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Szanowni Państwo,
każdego roku o tej porze przychodzi czas podsumowań i refleksji. I ja pozwolę sobie na krótkie podsumowanie mijającego roku.
Po pierwsze, a zarazem najważniejsze - serdecznie
dziękujemy Państwu, że jesteście z nami, i że możemy
służyć Wam pomocą oferując sprzęt medyczny najwyższej jakości, że możemy przyczynić się do Waszego rozwoju - bo to właśnie dla Was jest Consultronix!
Rok 2010 był dla nas niezwykle owocny, ponownie
zostaliśmy uhonorowani Gazelami Biznesu i Diamentami Forbesa, jednak największą dla nas nagrodą było
poszerzenie wielkiej rodziny naszych klientów - nierzadko również przyjaciół.
Dla nas był to również czas zmian: powstały działy
Kompletacji Dostaw oraz Generalnego Wykonawstwa, poszerzyliśmy naszą ofertę, między innymi
o doskonałe lampy zabiegowe i operacyjne niemieckiej firmy Mavig. Jako sukces możemy uznać fakt,
że bardzo poważnie zaistnieliśmy w elitarnym gronie
firm oferujących kompleksowe rozwiązania na rynku
medycznym - od projektu szpitali, przychodni, poprzez aranżacje sal operacyjnych, aż do kompletne-

go wyposażenia zarówno
w sprzęt medyczny jak
i niemedyczny placów-ek opieki zdrowotnej.
Znakomicie rozwijający
się Dział Szkoleń został
przekształcony w Centrum Szkoleniowe Consultronix - w tym roku na kursach mieliśmy przyjemność gościć ponad tysiąc osób. Nasz serwis także
został doceniony i uhonorowany nagrodą Najlepszy
Europejski Serwis przyznawaną przez firmę Ellex.
Te sukcesy były możliwe zarówno dzięki ciężkiej
pracy całego zespołu CX jak i każdego z osobna, ale
przede wszystkim dzięki zaufaniu jakim po raz kolejny Państwo nas obdarzyli!
Pozwolę sobie w imieniu całej naszej ekipy życzyć
Państwu spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych udanych dni i wielkich inwestycji
w nadchodzącym 2011 roku.
Krzysztof Smolarski
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Która firma leasingowa umożliwi nam dostęp
do najnowszych rozwiązań technologicznych?

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

Answers for finance.

ZE WZGORZA WAWELSKIEGO

PRZESTRZEŃ
bp Tadeusz Pieronek
Od zamierzchłych czasów zadawano sobie pytanie o funkcję czasu
i przestrzeni w stosunku do świata, do
życia ludzkiego. Znane jest pytanie,
w odpowiedzi na które zabierał głos
św. Tomasz z Akwinu. Brzmiało ono,
przynajmniej jak na nasze wyczucie,
dziwnie: Ilu diabłów zmieści się na
końcu szpilki? Zabawne? Owszem.
Ale pomijając całą tę pasującą do epoki otoczkę pojęciową i słowną, pytanie, co do istoty, jest także pytaniem
współczesnym i to takim, na które nie
ma jednoznacznej odpowiedzi. Ina-czej na nie odpowie filozof, inaczej
fizyk, inaczej psycholog, a biorąc pod
uwagę mnogość określeń tego zagadkowego pojęcia, przeciętny zjadacz
chleba wie swoje.
Chyba najprostszym skojarzeniem
przestrzeni jest pojemność. O to wła-

śnie pytali ciekawscy w średniowieczu. Ogarniamy wzrokiem jakąś przestrzeń, kupując mieszkanie dbamy, by
było przestrzenne, ustawiając meble
chcemy, by nie zajmowały całego pomieszczenia, ale by jakaś jego drobina
pozostała do dyspozycji właściciela
mieszkania. Często zatem kojarzymy
przestrzeń z jakimś ograniczonym
miejscem, a więc nie mogącym pomieścić wszystkiego i wszystkich.
Zwróćmy jednak uwagę, że pytanie
o ilość diabłów na końcu szpilki nie
pozwala na zastosowanie do istot duchowych, ale także w ogóle do tego co
duchowe, skojarzeń z pojemnością i
miejscem. Nie dlatego, że z duchami
trzeba ostrożnie i nie wypada ich zmykać w naszym, ograniczonym pojmowaniu świata, ale także ze względu na
ich inność, polegającą przede wszyst-

kim na tym, że nie podlegają prawom
natury, są przecież nadnaturalne i to
niezależnie od tego czy są złe, jak diabły, czy dobre, jak anioły.
Wniosek stąd prosty, że nie należy się
obawiać inwazji duchów, wielości idei,
które zdają się zalewać świat i wciągać
człowieka. Zjawisko przeludnienia nie
dotyczy duchów, ani spraw duchowych. Nie trzeba się też obawiać, że jakaś siła duchowa zmiecie nas i pogrąży. Po to człowiek ma rozum, by umiał
rozeznawać i po to dysponuje wolną
wolą, by właściwie wybierać. Wielkość
człowieka polega na tym, że osiąga
mądrość wybierając dobro, piękno i
sprawiedliwość!
Kraków, dnia 1 listopada 2010 r.

Barbados jest dynamiczną, wesołą wyspą. W ciągu
dnia oprócz leżenia na słonecznych plażach można
pospacerować po malowniczych wzgórzach, zagrać
w krykieta czy odwiedzić fabrykę cukru. Kiedy słońce
zachodzi i plaże pustoszeją zaczyna się tu wielogodzinna zabawa. Ulice tętnią życiem, wszędzie słychać gorące rytmy muzyki, wiele się tańczy i śpiewa - aż po świt.
Barbados ponadto oferuje interesującą sztukę i rękodzieła lokalnych twórców, które są mieszanką afro-karaibską
z zachodnimi wpływami. Na targach można zakupić kosze,
mahoniowe rzeźby, wyroby z muszli, przedmioty sztuki
drewnianej, biżuterię, metalowe oryginalne figurki i ozdoby
garncarskie. Pierwsze ślady turystyki miały miejsce tutaj
już w 1700 roku, kiedy to George Washinghton przybył na
zdrowotny pobyt.
Od tego czasu do dziś ta urokliwa wyspa stała się celem podróży ludzi ze wszystkich kontynentów zaś w międzyczasie
wyrastały przepiękne, bogate wille brytyjskich przedsiębiorców, które do dziś zdobią wybrzeża wyspy. Od 1970
roku Barbados stawał się coraz bardziej popularny wśród
turystów, a dziś wyspę odwiedza rocznie ponad milion osób
z całego świata. (MM)
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Z BIBLIOTECZKI PRADZIADKA
JAK SIĘ LECZY LUD WIEJSKI?
Brak naukowego pojmowania patologii i
terapii chorób nie przeszkadza wcale ludowi wiejskiemu używać różnorodnych
sposobów leczenia. Nie zastanawiają one
nas wcale z tego powodu, że prostem następstwem różnych pojęć o chorobach
jest i różne ich leczenie, które pod wielu
względami przedstawia niemało ciekawych szczegółów.
Modlitwa jest jedynym a przynajmniej
częstym środkiem do odzyskania zdrowia w tych przypadkach, gdzie przyczyną
choroby jest dopust boży, lub nawiedzenie złych duchów. Metoda ta od najdawniejszych czasów jest w użyciu ludzkości.
Haeser w historji medycyny powiada, że
„lecznictwo jest próbą wypędzania złych
duchów przy pomocy dobrych; jest ono
możliwe tylko przy pomocy modlitwy i
zaklinania, przez ofiary i czynności, podpadające pod zmysły, przez użycie ziół i
kamieni święconych”.
Zażegnywanie. Jak modlitwa łączyła
się zwykle z jakąś oznaką zewnętrzną,
z czynnością zmysłową (kładzenie rąk,
żegnanie, pomazywanie), tak samo i zażegnywania składają się „z początku z jakiegoś opowiadania, a następnie z czynności, z której wypływa siła pomocy; w
całości zaś tkwi pogaństwo.” Odmianą zażegnywań jest zaklinanie, które się odbywa np. gdy kogo „gad” ukąsi, albo jeżeli z
gadem ktoś się zabawić życzy.”
Z czasem poczęto przywiązywać wiarę
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nie tyle do słów wymawianych lub napisanych nad chorym, ale nawet do materji, używanej przy tym sposobie leczenia.
Tak powstały przedmioty poświęcane,
czyli amulety, używane obecnie przez
lud wiejski w niektórych cierpieniach.
Początek ich sięga odległej starożytności,
kiedy kamieniom a zwłaszcza metalom
przypisywano wiele siły i cudowności.
Obecnie pobożna matka zawiesza na
szyję swego dziecka szkaplerze i medaliki dla ochrony od nieszczęścia. Wszak
i żołnierze wszelkiej narodowości wierzą
w jakiś talizman, broniący od pocisków
nieprzyjaciela.
Odwrotnie ma się rzecz z tak zwanemi
anathematami, znanemi pod nazwą wotów. Są to zwykle jakieś części ciała (np.
ręka, noga, serce, oko itd.), odlane ze
srebra lub złota i składane w darze kościołom, gdzie często je napotkać można.
Tutaj martwy przedmiot ma być pośrednikiem podzięki, składanej Bogu za doznaną ulgę.
Niemniej często napotyka się w medycynie ludowej leczenie sympatyczne. Polega ono na związku człowieka z całym
światem zewnętrznym, co upatrywano
już od dawna. Pojęcie takie musiało się
wyłonić, gdyż doświadczenie codzienne
uczyło ludzi, jak dalece wpływa na nich
świat zmysłowy. Przypuszczano wtedy,
że te wszystkie siły pozostają ze sobą w
jakimś związku, bliżej nam nie znanym
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i że wzajemnie na siebie oddziaływają.
A więc upatrywano sympatię nie tylko
między przedmiotami martwemi, jak
między minerałami a roślinami lub planetami, a także między martwemi a żyjącemi. Chorobę można przenieść (transplantatio) na innych ludzi lub zwierzęta,
zakopać w ziemi wraz z cząstką chorego
chorego ciała (paznokcie, włosy) lub z
jego wydzielinami (pot, mocz) lub wreszcie zaszczepić na drzewie, co też jest często w użyciu. Wszystko to najlepiej udaje
się przed wschodem słońca lub po jego
zachodzie itd. Czasami starają się wydalić chorobę przez wyparowanie moczu
chorej osoby, do czego znowu najlepiej
nadaje się komin. Palenie i kadzenie
jest bardzo pospolite, gdyż ogień jest u
wszystkich niemal narodów najlepszym
pierwiastkiem czyszczącym.
Używanie sympatycznych amuletów,
które mają prędko i pewnie usunąć chorobę, jest prostym dalszym wynikiem leczenia sympatycznego.Chorobę wyrzucają czasami na drogę, na śmiecisto lub
na płynącą wodę i wtedy należy zrobić to
przez głowę, nie oglądając się i wrócić do
domu w milczeniu.
Fragment pochodzi z książki znalezionej
w bliblioteczce pradziadka pt. „Medycyna
i przesądy lecznicze ludu polskiego. Przyczynek do etnografii polskiej” tom VII,
opracowany przez dr. Marjana Udziela.
Jest to książka z 1891 roku.
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OPERACJE FAKOEMULSYFIKACJI ZAĆMY
PRZY UŻYCIU easyPhako Oertli
DOŚWIADCZENIA WŁASNE

W okresie 3 miesięcy wykonałem 128
zabiegów przy użyciu końcówki easyPhako. Do zabiegów używałem apara-tu
Oertli Faros z sześciokryształową głowicą phako. Ustawienia aparatu w większości zabiegów były następujące:
• przepływ 30,
• ssanie 550,
• moc ultradźwięków 70-80%.
• wysokość płynu irygacyjnego 230
cm powyżej głowy pacjenta.
Tunel rogówkowy do użycia końcówki easyPhako był dwupłaszczyznowy
i miał szerokość od 2.2 do 2.4 mm. Zapewniało to szczelność rany zarówno
podczas zabiegu jak i przy minimalnej
hydratacji rany rogówki po zabiegu.
Szerokość cięcia 2.2 – 2.4 mm nie
dawała istotnych astygmatyzmów pooperacyjnych w 1 tygodniu po zabiegu, natomiast dawała znacznie większą efektywność fakoemulsyfikacji, co
wydatnie skracało jednostkowy czas
zabiegu.

