w angiografii 
fluoresceinowej (AF), (Fot. 3a, 3b). W przypad-
ku krwotocznego „mokrego” AMD, (Fot. 4), 
obraz AF jest charakterystyczny. Naczyniaki 
naczyniówki wypełniają się barwnikiem i szyb-
ko ulega on wypłukaniu (Fot. 5a, 5b). Zmiany 
nabłonka barwnikowego wyglądają charaktery-
stycznie, są płaskie, ubarwione, ostro odgra-
niczone od otoczenia (Fot.6). Przerzuty raka 
to najczęściej zmiany płaskie lub kopulaste, 
jasne (kremowe, białe, pomarańczowe), czasem 

nakrapiane barwnikiem, o nieostrych obrysach 
(Fot. 7a, 8a). Mogą występować w obu oczach, 
a w jednym oku może być więcej niż jeden guz. 
Charakterystyczne są różnice obrazu ultrasono-
graficznego w prezentacji A: w przypadku gu-

zów przerzutowych reflektywność jest wysoka 
i przybierać może kształt litery V (Fot. 7b,8b), 
natomiast w czerniaku reflektywność jest niska 
lub średnia. W prezentacji B typowe dla czernia-
ka jest zagłębienie naczyniówki.
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Autorefraktometr z keratometrem GR-3100K

Urządzenie służy do badania wady refrakcji oka wraz z keratomerią.

Zakres pomiarowy wynosi od - 25D do +25D. Czas pomiaru to ok. 0,07 s dla refrakcji 
oraz 0.15 s dla krzywizny rogówki (bardzo krótki czas pomiaru dostosowany do pomiaru 
pacjentów niespokojnych oraz dla dzieci).

Aparat umożliwia pomiar pacjentów 
z wszczepionymi soczewkami 
wewnątrzgałkowymi IOL, z oczami 
afakijnymi i pseudofakijnymi oraz z 
soczewkami kontaktowymi (funkcja 
ta realizowana jest automatycznie, nie 
wymaga włączania dodatkowego przycisku)
Do pamięci urządzenia można wprowadzić 
nazwę przychodni lub gabinetu 
dokonującego badania (informacja ta 
będzie automatycznie umieszczana na 
wydruku wyników badania)

Dodatkowo urządzenie posiada funkcję 
relaksacji oka oraz dokonuje pomiaru 
pozycji akomodacji.

Cena: 24  600 zł netto.

OKULISTYKA

Nowości
Ocular Response Analyzer ORA firmy Reichert

ORA jest jedym tonometrem bezkontaktowym mierzącym oprócz ciśnienia 
wewnątrzgałkowego również histerezę rogówkową (HR), czyli w uproszczeniu 
miarę elastyczności rogówki. Wartość HR jest ściśle skorelowana 
z właściwościami biologicznymi i mechanicznymi, takimi jak: grubość, 
elastyczność, stopień nawilżenia rogówki, oraz szeregiem innych czynników.  

ORA określa wartość HR równocześnie z pomiarem ciśnienia 
wewnątrzgałkowego, co pozwala na wyeliminowanie artefaktów wynikających 
z właściwości rogówki. Dzięki temu ORA podaje rzeczywiste ciśnienie 
wewnątrzgałkowe. Okazało się również, że na elastyczność rogówki ma wpływ 
wiele czynników fizjologicznych i środowiskowych, w tym również pora dnia 
i temperatura.  

Badanie przy pomocy ORA pozwala określić dokładne ciśnienie 
wewnątrzgałkowe, a również wiele parametrów rogówki. Pozwala to wykorzystać 
aparat również do wczesnego wykrywania i monitorowania jaskry,  a także 
wstępnej selekcji kandydatów do chirurgii refrakcyjnej. 

Więciej informacji na www.reichert.com

Oferta specjalna

www.consultronix.com.pl

Lampa szczelinowa YZ-5F 

Biomikroskop stereoskopowy YZ-5 F typu Haag 
Streit firmy Crane posiada: • powiększenia 10x, 
16x z okularem 10x oraz 16x i 25,6x z okularem 
16x, • filtry: kobaltowy-niebieski, absorbujący 
ciepło, szary, bezczerwienny, szerokość szczeliny 
— regulacja płynna w zakresie 0-9 mm, • długość 
szczeliny — regulacja płynna w zakresie 1-9mm, 
• regulacja odległości między źrenicami wynosi 
55–82 mm (z okularem 10x) oraz 51–78mm 
(z okularem 16x).

Cena : 7960 zł netto



6 CX NEWS  nr 3/13/2004 7

OKULISTYKA

Nowości AAO
OCT/SLO firmy OTI
OCT/SLO firmy OTI jest skomputeryzowanym skanerem optycznym służącym do obrazowania dna oka. Urządzenie wykonuje obrazy anato-
miczne dna oka o wysokiej rozdzielczości i ostrości wykorzystując kombinację dwu technik: obrazowania konfokalnego wykonanego przy użyciu 
skaningowgo oftalmoskopu laserowego (SLO), oraz optycznej tomografii koherencyjnej (OCT). Obrazy są prezentowane w  przekroju 
poprzecznym (B-scan) i podłużnym (C-scan)  (zdjęcie). Dzięki tej technice można uzyskać głębokość penetracji do 6 mm.

Zalety obrazowania OCT/SLO:
• pokazuje dokładnie korelację pomiędzy strukturą powierzchni badanej a obrazem OCT
• pozwala na zlokalizowanie zmian patologicznych niezauważalnych przez tradycyjne skanery
• określa przekrój poprzeczny i głębokość zmiany patologicznej
• umożliwia wielopłaszczyznową wizualizację powierzchni siatkówki wraz z obrazem trójwymiarowym

Ze względu na połączenie skanowania w dwóch płaszczyznach urządzenie:
• jest wrażliwsze na zmiany topograficzne
• szybko wykrywa obiekt i ustala jego współrzędne - minimalizuje błędy pomiarowe 
• daje możliwość wyboru głębokości skanowania
• daje możliwość wyboru płaszczyzny odniesienia w obrazie trójwymiarowym

Firma OTI, której jesteśmy przedstawicielem, podczas Amerykańskiej Akademii Okulistycznej zaprezentowała po raz pierwszy urządzenie OCT/SLO! 
Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż już w kwietniu podczas Sympozjonu Retinologicznego w Poznaniu organizowanego przez
Profesor Krystynę Pecold urządzenie zostanie zaprezentowane podczas 2 wykładów prowadzonych przez dr Richarda B. ROSENA
z Nowego Jorku oraz dr Risharda Weitza z firmy OTI.

