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Dezynfekcja sprzętu wielorazowego
użytku w pracy z pacjentami
z potwierdzonym zakażeniem
SARS-CoV-2 lub jego podejrzeniem
Aleksandra Steliga, Kazimiera Hebel, Błażej Andrejańczyk
Iwona Gołębiewska, Mateusz Puślecki, Konrad Baumgart, Marek Dąbrowski
Celem artykułu jest przedstawienie zasad dotyczących dezynfekcji sprzętu wielorazowego niezbędnych
do bezpiecznego sprawowania opieki nad pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (COVID-19)
lub jego podejrzeniem.

Środki do dezynfekcji
Wirus SARS-CoV-2 jest wirusem otoczkowym o pełnej
wrażliwości na podstawowe preparaty biobójcze o spektrum działania wirusobójczym. Przykładowe substancje
czynne zostały przedstawione przez Europejskie Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli (European Centre for Disease
Prevention and Control – ECDC) (tabela 1) oraz przez Ame-

rykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency – EPA) [2].
Zalecenia ogólne
Jeśli nie jest możliwe zastosowanie sprzętu jednorazowego, dopuszcza się sprzęt wielorazowy, który jest potrzebny w opiece nad pacjentem na czas izolacji. Do dezynfekcji powierzchni nie używaj środków spryskujących,