Końcówka easyPhako daje podczas
zabiegu wyjątkowa stabilność komory
przedniej bez balotowania tęczówki
i tylnej torebki soczewki. Nie zauważyłem również efektu surge.
Sugerowałbym jednak znaczną ostrożność w trakcie operacji oczu z wysoką
krótkowzrocznością lub z niskim początkowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, gdyż wysokie nastawy, szczególnie wysokość płynu irygacyjnego
może spowodować efekt studni.
Należy zachować również ostrożność
w zaawansowanych zespołach PEX.
Można jednak bezpiecznie i skutecznie operować na niższych nastawach
sprzętu np. 23-390-60 z wysokością
płynu około 90 cm.
W czasie zabiegów używałem technik
horizontal phaco i quick phaco, a w pojedynczych przypadkach wykonywałem typowe żłobienia z mechanicznym rozdrabnianiem jądra.

lek. med. Jacek Bukowski
Ordynator Oddziału Okulistycznego ,
SPZZOZ w Gryfice
Miękkie zaćmy dawały się łatwo usunąć techniką karuzelową tzn. były
odsysane po stycznej koła od obwodu z rotowaniem jądra czoperem.
We wszystkich technikach końcówka
easyPhako zachowywała się przewidywalnie i efektywnie. Jeśli chodzi o tryb
działania głowicy to zestaw z easyPhako najlepiej sprawował się w trybie linear i burst. W trybie puls zaważyłem
cykliczne odpychanie fragmentów jądra od końcówki, tak że tego trybu nie
polecam.
W trakcie używania końcówki easyPhako zauważyłem bardzo efektywne
rozbijanie i aspirowanie szczególnie
twardych fragmentów jądra bez istotnych turbulencji.
Końcówka ta daje szansę bezpiecznej
pracy na wysokich (szybkich) parametrach fakoemulsyfikatora, nawet mniej
doświadczonym chirurgom.

easyPhaco®
wiodąca technologia w Twoich rękach
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Getting the best visual outcome after
ocular penetrating injury – 2 patients
implanted with Diffractiva® lens
Marek Szalinski, Eliza Patryn, Anna Turno-Krecicka, Marta Misiuk-Hojlo
Dept. of Ophthalmology, Wroclaw Medical University

Financial disclosure:
Author’s travel has been partially funded by a company producing the product

Purpose:
To achieve the best possible visual acuity in patients after
ocular penetrating trauma

KONGRES ESCRS - PARYŻ 2010
Podczas tegorocznego kongresu okulistycznego w Paryżu został zaprezentowany poster dotyczący soczewek HumanOptics Difractiva -sS (wszczepianych do
rowka rzęskowego), którego autorami są: Marek Szaliński, Eliza Patryn, Anna
Turno-Kręcicka, Marta Misiuk-Hojło.
ABSTRAKT:
Celem operacji było osiągnięcie jak najlepszego widzenia u dwóch pacjentów
w wieku około 25 lat, którzy doznali poważnego uszkodzenia rogówki i soczewki.

Settings:
Patient 1: 24-year-old male admitted after foreign intraocular
body electromagnetic traction executed in the other
hospital, there was no visible corneal wound, the lens was
completely opaque, and ultrasound found no retinal
problems
Patient 2: 25-year-old male was admitted after penetrating
trauma of the cornea and lens, with shallowing of anterior
chamber and undamaged iris

Methods: Patient 1
Phaco-aspiration using mainly bimanual irigation-aspiration was
performed and anterior vitrectomy occurred to be necessary due to
large central posterior capsule tear. The patient was left aphakic and
a diffractive scleral sulcus intraocular lens was implanted 6 weeks
later via 3,4 mm clear corneal incision at the site of former 2,75 mm
wound (Diffractiva-ss, HumanOptics, D)

Fig1. Patient 1 - before
cataract removal

Fig 3. Patient 1 –
Fig 2. Patient 1 – aphakia, the pseudophakia, the first day
first day after cataract removal after Diffractiva® scleral
and anterior vitrectomy
sulcus implantation

Methods: Patient 2
First a little wound of cornea was obtained with a 10-0 nylon suture. The
lens was removed using anterior vitrectomy due to large anterior
capsule damage seen at the beginning of the operation after trypan blue
injection into anterior chamber. 6 months later when the keratometry
was stable, implantation of a diffractive lens (Diffractiva-ss,
HumanOptics, D) was done through 3,4 mm clear corneal incision at the
site of formerly created 2,75 mm wound.

Fig 4. Patient 2 – after cataract
surgery and anterior vitrectomy
a corneal suture was
necessary

Fig 5. Patient 2 – After 6
months Diffractiva ® scleral
sulcus lens was implanted;
the first post-op day

W obu przypadkach operacja polegała na zamknięciu rany rogówkowej oraz
usunięciu naturalnej soczewki (po pęknięciu przedniej torebki). Konieczne było
także wykonanie przedniej witrektomii. Pacjenci mieli prawidłową akomodację
oraz ostrość wzroku w zdrowym oku, dlatego też dr Szaliński zdecydował się na
wszczepienie dwuogniskowej, sztucznej soczewki. Ze względu na to iż, obwodowa część torebki soczewki była nieuszkodzona, możliwe było wszczepienia soczewki dyfrakcyjnej, zaprojektowanej specjalnie do implantacji w rowku rzęskowym. W tego rodzaju operacjach, istnieje konieczność wykonania nacięcia typy
clear corneal, a soczewkę implantuje się przy użyciu pęsety.
W wyniki przeprowadzonych operacji u obydwóch pacjentów udało się osiągnąć
pełną, nieskorygowaną ostrość wzroku, zarówno do bliży jak i dali, chociaż subiektywna ocena widzenia w oku zdrowym nadal była lepsza. Dzięki dobrej kondycji rogówki przed operacją, wada refrakcji w zoperowanych oczach wyniosła:
+/- 0,5D w sferze i +/- 1.0, w cylindrze.
PODSUMOWANIE:
Poważne urazy oka są zazwyczaj nieprzewidywalne i bardzo trudne w leczeniu,
a więc ani lekarz, ani pacjent nie powinni poddawać się zbyt szybko. Podczas
pierwszej operacji należy dokładnie zamknąć ranę rogówkową i działać bardzo
ostrożnie, nie decydując się zbyt szybko na usunięcie torebki soczewki.

Fig 6. Patient 2 – 6 months
after artificial lens
implantation, the lens is
perfectly centered

Results:
• Patient 1:
after 1 month far and near visual acuity was
20/20 and refraction : +0,5 sph/-0,5 sph cyl/
ax 175, after 6months the visual acuity and
refraction were the same.
• Patient 2:
after 1 month far and near visual acuity was
20/20 and refraction : +0,25 sph/-1,25 sph
cyl/ ax 180, after 3 months the visual acuity
and refraction were the same.
• In patient 1 two days after the cataract
removal the post-foreign body retinal tear was
found out and retinal laser photocoagulation
was performed. There was no retinal
complication neither before intraocular lens
implantation, nor during the control visits
within the 6-months period after the last
surgery.
• In patient 2 the retina was without any
abnormalities for the whole observation
period.

Diffractiva
– scleral sulcus model

Conclusions:
• Penetrating injuries of the eye often lead to severe problems,
but they are also unpredictable so neither surgeon nor patient
should give up too early.
• The first step of the treatment is to evaluate the range of the
damage and to close the corneal and scleral wounds if
necessary.
• During the lens operation one should assess the capsule state
and remember that posterior capsule can be ruptured and then
anterior vitrectomy is needed.
• The intraocluar lens implantation can be done later, when we
can be sure about refraction, keratometry and potential benefits
of diffractive lenses.

6

www.consultronix.pl

OKULISTYKA

IDEALNY UKŁAD OPTYCZNY
ASPIRA -aXA
Celem współczesnej chirurgii zaćmy
jest nie tylko usunięcie zmętniałej soczewki, ale również stworzenie układu
optycznego który jak najwierniej odwzorowywałby widziany obraz. Wszelkiego rodzaju rozmycia obrazu, gorsze
widzenie nocą, dwojenie, olśnienia
oraz efekt „halo” mogą być m.in. wynikiem nieskorygowanych aberracji.
Na wielkość aberracji mają wpływ nieregularności elementów optycznych
oka, w tym przede wszystkim kształt
rogówki (aberracje rogówkowe), oraz
zmiany kształtu i struktury soczewki
(aberracje soczewkowe). Dlatego tak
istotny dla osiągnięcia najlepszych wyników pooperacyjnych, jest dobór najlepszej soczewki wewnątrzgałkowej.
Soczewki wewntrzgałkowe możemy
podzieli na trzy podstawowe grupy:
a) Standardowa soczewka sferyczna
Dodatnie aberracje rogówkowe i soczewkowe wspólnie docierają na siatkówkę.

pensują dodatnie aberracje rogówkowe tworząc jeden idealny punkt
ogniskowania, bez jakiegokolwiek
zniekształcenia obrazu.

Rys. 2. Częściowa poprawa jakości widzenia

c) Korygująca aberracje soczewka
asferyczna
Ujemne aberracje soczewkowe kom-

Soczewka sferyczna
rozszerzona
źrenica

abberacja
sferyczna

Rys. 3. Poprawa jakości widzenia

Aspira -aXA to akrylowa soczewka
wewnątrzgałkowa z rodziny znanych
i sprawdzonych na rynku soczewek
Aspira firmy HumanOptics. To soczewka zwijalna, implantowana z cięcia od 2.2-2.5 mm, której unikatowy
kształt soczewki idealnie stabilizuje
soczewkę w tylnej torebce. Ponadto
Aspira -aXA jest wykonana z wysokiej jakości akrylu hydrofilnego, który
dzięki swojej jednolitej strukturze, nie
wprowadza niepożądanych olśnień.
Co najważniejsze jest to soczewka jednoczęściowa o asferycznej budowie
optyki, która dodatkowo nie wprowadza aberracji jednocześnie korygując
aberracje rogówkowe (rys 3).

Soczewka asferyczna
bezaberacyjna
rozszerzona
źrenica

abberacja
sferyczna

Soczewka asferyczna
korygująca aberacje
rozszerzona
źrenica

jeden punkt
ogniskowania
na siatkówce

Rys. 4. Ogniskowanie światła

Rys. 1. Pogorszona jakość widzenia

b)Bezaberracyjna soczewka asferyczna
Dodatnie aberracje rogówkowe generują zniekształcenia obrazu, soczewka wewnątrzgałkowa nie wprowadza
aberracji soczewkowych.