Więcej informacji na stronie www.oti-canada.com

O rtokeratologia jako nauka o działaniu 
soczewek ortokeratologicznych zaczęła 

rozwijać się w latach 60. w Stanach Zjednoczo-
nych. Jednak dopiero w ciągu ostatnich 10 lat, 
dokonał się ogromny postęp w tej dziedzinie na-
uki. Przez te wszystkie lata specjaliści nieprze-
rwanie prowadzili badania nad stworzeniem 
specjalnego materiału wysokopolimerowego, 
który będzie spełniał niezbędne dla oka, wy-
magania. Ponadto trwały prace nad udoskona-
laniem sprzętu do sporządzania komputerowej 
mapy rogówki, a następnie specjalistycznych 
oprogramowań do dopasowywania kształtu or-
tosoczewek do kształtu rogówki oka pacjenta. 

Nowa, skomplikowana geometria soczewek 
pozwoliła na: dokładniejszy ich dobór, regu-
larne i przewidywalne zmiany w rogówce oraz 
stabilność działania .Powoduje, że proces zmian 
w rogówce odbywa się bardzo szybko. W nowo-
czesnych ortosoczewkach zmiany te pojawiają 
się po 1 nocy ich używania, a stabilna poprawa 
ostrości wzroku — po 1-3 tygodniach ortolecze-
nia. Najnowsze wyniki badań pokazują, że zmia-
ny w krzywiźnie rogówki są czasowe i odwracal-
ne — rogówka jest elastyczna i ma „pamięć”, tzn. 
że,,pamięta’’ ona krzywiznę, którą miała przed 
używaniem ortosoczewek i wraca do pierwotne-
go kształtu po zaprzestaniu ich stosowania. 

Ortokorekcja jest nową w Polsce, niechirur-
giczną metodą korygowania krótkowzroczności 
do –4,5D i niewielkiego astygmatyzmu. Proces 
korekcji odbywa się przy pomocy twardych i wy-
sokogazoprzepuszczalnych soczewek ortokerato-
logicznych, które delikatnie i bezpiecznie zmienia-
ją przednią krzywiznę rogówki oka. Dzięki temu 
w ciągu dnia pacjent widzi dobrze już bez użycia 
tradycyjnych soczewek czy okularów. Główną 
zaletą metody jest to, że zmiany zachodzące 
w rogówce są czasowe i w 100% odwracalne. Stałe 
użycie soczewek nocnych doprowadza do stabil-
nej poprawy wzroku i pozwala stosować je już nie 
każdej nocy, lecz dwa lub trzy razy w tygodniu. 
Metoda ortokorekcji jest jedyną metodą, zdolną 
ustabilizować wzrost krótkowzroczności u dzieci.

Ortokorekcja – niechirurgiczna metoda
korygowania krótkowzroczności

www.eyelaser.plwww.eyelaser.pl

www.consultronix.com.pl

prof. Sami El Hage D.Sc.

Wrocławskie Eye-Laser Center we współ-
pracy z amerykańskim ośrodkiem Eye Care 
Associates w Houston zaprasza lekarzy 
okulistów do wzięcia udziału w kursie
teoretyczno-praktycznym ,,Ortokeratologia —
kontrolowana korekcja krótkowzroczności’’, 
który odbędzie się 26 marca we Wrocławiu. 
Zajęcia prowadzić będzie prof. Sami El Hage, 
autorytet w dziedzinie ortokeratologii.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy.

Wrocławskie Eye-Laser Center sp. zo.o.
ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław 
tel. (071) 78 58 361
tel/fax. (071) 78 58 362
e-mail: info@eyelaser.pl
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Soczewki SoFlex proponowane przez 
firmę Bausch&Lomb, są najnowszym 

rozwiązaniem w technologii soczewek 
wewnątrzgałkowych. Jest to soczewka trzy-
częściowa równowypukła, w skład, której 
wchodzą dwa haptyki wykonane z PMMA 
o angulacji 0 stopnii oraz część optyczna 
wykonana z silikonu nowej generacji. Ma-
teriał ten jest niezwykle elastyczny a jedno-
cześnie odporny na uszkodzenia, a przy tym 
wszystkim rozwija się w oku bardzo powoli 

w porównaniu z soczewką akrylową. Taka 
budowa umożliwia zachowanie stabilności 
i eliminację przesunięć pooperacyjnych. 

Jak wszystkie zwijalne soczewki firmy 
Bausch&Lomb soczewki SoFlex posiadają 
pełną 360 stopniową funkcją ostrej krawędzi 
- Squere edge, która zabezpiecza soczewkę 
przed wtórną migracją komórek, minimali-
zując jednocześnie poziom PCO. 

Warto zaznaczyć, że dodatkowym atutem 
proponowanej soczewki jest to, że zastoso-

wany materiał o współczynniku refrakcji 1,43 
oraz system anti glare minimalizuje odblaski 
i rozszczepienia światła. Padający promień 
świetlny jest kierowany bezpośrednio na siat-
kówkę w okolice plamki żółtej. Właściwości 
te są potwierdzone udokumentowanymi ba-
daniami klinicznymi przeprowadzanymi od 
ponad 14 lat. 

W celu ułatwienia wszczepiania opi-
sywanych wyżej soczewek silikonowych, 
Bausch&Lomb oferuje pierwszy na rynku 
jednorazowy i jednoręczny system M-Port do M-Port do M-Port
implantacji trzyczęściowych soczewek SoFlex. 
Injector składa soczewkę na kształt litery M
tak, by nacięcie niezbędne do implantacji było 
minimalne (do 3mm). Niebieskie zabarwienie 
haptyków pozwala operatorowi na nieustanne 
monitorowanie ułożenia soczewki podczas 
procesu implantacji oraz sposób wyjścia 
z injectora. 

Reasumując soczewki SoFlex są bardzo pro-
ste w implantacji i bezpieczne dla pacjenta oraz 
komfortowe dla operatora dzięki możliwości 
dobrania prędkości implantacji. Dodatkowym 
bardzo istotnym atutem jest ich niższa cena 
w porównaniu do soczewek akrylowych.

Szanowni Państwo! 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Fundacja im. Prof. T. Krwawicza w 
Lublinie otrzymała propozycję wydawania polskiej wersji czasopisma „Highlights
of Opthalmology”. Ten prestiżowy, zawierający najnowsze informacje z dziedziny 
okulistyki dwumiesięcznik ukazuje się na całym świecie od ponad 30 lat w kilku 
wersjach językowych. Jest źródłem wiedzy z zakresu diagnostyki i terapii chorób oczu 
dla okulistów-praktyków oraz lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny.
Na przełomie listopada i grudnia planujemy wydanie próbnego numeru. Znajdą się 
w nim artykuły dotyczące chirurgii zaćmy, rozpoznawania i leczenia jaskry, a także 
powikłań po operacjach jaskrowych oraz doszklistkowego podawania leków.