Tabela 1. Substancje działające przeciw różnym wirusom: ludzkiemu koronawirusowi 229E (HCo-V-229E), mysiemu
wirusowi zapalenia wątroby (MHV-2 i MHV-N), psiemu koronawirusowi (CCV), wirusowi zakaźnego zapalenia żołądka i
jelit (TGEV) oraz koronawirusowi zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS-CoV) według ECDC [1]
Substancja
Testowany
Stężenie
Krótka charakterystyka
czynna
koronawirus
HCoV-229E, MHV-2,
do szybkiej dezynfekcji powierzchni, dozwolony do
Etanol
70%
MHV-N, CCV, TGEV
odkażania rąk
do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, podłóg, ścian
(z różnego tworzywa: wykładzin ceramicznych, PVC, szkła)
Podchloryn
0,1–0,5%
HCoV-229E
i przedmiotów, lecz powodują korozję metali, niszczą gumę
sodu
0,05–0,1%
SARS-CoV
i tworzywa sztuczne, powodują odbarwianie tkanin, działają
drażniąco na skórę i drogi oddechowe
10%
do stosowania miejscowego, odkażania ran i skóry,
Jodopowidon
HCoV-229E
(1% jodyny)
w zapaleniach pochwy, zakażeniach jamy ustnej
w pomieszczeniach używane są do dezynfekcji narzędzi
Aldehyd
2%
HCoV-229E
i sprzętu o małej powierzchni, gdyż działają drażniąco na droglutarowy
gi oddechowe, nie uszkadzają metali ani gum
do szybkiej dezynfekcji powierzchni, dozwolony do
Izopropanol
50%
MHV-2, MHV-N, CCV
odkażania rąk
Chlorki
0,05%
MHV-2, MHV-N, CCV
głównie do dezynfekcji podłóg, ścian i mebli
benzalkoniowe
do oczyszczania ścieków, wybielania, a także przy dezynfekcji
Chloryn sodu
0,23%
MHV-2, MHV-N, CCV
urządzeń sanitarnych, ponieważ jest silniejszy niż chlor
nie koroduje metali, w pomieszczeniach używane do
Formaldehyd
0,7%
MHV-2, MHV-N, CCV
dezynfekcji narzędzi i sprzętu o małej powierzchni,
gdyż działają drażniąco na drogi oddechowe
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lecz uzyskaj efekt poprzez zmycie powierzchni. Jednakże
preparaty w aerozolu można wykorzystywać do małych
i trudno dostępnych miejsc.
Zalecenia szczegółowe
n Aparatura i sprzęt medyczny
Aparatura i sprzęt medyczny niesterylizowalny, np.:
kardiomonitor, termometr, stetoskop, pulsoksymetr, mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego.
Dezynfekcję sprzętu na sali wykonuj zawsze po kontaminacji materiałem biologicznym, każdym użyciu, nie rzadziej niż raz na dobę oraz po zakończeniu izolacji pacjenta
[3]. Jeśli urządzenie znajduje się poza strefą, gdzie przebywa chory, jak aparat EKG czy rękojeść laryngoskopu, zdezynfekuj taki sprzęt zawsze po użyciu oraz po kontaminacji
materiałem biologicznym [4].
Powierzchnie dotykowe, np. wózek zabiegowy, klamki, przyciski.
W strefie izolacji częstotliwość dezynfekcji powierzchni dotykowych jest zwiększona, nie rzadziej niż 3 razy na
dobę [5].
ŚOI wielokrotnego użytku (Środki Ochrony Indywidualnej, PPE – personal protective equipment), np. ochrona
oczu i skóry twarzy (gogle i/lub przyłbica).
Umieść w pojemniku i poddaj dezynfekcji poprzez zanurzenie w odpowiednim roztworze lub przetrzyj chusteczkami dezynfekcyjnymi, pozostaw wilgotną powierzchnię przez 1 minutę (według algorytmu Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralny Szpital Wetera-
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nów w Łodzi) i/lub, jak podaje Christopher Cheney z Health
Leaders, poddaj działaniu promieni UV [6, 7].
Telefon
W śluzie/pokoju izolacji może znajdować się telefon stacjonarny, zabezpieczony tak, aby bezpośrednio nie dotykał ubrania osoby pełniącej opiekę nad pacjentem (może
być folia). Pamiętaj o wymianie folii zabezpieczającej przynajmniej 1 raz na 12 godzin. Nie jest ona niezbędna, jeżeli
pamięta się o dezynfekcji telefonu tak, jak pozostałych powierzchni znajdujących się w strefie pacjenta.
Sprzęt medyczny sterylizowalny typu worek samorozprężalny, łyżka do laryngoskopu.
Postępuj zgodnie z instrukcją producenta preparatu
dezynfekcyjnego (stężenie, temperatura wody, czas utrzymania sprzętu w środku i/lub preparacie dezynfekcyjnym).
Nie jest dozwolone mieszanie różnych środków/preparatów myjących lub dezynfekcyjnych. Ponadto podczas
przygotowywania roztworu stosuj sprzęt ochrony osobistej wskazany w karcie charakterystyki preparatu (maska,
rękawice, gogle/przyłbica, fartuch jednorazowego użytku) w pomieszczeniach ze sprawnie działającą wentylacją
i/lub klimatyzacją. Naczynia zawierające roztwory oznakuj:
nazwa preparatu, stężenie, data (roztwory nietrwałe – data
i godzina) przygotowania, dane identyfikacyjne osoby
przygotowującej roztwór. Przestrzegaj ustalonej kolejności
przygotowania roztworu użytkowego:
krok 1. odmierz konieczną ilość wody;
krok 2. dodaj dokładną i odmierzoną dozę koncentratu lub
tabletek dezynfekcyjnych;
krok 3. wymieszaj roztwór.
Przykładowy roztwór jest podany w „Podręczniku prewencji i leczenia COVID-19” (wyd. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine).
W sytuacji gdy na sprzęcie nie ma widocznych zanieczyszczeń, należy poddać go moczeniu w roztworze środka dezynfekującego zawierającego chlor w ilości 1000
mg/l przez co najmniej 30 minut. Natomiast jeśli widoczne
są jakiekolwiek zanieczyszczenia, należy zwiększyć stężenie do 5000 mg/l przez 30 minut [8].