Joanna Zapiór
jzapior@consultronix.pl

- jednoczęściowa
- akrylowa
- hydrofilna
- zwijalna
- korygująca aberracje

Średnica optyki zależna
od mocy soczewki
5.5mm-7.0mm

www.consultronix.pl
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MODUŁ CUSTOMLENS - NOWE MOŻLIWOŚCI W CHIRURGII ZAĆMY
Podczas odbywającego się we wrześniu w Paryżu kongresu
ESCRS, firma Technolas Perfect Vision (TPV) jako pierwsza
na świecie zaprezentowała, przełomową procedurę w dziedzinie operacji zaćmy.
Moduł CUSTOMLENS został zaprojektowany do wykonywania przedniej kapsulotomii, rozdrobnienia soczewki,
wstępnego nacięcia w operacji zaćmy oraz do cięcia związanego z korekcją astygmatyzmu (AK, LRI).

Dr Kristian Hohla, dyrektor generalny TPV twierdzi iż:
„TPV jest znowu liderem w dziedzinie laserowej operacji. Dodając moduł CUSTOMLENS firma Technolas Perfect Vision dalej koncentruje się na zapewnieniu swoim
użytkownikom najwyższej jakości aparatu. Chirurg będzie
w stanie wykonać operację zaćmy, procedurę śródrogówkową oraz terapeutyczną przy użyciu tego samego lasera
femtosekundowego. Żadna inna firma nie może zaoferować takiego poziom wszechstronności w jednym systemie.”

CUSTOMLENS jest najnowszą procedurą dostępną przy
użyciu Technolas Femtosecond Workstation, co czyni go
pierwszym na świecie laserem służącym do wykonywania
zarówno zabiegów refrakcji jak i zaćmy.

Prof. Gerd Auffarth, z Uniwersytetu w Heidelbergu w Niemczech, tak skomentował swoje pierwsze doświadczenia kliniczne z modułem CUSTOMLENS: „Procedura CUSTOMLENS jest to niezwykły krok naprzód w technologii laserowej”.
CUSTOMLENS będzie dostępny na rynku w 2011 roku.
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NOWY
Kiedy po raz pierwszy na rynku pojawiły się choppery irygacyjne, idea
była taka, aby zapewniały one wystarczający napływ wody utrzymujący
przednią komorę podczas rozdrabniania, manipulacji i emulsyfikacji jądra.
Z czasem używania tych narzędzi
przez chirurgów, odkryto kilka widocznych ograniczeń:
• Standardowy irygator (20G) nie zapewniał wystarczającego napływu
wody do komory, a większe choppery były zbyt duże przy standardowej paracentezie.
• Porty irygacyjne były usytuowane
za daleko od końcówki choppera,
co skutkowało wyślizgnięciem się
tipu z oka, w momencie gdy chirurg pracował blisko nacięcia.
• Końcówki choppera irrygacyjnego pomimo wielu podobieństw ze
standardowymi chopperami sprawiały wiele kłopotów podczas użytkowania.

– AŻ 65% WIĘCEJ IRYGACJI
klasycznym chopperom. W ten sposób zaprojektowane HydroChoppery
zapewniają więcej niż 65% przepływu
w przypadku użycia standardowych
chopperów irygacyjnych, a to wszystko już przy cięciu 1.2 mm.
HydroChoppery posiadają lżejszą,
aluminiową rączkę w całości wykonaną z jednego kawałka stali nierdzewnej. Dzięki tej technologii narzędzia
cechuje znacznie większa średnica
wewnętrzna, pozwalająca zwiększyć
przepływ do maximum, przy zachowaniu średnicy zewnętrznej 20G. Dodatkowo HydroChoppery firmy Katena zostały zaprojektowane tak, aby
końcówka irygacyjna znajdowała
się blisko tipa. Dzięki temu irygacja zachodzi zawsze wewnątrz gałki ocznej, co
jest istotne podczas
pracy blisko nacięcia.

Karolina Stożek
kstozek@consultronix.pl

Firma Katena oferuje HydroChoppery dostępne z wieloma najbardziej
popularnymi tipami, odpowiadającymi
kształtem
i rozmiarem klasycznym chopperom.

Biorąc pod uwagę wymienione ograniczenia, firma Katena wprowadziła
na rynek nowe HydroChoppery, które zapewniają napływ wody większy niż 48 cm³ na minutę, ze
strategicznie usytuowanymi
portami oraz końcówkami, odpowiadającymi

www.consultronix.pl
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VOLK PREZENRUJE: MERLIN
Ewa Wesołowska
ewesolowska@consultronix.pl

System Merlin™ firmy Volk to prawdopodobnie najlepszy
z systemów używanych do zabiegów witrektomii.
Urządzenie gwarantuje wyśmienitą rozdzielczość obrazu,
zdecydowanie lepszą od innych urządzeń tego typu. Montaż
obrotowy utrzymuje uchwyt pozycjonujący soczewki
(LPU), dzięki czemu lekarz sam wygodnie ustawia sobie
położenie. Ruch obrotowy umożliwia mu dostanie się do
pola operacyjnego bez żadnych przeszkód.

Rysunek 2. Reinwerter obrazu Rols®∞, Volk

Uchwyt pozycjonujący soczewkę wyposażony jest
w pokrętło ostrości, dzięki któremu lekarz jest w stanie
precyzyjnie ustalić ostrość. Zarówno uchwyt jak i soczewki
można sterylizować.

A HALMA COMPANY

System Merlin składa się z:
• adaptera do mikroskopu (płyta montażowa)
• zespółu obrotowego
• uchwytu pozycjonującego soczewki
• dwóch soczewek (typ do wyboru)
• kontenera do sterylizacji
• opcjonalnie dostępny jest reinwenter obrazu (ROLS®∞)
Reinwenter (ROLS®∞) – o niskim profilu, jest fabrycznie
dostosowany do konkretnego typu mikroskopu. Może
być również ustawiany niestandardowo, dzięki czemu
zredukowane jest przesunięcie wywołane wprowadzeniem
pryzmatu.

Rysunek 1. System Merlin, Volk

GONIOSKOP 6-MIRROR

DIGITAL WIDE FIELD

Jest soczewką kontaktową przeznaczona zarówno do
gonioskopii statycznej jak i dynamicznej. Układ sześciu lusterek zapewnia pełny 360° panoramiczny obraz.
Specjalna konstrukcja luster ułatwia i skraca badanie,
redukując konieczność manewrowania lampą szczelinową. Stożkowaty kształt soczewki zwiększa komfort
badania zarówno lekarzowi jak i pacjentowi. Soczewka
jest dostępna także w wersji z rączką.

Soczewka ta 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.

- Powiększenie: 1.0x
- Pole widzenia: 6x63°
- Plamka lasera: 1.0x
- Średnica kontaktowa: 8.4 mm
Cena specjalna:
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1150 zł netto (bez rączki)
1190 zł netto (z rączką)

- Powiększenie: 0.72 x
- Pole widzenia: 103˚ /124˚
- Plamka lasera: 1.39 x
- Dystans roboczy: 4-5 mm
Cena specjalna:

www.consultronix.pl

950 zł netto
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RADIOFREKWENCJA – ENERGIA ODNAWIAJĄCA SKÓRĘ
Twoja skóra jest zmęczona, wiotka,
pojawiają się zmarszczki... Pierwsze co
przychodzi do głowy to botox. Warto
jednak docenić dobroczynne działanie
fal radiowych, które pozwalają na lifting twarzy oraz poprawiają kondycję
skóry całego ciała bez użycia skalpela.
Energia fal radiowych (radiofrekwencja, RF) jest rodzajem energii elektromagnetycznej, która stymuluje skórę
w kierunku produkcji neokolagenu
i elastyny. ACCENT XL to sprawdzony
już system radiofrekwencji do termoterapii wolumetrycznej. Jest to najbardziej zaawansowane technologicznie
urządzenie służące do m.in. niechirurgicznego modelowania sylwetki, redukcji cellulitu, redukcji zmarszczek,
ujędrniania i napinania skóry.
W przeciwieństwie do innych urządzeń RF na rynku (RadioFrequency)
terapia ACCENT XL jest szybka, w stu
procentach bezpieczna dla pacjenta,
a przy tym praktycznie bezbolesna!
ACCENT XL pomaga zlikwidować
problemy zarówno w obrębie twarzy,
jak i całego ciała. Dokonuje bezinwa-

zyjnego liftingu skóry, poprawia owal
twarzy, unosi zwisający podbródek,
wygładza zmarszczki, redukuje miejscową tkankę tłuszczową, likwiduje
zwiotczenia skóry w obrębie ramion,
brzucha, pośladków czy ud, a także
leczy zaawansowane postaci cellulitu.
Wyjątkową skuteczność w redukcji
tzw. skórki pomarańczowej i liftingu skóry zapewniają 3 różne głowice
(unipolarna UniLarge, bipolarna Bipolar i ruchoma głowica do masażu
UniForm) pozwalające precyzyjnie
dopasować rodzaj i głębokość terapii
do indywidualnych potrzeb danego
pacjenta. Zapewnia to doskonałe efekty i najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Technologia IN-Motion™ sprawia że
zabieg jest bezbolesny.
Wykorzystywane w trakcie terapii różne głowice mają różne dla niej zastosowanie. I tak: unipolarna – pozwala
na redukcję cellulitu i głęboką stymulację i reorganizację kolagenu (reshaping); bipolarna – pozwala na płytsze,
bezpieczne i precyzyjne usuwanie
zmarszczek i lifting skóry w okolicach

www.consultronix.pl

Dr Marcin Bieńkowski
www.esteticmed.pl

dr Ilona Wnuk
www.gabinetestetyka.pl

gdzie skóra jest delikatna i cieńsza np.:
na twarzy; UniForm z kolei to opatentowana ruchoma głowica do redukcji
cellulitu i biorewitalizacji skóry na
dużych powierzchniach, dodatkowo
podnosząca skuteczność terapii poprzez masaż.
System ACCENT XL wykorzystuje
pole radiowe do wytwarzania ciepła w
tkankach - poprzez dwa mechanizmy:
wprawianie w ruch rotacyjny molekuł
wody i zjawisko oporności tkanek.
Poprzez odpowiednie zastosowanie
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różnych głowic, podgrzaniu (termoterapii) poddawane są odpowiednie
warstwy skóry i tkanki podskórnej.
Zapewnia to efekt wygładzenia i liftingu skóry oraz zmian objętościowych –
modelowania sylwetki poprzez wzrost
przepływu krwi przez tkanki, obkurczenie i reorganizację włókien kolagenu – lifting i ujędrnienie skóry, wzrost
syntezy nowego kolagenu – biorewitalizacja, wzrost napięcia i obkurczenie
tkanki łącznej – remodeling, poprawa
konturów i struktury 3D skóry, wzmożony drenaż płynu obrzękowego tkanki tłuszczowej – redukcja cellulitu i objętości tkanki tłuszczowej. Połączenie
działania kilku głowic zapewnia niespotykane możliwości terapii cellulitu
i wiotkości skóry.
Wpływ fal radiowych na kolagen jest
dwuetapowy i można go podzielić na
efekt krótkotrwały, natychmiastowy
i odległy długotrwały. Kolagen typu
I stanowi podstawowe rusztowanie
skóry właściwej. Prawidłowo usieciowany tworzy układ helisy zbudowanej
z trzech splecionych łańcuchów kolagenu, utrzymywanych dzięki wiązaniom krzyżowym i cząsteczkom chemicznym. Wraz z wiekiem degradacja
kolagenu postępuje, poszczególne jego
włókna skracają się, uszkadzają i fragmentują. Stwierdzono, że skóra dorosłego człowieka co roku traci około
1procent zawartości kolagenu w skórze właściwej. W wyniku podgrzania
skóry przez RF podgrzewa się kolagen,
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niektóre wiązania krzyżowe rozrywają
się i struktura potrójnej helisy ulega
rozwinięciu. Kolagen ulega częściowemu rozpadowi. Dzięki zachowanym
wiązaniom chemicznym helisa ulega
rozluźnieniu, ale się nie rozpada, lecz
pogrubia i rozplata. To skrócenie włókien kolagenowych daje zauważalne
naciągnięcie skóry tuż po zabiegu RF.
W wyniku częściowego rozpadu włókien kolagenowych wydzielane są
enzymy, które trawią uszkodzony kolagen, a produkty rozpadu stymulują
fibroblasty do syntezy kolagenu de
novo. Tak rozpoczyna się złożony proces tzw. remodelingu skóry właściwej,
który trwa kilka miesięcy (w przypadku głębszego podgrzania skóry). Te
właściwości stymulujące produkcję
i remodeling kolagenu w konsekwencji prowadzą do uzyskania jędrnej
i bardziej elastycznej skóry.
Sprawdzony schemat terapii przewiduje 4-6 sesji zabiegowych co 15-25
dni w obrębie twarzy. Ciało z kolei
wymaga 5-10 sesji zabiegowych co
7- 21 dni. Dla utrzymania efektów
zabiegu poleca się stosować kurację podtrzymującą: na twarz 1 zabieg
co 2-3 miesiące, na ciało 1 zabieg co
1-3 miesiące. Zabiegi są wykonywane
w seriach. Rezultaty widoczne są bardzo szybko – już po pierwszych kilku
zabiegach. Zabieg trwa od 20 do 60 minut w zależności od wielkości leczonej
powierzchni. Jest całkowicie bezbole-