Z poważaniem
Zbigniew Zagórski, Prezes Fundacji

Silikonowe soczewki
SoFlex jako kompromis
jakości i ceny

soczewka bez systemu Anti Glare soczewka z systemem Anti GlareSoczewka po 2 latach od implantacji

Piotr Nowak

www.consultronix.com.pl
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ADVANCED FLOW SYSTEM (AFS) 
– System Stabilizacji Przepływu
ADVANCED FLOW SYSTEM (AFS) 
– System Stabilizacji Przepływu
ADVANCED FLOW SYSTEM (AFS) 

System Stabilizacji Przepływu (AFS – Advanced 
Flow System) jest najnowszym rozwiązaniem za-
proponowanym przez koncern Bausch&Lomb 
w nowej wersji Fakoemulsyfikatora Millennium. 
W jego skład wchodzi pompa wraz z pozostały-
mi akcesoriami (przetwornik, dreny, stanowią-
cymi wyposażenie urządzenia. Zastosowane 
rozwiązania techniczne pozwalają na pełną 
kontrolę gospodarki płynów podczas procesu 
fakoemulsyfikacji od tipu aż po pompę. Dzieje 
się tak w wyniku uzyskiwania podciśnienia, 
kontrolowanego dwoma metodami: powietrzną 
i płynową. Pierwsza z nich polega na ruchach 
pompy w górę oraz w dół, co pozwala na mniej-
szy lub większy nacisk na dreny. Metoda płyno-
wa zapewnia otwarcie lub zamknięcie zastawki 
zaciskowej gwarantując w ten sposób natych-
miastową i precyzyjną regulację poziomu pod-
ciśnienia. Wymienione rozwiązania redukcują 
efektu „surge”, który występował w dotychczas 
wykorzystywanych pompach.

Dodatkowe funkcje systemu AFS (np. możli-
wość wielokrotnego programowania) umożliwia-
ją, bezinterwencyjne dostosowanie urządzenia 
do wybranej techniki operacyjnej. Tym samym 
pozwalają na uzyskanie lepszych efektów.

System AFS jest wyposażony w łatwe 
w obsłudze jednorazowe pakiety spełniające 
najwyższe standardy techniczne, które gwa-
rantują bezpieczeństwo podczas przeprowa-
dzanego zabiegu.

Warto zaznaczyć, że System Stabilizacji Prze-
pływu stanowi dopełnienie najszerszego w ofercie pływu stanowi dopełnienie najszerszego w ofercie pływu
zestawu modułowego do zabiegów na przednim, 
jak i na tylnym odcinku oka. Niezależna kon-
strukcja modułów pozwala na łatwy serwis oraz 
możliwość rozbudowy i konfiguracji urządzenia 
zgodnie z preferencjami użytkownika.

CUSTOM CONTROL SOFTWARE 
(CCS) – Indywidualna Kontrola 
Parametrów
(CCS) – Indywidualna Kontrola 
Parametrów
(CCS) – Indywidualna Kontrola 

Wprowadzenie na rynek modułu Systemu Sta-
bilizacji Przepływu (AFS) wiązało się ze zmianą 
oprogramowania dostosowanego do nowego pro-
duktu. W tym celu stworzono oprogramowanie 
CCS (Custom Control Software) – Indywidualna 
Kontrola Parametrów. Pozwala ono na kontrolo-
wanie nie tylko podciśnienia (pięć stopni reakcji) 
– wielkości charakterystycznej dla systemu AFS 
– ale także mocy (Unikalna Technologia Kontro-
lowania Mocy), czasu trwania oraz cyklu pracy. 
Rozwiązanie to ma na celu minimalizację energii 
wraz z równoczesną maksymalizacją wydajności 

i redukcji powstającego ciepła. Elementy te 
poprawiają rozwiązania wykorzystania głowicy 
niskiej częstotliwości, ze względu na możliwość 
dostosowania wyżej wymienionych parametrów 
do indywidualnych potrzeb. 

Dodatkowe elementy oprogramowania 
pozwalają na wprowadzanie parametrów do 
standardowych opcji (Fako Ciągłe, Pulsy, Bur-
sty) oraz oferują nowe rozwiązania takie jak: 
Hyperpulse Cold Phaco Modulation i Waveform 
Cold Phaco Modulation.

Warto podkreślić, że oprogramowanie CCS 
jest produktem kompatybilnym z wcześniejszy-

mi modułami oraz z pompą Venturiego, a no-
woczesne i unikatowe rozwiązania podwyższają 
komfort pracy chirurga i plasują Millennium 
dwa kroki przed konkurencją.
Piotr Nowak

Nowe rozwiązania dla chirurgii zaćmy 
– Millennium 2005

www.consultronix.com.pl
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Novartis Ophthalmics jest światowym 
liderem w dziedzinie rozwoju leków 

przeznaczonych do leczenia schorzeń oczu 
w tym zwyrodnienia plamki związanego 
z wiekiem (AMD). Działamy w ścisłej 
współpracy ze specjalistami w dziedzinie 
okulistyki, opracowujemy metody leczenia, 
które umożliwiają poprawę wzroku i jego 
zachowanie przez całe życie.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem 
(AMD) jest chorobą atakującą plamkę 
żółtą – strukturę oka leżącą w centralnej 
części siatkówki i odpowiadającą za widze-
nie szczegółowe. To właśnie plamka żółta 
pozwala nam czytać, prowadzić samochód, 
rozpoznawać twarze czy oglądać telewizję). 
AMD jest najpowszechniejszą przyczyną 
ślepoty u osób powyżej 50 roku życia. 
Badania dotyczące występowania chorób 
oczu związanych z wiekiem (AREDS), 
przeprowadzone przez amerykański Naro-
dowy Instytut Chorób Oczu, dowiodły, że 
osoby o podwyższonym ryzyku rozwoju za-
awansowanego AMD, mogą obniżyć ryzyko 
zachorowania aż o 25% poprzez codzienne 
przyjmowanie odpowiednich dawek spe-
cjalnie dobranych witamin oraz minerałów 
(przeciwutleniaczy).