– Alternatywnie spryskaj osprzęt pianką dezynfekcyjną
i zamknij pojemnik.
– Po pływie czasu wstępnej dezynfekcji przełóż sprzęt do
pojemnika „czystego” („czysty” pojemnik w śluzie należy wcześniej przygotować przy drzwiach lub jest trzymany przez powiadomioną osobę) i wyślij do centrum
sterylizacji.
– Pojemnik „brudny” również zdezynfekuj.
– Po zakończeniu sprzątania/dezynfekcji powierzchniwywietrz pomieszczenie.
Schemat postępowania z dozownikiem tlenu po
użyciu i w czasie stanu gotowości
Po zakończeniu izolacji pacjenta zakręć pokrętło reduktora tlenu. Maskę i dren jednorazowego użytku zutylizuj
zgodnie z metodami segregacji śmieci, panującymi na
oddziale. Z butelki dozownika do tlenu wylej wodę, całkowicie zanurz ją w roztworze środka dezynfekcyjnego, po
określonym czasie wysusz i przekaż do sterylizacji. Reduktor wyjmij z gniazda, zdezynfekuj i wysusz.
W trakcie użytkowania dozownika tlenowego co 24 godziny wymieniaj dren z maseczką i wodę w nawilżaczu.
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W czasie stanu gotowości na butelce przepływomierza
medycznego naklej datę założenia na reduktor i wymieniaj
raz na tydzień.
Dezynfekcja pojemnika transportowego
– Do transportu materiałów zakaźnych używaj specjalnego pojemnika transportowego.
– Według wytycznych zawartych w „Podręczniku prewencji i leczenia Covid-19” dezynfekuj go natychmiast
po użyciu i przecieraj środkiem dezynfekującym zawierającym chlor (1000 mg/l aktywnego chloru). Środek dezynfekujący zostaw na 30 minut.
Powierzchnie miejscowo zanieczyszczone krwią,
wydzielinami lub wydalinami pacjenta
Natychmiast zdezynfekuj miejsce zanieczyszczone
z zastosowaniem środka o szerokim zakresie działania
(bakterio-, grzybo-, wiruso- i prątkobójczym). Zalecane jest
stosowanie preparatów z aktywnym chlorem, np. podchloryn sodu. Zanieczyszczone miejsce przykryj materiałem
higroskopijnym, takim jak: lignina czy ręcznik papierowy, i
zalej roztworem dezynfekcyjnym, usuń po zalecanym czasie działania, a powierzchnię ponownie zdezynfekuj i umyj.
Zebrany materiał należy traktować jako wysoce zakaźny.
n Postępowanie z tkaninami potencjalnie zakaźnymi
Skażone tkaniny
– Bieliznę pościelową i osobistą używaną przez chorych
zmieniaj niezwłocznie, gdy uległy zabrudzeniu lub skażeniu materiałem biologicznym, a w przypadku braku
skażenia wymieniaj nie rzadziej niż co 48 godzin.
– W trakcie pobytu pacjenta poduszkę, kołdrę czy koc
przekaż do prania po kontakcie z materiałem biologicznym lub nie rzadziej niż co 2 tygodnie.
– Do osuszania ciała pacjenta stosuj ręczniki jednorazowe,
wyrzucane po użyciu. Gdy podmiot leczniczy posiada
ręczniki tekstylne dedykowane pacjentowi, wymieniaj
po każdym użyciu. Do mycia chorych leżących/ unieruchomionych stosuj jednorazowe myjki lub chusteczki
myjąco-dezynfekujące do ciała.
– Materace zabezpiecz nieprzepuszczalnymi pokrowcami.
– Materace dezynfekuj zgodnie z zaleceniami producenta
i skontroluj przed kolejnym użyciem pod kątem uszkodzeń i zanieczyszczeń.
Ubrania personelu
– Ubrania robocze w odpowiedniej ilości zapewnia podmiot leczniczy niezależnie od formy zatrudnienia pracowników.
– Zalecane jest stosowanie ubrań jednorazowych. Pranie
wielorazowych ubrań roboczych wykonuje się w procesie wykazującym skuteczność wirusobójczą w pralni
zapewniającej barierę higieniczną.
Metody zbiórki
– Włóż tkaniny do jednorazowego worka rozpuszczalnego w wodzie i zabezpiecz, zawiązując.
– Następnie zapakuj do plastikowego worka (kolor w wytycznych danego podmiotu leczniczego), uszczelnij zamknięcie, zawiązując lub zaciskając opaską (typu trytka)
i oznacz z dopiskiem, np. „bielizna skażona koronawirusem”.
– Od śluzy transportuj w pojemnikach lub wózkach przeznaczonych do tego celu.
– Dołącz specjalną etykietę.
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Przechowywanie i pranie
Tkaniny zakaźne powinny być oddzielone od innych
tkanin zakaźnych (inne niż COVID-19) i prane osobno.
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Promieniowanie UV-C
i promienniki promieniowania
UV-C w zastosowaniu
bakterio- i wirusobójczym
Andrzej Wiśniewski
W artykule przedstawiono zastosowanie promieniowania UV-C do odkażania pomieszczeń, ze szczególnym
naciskiem na zwalczanie wirusa wywołującego COVID-19. Zawarto analizę przydatności promieniowania
UV-C do zwalczania bakterii, wirusów i grzybów. Przedstawiono analizę wymagań, jakie stawiane są
doborowi wartości energii napromienienia promieniowania UV-C pod względem zwalczania bakterii, wirusów
i grzybów. Na podstawie analizy wymagań literaturowych dotyczących niezbędnych dawek napromienienia
do dezaktywacji wirusów i danych technicznych dostępnych promienników promieniowania UV-C
przeanalizowano możliwości ich stosowania w celu odkażania pomieszczeń. Przedstawiono zasadę działania
i konstrukcje promienników promieniowania UV-C, które służą do dezaktywacji bakterii, wirusów i grzybów.
Ze względu na szkodliwe działanie promieniowania UV-C na zdrowie ludzi, przedstawiono główne zasady
bezpiecznego stosowania tego typu źródeł promieniowania.