www.consultronix.pl

sny (pacjent odczuwa jedynie ciepło
w miejscu zabiegu). Terapia nie wymaga ze strony pacjenta przerwy w pracy
i życiu towarzyskim. Przeciwwskazania, które wykluczają z przeprowadzenia zabiegu to ciąża, rozrusznik serca,
ciężkie i przewlekłe choroby nerek,
wątroby, choroba niedokrwienna serca i przebyty zawał mięśnia sercowego, choroby zapalne skóry w obszarze
poddanym kuracji, choroba nowotworowa. Z ważnych wskazań po zabiegu
należy wymienić nawadnianie organizmu poprzez picie dużych ilości wody
około 2.5 litra przez 3 dni po zabiegu,
stosowanie diety ubogotłuszczowej
w dniu zabiegu i 3 dni po zabiegu, powstrzymanie się od gorących kąpieli
przez 2 dni po zabiegu, rezygnację
z wyczerpujących ćwiczeń fizycznych
i używania sauny przez 3 dni po zabiegu, powstrzymanie się od spożywania
napojów alkoholowych przez 3 dni po
zabiegu.
Zabiegi z wykorzystaniem fal radiowych w celu odmłodzenia skóry twarzy, szyi, dekoltu oraz dłoni można
połączyć z mezoterapią kwasem hialuronowym, który dodatkowo uzupełnia
poziom nawilżenia skóry
Zabiegi na ciało systemem ACCENT
XL można wykonywać naprzemiennie z lipolizą iniekcyjną, która usuwa
miejscowe nadmiary tkanki tłuszczowej.

DERMATOLOGIA

VIDEODERMATOSKOPIA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
W pierwszym numerze CX News
z 2010 roku pisaliśmy o znakomitym
systemie do analizy zmian skórnych
FotoFinder. Najnowszym produktem
niemieckiej firmy jest kamera Medicam 800HD, która właśnie trafiła do
naszej oferty. Producent, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom klientów,
wyposażył urządzenie w matrycę o
rozdzielczości 2 megapiksele, czyniąc
kamerę czterokrotnie dokładniejszą
od standardowej Medicam 500. Me-

dicam 800HD to pierwszy i za razem
jedyny na świecie videodermatoskop
pracujący w standardzie Full HD. Kamera charakteryzuje się stabilną pracą,
szybkim autofocusem i przede wszystkim doskonałą jakością obrazu, na
którym można dostrzec jeszcze więcej
szczegółów.

puterem oraz 22-calowym monitorem
o rozdzielczości 1920x1200. Intuicyjne
w obsłudze oprogramowanie FotoFinder2007 umożliwia szybkie wykonywanie zdjęć, ich analizę oraz prowadzenie kartoteki pacjentów. Nowością
jest możliwość pracy w trybie pełnoekranowym.

Aby w pełni wykorzystać możliwości
Medicam 800HD, kamera oferowana
jest w zestawie z wysokiej klasy kom-

Grzegorz Bronicki
gbronicki@consultronix.pl

Lider w cyfrowej dokumentacji medycznej prezentuje:
Zestaw videodermatoskopowy pozwalający na:
badania dermatoskopowe w zakresie prewencji raka skóry
prowadzenie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych zmian skórnych
cyfrową archiwizację obrazów video i porównywanie obrazów zmian skórnych w czasie
kontrolę zmian barwnikowych
kompletną dokumentację procesu leczenia, zdjęcia „przed i po”
rozbudowę systemu o moduły kapilaroskopii, analizę fluorescencyjną skóry, trichoscan

Nową kamerę Medicam 800HD
Doskonały obraz w rodzieloczści Full HD 1920x1080 pikseli

NOWOŚĆ
DERMATOSKOP W iPhonie
Firma FotoFinder przygotowała dla
wszystkich użytkowników i entuzjastów technologii Apple mobilny dermatoskop współpracujący z iPhone.
To przełom w dermatoskopii, połączenie nowoczesnej technologii z klasycz-

ną dermatoskopią oraz sprawdzone
narzędzie pracy podczas podróży.
Dzięki nowej nakładce Handyscope
możemy robić zdjęcia mikro w powiększeniu do 20x, które mogą zostać
poddane edycji. Automatycznie zostaną oznaczone data i godziną. Dodatkowo opcją nakładki Handyscope
jest możliwość dodawania pacjentów
i oznaczanie lokalizacji znamion. Zapisane zdjęcia mogą zostać przesłane
poprzez e-mail w celach dalszej konsultacji. Łatwy sposób nałożenia nakładki gwarantuje szybkość badania.

www.consultronix.pl

Handyscope to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą mieć
dermatoskop zawsze przy sobie!
Ewa Majewska
emajewska@consultronix.pl
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“Uważam, że metoda SHR Super
Hair Removal jest rewolucją w
laserowym usuwania owłosienia w
ciągu ostatnich 10 lat. Jesteśmy
teraz w stanie leczyć bezpiecznie
wszystkie rodzaje skóry, z większym
komfortem dla pacjenta”
Dr Martin Braun, MD
Vancouver Laser Center,
Vancouver, BC, Kanada

“To idealne rozwiązanie dla praktyki
z ogromną ilością pacjentów do
zabiegów epilacji. Wiarygodne
rezultaty zabiegów pozwalają
zintensyfikować liczbę pacjentów,
gwarantując
im
maksymalne
bezpieczeństwo terapii.”

Przyłącz się do walki z rakiem piersi
razem z Alma Lasers i Consultronix
Światowej sławy izraelski producent ma zaszczyt być
sponsorem Narodowej Fundacji Przeciwko Rakowi Piersi.
Podczas Narodowego Miesiąca Świadomości Raka Piersi
w październiku tego roku miała miejsce światowa premiera specjalnie na tą okazję zaprojektowanego lasera
SopranoXLi. Znany już system w nowej, limitowanej
i bardzo eleganckiej wersji prezentuje się znakomicie
i swoim wyglądem – perłowo czarnym kolorem z emblematem w kształcie charakterystycznej różowej wstążki, przypomina o słusznej sprawie, jaką jest wspieranie badań
i edukacji na rzecz walki z rakiem. Ideą akcji AlmaLasers,
oprócz wsparcia Fundacji darowizną, jest przekazanie
części dochodu ze sprzedaży nowego SopranoXLi.
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Gold Skin Care Center, Tennessee
Clinical Research Center, Nashville, TN, USA
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Director of Miramar Medical Institute,
Malaga, Hiszpania
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“SopranoXL SHR zrewolucjonizował
rynek medycznej fotoepilacji, dając
trwalsze i lepsze efekty w porównaniu z dostępnymi do tej pory technologiami. Technika zabiegu "INMotion" pozwala na stosowanie
niskiej fluencji w wysokiej powtarzalności dawek, co pozwala nam na
dostosowanie parametrów zabiegu
dla każdego pacjenta. SopranoXL
działa na wszystkich typach skóry i
włosów, przez okrągły rok, dając
bezpieczne, wiarygodne efekty.
Dzisiaj SopranoXL SHR jest niezbędnym narzędziem dla lekarza medycyny estetycznej, dostarczając
swojemu właścicielowi więcej
korzyści niż którykolwiek z jego
konkurentów”
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DERMATOLOGIA
DERMATOLOGIA

“Oferujemy szeroki zakres możliwości
leczenia dla klientów pragnących
pozbyć się niechcianych włosów z
wykorzystaniem technologii dostarczanych przez AlmaLasers. Soprano XL
umożliwiło nam poszerzenie oferty o
zupełnie bezbolesną procedurę i to
również dla pacjentów z ciemną karnacją. Polecamy SopranoXL absolutnie!”

“Używamy SopranoXL w naszym
Laserklinik Karlsruhe. Prawie bezbolesny tryb SHR jest wysoko ceniony
przez naszych pacjentów. A możliwość leczenia ciemniejszej lub
opalonej skóry jest jego wielką
zaletą. Urządzenie pracuje bardzo
sprawnie i efektywnie.’’
Prof. Christian Raulin, Dermatologist
Laserklinik Karlsruhe, Niemcy

Dr Peter Ilori
Founder of ‘The Beauty Society’- a premier
provider of medical spa & aesthetic, UK

• Bezbolesny – stopniowe, nie skokowe, ogrzewanie skóry właściwej sprawia że środki przeciwbólowe czy maści znieczulające są zbędne.
• Głowica NIR do głębokiego fotoodmładzania niweluje lokalne zwiotczenia I brak elastyczności
ciała; rozsądna opcja poszerzenia usług Twojego
gabinetu.
• Aprobata FDA na wszystkie fototypy z uwzględnieniem skóry opalonej – bezpieczeństwo na tyle
wysokie, aby bez obaw móc wykonywać epilację
przez cały rok.

„Widzieliśmy wzrost zapotrzebowania pacjenta dla stałych usług
usuwania włosów od przerzuciliśmy
się SopranoXL. Pacjenci nie mogą
uwierzyć, jak wygodne i szybkie INProjekt™ jest, szczególnie gdy
zacząć, aby zobaczyć wyniki tak
szybko. W rzeczywistości, my przestali zapisywanie leków przeciwbólowych procedury lub nawet jako
kontynuację up-to jak bezbolesne
zabiegi są.”
Dr Rafael Nunes, Plastic Surgeon
Slim Clinique Laser Center,
Rio De Janeiro, Brazylia

• Wysoka moc do 120 J/cm2- Efektywność potwierdzona klinicznie na wszystkich typach skóry,
częściach ciała I rodzajach włosów.
• Krótki Zabieg- bezkonkurencyjna częstotliwość
pracy - 10 Hz – umożliwia szybki zabieg nawet na
większych obszarach ciała, a co za tym idzie zwiększa liczbę pacjentów.
• Inteligentny kolorowy panel dotykowy umożliwia
szybkie I bezpieczne poruszanie się po menu.
• Ergonomiczne wsparcie - pantograf podtrzymujący głowicę usprawnia pracę operatora.