Aby zrozumieć znaczenie przeciwutlenia-
czy, należy najpierw zrozumieć, czym są 
i w jaki sposób pomagają organizmowi zwal-
czać choroby. Przeciwutleniacze są grupą wi-
tamin, minerałów oraz karotenoidów (takich 
jak witamina C, witamina E, beta-karoten), 
które zwalczają tak zwane „wolne rodniki”. 
Wolne rodniki, które występują w organizmie 
człowieka, są ubocznym produktem przemia-
ny materii. Powstają one podczas zużywania 
tlenu do produkcji energii, a także wówczas, 
gdy jeden z rodzajów białych krwinek zwal-
cza infekcje. 

Niestety wolne rodniki mogą uszkadzać a na-
wet zabijać zdrowe komórki – w tym komórki 
znajdujące się w plamce żółtej oka – i w trakcie 
tego procesu produkować jeszcze więcej wol-
nych rodników.

Przeciwutleniacze są w stanie neutralizo-
wać wolne rodniki. Niezwykle trudno jest 
dostarczyć organizmowi wystarczającą ilość 
tych substancji odżywczych, stosując jedynie 

odpowiednią dietę, dlatego tak ważne jest 
stosowanie odpowiednich preparatów dostar-
czających organizmowi odpowiednie dawki 
przeciwutleniaczy.

Właśnie dlatego należy poprosić swojego oku-
listę o Vitalux.

Vitalux jest suplementem odżywczym 
bogatym w przeciwutleniające minerały oraz 
witaminy, które są niezbędne do ochrony 

wzroku. Jest to wyjątkowy zestaw mikro-
elementów i antyoksydantów stworzony 
z myślą o zdrowym widzeniu, jako jeden 
z nielicznych zawierający witaminę PP, beta-
karoten i cynk.

FARMACJA

ADM — choroba cywilizacyjna
starzejących się społeczeństw
MAREK
MATUSIAK
Product Manager
Novartis Poland

www.novartis.pl
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N iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Specjalista” w Kutnie od dwóch lat 

współpracuje z Kliniką Urologii Szpitala Klinicz-
nego w Rottenburgu, w Niemczech, prowadzoną 
przez prof. Rolfa Muschtera. Jest on uznanym 
międzynarodowym autorytetem w dziedzinie 
wykorzystania technik laserowych w Urologii.

Dzięki tej współpracy oraz zaangażowaniu 
całego zespołu NZOZ „Specjalista” w dniach 
18 i 19 października 2004 roku odbyły się w 
Kutnie „I Warsztaty Endourologiczne z Wyko-
rzystaniem Technik Laserowych”. Uczestniczy-
ło w nich 19 urologów z całej Polski.

Celem tej imprezy było zaprezentowanie 
naszym kolegom nowoczesnych technik 
laserowych w Urologii oraz stworzenie moż-
liwości dyskusji z „Mistrzem” zarówno w 
trakcie jak i bezpośrednio po zakończeniu za-
biegu. Jednocześnie jako Oddział Urologii, w 
którym wykonaliśmy od początku tego roku 
około 100 zabiegów laserowych chcieliśmy 
podzielić się własnymi doświadczeniami w 
tej dziedzinie.

 Profesor Rolf Mushter w ciągu dwóch dni 
warsztatów przeprowadził cztery operacje en-
doskopowe przy użyciu lasera holmowego: 
• laserowe nacięcie prostaty (TULIP), 
• śródtkankową ablację stercza (LITT), 
• enukleację prostaty oraz 
• nacięcia ureterocele wraz z kruszeniem złogu. 

We wszystkich zabiegach używany był laser 
średniej mocy – Auriga 30 W firmy WaveLight z 
Niemiec. Przy enukleacji stercza do fragmentacji 
usuniętej tkanki prostaty wykorzystaliśmy po raz 
pierwszy morcelerator firmy Wolf. Mieliśmy także 
okazję przetestować resektoskop laserowy Wolfa.

Mogliśmy zaobserwować jak ważną rolę od-
grywa dobór odpowiedniego sprzętu endosko-
powego oraz umiejętność posługiwania się nim. 
Skraca to w znacznym stopniu czas zabiegu 
oraz zmniejsza ryzyko powikłań śród i poope-
racyjnych. Niestety jak zawsze wiąże się to ze 
znacznym zwiększeniem kosztów zabiegu.

Przebieg wszystkich zabiegów transmitowa-
ny był na salę seminaryjną, a kilku kolegów 
mogło bezpośrednio uczestniczyć w nich na 
sali operacyjnej. 

Zabiegi te pokazały jasno, że laser holmowy 
średniej mocy jest zupełnie wystarczającym na-
rzędziem do wykonania wszystkich powyższych 
zabiegów. Jednocześnie mieliśmy okazję zoba-
czyć jak mała utrata krwi towarzyszy zabiegom 
laserowym – zmniejszając w znacznym stopniu 
ryzyko powikłań pooperacyjnych. 

Wieczorem po zakończeniu pierwszego 
dnia warsztatów uczestnicy wysłuchali pre-
zentacji Prof. Rolfa Muschtera: „Mało Inwa-
zyjne Metody Leczenia BPH” 
oraz mieli możliwość obejrzeć 
film instruktażowy przedsta-
wiający enukleację stercza 
przy użyciu lasera holmowego.

Profesor Muschter pokazał 
nam podstawowe zasady pracy z 
laserem holmowym. Zaznaczył 
jednak, że nowoczesne techniki 
endourologiczne wymagają od 
operatora znacznych umiejęt-
ności. Jedynymi możliwościami 
zdobycia tych umiejętności są:
• wykonywanie dużej ilości 
zabiegów przy użyciu lasera oraz

• uczestnictwo w kursach szkoleniowych. 
Kursy takie pozwalają wielu naszym kolegom 

na zapoznanie się z technikami laserowymi w 
Urologii a w późniejszym czasie na doskonale-
nie swoich umiejętności. Jednocześnie spotka-
nie z „mistrzem” technik laserowych, jakim jest 
bez wątpienia Prof. Rolf Muschter daje nam 
okazję na uzyskanie wielu praktycznych rad i 
wskazówek.

Ze względu na swój charakter, warsztaty 
powinny być organizowane w małych grupach 
nieprzekraczających 20 osób. Ułatwia to bezpo-
średni kontakt z operatorem i aktywny udział w 
dyskusji między zabiegami. 

Warsztaty zostały zaklasyfikowane do katego-
rii 2 CME CPD i otrzymały 3 punkty kredyto-
we. Wiosną 2005 roku planujemy zorganizowa-
nie II Warsztatów Endourologicznych.