P

romieniowanie nadfioletowe to zakres promieniowania optycznego, który zawiera się w zakresie
długości fal od 100 nm do 400 nm. Promieniowanie
nadfioletowe leży poza zakresem promieniowania
widzialnego (światła) i podzielone jest na trzy zakresy: UVC: długości fal od 100 nm do 280 nm – daleki nadfiolet,
UV-B: długości fal od 280 nm do 315 nm – średni nadfiolet,
UV-A: długości fal od 315 m do 400 nm – bliski nadfiolet.
Promieniowanie z zakresu UV-A (długofalowe) jest
mniej szkodliwe dla ludzi niż promieniowanie z pozostałych zakresów, ale uszkadza włókna kolagenowe w skórze,
co przyspiesza procesy starzenia. Promieniowanie z zakresu UV-B (średniofalowe) powoduje wytwarzanie witaminy
D3, jednak w zbyt dużej dawce może powodować rumień
skóry, objawy alergiczne, a także nowotwory złośliwe skóry. Promieniowanie z zakresu UV-C (krótkofalowe) powoduje oparzenia skóry i zapalenie spojówek, u drobnoustrojów prowadzi do uszkodzenia łańcuchów DNA.
Promieniowanie nadfioletowe wykorzystywane jest
w wielu dziedzinach medycyny i techniki. W medycynie stosowane jest na przykład w terapii chorób skóry.
W technice wykorzystywane jest między innymi do sprawdzania jakości powłok lakierniczych lub wykrywania mikropęknięć w strukturze metalu. Promieniowanie nadfioletowe (zwłaszcza zakres UV-C) ma szerokie zastosowanie
w dezynfekcji wody, powietrza i powierzchni. Na rysunku
numer 1, przedstawiony jest przykład zakresów widma
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Rys. 1. Zakres promieniowania optycznego

promieniowania optycznego z zaznaczonymi głównymi
zakresami długości fal promieniowania UV-C.
W 2020 roku wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Ogłoszono globalną pandemię związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Dezynfekcyjne działanie
promieniowania nadfioletowego odkryto już w XIX wieku,
a na początku XX wieku naukowcy odkryli, że promieniowanie nadfioletowe hamuje rozwój mikroorganizmów.
W XX wieku było ono już szeroko stosowane w celach medycznych i do odkażania pomieszczeń.
Ponadto maksymalna skuteczność działania promieniowania nadfioletowego na mikroorganizmy leży w tak
zwanym widmie bakteriobójczym w zakresie długości fal
od 250 nm do 270 nm. Lampy bakteriobójcze UV-C emitują promieniowanie o długości fali 254 nm. Promieniowanie
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE
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Działanie promieniowania UV-C
Promieniowanie nadfioletowe z zakresu UV-C charakteryzuje się wysoką skutecznością zwalczania różnego
rodzaju wirusów, bakterii i pleśni. Na rysunku 2 przedstawiona jest skuteczność działania promieniowania UV-C
w zwalczaniu niektórych typów mikroorganizmów i bakterii w odniesieniu do długości fali o długości 253,7 nm.
Promieniowanie to skutecznie neutralizuje działanie bakterii, wirusów i mikroorganizmów oraz ich rozmnażanie
poprzez niszczenie wiązań DNA. Promieniowanie UV-C
o długości fali 254 nm skutecznie zwalcza SARS-CoV-2. Potwierdzone jest to różnymi publikacjami i opracowaniami
naukowymi. Promieniowanie UV-C zwalcza skutecznie
SARS-CoV-2 znajdujące się na powierzchniach, w wodzie
oraz umożliwia skuteczną dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach. W wielu publikacjach naukowych podaje
się różne wartości energii promieniowania UV-C (tym samym natężeń napromienienia) niezbędnej do zwalczenia
SARS-CoV-2 [1, 2, 3].
Różnice w podawanych dawkach promieniowania wynikają między innymi z przyjęcia różnych wartości procentowych zwalczania wirusa SARS-CoV-2, na przykład 90,00 %
(D90) lub 99,99 % (D99). Dawka napromienienia D obliczana jest na podstawie wzoru nr 1:
			
D = P / S x t		
(1)
gdzie: P – Moc [W]; S – powierzchnia [m2]; t – czas [s].
Podatność bakterii, wirusów i grzybów na dezaktywacyjne działanie promieniowania UV-C można opisać stałą