“Odkryłem, że SopranoXL to optymalny wybór dla Koreańczyków,
którzy mają stosunkowo ciemniejszą
skórę niż rasa kaukaska. Ze względu
na super szybką częstotliwość 10 Hz,
zabieg laserem SopranoXL SHR jest
błyskawiczny.”
Dr Yang Joon Sung, Dermatologist
Beautiful Skin Clinic, Korea
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HYBRYDOWA SALA OPERACYJNA (CZĘŚĆ 2)

Angiograficzny system hybrydowy Philips
Integris XPER FD20 wraz z zsynchronizowanym stołem Maquet MAGNUS jest
produktem nowym, wprowadzonym do
oferty w pierwszej połowie 2010 roku. Jako
system obrazowania jest doskonałym kompromisem dla kardiochirurga, kardiologa
interwencyjnego, chirurga naczyniowego,
neurochirurga jak i radiologa zabiegowego.

Rys. 1. Angiograficzny system hybrydowy
Integris XPER FD20, Philips

O sposobie wykorzystania sali operacyjnej decyduje odpowiednie oprogramowanie aplikacyjne tj. sposób obrazowania
(akwizycji i rekonstrukcji obrazowej). Dla
wszystkich wyżej wymienionych rodzajów
zabiegów ramię C systemu Philips Integris
XPER FD20 zawieszone jest na suficie,
a dokładniej na szynach zamocowanych
do konstrukcji sufitu. Szyny dla wersji hybrydowej rozstawione są o wiele szerzej niż
w konstrukcji klasycznego angiografu. Ma
to na celu umożliwienie zamontowania
stropu laminarnego systemu klimatyzacyjnego pomiędzy szynami w taki sposób,
aby strumień nadmuchiwanego powietrza
przepływał bez jakichkolwiek zakłóceń
oraz aby stworzyć możliwość swobodnego
ruchu ramienia C wokół obrysu stołu operacyjnego.

(30x40 cm) o rozmiarze piksela 154x154
μm, będącym idealnym rozwiązaniem dla
wszystkich aplikacji. Jest również możliwe
zastosowanie mniejszego detektora typowo
kardiologicznego o wymiarach 20x20 cm.
Zastosowanie wysokorozdzielczego detektora oraz akwizycji, prezentacji i archiwizacji w matrycy 2kx2k pozwoliło na uzyskanie doskonałego obrazu diagnostycznego.
Tradycyjnie system wyposażony jest w doskonałą lampę rtg typu MRC 200 GS 0407
o ogromnej pojemności cieplnej anody 2.4
MHU. Pozwala to na prowadzenie zabiegu
bez zbytecznych przerw na „ostudzenie”
lampy. Dzięki zastosowaniu unikalnego
rozwiązania polegającego na zastosowaniu
w lampie rtg siatki sterującej promieniowaniem uzyskano efekt niespotykanej ostrości
obrazowania.

Leszek Piątek
lpiatek@consultronix.pl
w tomografii komputerowej) ułatwiających
weryfikację procedur neurologicznych
i obwodowych, a także wysokorozdzielcze
obrazowanie stentów. Przy zastosowaniu
oprogramowania XPERGuide możliwe jest
wirtualne planowanie biopsji cienkoigłowej
w czasie rzeczywistym.
Ze względu na konieczność „odchudzenia”
wyposażenia sali hybrydowej firma Philips
zastosowała w miejsce sześciu 19” monitorów obrazowych, tylko jeden monitor LCD
o przekątnej 56”. Pozwala on na prezentację
ośmiu niezależnych obrazów w dowolnym
rozmiarze, w zależności od potrzeb operatora.

Bardzo ważnym elementem sali hybrydowej jest możliwość zastosowania całego
pakietu różnorodnych technik interwencyjnych bazujących na obrazowaniu trójwymiarowm.
Pierwszą z tych technik jest obrazowanie
kardiologiczne Allura 3D-CA pozwalające
na analizę naczyń wieńcowych w trzech
wymiarach, pod optymalnym kątem.
Drugą – obrazowanie naczyń mózgowych
oraz obwodowych Allura 3D-RA z dynamicznym Roadmappingiem w czasie
rzeczywistym, wspomagające operatora
w podejmowaniu właściwych decyzji strategii leczenia interwencyjnego.

Integris XPER FD20 może być bezpiecznie
parkowany w dwu skrajnych pozycjach – od
strony głowy pacjenta dla operacji kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych oraz
w zakresie chirurgii naczyniowej oraz od
strony nóg pacjenta dla chirurgii naczyniowej, szczególnie kończyn dolnych.

Rys. 2. Obrazowania kardiologiczne Allura 3D-CA

Firma Philips proponuje w swoim podstawowym rozwiązaniu angiografu hybrydowego duży, obrotowy detektor cyfrowy

Trzecią – obrazowanie niskokontrastowe
XPER CT pozwalające na uzyskanie obrazów w formie trójwymiarowych warstw (jak

www.consultronix.pl

Rys. 2. Stół chirurgiczny MAGNUS, Maquet

Oczywiście stosowane są trzy niezależne
programy kliniczne dla diagnostyki naczyń
wieńcowych, lewej komory serca oraz naczyń obwodowych.
Zestaw rentgenowski uzupełnia montowany na stopie obrotowej, nowoczesny
stół chirurgiczny firmy Maquet MAGNUS
wyposażony w dwa blaty pacjenta. Blat
przezierny na całej długości dla promieniowania rtg stosowany przy zabiegach interwencyjnych oraz blat nieprzezierny dla
zabiegów chirurgicznych.
Obecnie szacuje się podział wykorzystania
sal typu hybrydowego na 90% zabiegów
chirurgicznych oraz 10% zabiegów interwencyjnych (mało inwazyjnych). Tendencja ta zmienia się jednak bardzo gwałtownie w kierunku wprowadzania coraz
większej ilości technik interwencyjnych.
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NAJNOWSZE TECHNIKI OBRAZOWANIA PIERSI

Adam Bunsch
abunsch@consultronix.pl

Rak piersi jest jednym z
najczęstszych nowotworów
u kobiet na całym świecie.
W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań
nowotworów złośliwych u tej płci. Specjaliści alarmują – jedną z podstawowych przyczyn umieralności na raka jest niewielka
liczba wykonanych badań przesiewowych,
diagnostyki profilaktycznej, której wpływ
na wczesne rozpoznanie i wyleczalność
raka jest nieoceniony. Tylko zwiększenie
dostępu do diagnostyki opartej na nowoczesnych technologiach może wpłynąć na
poprawę sytuacji kobiet.
Firma Philips, w odpowiedzi na dramatyczne statystki, oferuje szerokie portfolio
urządzeń oraz rozwiązań zapewniających
kompleksową diagnostykę i opiekę nad
kobietami.

Mammo Diagnost DR
Najważniejszym badaniem, a w dodatku jedynym uznanym jako skriningowe,
w wykrywaniu raka piersi jest mammografia. Polega na prześwietleniu obu piersi
małą dawką promieni RTG. Badanie to jest
zalecane jako profilaktyczne po 40 roku
życia. Nie jest wskazane u kobiet w ciąży.
MammoDiagnost DR to pełnopolowy, nowoczesny cyfrowy system radiograficzny
o wysokiej wydajności, przeznaczony do
badań przesiewowych i diagnostycznych.
Znakomita jakość obrazu to najważniejszy czynnik w diagnozowaniu raka piersi.
Z tego względu mammograf MammoDiagnost DR został wyposażony w zaawansowane oprogramowanie do poprawy jakości
obrazów UNIQUE, gwarantujące najwyższa jakość przy niskiej dawce promieniowania. Mammografia cyfrowa jest bardziej
precyzyjna od zwykłej. Wysoka detekcyjna
wydajność kwantowa (DQE) oraz niewielki
rozmiar piksela 85 μm zapewniają doskonałą widoczność szczegółów. Dzięki dużemu detektorowi oraz automatycznej kontroli ekspozycji badania wszystkie obrazy
są kompletne i gotowe do odczytu. Pełna

Rys. 1. MammoDiagnost DR, Philips

zgodność ze standardem DICOM gwarantuje natomiast komunikację pomiędzy
mammografem, a pozostałym sprzętem
medycznym placówki. Cyfrowe obrazy
możemy archiwizować w pamięci komputera, więc kolejny wynik badania można
porównać z poprzednim. Kolejną zaletą
jest zmniejszenie dawki promieniowania
dzięki możliwości obróbki cyfrowej np.:
wzmacniania obrazów „niedoświetlonych”,
dzięki obróbce cyfrowej i wzmocnieniu
dopiero w trakcie oceny. MammoDiagnost
DR zapewnia również komfort pacjentki podczas badań, dzięki m.in. obrocie
izocentrycznym. Dodatkowym udogodnieniem jest intuicyjna, łatwa w obsłudze
stacja robocza Eleva, która pozwala skupić
się na pacjentce, a nie na ustawieniach aparatu. Wszystkie te cechy gwarantują wygodę zarówno dla personelu, jak i badanych
kobiet.

Zaawansowany aparat iU22 znacznie przyczynia się do poprawy diagnostyki, pracy
oraz monitorowania leczenia. Model ten
został wyposażony we wszystkie najnowsze osiągnięcia w technologii ultradźwiękowej. Posiada duże możliwości wczesnego wykrywania i charakterystyki zmian
chorobowych piersi. Za pomocą jednego
przycisku można włączyć w głowicach
do badań piersi funkcję korekcji aberracji tkankowej, która dzięki kompensacji
prędkości propagacji sygnałów akustycznych zwiększa rozdzielczość, umożliwiając wyodrębnienie niewielkich struktur
i poprawiając widoczność szczegółów
zmian chorobowych. Pomoc w uzyskaniu
optymalnej skuteczności diagnostycznej
różnych rodzajów piersi, od zawierających
tkankę o dużej gęstości po tkankę tłuszczową. Udoskonalone liniowe głowice matrycowe L12-5 i L17-5 pozwalają uzyskać
wyraźniejszy obraz oraz lepiej określone
granice badanych obszarów piersi. Głowice te obsługują również technologię korekcji aberracji tkankowych i zaawansowaną
technologię XRES. Dzięki nowym głowicom VL13-5 można wykorzystać najnowsze osiągnięcia w obrazowaniu objętościowym piersi. Korekcja aberracji tkankowej
oraz zaawansowana technologia XRES są
obsługiwane w obu trybach obrazowania
objętościowego 2D i 3D.

Ultrasonograf iU22
Badanie USG zalecane jest młodym kobietom, ponieważ ich piersi zbudowane
są z bardzo gęstej tkanki gruczołowej,
w której ultradźwięki wszelkie zmiany
obrazują lepiej niż promienie rentgenowskie. Dlatego zakłada się, że do 40 roku
życia podstawowym badaniem w profilaktyce raka piersi jest USG. Badanie jest
nieszkodliwe dla zdrowia, nie ma przeciwwskazań również dla kobiet w ciąży.

www.consultronix.pl

Rys. 2. Ultrasonograf iU22, Philips
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• Lepsza wizualizacja i większy obejmo-

Badanie piersi techniką magnetycznego rezonansu
Badanie jest bardzo dokładną i co ważne
szybką metodą weryfikacji niejednoznacznych zmian wykrytych w USG oraz klasycznej mammografii. Wiek i płeć nie jest żadną przeszkodą do wykonania badania piersi za pomocą rezonansu magnetycznego.
Pole magnetyczne i fale radiowe rezonansu magnetycznego są w stanie wskazać
zmiany o wielkości nawet 2 mm - ma to
duże znaczenie w rozpoznawaniu zmian
nowotworowych w szczególności u kobiet ze zmutowanymi genami BRCA1 i
BRCA2, ponieważ w takich przypadkach
rak rozwija się o wiele szybciej. Dodatkowo rezonans magnetyczny jest metodą
bezpieczną - umożliwia uzyskanie precyzyjnych obrazów narządów wewnętrznych
bez wykorzystania promieniowania rentgenowskiego.