Piotr Humański 
NZOZ „Specjalista”

UROLOGIA

Warsztaty Kutno 2004 — podsumowanie

Organizatorzy Warsztatów. W środku prof. Rolf Muschter

Prof. Muschter podczas zabiegu

www.specjalista.home.pl
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M edispec był pierwszą na świecie firmą, 
która wprowadziła wiele lat temu nowy 

standard w litotrypsji – aparat mobilny. Od 
początku swej działalności firma wierna jest 
technologii elektrohydraulicznej. 

W drugiej połowie 2004 roku do oferty Me-
dispec wszedł Econolith 3000 – aparat bardzo 
prosty w obsłudze i wyjątkowo skuteczny. 

Opracowany przez Medispec System Auto-
matycznego Pozycjonowania Pacjenta – APP 
-  znacząco skraca czas potrzebny na przygoto-
wanie zabiegu. Teraz APP może być wykonana 
nawet przez personel pomocniczy!!!

Badania nad możliwością wpływania na 
kształt fali terapeutycznej Medispec uwień-
czył nową konstrukcją generatora. Teraz 
przez cały okres trwania impulsu fali jego  
energia jest stała. Efekt? Bardzo wysoka sku-
teczność aparatu!

Mimo zmiany „designu’’ aparatu, jego 
serce czyli chroniona patentem konstrukcja 
reflektora skupiającego energie fali terapeu-
tycznej pozostała taka sama. Tajemnica wy-
sokiej skuteczności aparatów z serii Econoli-
tha tkwi w wielkości ogniska terapeutyczne-
go, gdzie skupiana jest energia fali. 13mm x 
60mm to największy dostępny na rynku roz-
miar ogniska. W połączeniu z bezpiecznym 
poziomem energii fali terapeutycznej stano-
wi to gwarancję skutecznego i bezpiecznego 
przebiegu procesu kruszenia kamieni. 

Od kilku lat Econolith jest najchętniej kupo-
wanym aparatem ESWL w USA. Także w Polsce 
Econolith jest absolutnym liderem prywatnego 
rynku ESWL!

Niski koszt zabiegu i wysoka skuteczność to 
dwa elementy zasadniczo wyróżniające Econoli-
tha na tle innych aparatów... 

Nowy Econolith 3000 ma wszelkie szansę aby 
przypieczętować pozycje Medispec jako lidera 
na polskim rynku ESWL!!!

Leszek Piątek
Consultronix SA

UROLOGIA

Econolith  3000
Nowa jakość w litotrypsji

generator fali terapeutycznej

stół endourologiczny

podgląd RTG

www.consultronix.com.pl
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RADIOLOGIA

www.consultronix.com.pl

R adius R firmy IMD jest absolutnym hitem w ofercie rentgenowskie-
go sprzętu środoperacyjnego!!!

Aparat wyposażony jest w lampę RTG z anodą rotacyjną. Do niedaw-
na rynek aparatów środoperacyjnych zdominowany był przez aparaty 
wyposażone w lampy z anodą stacjonarną. Anodę rotacyjną posiadały 
jedynie aparaty z tzw. „wyższej półki’’ — stosowane przy procedurach 
kardio i angio.  

Technologiczny przełom dokonany przez IMD umożliwił zaoferowanie 
aparatów z anodą rotacyjną w cenie porównywalnej z dotychczasową 
ofertą aparatów z anodą stacjonarną!

Dlaczego aparat z anodą rotacyjna jest lepszy? Zasadniczych różnic jest 
kilka. Przede wszystkim wielkości ognisk lampy RTG. 

Ze względu na ograniczone możliwości odprowadzenia ciepła po-
wstającego przy emisji promieniowania X, ogniska lamp RTG z anodą 
stacjonarną nie mogą być mniejsze niż 0,6 / 1,2mm. Zastosowanie lamp 
z anodą rotacyjną umożliwiło zmniejszenie ognisk do 0,3 / 0,6 mm, przy 
jednoczesnym zwiększeniu mocy ognisk! 

Jaka to różnica? To tak jakby będąc osobą słabo widzącą założyć 
okulary korekcyjne- nagle obraz oglądanego obiektu staje się ostry, pełen 
szczegółów i kontrastów!!! Widzimy to, co dotychczas było tylko tłem...

 Kolejna nie mniej istotna różnica to- możliwość praktycznie nieogra-
niczonego czasu pracy ciągłej aparatu! Powiecie Państwo - nikt nie używa 
przecież promieniowania w sposób ciągły... 

Ale czy nie zdarzyło się Państwu, że podczas zabiegu istniała konieczność 
zobaczenia dokładniej pewnego szczegółu obrazu? Jeżeli tak, to oznacza, że 
potrzebna była większa energia promieniowania, a więc - chwilowo większa 
moc lampy RTG - więcej wydzielonego ciepła. Teraz nie musimy obawiać 
się, że aparat zablokuje się w takiej sytuacji, informując, że jest ‘’przegrza-
ny’’. Teraz bez problemu zabieg można przeprowadzić do końca!

Jeszcze jeden argument przemawiający za aparatem z anodą rotacyj-
ną. Lampa taka jest bardziej odporna na przeciążenia a więc bardziej 
„żywotna”. 

Bardziej „żywotna” i odporna na przegrzanie lampa RTG dała możli-
wość zastosowania mocniejszego generatora. Zwiększyło to możliwości 
diagnostyczne ramienia C i jego niezawodność.

Podsumowując- kupując aparat z anodą rotacyjną wygrywamy:  jakość 
obrazu, elastyczność pracy i niezawodność.

Cena pozostaje taka sama… 

Radius R — nowe możliwości
aparatu śródoperacyjnego

Leszek Piątek
lpiatek@consultronix.com.pl

Basic – RTG przyłóżkowe

Podstawowe zalety aparatu to:
- niewielkie wymiary, 
- niska waga, 
- nowoczesna konstrukcja bazująca na generatorze HF o częstotliwości 100 kHz

Zdjęcia wykonuje się w technice dwupunktowej. Dostępne programy anatomiczne ułatwiają 
dobór parametrów ekspozycji.
Panel kontrolny wyposażony jest w ciekłokrystaliczny wyświetlacz danych i komunikatów 
informacyjnych. 

Aparat jest niezawodny i bardzo prosty w obsłudze.
Wersje handlowe mocy generatora to 3.3 kW, 6 kW, 15 kW i 30 kW.

Wszystkie zalety aparatu podkreśla także jego bardzo atrakcyjna cena!!!