Rys. 2. Dezynfekujące działanie promieniowania na różne
typy mikroorganizmów i bakterii [6]

Tabela 2. Przykładowe wartości dawki promieniowania
UV-C zwalczania wirusa SARS-CoV-2 [1]
Dawka [J/m2]
K [m2/J]
237/27
0,00972/0,08528
16,4
0,14040
40
0,05750
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

K [m2/J]. Dla różnych bakterii, wirusów i grzybów działanie
promieniowania UV-C ma różną skuteczność. Dlatego wartość stałej K jest inna dla różnych mikroorganizmów. Znając wartość stałej K dla poszczególnych mikroorganizmów
możemy wyznaczyć niezbędną wartość dawki energii napromienienia D [J/m2] do ich dezaktywacji. Wartość dawki
D wyznaczamy z zależności 2:
		
D = ln(N0/N) / K		
(2)
gdzie: D – dawka napromienienia [J/m2]; No – pierwotne
stężenie mikroorganizmów; N – stężenie mikroorganizmów po dezynfekcji; K – stała [m2/J].
W zależności od przyjętej procentowej wartości dezaktywacji mikroorganizmów, wyrażonej ilorazem wartości
stężenia mikroorganizmów No i N (No/N) można wyznaczyć niezbędną dawkę napromienienia D. Pomimo różnic
w podawanych wartościach dawek niezbędnego promieniowania UV-C do dezaktywacji wirusów, można stwierdzić, że prawidłowe zastosowanie promienników UV-C (do
odkażania pomieszczeń), o dostępnych mocach rzędu od
15 W do 75 W i mocach promieniowania w zakresie UV-C
od 5 W do 25 W, może przynieść pożądane efekty zwalczania wirusa wywołującego COVID-19. Przykładowe wartości
dawki napromienienia UV-C [J/m2] niezbędne do dezaktywacji niektórych bakterii, pleśni i wirusów ze skutecznością
90 % (D90) przedstawione są w tabeli 1. Dane opracowane
są na podstawie dostępnych informacji publikowanych
w różnych materiałach naukowych [1–11].
Wartości dezaktywacji wirusa SARS-CoV-2 przedstawione są w tabeli 2 [1].
Tabela 1. Przykładowe wartości dawek promieniowania
UV-C zwalczających bakterie, pleśnie i wirusy
Dawka
Bakterie, pleśnie i wirusy
K [m2/J]
(D90) [J/m2]
Bakterie
Acinetobacter baumannii Veg
18
0,1280
Bacillus megatherium Sp
274
0,0084
Corynebacterium diphtheriae Veg 33
0,0701
Escherichia coli Veg
34
0,0672
Legionella bozemanii Veg
15
0,1535
Micrococcus candidus Veg
61
0,0380
Mycobacterium tuberculosis Veg
11
0.2132
Proteus vulgaris Veg
30
0,0767
Salmonella enteritidis Veg
10
0,2210
Salmonella typhi Veg
21
0,1076
Shigella paradysenteriae Veg
17
0,1370
Wirusy
Coliphage PRD1
87
0,0265
Poliovirus dsRNA
44
0,0523
Rous Sarcoma virus (RSV)
200
0,0115
Pleśnie
Aspergillus amstelodami
258
0,0089
Aspergillus flavus
349
0,0066
Penicillium chrysogenum
148
0,0156
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to jest bardzo bliskie maksymalnej skuteczności zwalczania bakterii i wirusów. Bakteriobójcze działanie promieniowania nadfioletowego z zakresu UV-C jest potwierdzone
przez wiele różnych ośrodków naukowych [1, 2, 3].
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Lampy UVC T8, promienniki nadfioletu
Typowa konstrukcja lamp bakteriobójczych T8 przedstawiona jest na przykładzie konstrukcji lamp firmy
LEDVANCE. Lampy bakteriobójcze oferowane są w stosunkowo dużym zakresie mocy od 15 W do 75 W. Lampy
te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.
W zakresie, w którym dezaktywacja bakterii i wirusów jest
najskuteczniejsza. Lampy wykonane są ze szkła specjalnego, które przepuszcza bakteriobójcze promieniowanie
o długości fali 253,7 nm i zatrzymuje promieniowanie
o długości fali wynoszącej 185 nm, które powoduje ozonowanie powietrza. Z tego względu lampy te należą do
grupy lamp niewytwarzających ozonu. Jest to istotne ze
względu na zastosowanie tego typu promienników przy
odkażaniu pomieszczeń. Ozon jest szkodliwy dla zdrowia,
jego eliminacja powoduje zwiększenie bezpieczeństwa
użytkowania promienników UVC. Przykład konstrukcji promiennika UV-C T8 przedstawiony jest na rysunku 1.
Podstawowe dane techniczne oferowanych przez firmę
LEDVANCE lamp przedstawione są w tabeli 4. Dokładne
dane techniczne lamp UV-C T8 znajdują się w katalogu internetowym firmy LEDVANCE [12].
Do głównych obszarów zastosowania promienników
UVC T8 można zaliczyć odkażanie pomieszczeń biurowych, przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej.
Lampy UV-C stosowane są również do odkażania wody
i powietrza. Dezynfekcja wody promieniowaniem UV-C
polega najczęściej na zastosowaniu promiennika w komorze przelotowej, w której woda poddawana jest ciągłemu
napromieniowaniu. Dzięki temu bakterie, wirusy, drożdże
i inne drobnoustroje są dezaktywowane w krótkim czasie.
Ten sposób dezynfekcji wody stosuje się na przykład w basenach. Przykład instalacji realizującej dezynfekcję wody
za pomocą promieniowania UV-C przedstawiony jest na
rysunku 4.