Rys. 3. Stół MammoTrack, Philips

Elite Breast to kompletne rozwiązanie kliniczne firmy Philips mające na celu ułatwienie obrazowania MRI piersi. Dzięki
niemu można oferować pacjentkom tę
cenną usługę — od przygotowania, przez
badanie, po raportowanie i ewentualną
interwencję. Rozwiązania kliniczne Elite
Breast są dostępne dla obecnych i nowych
systemów rezonansów 1.5T oraz 3.0T firmy Philips.
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Rys. 4. Cewki mammorgaficzne do badania
piersi za pomocą rezonansu magnetycznego,
Philips

Rozwiązania Elite Breast dają następujące
korzyści:
• Możliwość automatycznego planowania
za pomocą funkcji SmartExam Breast.
Funkcja ta zapewnia spójność i powtarzalność wyników obrazowania nawet
przy obecności implantów silikonowych
lub po zabiegach chirurgicznych, eliminując różnice utrudniające interpretację
badań. SmartExam wykrywa objętość
piersi i ściany klatki piersiowej, optymalizując dostrojenie magnesu i częstotliwości radiowej indywidualnie dla każdej
pacjentki. Dzięki temu możemy uniknąć
czasochłonnego dostrajania ręcznego
i ograniczająca do minimum konieczność powtarzania badań.
• Usprawnienie pracy dzięki specjalnemu
stołowi MammoTrak, który dokowany
jest nad stołem pacjenta i nie wymaga demontowania istniejącego blatu.
MamoTrack pozwla na przygotowanie
następnej pacjentki z dala od magnesu
w trakcie skanowania drugiej pacjentki
co znacznie usprawnia procedurę oraz
znacznie zwiększa wydaj ność pracy.
Ponadto, w przypadku zabiegów biopsji
piersi, gdy igła znajdzie się w odpowiedniej pozycji, pacjentkę można przewieźć
na stole MammoTrak do sali zabiegowej
w celu wykonania biopsji.

www.consultronix.pl

wany obszar przy korzystaniu z cewek
SENSE do badań piersi. Zapewniają doskonałą jakość obrazu i szybkość obrazowania dzięki obsłudze dużej liczby kanałów. Są to dwa rodzaje cewek: 7-kanałowa cewka współpracująca z zestawem
do biopsji na potrzeby wykonywania
zabiegów interwencyjnych oraz 16-kanałowa cewka diagnostyczna oferująca
poprawę rozdzielczości przestrzennej
i czasowej dla lepszej wizualizacji niewielkich zmian a dzięki stacjom roboczym DynaCAD do badań piersi
• Większa pewność diagnostyczna dzięki
stacjom roboczym DynaCAD do badań
piersi. Specjalistyczne oprogramowanie
DynaCAD Enterprise oferuje szereg
narzędzi do rozpoznań wspomaganych
komputerowo, funkcję analizy w czasie
rzeczywistym, dostosowywane protokoły przeglądania oraz zintegrowane raporty BI-RADS, usprawniając procedury i zwiększając trafność rozpoznań. Ponadto możliwe jest planowanie biopsji
piersi z poziomu konsoli MRI, podczas
gdy intuicyjny interfejs użytkownika
kieruje planowaniem właściwej pozycji
igły. Opcjonalny wyświetlacz znajdujący
się w sali badań ułatwia sprawdzanie pozycji igły na skanerze.
Rak piersi jest jednym z najczęstszych
powodów umieralności kobiet w Polsce,
każdego roku na tą chorobę umiera ponad
kilka tysięcy kobiet, głównie z powodu
zbyt późnego wykrycia zmiany w piersiach. Wcześnie wykryty nowotwór sutka
ma bardzo duże szanse pełnego wyleczenia, często nawet większe niż inne rodzaje
nowotworów.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
DLACZEGO MAGNESY PHILIPSA?
Każdy widzi rezonans jako stół, na którym
wjeżdża się w „dziurę”. Ale czym tak naprawdę jest ta pospolita „dziura”, fachowo
nazywana gantry ? Z zewnątrz aparatu MRi
nie zdradza swojej skomplikowanej konstrukcji, ponieważ żaden elementy czynny
nie jest widoczny przez pacjenta. Główna
część urządzenia jest cylindrem, wewnątrz
którego na specjalnym łóżku umieszcza się
pacjenta. Cylinder ten znajdujący się pod
zewnętrzną obudową, podzielony jest na
kilka segmentów, z których najważniejsze
to zwoje magnesu, cewki poprawiające
jednorodność pola, cewki gradientowe
oraz nadawczo-odbiorcze. Pomiędzy tymi
wszystkimi elementami przepływa chłodzący kriostat. Wszystkie te elementy
tworzą część analogową odpowiedzialną
za powstawanie sygnału. Za przetworzenie
sygnału na obraz struktur anatomicznych
odpowiada część cyfrowa, która tworzona
jest m.in. poprzez konsole technika i lekarską, które obecnie wyposażone są w dużej
mocy układy obliczeniowe.
Najniższa waga, najlepsza wartość homogeniczności pola, największy FoV
W starszych generacjach magnesów 3.0 T
obudowa była wykonana z aluminium,
jednak materiał ten w żaden sposób nie
był w stanie ograniczyć pola magnetycznego. Natomiast zastosowanie grubszego
materiału ograniczyło przestrzeń, w której mógł znajdować się magnes, co z kolei
bezpośrednio wpływało na zmniejszenie
jednorodności pola. Niestety takie rozwiązanie jednocześnie zwiększało wagę
magnesu, jak i zmniejszało przestrzeń dla
izolacji termicznej.
W obecnie produkowanych tomografach
rezonansu magnetycznego (MRi) firma
Philips wykorzystuje innowacyjną technologię budowy gantry – zamiast z aluminium obudowa wykonana jest ze stali
nierdzewnej, co pozwala na uzyskanie takiego samego natężenia pola magnetycznego przy cieńszej warstwie stali. Zatem
zwiększyła się ilość miejsca przeznaczonego dla kriostatu, zaś samo uzwojenie magnesu wykonane z materiałów supernadprzewodzących zostało usytuowane bliżej
wewnętrznej części obudowy. Poprzez te
zabiegi uzyskano najlepszą homogeniczność pola – odchylenie nie przekracza 0,5

dla kuli o średnicy 40 cm (mierzone metodą V-RMS pod 24 kątami w 24 płaszczyznach). Ponadto wykonanie cieńszej
warstwy stali zapewniło magnesom, produkowanym przez firmę Philips, najniższą
wagę ze wszystkich oferowanych na rynku
MRi., a równocześnie gwarantuje również
najlepszą efektywność termiczną bez żadnych dodatkowych systemów.

Rysunek 1.Rysunek 1. Po lewej aparat starszego typu z obudową z aluminium (grubsza
warstwa) oraz mniejszą ilością miejsca na
uzwojenia magnesu. Po prawej gantry z obudową ze stali nierdzewnej (cieńsza warstwa),
a równocześnie większą ilością miejsca dla
uzwojeń magnesu.

Zero Boil-Off
Podczas skanowania działający system
gradientów powoduje przeniesienie energii do kriostatu poprzez mechaniczne
wibracje, które indukowane są zarówno
elektromagnetycznie, jak i elektromechanicznie. Wszystkie te zjawiska powodują,
iż podczas skanowania wzrasta zużycie
helu. Firma Philips w celu zwiększenia
jego oszczędności (a przez to i kosztów)
wprowadziła technologie „Zero Boil-Off ”.
Nie jest to żadna nowość na rynku – posiadają go praktycznie wszystkie aparaty firm
konkurencyjnych. Technologia ta stosowana w MRi firmy Philips jest jednak inna niż
u pozostałych – pozwala na odzyskiwanie
helu zarówno w trybie „Stand By”, jak i w
trakcie skanowania.
Największa wydajność gradientów
Zastosowanie podwójnego systemu gradientów w znacznym stopniu poprawiło
jakość obrazowania MRi. Po raz pierwszy
system taki został wykorzystany przez firmę Elscint. Pierwszego na rynku system,
wykorzystywał inne nastawienie gradientów. W takim trybie można uzyskać amplitudę gradientów 23 mT/m oraz wartości
Slew Rate 80 mT/m/msec przy zachowaniu maksymalnej wartości FoV. Jednak
w przypadku wielu procedur – szczególnie wymagających bardzo małych czasów
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Piotr Wawrzyńczyk
pwawrzynczyk@consultronix.pl
relaksacji - takie wartości były niewystarczające. Wówczas przełączano na tryb 2,
w którym można było uzyskać odpowiednio 50 mT/m oraz 150 mT/m/msec. Zwiększenie wartości obu parametrów odbywało
się jednak kosztem pola obrazowania, które ulegało znacznemu zmniejszeniu.
Philips w przypadku aparatów 3.0 T X-series Quasar Dual wykorzystał podwójne
gradienty, które nie prowadzą do zmniejszenia pola obrazowania. System ten posiada dwa tryby – każdy z nich pozwala
na różną kombinację wykorzystania mocy
gradientów, przy czym w każdej z nich jeden jest wykorzystywany w 50%. W trybie
1 – idealnym dla technik fast imaging, takich jak np. gradient echo z krótkimi czasami TR/TE – amplituda osiąga wartość 40
mT/m, zaś wartość Slew Rate wynosi 200
mT/m/msec.
W przypadku sekwencji wykorzystujących wysokorozdzielcze techniki możemy
uzyskać lepszą rozdzielczość w krótszym
czasie. Tryb 2 w systemie Qusar Dual pozwala na osiągnięcie amplitudy 80 mT/m
przy maksymalnej wartości Slew Rate 100
mT/m/msec oraz zachowaniu maksymalnego FoV, co pozwoliło na 15% skrócenie
czasu skanu, przy zachowaniu jakości obrazu części anatomicznej.
Reasumując, gantry firmy Philips posiadają cieńszą obudowę, uzwojenia magnesu
wykonane są z materiałów supernadprzewodzących oraz system „Zero Boil-Off ”
odzyskujący hel również podczas skanowania, co pozwoliło na osiągnięcie najniższej wagi, uzyskanie najniższej wartość
jednorodności pola oraz zmniejszenie
kosztów eksploatacyjnych.
[1] Paul R. Harvey, PhD. ; Romhild M.
Hoogeveen, PhD. “New X-series technology drives 3.0T into the clinical domain”
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FIKUŚNE ZŁAMASY
(rysunek 1). Polecam na długie zimowe
wieczory, bardzo zajmujące.
Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@consultronix.pl
A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!
Wielce Szanowni Państwo!
Dnia 14 października A.D. 2010 w Cambridge (Massachusetts, USA) zmarł Benoît
B. Mandelbrot1, zwany ojcem fraktali. Dlaczego zdecydowałem się o tym napisać?
Z dwóch powodów: po pierwsze fraktale
są trendy, po drugie Mandelbrot urodził
się w Polsce. Zainspirowany przez Jamesa
Burke’a, dla którego byle chabeta krwi angielskiej to ewidentne British connection,
postanowiłem podkreślać wszystko, co polskie. Dlatego jako motto zacytowałem Imć
Mikołaja herbu Oksza.
Tak naprawdę Mandelbrot jest właściwie ojcem chrzestnym, to on w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wymyślił nazwę
fraktal (z łac. fractus - złamany, cząstkowy)
dla pewnej klasy obiektów geometrycznych,
którymi przed nim zajmowało się wielu
matematyków. Aby nie być gołosłownym,
przytaczam polski (sic!) przepis pochodzący z roku 1915:
1) Narysuj trójkąt równoboczny.
2) Zaznacz środki boków i połącz je, otrzymując cztery trójkąty.
3) Wyrzuć środkowy trójkąt.
4) Na pozostałych trójkątach powtarzaj kroki 2 do 4.