Nowości
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RADIOLOGIA I STERYLIZACJA

Kontrola jakości

Sterylizacja
Uwadze Państwa polecamy ofertę auto-

klawów firmy Tuttnauer. Znajdziecie 
w niej Państwo zarówno autoklawy stołowe, 
jak i wielkogabarytowe – nawet do 17 000 li-
trów, wózki transportowe i załadowcze, myjki 
ultradźwiękowe, myjnie, zgrzewarki, destylarki 
i inne akcesoria.

Autoklawy mają budowę modułową. Można 
więc dopasować ich konfigurację i dodatkowe 
wyposażenie do faktycznych aktualnych potrzeb 
oraz możliwości finansowych zamawiającego.

75 lat doświadczeń Tuttnauera w produkcji 
autoklawów jest gwarancją wysokiej jakości 
oferowanych urządzeń.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
promieniowania jonizującego w celach medycznych (...) obliguje wszystkie pracownie Rtg do 

przeprowadzania rutynowych testów Kontroli Jakości. 
W ofercie Consultronix S.A.znajdą Państwo sprzęt niezbędny do przeprowadzania codziennych 

i okresowych testów kontrolnych:
• densytometr Speedmaster SM10T  z oprogramowaniem w języku polskim 
• sensytometr Speedlight SL2 
• fantomy, siatki testowe oraz inne akcesoria

W Ofercie Specjalnej proponujemy 
Państwu 20 zestawów:
• densytometr SM 10T,
• sensytometr SL2,
• komputer PC z systemem 
operacyjnym Windows i polską wersją 
oprogramowania do densytometru

GWARANTUJEMY 
KONKURENCYJNE CENY!

Izabela
Pytko
ipytko@
consultronix.com.pl

Nowości z Salonu
Medycznego „Medica 2004”

Dostawcy Consultronix SA na zakończonych właśnie w Dusseldorfie Targach 
Medycznych zapowiedzieli na rok 2005 szereg bardzo interesujących nowości.

I.M.D. Intermedical — producent przewoźnego sprzętu RTG (ramię C
i RTG przyłóżkowe) — zapowiada wprowadzenie do oferty:
• nowego modułu pamięci obrazowej do ramienia C z rozbudowanymi
    funkcjami angio
• ramię C z w pełni cyfrowym torem wizyjnym ramienia C wyposażonego

w panel cyfrowy zamiast wzmacniacza obrazu 

Medispec — producent aparatury ESWL i ESWT, zapowiada wprowadzenie do oferty 
urządzenia do rewaskularyzacji i udrażniania naczyń krwionośnych wykorzystujące 
technikę terapeutycznych fal wstrząsowych.

Metaltronica — producent sprzętu mammograficznego - zapowiada przystosowanie 
swojego systemu biospsyjnego do współpracy z Mammotomem firmy Johnson & 
Johnson

Suinsa — producent stacjonarnych aparatów RTG do radiografii i fluoroskopii 
wprowadzi do produkcji nowy model generatora RTG o nazwie Hercules. Jest 
to całkowicie nowatorska konstrukcja. Dość powiedzieć, że rozmiary i waga 
generatora jest parokrotnie (!!) mniejsza od dotychczas skonstruowanych 
generatorów.

Wave Light — producent laserów do zastosowań w okulistyce, dermatologii i urologii, 
zapowiada zakończenie prac nad nowym laserem holmowym o mocy około 50 W.

www.consultronix.com.pl
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DERMATOLOGIA

AKNIKARE
preparaty na trądzik 
* Aknikare krem 
* Aknikare żel 
* Aknikare tonik 

THIOSPOT
preparaty na przebarwienia 
* Thiospot krem 
* Thiospot sponge 

SYNCHROROSE 
* Skóra zaczerwieniona 
* Trwały rumień 
* Rozszerzone drobne naczyńka krwionośne 
(teleangiektazje) 
* Trądzik różowaty 

TERPROLINE
 krem do twarzy 
* Przed-po peelingu chemicznym 
* Przed-po peelingu fizycznym 
* Przed-po dermoabrazji 
* Przed-po liftingu twarzy 
* Przed-po plastyce powiek (blefaroplastyce) 
* Zmarszczki powodowane utratą 
elastyczności skóry 
* Podczas stosowania diet specjalnych 
(dietetyka) 

krem do ciała 
* Przed-po liposucukcji 
* Przed-po plastyce powłok brzucha 
(abdominoplastyce) 

* Przed-po addytywnej lub redukcyjnej 
plastyce piersi 
* Techniki napinania skóry 
* Podczas stosowania diet specjalnych 
(dietetyka) 
* Zapobieganie obkurczaniu blizn 
* Podczas lub po ciąży 

SYNCHROCELL
krem z oleosomami 
* Krem poprawiający stan skóry zmienionej z 
powodu cellulitu. 

SUNWARDS
kremy z filtrami UV 
* Ochrona przeciwsłoneczna

Kursy i szkolenia

Anna Siuda
asiuda@consultronix.com.pl

OKULISTYKA
12 i 13 II Ultrasonografia i ultrasonografia  trójwymiarowa w okulistyce — dr Paweł Lewandowski
15 I Angiografia fluoresceinowa — dr Katarzyna Wilk
22 I, 5 III Zastosowanie angiografii w diagnostyce chorób oczu ze szczególnym uwzględnieniem

wskazań do  PDT z użyciem Visudyne we współpracy z Kliniką Okulistyki w Krakowie
29 I, 19 II Perymetria komputerowa — dr n. med. Henryk Kozioł
5 II Lasery w leczeniu zmian cukrzycowych — dr  n. med. Henryk Kozioł

DERMATOLOGIA
23 I, 20 lI Dermatoskopia komputerowa — doc. Piotr Ratka, dr n. med. Stanisław Bajcar

FINANSE
8 I, 11 II  Jak zdobyć dofinansowanie zakupów z pieniędzy Unijnych — Jacek Świtała

General Topics Monika
Kamińska
mkaminska@
consultronix.com.pl

www.consultronix.com.pl
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DERMATOLOGIA

Wdniach od 17 do 21 listopada 2004 
roku we Florencji w obradach 13 Kon-

gresu European Academy of Dermatology 
and Venerology (EADV) wzięło udział 12 
000 lekarzy (głównie dermatologów) z całego 
świata, w tej grupie 120 osób z Polski. W se-
sji plakatowej uczestniczyło 1540 posterów 
poświęconych zagadnieniom diagnostyki 
i terapii chorób skóry, prezentacji rzadkich 
schorzeń oraz badań nad patogenezą i lecze-
niem tych chorób. 