Rys. 3.
Przykład konstrukcji
promiennika
LEDVANCE UV-C T8

Dezynfekcja powietrza promieniowaniem UV odbywa
się wewnątrz urządzeń przepływowych, w których skażone powietrze zasysane jest przez wentylator do wewnętrznej części urządzenia zwanej komorą dezynfekującą.
Zwykle dostarczane powietrze poddaje się filtracji w celu
zatrzymania zanieczyszczeń. W komorze dezynfekującej
powietrze poddawane jest promieniowaniu UV-C. Szybkość przepływu powietrza i moc promieniowania UV-C są
tak dobierane, aby wydostające się powietrze z komory dezynfekującej było wolne od bakterii i drobnoustrojów. Zastosowanie urządzeń do dezynfekcji powietrza wymusza
dodatkowy przepływ powietrza (poza wentylacją ogólną)
w pomieszczeniu. W takim przypadku promieniowanie
nadfioletowe nie jest emitowane do wnętrza pomieszczenia. Przykład instalacji realizującej dezynfekcję powietrza
za pomocą promieniowania UV-C przedstawiony jest na
rysunku 5.
Oprawy do zastosowania promienników UV-C T8
Promienniki UVC T8 muszą być w odpowiednio przystosowanych oprawach, które zapewniają odpowiednie warunki zasilnia promienników. Przykładem ogólnym mogą
być oprawy typu LINEAR HOUSING 1xTUBE UVC SENSOR.
Konstrukcja oprawy przedstawiona jest na rysunku 6.
Oprawa wyposażona jest w statecznik elektroniczny
zasilający promiennik oraz czujnik obecności PIR. Czujnik powoduje wyłączenie oprawy po wykryciu obecności
osób lub zwierząt w pomieszczeniu. Zapewnia to wysokie bezpieczeństwo stosowania oprawy UVC, ponieważ
Tabela 4. Podstawowe dane techniczne promienników
UVC T8
Moc
Typ
Moc promieniowania Trwałość
promiennika
[W]
w zakresie
[godziny]
UVC [W]
UVC T8 15 W G13
15
5,1
10800
UVC T8 25 W G13
25
8,2
10800
UVC T8 30 W G13
30
12,6
10800
UVC T8 36 W G13
36
15,7
10800
UVC T8 55 W G13
55
18,9
10800
UVC T8 75 W G13
75
26,7
10800

Rys. 5.
Schemat zastosowania
promieniowania UV-C
do odkażania powietrza
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Rys. 6. Konstrukcja oprawy LINEAR HOUSING 1xTUBE
UVC SENSOR
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