Rysunek 1. Trójkąt Sierpińskiego

Takim oto sposobem, natychmiast po wykonaniu nieskończonej ilości powtórzeń,
otrzymacie Państwo trójkąt Sierpińskiego2
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Rysunek 2. Fraktal Mandelbrota

To jeden z najprostszych fraktali, ale ma
wszystkie ich podstawowe cechy: prosty
algorytm prowadzi do otrzymania figury
o skomplikowanym kształcie trudnym do
opisania w geometrii euklidesowej; nieskończenie subtelną strukturę wynikającą
z nieskończonej ilości iteracji; samo-podobieństwo oznaczające, że części figury są
podobne do całości lub jej fragmentów.

spowszechniał i jedynym ograniczeniem
dla eksperymentów stała się wyobraźnia.
Kształt fraktala zależy od zastosowanego algorytmu, to oczywiste. A gdyby użyć
gramatyki tzw. formalnej Lidenmayera
opisującej wzrost roślin (L-system)? Na ten
błogosławiony pomysł jako pierwszy wpadł
polski informatyk Przemysław Prusinkiewicz3, czym zainicjował nową gałąź badań.
Skromną próbkę jej możliwości przedstawia
rysunek 3. Czy jesteśmy ograniczeni do roślin? Oczywiście, że nie! Rysunek 4 ilustruje
efekt zastosowania w algorytmie zmiennych
losowych o rozkładzie ruchów Browna,
opisanych równaniem Einsteina-Smoluchowskiego4. Ten ostatni to postać w Polsce
niemal nieznana, a przecież niepośledniego
kalibru! Ma swój krater na Księżycu, sam
Albert Einstein zaś, po jego przedwczesnej
śmierci, opublikował artykuł zatytułowany
Marian v. Smoluchowski5. Inną, ciekawą
dziedziną zastosowań fraktali jest modelowanie procesów. „Stochastyczne fraktale” pozwalają na przewidywanie trendów
giełdowych czy zjawisk przyrodniczych
dokładniej niż tradycyjne metody. Pozwala to badać fraktalne lawiny na fraktalnych
zboczach, nie ryzykując nawet odmrożenia
uszu.

Rysunek 3. Fraktalne roślinki

Pracujący dla IBM Mandelbrot był w zdecydowanie lepszej sytuacji niż jego starsi koledzy. Mając dostęp do najnowocześniejszych
komputerów, mógł je obarczyć całą czarną
robotą, a sam spijać śmietankę. Opublikowane przez niego wizualizacje (rysunek 2)
oraz książka The Fractal Geometry of Nature (1982) spowodowały wybuch istnej
„gorączki fraktalnej”. Zarówno z powodu
ich urzekającej, hipnotycznej estetyki, jak
również podobieństwa do tworów naturalnych. Mnie ten bąbel kojarzy się z jakąś
pączkującą pra-komórką z zupy pierwotnej, listek w tle strony to fraktal zwany paprotką Barnsley’a. Fraktalną strukturę mają
też płatki śniegu, dendryty, korony drzew,
układ krwionośny, zlewnie rzek etc, etc... A
że za sprawą IBM właśnie zaczęła się wówczas era pecetów, dostęp do komputerów
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Rysunek 4. Fraktalny krajobraz

Największym konsumentem fraktali wydaje
się jednak grafika komputerowa, do której
niemały wkład wniósł inny Polak, Marek
Hołyński6. Te wszystkie landszafty, roślinki,
a zwłaszcza poddające się wiatrowi włosy
animowanych postaci w grach komputerowych i kinowych produkcjach, to właśnie
fraktale. A że ten rynek wart jest setki miliardów dolarów, geometria fraktalna rozkwita.

KĄCIK PANA ZBYSZKA
Dzisiaj, Moiściewy, jest trochę jak w złotych latach sześćdziesiątych,
kiedy to po zbudowaniu przez Maimana pierwszego lasera nikt (poza
Jamesem Bondem) za bardzo nie wiedział, do czego to cudo wykorzystać. Ot, edukacyjna zabawka, piękne potwierdzenie teoretycznych przewidywań Einsteina, i tyle. A dzisiaj? Lasery są wszędzie:
od domowych odtwarzaczy po działa laserowe rodem z Gwiezdnych
Wojen (tych Reagana, rzecz jasna). Sądzę, że podobna przyszłość
czeka geometrię fraktalną. I nie zapominajmy, że w jej tworzeniu jest
niemały polski udział.
Życzę Państwu wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
W rzeczywistości realnej, rzecz jasna.
Z.M.
Wszystkie grafiki zamieszczone w tym artykule zostały wygenerowane przez Autora za pomocą Wolnego Oprogramowania lub pobrane
z Wikimedia Commons.
(Endnotes)
1. † Benoit B. Mandelbrot (1924-2010), francuski matematyk polskiego pochodzenia pracujący w USA.. Jego książka The Fractal
Geometry of Nature, (1982) weszła do kanonu tej dziedziny.
2. † Wacław Sierpiński (1882-1969), polski matematyk, profesor
U.W., jeden z twórców Polskiej szkoły matematycznej.
3. Przemysław Prusinkiewicz, polski informatyk, profesor Uniwersytetu w Calgary, specjalista od zastosowania fraktali w modelowaniu form roślinnych. (P.Prusinkiewicz and A. Lindenmayer, The
Algorithmic Beauty of Plants, 1990).
4. † Marian Smoluchowski (1872-1917), polski fizyk, profesor U.J.
specjalizował się w fizyce statystycznej.
5. † Albert Einstein. Marian v. Smoluchowski. „Naturwissenschaften”.
5 (50), 737-738 (1917)
6. Marek Hołyński, polski informatyk, dyrektor Instytutu Maszyn
Matematycznych w Warszawie, specjalista w dziedzinie grafiki
komputerowej, współtwórca stacji graficznych Silicon Graphics i
standardu openGL.

www.consultronix.pl
reklama ws2.indd 1

23
2010-11-08 11:58:43

KULTURA

Z NOTATNIKA SATYRYKA
MOTTO

na najbliższe (dopiero teraz i wciąż)
zimowe miesiące:
„wszystko przejdzie. Po huku, po szumie, po trudzie.Wezmą dziedzictwo cisi,
ciemni, mali ludzie”
Adam Mickiewicz (1834)

ŚMIECHOTERAPIA

czyli autentyczne wpisy do dokumentacji szpitalnej!
* Pacjent odmówił sekcji.
* Pacjentka nieustannie szlocha i płacze,
wygląda także nieco depresyjnie.
* Denat utrzymuje, że nie miał poprzednich historii samobójstw.
* Pacjent nie ma czucia od palców stóp
w dól.
* Notatka do konsultacji: Tak! Między
nami mówiąc, powinno nam się udać
zapłodnić te pacjentkę.
* Pacjent się uskarża na okazjonalne, ciągłe i nieprzerwane bóle głowy.

DOWCIPY STARE JAK ŚWIAT
I ZAWSZE AKTUALNE:
* Profesor do początkującego lekarza:
Mam dziwny przypadek. Pacjent już
dawno powinien zejść a on zdrowieje.
Lekarz: tak... czasem, panie profesorze,
medycyna jest bezsilna.
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Dentysta do pacjenta:
- a teraz lojalnie uprzedzam, że będzie
bolało. Proszę mocno zacisnąć zęby i
otworzyć usta.
* Dwaj znajomi spotykają się na ulicy:
- Cześć skąd idziesz?
- Od dentysty..
- Ile ci wyrwał?
- 500 złotych.

NA POWAŻNIE

czyli ogłoszenia parafialne:
1. Cała wspólnota dziękuje chórowi, który na okres wakacji zaprzestał swej działalności.
2. Pan Stolarski został wybrany na kustosza naszego kościoła i zaakceptował
ten wybór. Nie mogliśmy znaleźć nikogo
lepszego.
3. W niedzielę ksiądz rektor przewodniczył swej pożegnalnej mszy. Chór parafialny odśpiewał:”KLASKAJMY WSZYSCY W DŁONIE”

Z JACHOWICZA
Raz kotek był chory i leżał w łóżeczku,
I przyszedł Pan Doktor - posuń się koteczku.
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Marek Pacuła

OPOWIADANIE ŚWIĄTECZNE

Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia.
Moja sytuacja
materialna nie przedstawiała się najlepiej. Dziś jak w każdy
poprzedni dzień roku udałem się na spacer. Nie wiem jak to się stało,ale nagle
znalazłem się w delikatesach. Musiałem
chwilę stać w kolejce, bo kiedy usłyszałem ciepły głos ekspedientki:
- Czego? Byłem już trochę zmęczony.
- Poproszę kilogramową szynkę konserwową, dwie butelki czerwonego wina
hiszpańskiego, cztery puszki sardynek
włoskich, paczkę francuskiego sera, pięć
paczek Marlboro i dwie paczki Popularnych dla rodziny, puszkę kawy „Gold”,trzy tabliczki czekolady z bakaliami,
słoiczek kawioru i butelkę szampana.
- Czy to już wszystko? - zapytała bezczelnie ekspedientka.
- Tak. I w taki oto głupi sposób wydałem
ostatnie 50 złotych!
A g d z i e c h o i n k a ???!!!

KULTURA
PAUL ANKA, BEATLESI, THE ROLLING STONES
I INNE GWIAZDY
Wojciech Mann o tym, jak nie został
saksofonistą: „Moje zainteresowanie
muzyką spowodowało, że – w dużej
mierze pod moim wpływem – w liceum
zaczęła tworzyć się grupa, głównie chłopaków, podobnie jak ja zakręconych na
punkcie rock & rolla. Wymienialiśmy
się naszą skromną wiedzą, wrażeniami
z nasłuchu radia Luxemburg oraz opiniami o wykonawcach”.
„Byliśmy przeciwieństwem dziewcząt, a jednak zwabiliśmy gwiazdorów na prywatkę” – pisze WOJCIECH MANN, najpopularniejszy
polski dziennikarz, w autobiograficznej książce RockMann
Pops Fan Club
Moja działalność światowa nie była
wyłącznie papierowa. Robiłem klubowi piar (PR), zawiadamiając o jego
istnieniu redakcje brytyjskich pism
muzycznych i znane mi osoby mieszkające na Wyspach Brytyjskich. Największym sukcesem było pozyskanie
disc jockeya Jimmy’ego Savile’a jako
członka honorowego naszego klubu.
Nie ukrywam, że jedną z wielu atrakcji posiadania klubu była możliwość
używania pieczątki. Chciałbym w tym
miejscu przypomnieć, że w latach
sześćdziesiątych demokracja ludowa
i wytworzona przez nią zupełnie nowa
klasa ludowych biurokratów żyły
w permanentnym przeświadczeniu, że
to wszystko, co nie ma pieczątki, jest
nieważne, a nawet nie istnieje. Wymyśliliśmy więc z Andrzejem klub o bardzo niepolitycznej, bo brzmiącej z angielska nazwie Pops Fan Club. Jako że
była to inicjatywa dzika i spontaniczna, wszystkie dalsze nasze działania
szły drogą nieformalną, a tym samym
nielegalną. To jeszcze bardziej motywowało nas do działania. Informacje
o istnieniu naszego klubu rozchodziły
się pocztą pantoflową. Atmosfera była
fantastyczna. Ludzie przynosili swoje
skarby, aby się nimi pochwalić lub wymieniać.