Jury Komitetu Naukowego Kongresu przy-
znało najlepszym opracowaniom 3 równorzęd-
ne nagrody w kwocie 1000 EURO, ufundowane 
przez Laboratoires BIORGA, Laboratoires 
Dermatologiques d, URIAGE, Francja.

Jedną z nagród za „najciekawszą pracę 
naukową, wnoszącą istotne nowe elementy do 
poznania patogenezy atopowego zapalenia skó-
ry” w sesji „Skin Barrier and Atopic Dermatitis” 
przyznano zespołowi autorów z Krakowa za 
pracę pt. SEB-INDUCED T-CELL APOPTO-
SIS IN ATOPIC DERMATITIS-RELATION 
TO THE CLINICAL STATUS AND SKIN 
COLONISATION WITH STAPHYLOCOC-
CUS AUREUS. autorzy: A. Kędzierska, J. 
Kaszuba-Zwoińsk, M. Kapińska-Mrowiecka, 
M. Czubak, P. Thor K. Wójcik, J. Pryjma

 Przedmiotem badań była ocena apoptozy 
limfocytów T krwi obwodowej po stymulacji 
enterotoksyną gronkowcową typu B (SEB), izo-

lowanych od chorych z atopowym zapaleniem 
skóry (AD) i jej związek ze stopniem kliniczne-
go zaawansowania i gęstością kolonizacji zmian 
skórnych przez szczepy z gatunku S. aureus. 
U pacjentów z wysoką i średnią gęstością ko-
lonizacji bakteryjnej stwierdzono statystycznie 
znamienny wzrost odsetka limfocytów T CD3+ 
z ekspresją antygenu APO2.7 (P<0.001 i P<0.01 
w porównaniu do grupy bez cech atopii), a rów-
nocześnie obniżenie odsetka apoptotycznych 
limfocytów T u pacjentów z niską gęstością 
kolonizacji. Wykazano dodatnią korelację 
pomiędzy odsetkiem komórek APO2.7 CD3+ 
a intensywnością kolonizacji skóry zmienionej 
przez szczepy S. aureus (r=0.470, P<0.01), 
natomiast brak korelacji ze stanem klinicznym 
pacjentów mierzonym indeksem SCORAD 
(r=0.119, P< 0.56). Jednocześnie wykazano 
ujemną korelację współczynnika SCORAD 
z produkcją IFN gamma w supernatantach 
hodowli komórek jednojądrzastych krwi obwo-
dowej chorych z atopowym zapaleniem skóry. 
Wśród pacjentów z AD podwyższony odsetek 
apoptotycznych limfcytów T po stymulacji SEB 
ma związek z kolonizacją zmian skórnych przez 
szczepy z gatunku S. aureus. 

dr n med. Monika Kapińska-Mrowiecka
specjalista dermatolog, alergolog z Oddziału 
Dermatologii Szpitala Specjalistycznego
im S. Żeromskiego w Krakowie 

Nagrody na XII EADV

Monika Kapińska-Mrowiecka
odbiera czek na 1000 Euro

ENTERPEEL
NOWOŚĆ!!! W Polsce od 2005 roku: ENTERPEEL PA
— piling chemiczny z kwasem pirogronowym 

Pierwszy piling chemiczny z kwasem pirogronowym o stężeniu 50%, którego prezentacja 
odbyła podczas EADV we Florencji. Zestaw zawierający ENERPEEL PA (Produkt) 
i wszystkie akcesoria służące do złuszczania skóry zawiera następujące elementy: 
• 5 jednorazowych szklanych butelek; z bezpiecznymi nakrętkami i błoną zabezpieczającą,

zawierające 3 ml roztworu gotowego do użytku; 
• 5+1 jednorazowych aplikatorów; 
• 5 blokad zabezpieczających
• 25 jednorazowych kopert z neutralizatorem ENERPEEL PA zawierających 

impregnowane ściereczki
z roztworem neutralizującym (3 ml)

• 10 czopków do nosa
• 10 nakładek na oczy
• 1 stoper 
• 1 karta pacjenta
• 1 formularz informacyjny

dla pacjenta
• 1 instrukcja obsługi

Promocja Enterpeel na XIII kongresie 
EADV. Agnieszka Sotoła i Rafał 
Głowacki z Consultronix S.A.

Monika
Kamińska
mkaminska@
consultronix.com.pl

www.consultronix.com.pl
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INFORMATYKA

Wkilku ostatnich wydaniach biuletynu pre-
zentowane były informacje o oprogramo-

waniu medycznym firmy NEXUS. W bieżącym 
wydaniu kolejna garść informacji.

Przypomnijmy, raz jeszcze. System MedFo-
lio® niemieckiej firmy NEXUS to oprogramo-
wanie do kompleksowej obsługi szpitali, nale-
żący do grupy „białego oprogramowania”. Jest 
to system o budowie modularnej, składający się 
z kilkunastu modułów, zaspakajający wszystkie 
potrzeby informatyczne szpitala w zakresie 
diagnostyki medycznej, gromadzenia dokumen-
tacji, ruchu chorych i rozliczeń.

System umożliwia między innymi genero-
wanie dokumentacji medycznej, zarządzanie 
spotkaniami, śledzenie i kontrolę kosztów, za-
rządzanie bazą pacjentów i procesem leczenia, 
archiwizację danych medycznych. Modułowa 
budowa systemu umożliwia wdrażanie systemu 
etapami, co ułatwia uruchamianie systemu.

System wyposażony jest w mechanizmy 
definiowania formularzy wejściowych, czyli do 
określania, w jaki sposób i jakie informacje o pa-
cjentach, procedurach, zabiegach, itp. powinny 
być zapisane w systemie. Każdy szpital, wręcz 
każdy oddział szpitalny, może w indywidualny 
sposób rejestrować informacje. Dodatkowo moż-
na wskazać miejsce w szpitalu ma być wysłany. 

System posiada mocno rozbudowane inter-
fejsy i procedury eksportu danych. Umożliwia 
to podłączenie do systemu dowolnego urzą-
dzenia diagnostyczne dotychczas użytkowa-
nego w szpitalu.

System MedFolio® oparty jest na technologii 
Oracle 9i. Oracle9i Application Server jest 
najszybszym, najbardziej kompletnym i zin-
tegrowanym serwerem aplikacji zgodnym ze 
standardem J2EE. Dzięki temu system pracuje 
całkowicie bezawaryjnie.

Istotną zaletą systemu jest możliwość za-
adaptowania istniejącego w szpitalu oprogra-
mowania tzw. szarej strefy (programy magazy-
nowe, księgowe itp.), obniża to koszty związane 

z zakupem dodatkowego modułu i szkoleniem 
pracowników.