t

Rys. 4. Schemat zastosowania promieniowania UV-C
do odkażania wody
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Tabela 5. Podstawowe dane techniczne opraw Linear
Housing
Trwałość
Typ oprawy
Moc [W]
[godziny]
LINEAR HOUSING 440
18
30 000
LINEAR HOUSING 900
33
30 000
podczas dezynfekcji pomieszczenia zabronione jest
przebywanie osób lub zwierząt ze względu na szkodliwe
działanie promieniowania UVC. Oprawa po włączeniu ma
30-sekundowe opóźnienie startu. Zapewnia to dodatkowe
bezpieczeństwo, ponieważ osoba obsługująca oprawę ma
czas na opuszczenie pomieszczenia po włączeniu oprawy.
W oprawie mogą być zastosowane lampy LEDVANCE UVC
T8. Oprawy LINEAR HOUSING 1xTUBE UVC SENSOR zapewniają możliwość dezynfekcji dużych powierzchni. Skuteczność dezynfekcji i wielkość powierzchni dezynfekowanej
zależy od liczby zastosowanych opraw, wysokości ich
montażu i czasu działania. Oprawa nie jest przeznaczona
do stosowania w oświetleniu ogólnym. Podstawowe dane
techniczne dwóch typów opraw LINEAR HOUSING 1xTUBE
UVC SENSOR przedstawione są w tabeli 5.
Praktyczne zastosowanie opraw UV-C
W celu skutecznej eliminacji wirusów należy odpowiednio dobrać liczbę opraw LINEAR HOUSING 1xTUBE UVC
SENSOR do wielkości dezynfekowanego pomieszczenia.
Poza przyjęciem odpowiedniej liczby lamp należy również dobrać odpowiedni czas napromieniowania, tak aby
do powierzchni dezynfekowanych dotarła odpowiednia
dawka promieniowania. Wartości współczynników odbicia promieniowania UV-C dla różnych materiałów są inne
niż przyjmowane dla światła. Ze względu na ograniczony
dostęp, w obecnym czasie, do danych dotyczących wartości współczynników odbicia promieniowania UV-C dla
typowych materiałów stosowanych w pomieszczeniach
oraz z powodu stosunkowo niskich ich wartości przyjęto,
że obliczana będzie tylko składowa bezpośrednia promieniowania UV-C docierająca do powierzchni podłogi
analizowanego pomieszczenia. W tabeli 6 przedstawione
są przykładowe liczby opraw LINEAR HOUSING 1xTUBE
UVC SENSOR niezbędne do dezynfekcji powierzchni podłogi w typowych pomieszczeniach o wysokości 3 m o powierzchniach 10 m2, 20 m2, 30 m2, 40 m2 i 60 m2. Przyjęto
czas naświetlania 30 minut. Do obliczeń przyjęto dawkę
napromienienia promieniowaniem UV-C o wartości 150 J/
m2. Wyniki obliczeń i dane są poglądowe, służą one ogólnej informacji.
W przypadku konieczności dobrania dokładnej liczby
opraw ich rozmieszczenia w rzeczywistych pomieszczeniach, należy wykonać projekt, który będzie uwzględniał
dokładną konfigurację pomieszczenia i rozmieszczenie
płaszczyzn przewidzianych do dezynfekcji.

Wyniki symulacji wskazują pewną analogię dla opraw LINEAR HOUSING 1xTUBE UVC SENSOR o mocach 33W i 18W.
Przy czasie naświetlania wynoszącym 30 minut oprawa
o mocy 18 W obejmuje swoim działaniem powierzchnię
rzędu 10 m2, natomiast oprawa o mocy 33 W obejmuje
swoim zasięgiem powierzchnię rzędu 20 m2. Przy dwukrotnym przedłużeniu czasu działania promieniowania
(z 30 minut do 60 minut) powierzchnie objęte bezpośrednim działaniem opraw zwiększają się średnio dwukrotnie. Z wyników symulacji wynika dość oczywista reguła,
przedłużenie czasu działania opraw zmienia ich potrzebną liczbę proporcjonalnie do zmiany czasu działania promieniowania. Warto jednak zwrócić uwagę, że są to dane
poglądowe, które mogą różnić się przy założeniu rzeczywistych warunków. W celu przeprowadzenia dokładnych
obliczeń w warunkach rzeczywistych należy wykonać projekt instalacji opraw UV-C.
Bezpieczne używanie lamp UV-C
Promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla organizmów
żywych. Promienniki UV-C emitują promieniowanie używane do celów wirusobójczych oraz bakteriobójczych.
Promieniowanie to działa sterylizująco, uszkadzając wiązania DNA tych mikroorganizmów. Jego energia jest
jednak na tyle wysoka, że może silnie oddziaływać również na ludzi, zwierzęta oraz rośliny. Norma PN-EN 62471:
2010: Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów
lampowych, kwalifikuje promienniki UV-C ze względu na
zagrożenie fotobiologiczne do grupy ryzyka 3 (wysokie
ryzyko). Oznacza to, zgodnie z wymaganiami normy, przekroczenie wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji
(napromienienia skutecznego aktynicznie – dawki), która
wynosi 30 J/m2 w czasie krótszym niż 1000 sekund. Grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) występuje już przy natężeniu
napromienienia wynoszącym 0,03 W/m2. W tabelach 7 i 8
przedstawione są dopuszczalne czasy ekspozycji dla człowieka, przy zastosowaniu lamp LINEAR HOUSING 33 W i 18
W (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62471).
Wartość natężenia napromienienia skutecznego aktynicznie oblicza się poprzez iloczyn wartości natężenia
napromienienia i względnej skuteczności aktynicznej
(ze względu na zagrożenia oczu i skóry), której wartość
wynosi 0,5 dla długości fali 254 nm. Z danych zawartych
w tabelach 5 i 6 wynika, że dopuszczalne czasy ekspozycji
na promieniowanie UV-C, wytwarzane przez oprawy LINEAR HOUSING 33 W i 18 W, są krótkie i należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie wymagań bezpieczeństwa
przy ich stosowaniu. Z tego względu zabrania się przebywania osób i zwierząt podczas działania lamp. Promieniowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt.
Promieniowanie UV-C jest niewidoczne i nie wywołuje
odruchu awersyjnego oka (zamykanie oczu, odwracanie
wzroku, unikanie napromienienia), w związku z tym można
nieświadomie być poddanym napromienieniu.