Działalność wywrotowa
Idylla trwała do czasu. Moment przełomowy nadszedł w dniu, w którym
naszym klubem zainteresowały się
władze szkoły. Urzędnikom udającym
pedagogów nie mieściło się w głowie,
że może istnieć coś takiego jak spontanicznie powołany klub bez właściwych
papierów, zezwoleń i kontroli. Zostaliśmy wezwani na rozmowę do dyrektora szkoły. Chcąc zniwelować choćby
w części grożące nam tragiczne konsekwencje takiej działalności, pan dyrektor zaproponował nam poddanie się
kontroli i przyjęcie patronatu Związku
Młodzieży Socjalistycznej. Odpowiedzieliśmy na tę propozycję negatywnie, tym bardziej, że pan dyrektor bardzo grubymi nićmi szył swoją intrygę,
podlizując się nam niezdarnie i twier-

dząc, że on sam też czasem lubi posłuchać „bugi wugi”. Spotkawszy się z
naszą odmową, trochę się chyba pogubił, bo skoro formalnie klub nie istniał,
to nie można było go zdelegalizować.
Jednym z najbardziej spektakularnych
wyczynów klubowych był nasz występ
w Sali Kongresowej podczas koncertu
Paula Anki w 1963 roku. Paru najaktywniejszych członków klubu postanowiło publicznie zamanifestować
swą organizacyjną przynależność.
W tym celu matki i siostry zainteresowanych zajęły się naszywaniem na ich
pseudojeansowe kurteczki wyciętych
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z prześcieradeł liter układających się
na plecach w napis, Pops Fan Club.
Paul Anka zauważył jednego z tańczących pod sceną klubowiczów, dzięki
czemu świadomość istnienia naszej
organizacji przekroczyła granice Starego Kontynentu.
Pagart organizuje nam taniec z gwia-zdami
Pagart był firmą wszechwładną, czyli
po prostu monopolistą. Bez Pagartu
nikt nie mógł wyjechać na zagraniczny kontrakt. A także nikt z zagranicy
nie mógł wystąpić w Polsce. Jedną
z osób kierujących firmą był człowiek
legenda, Władysław Jakubowski. Mieliśmy wraz z Andrzejem dostąpić zaszczytu audiencji w Pagarcie. Dyrektor
Jakubowski popatrzył na nas przez
swoje bardzo grube szkła i powiedział:
„Napiszcie no mi, kogo by tu warto
sprowadzić”. Redaktor Perlman wręczył nam świstek papieru – na nim, po
krótkiej konsultacji z prezesem na całą
Polskę, prezes na cały świat napisał
kilka najważniejszych nazw zespołów,
o których marzyliśmy. Przekonany
o nieograniczonych możliwościach
Pagartu, zacząłem śmiało od Beatlesów, a dalej The Rolling Stones czy
The Animals. Uniesienie wywołane
tym spotkaniem zaczęło nas opuszczać niemal natychmiast po wyjściu
z budynku, ponieważ uświadomiliśmy
sobie, jak nieprawdopodobnym zadaniem może być zrealizowanie choćby
części naszej listy marzeń. I tu, przyznaję, nie doceniliśmy pana Władysława. Z wyjątkiem Beatlesów, którzy byli
już wtedy poza zasięgiem takich firm
jak Pagart, a ponadto mieli kalendarz
całkowicie wypełniony na rok lub więcej do przodu, pozostałe pozycje z naszej listy po prostu zostały zamówione,
zakontraktowane i objawione zdumionej warszawskiej publiczności!
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NIEZNANY PORTRET KRAKOWA

Miły Czytelniku!
Skoro widzisz te słowa to znaczy, że
poza obejrzeniem obrazka z okładki
zdecydowałeś się coś przeczytać. Może
to doprowadzić do dotknięcia książki
lub nawet jej posiadania. Tym samym
zaliczasz się do 30 proc. Polaków, którzy w tym roku wezmą do ręki książkę.
No brawo…

Kraków to wdzięczny temat. Każde
z nas – czy tego chce, czy też nie i czy
przyjechało do tego miejsca z bliska
czy z daleka – coś sobie o Krakowie myśli: dobrze lub źle, dłużej albo

Złośliwcy powiedzą, że Kraków jest
znany. Czy każdy jego portret także?
Pewnie nie. W środku znajdą Państwo
kilkadziesiąt fotografii dotąd szerzej
nieznanych lub publikowanych niezmiernie rzadko. Dołączyliśmy do
każdej z nich historię, której prawie na
pewno Państwo nie słyszeli.

Konrad Myślik
i krócej. Przymykamy powieki i wywołujemy obrazy. Do tych obrazów
znanych w świecie i wywoływanych
prawie zawsze (Wawel-Kościół Mariacki-Uniwersytet Jagielloński etc,
etc) chcielibyśmy dołożyć i inne. Proszę wziąć za rękę dzieci (mogą być
synowe i zięciowie…) i popróbować
przechadzki.
Najpierw jednak proszę otworzyć.
W dowolnym miejscu. I proszę się
nie obawiać wykluczenia – to nie jest
książka tylko dla krakusów…
Autor

CZYTELNICTWO
Bardzo mi się spodobał napis, który
zobaczyłem na jednym z autobusów
miejskich. Brzmiał mniej więcej tak:
„Jadąc autobusem czytasz co chcesz,
jadąc samochodem czytasz tylko billboardy.” Nie jest to oczywiście do końca prawda, bo ja choćby, jadąc samochodem przeczytałem napis na autobusie, ale tym razem nie będę się czepiał. Napis naprawdę mi się podoba.
Jest, co prawda, trochę z poprzedniej
epoki, ale ja właśnie tę epokę lubię. To
epoka czytania.
Teraz jest epoka oglądania. Kiedyś
słyszałem jak chłopiec, może dziewięcioletni, odrzucony przez grupę rówieśników szedł z płaczem do domu
mówiąc „poczekaj ty , pójdę do twojej

mamy i wszystko jej powiem. Będziesz
cały dzień siedział w domu i czytał.”
Ciekawe czy powiedziałby: „będziesz
cały dzień siedział w domu i oglądał
telewizję.” Czytanie stało się przereklamowane. Kiedyś mawiało się: „to
mądry człowiek, tyle czyta.” Zaraz,
zaraz gdyby był mądry to by nie musiał tyle czytać - ktoś powie. Poza tym
nie ważne, że czyta, ważne co czyta.
Moja sąsiadka cały czas czyta i co?
Chociaż trzeba przyznać, że jednak
poszerza horyzonty. Wie co to botoks,
wie jaką dolegliwość ma jakaś Jolly i
wie, że doda to nie określenie na jedno
z działań matematycznych. Czyli jednak czytanie cały czas ma przewagę
nad oglądaniem.

Krzysztof Piasecki
Włączyłem radio. Właśnie, nie wziąłem książkę, tylko włączyłem radio,
i usłyszałem reklamę, w której informowano, że do jakiegoś telewizora
dołączają trzy pary okularów . No proszę doszło do pojednania czytelników
z oglądaczami. Tylko dlaczego trzy
pary tych okularów? Po chwili sprawa się wyjaśniła.Trochę wulgarnie, ale
jednak. To jakiś telewizor 3D. Czyli po
parze okularów na każdą D.

Wydawca: Consultronix S.A., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, tel. 012 290-22-22
Redaktor naczelny: Urszula Wszołek, Sekretarz redakcji: Aleksander Pękalski, Marta Klimek, Ewa Wesołowska
Skład i opracowanie graficzne: Urszula Wszołek, www.cxnews.pl
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CENTRUM SZKOLENIOWE CONSULTRONIX
POZNAJ HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA 2011 ROK
I PRZYJDŹ PO ZASTRZYK NOWEJ WIEDZY*
14– 16 stycznia

AKADEMIA ULTRASONOGRAFII - USG NACZYNIOWE
prowadzący: Prof. Urbanik, Dr Fedak, Dr Lechowicz, Dr Małek

15 stycznia

LASERY OKULISTYCZNE
prowadząca lek. med. Katarzyna Wilk

22 stycznia

DERMATOSKOPIA I VIDEODERMATOSKOPIA
prowadząca dr n. med. Grażyna Kamińska-Winiciorek

Luty

UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE I BADANIA DODATKOWE W OKULISTYCE
prowadzący: Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski,
Prof. dr hab. Tomasz Żarnowski, Dr n. med. Katarzyna Nowomiejska,
Dr Beata Sawicka-Wojtiuk, Dr n. med. Barbara Biziorek,
Dr n. med. Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska,
Dr n. med. Anna Święch-Zubilewicz, Dr Klaudiusz Gerke

26 luty

RESURFACING POWIEK
prowadząca dr n. med. Ewa Szpringer

19 marzec

USG OKULISTYCZNE
prowadzący lek. med. Paweł Lewandowski

9 kwietnia

UBM
prowadzący lek. med. Paweł Lewandowski

16 kwietnia

OCT
prowadząca dr n. med. Joanna Gołębiewska

14 maja

USG OKULISTYCZNE
prowadzący lek. med. Paweł Lewandowski

21 maja

DERMATOSKOPIA I VIDEODERMATOSKOPIA
prowadząca dr n. med. Grażyna Kamińska-Winiciorek

28 maja

LASERY OKULISTYCZNE
prowadząca lek. med. Katarzyna Wilk

10 września

DERMATOSKOPIA DLA ZAAWANSOWANYCH
prowadząca dr n. med. Grażyna Kamińska-Winiciorek

24 września

LASERY OKULISTYCZNE
prowadząca lek. med. Katarzyna Wilk

8 październik

LASERY W DERMATOLOGII
prowadząca dr n. med. Ewa Szpringer

15 października

OCT
prowadząca dr n. med. Joanna Gołębiewska

3 grudnia

DERMATOSKOPIA I VIDEODERMATOSKOPIA
prowadząca dr n. med. Grażyna Kamińska-Winiciorek

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@consultronix.pl

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne
Szczegóły na naszej stronie www.centrumszkoleniowe.consultronix.pl
* Consultronix S.A zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu w przypadku braku zgłoszeń minimalnej ilości uczestników.

www.centrumszkoleniowe.consultronix.pl
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Lasery dermatologiczne

Angiograﬁa Fluorescei
Ultrasonograﬁa Ogólnodiagnostyczna
Centrum Sz
matoskopia i videodermatoskopia
Lasery Okulistyczne
Witrektomia
Perymetria
Centrum
Szkolen
Fako
Perymetria
OCT
USG
Okulistyczne
aﬁa Fluoresceinowa
Dermatoskopia Witrektomia
Perymetria
FakoOCT
Lasery okulistyczne

Przyjdź po zastrzyk nowej wiedzy

Centrum Szkoleniowe Consultronix
Zapraszany do zapoznania się z naszą oferta na stronie

www.centrumszkoleniowe.consultronix.pl
www.consultronix.pl

23