Wszystko to powoduje, że MedFolio® jest jed-
nym z najlepszych dostępnych na rynku polskim 
systemów informatycznych do obsługi szpitali.

MedFolio® jak i pozostałe moduły systemu 
dostępne są w polskiej wersji. Lokalizacji 
oprogramowania dokonała firma Consultronix, 
która również jest dystrybutorem systemu Med-
Folio® w Polsce.

System MedFolio. Oprogramowanie
do kompleksowej obsługi szpitali

PAWEŁ
NIKLIŃSKI
Dyrektor
Departamentu
Informatyzacji
Szpitali
Consultronix SA

E232 nowa profesjonalna drukarka laserowa firmy Lexmark 

Monochromatyczna, łączy profesjonalną jakość
z szybkością druku (21 str./min),
Czas oczekiwania na pierwszą stronę poniżej 8,5 s. 
Atrakcyjna cena 780 zł brutto.
Tania w eksploatacji — można wymienić toner bez konieczności wyrzuca-
nia bębna światłoczułego.
Wyposażona w port równoległy i port USB,.
Możliwy wydruk na na różnych nośnikach, w tym na etykietach i na foliach.
Normatywny cykl pracy na poziomie 10 tys. stron miesięcznie
pozwala obsłużyć nawet największe obciążenia. 
Na to niezawodne urządzenie naprawdę można liczyć.

www.consultronix.com.pl

www.lexmark.plwww.lexmark.pl
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Pan doktor
Pan doktor był chory i leżał w Londynie. 
To znaczy najpierw leżał w USA. Trochę 
się podkurował i ruszył samolotem 
z powrotem. Dopiero w powietrzu się 
okazało, że nie wolno mu latać. Całe 
szczęście,że w drodze powrotnej, bo gdyby 
wiedziano o tym wcześniej płynąłby do 
Stanów statkiem. A tak to tylko musiał 
wylądować po drodze w Londynie, 
podleczy się i wróci. Bo powiedział, że 
Polski nie opuści. Powiedział też, że nie 
mieszka nigdzie, no więc skoro nigdzie 
to też nie w Polsce. I dlatego trudno by 
mu było z Polski wyjechać, bo tam nie 
mieszka. Charakteru schorzenia nie 
znamy. Chyba zatrucie; Giertychem. Jak 
się jada z posłem LPR-u na Jasnej Górze 
to trzeba bardzo uważać. Jadać lepiej 
w restauracjach a modlić się na Jasnej 
Górze. Poseł Giertych najpierw powiedział, 
że przelotnie widział się z panem 
doktorem, potem, że może cos tam jadł 
chyba owoce, a potem, że jednak to był 
obiad. To musiało być zatrucie. Jeżeli się 
je coś w pośpiechu w przelocie i to coś 
jest owocem i musi służyć za cały obiad 
to cała ta operacja ze zdrowiem nie ma 
wiele wspólnego. I przepraszam za słowo 
operacja, która jak wiadomo ma wiele ze 
zdrowiem wspólnego. Zwłaszcza operacja 
finansowa. A o tym nasz doktor wie 
najlepiej z nas. Więc niech się kuruje nasz 
doktor. Nie może być zdrowa medycyna, 
gdy doktor chory.

Krzysztof Piasecki

W1967 roku, w wieku 32 lat, ten świetnie 
zapowiadający się, należący do Grupy 

Krakowskiej artysta, wyjechał do Szwecji zni-
kając tym samym z polskiej sceny artystycznej. 
Z czasem został zapomniany, a młodsze poko-
lenia widzów i krytyków nie miały właściwie 
możliwości, aby poznać jego twórczość. 

Posługując się technikami z pogranicza 
fotografii, malarstwa, grafiki, collage`u i insta-
lacji (rzeźby) Marek Piasecki wykształcił swój 
własny język artystyczny: bardzo różnorodny, 
ale jednocześnie spójny i rozpoznawalny. Z wy-
jątkiem fotografii reportażowej, (którą zajmował 
się w latach 50 m.in. na zlecenie Tygodnika 
Powszechnego) każda technika, jaką stworzył 
lub wykorzystywał związana jest z ideą mon-
tażu - rozumianego jako zestawianie i łączenie 
różnych działań w obrębie jednego dzieła. Tak 
zwane przez niego heliografie – określić można 
jako rodzaj grafik świetlnych na papierze świa-
tłoczułym, zamkniętych w charakterystycznych, 

czarnych, przestrzennych ramkach-szkatułkach, 
z białym passe-partout. Z kolei „miniatury”, to 
obrazki formatu pocztówkowego, wykonane 
techniką mieszaną na materiale fotograficznym, 
z użyciem farby, collage`u i technik graficznych. 

Osobne zagadnienie stanowią tzw. przed-
mioty – kompozycje przestrzenne składające 
się z umieszczonych w specjalnych gablot-
kach, rozmaitych drobiazgów, części zabawek, 
zwłaszcza ulubionych przez artystę – lalek. 
Formą bliskie skrzynkom Josefa Cornella, 
„przedmioty” Piaseckiego swym przewrotnym, 

absurdalnym humorem, niepokojącą poetyką 
i zastosowaniem „objets trouves” bliskie są na 
pewno dadaizmowi, ale tak jak cała jego twór-
czość stanowią „byty” osobne i autonomiczne.

Aby w pełni zaprezentować jego twórczość, 
Galeria Starmach planuje kolejne wystawy 
Marka Piaseckiego, obejmujące jeszcze jego 
twórczość stricte fotograficzną.

Andrzej Starmach

Starmach Gallery
ul. Węgierska 5, 30-535 Kraków

tel. 12/656-49-15, fax 12/656-55-16
galeria@starmach.com.pl

Wystawa Marka Piaseckiego w Galerii 
Starmach jest pierwszą po ponad trzydziestu 
latach, monograficzną prezentacją jego 
sztuki w Polsce.

Piasecki u Starmacha

www.starmach.com.pl

www.consultronix.com.pl

„Bez tytułu”, collage

„Formy Żywe” IV 1959, heliografia

„Bez tytułu”, kompozycja przestrzenna
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STYL ŻYCIA

Bacardi
Cocktail
= 40 ml Bacardi 

Carta Blanca
= 15 ml soku

z cytryny
= 10 ml Grenadine

Składniki dobrze wykłócić 
w shakerze z kilkoma 
kostkami lodu i przelać do 
kieliszka cocktailowego

www.consultronix.com.pl

www.pozegnanie.com

www.bacardi.comwww.bacardi.com

Szampańskiego sylwestra życzy Martini Bacardi
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