Tabela 6. Pomieszczenia o wysokości 3,0 m czas naświetlania 30 minut
Powierzchnia pomieszczenia
10 [m2]
20 [m2]
Liczba opraw, moc 18 W
1
2
Liczba opraw, moc 33 W
1

12

30 [m2]

40 [m2]

60 [m2]

3

4

6

2

2

3
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Tabela 7. Dopuszczalne czasy ekspozycji dla lampy LINEAR HOUSING 33 W
Natężenie napromienienia Natężenie napromienienia
Odległość
całkowite (skuteczne
skuteczne aktynicznie
od oprawy [m]
bakteriobójczo) [W/m2]
[W/m2]
1
1.860
0,930
2
0,465
0,233
3
0,207
0,104
4
0,116
0,058
Tabela 8. Dopuszczalne czasy ekspozycji dla lampy LINEAR HOUSING 18 W
Natężenie napromienienia Natężenie napromienienia
Odległość
całkowite (skuteczne
skuteczne aktynicznie
od oprawy [m]
bakteriobójczo) [W/m2]
[W/m2]
1
0,753
0,37731
2
0,188
0,094
3
0,084
0,042
4
0,047
0,024
Narażenie na promieniowanie UV-C może spowodować poważne oparzenia skóry, a także może prowadzić do
zmian przedrakowych lub raka skóry. Stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla oczu (zapalenie spojówek i rogówki). Przedłużona ekspozycja na promieniowanie UV-C
może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Ponadto
promieniowanie UV-C może zwiększać stężenie ozonu
w zamkniętych pomieszczeniach, a przez to negatywnie
wpływać na drogi oddechowe. W przypadku materii nieorganicznej promieniowanie UV-C może przyspieszyć proces starzenia się materiałów, powodując ich kruchość lub
odbarwienie.
Wnioski
Promienniki UV-C mogą być stosowane w celu odkażania pomieszczeń. Badania naukowe potwierdzają skuteczność zwalczania bakterii i wirusów w tym również wirusa
SARS-CoV-2 przez promieniowanie UV-C. Możliwe jest projektowanie instalacji z oprawami UV-C, przy zadanych wymaganiach dotyczących wartości dawki promieniowania
UV-C. Należy zwrócić szczególną uwagę, że promienniki
UV-C są przeznaczone wyłącznie do użytku bakteriobójczego i wirusobójczego, w związku z tym nie mogą być
używane do oświetlenia ogólnego. Stosowanie promienników UV-C wymaga przestrzegania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Typowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosowania promienników UV-C obejmują między innymi:
stałą ochronę użytkownika za pomocą odpowiedniego
sprzętu ochrony osobistej, jak odzież ochronna, rękawice
i okulary; aktywne ostrzeganie i zamykanie pomieszczenia
podczas używania promieniowania UV-C; automatyczny
system wyłączania promiennika UV-C w przypadku wejścia do pomieszczenia lub otwarcia urządzenia; unikanie promieniowania szczątkowego przez nieszczelności
w oknach lub drzwiach; wentylacja pomieszczenia po użytkowaniu promiennika UV-C w przypadku podwyższonego
stężenia ozonu; obserwacja wczesnego starzenia się pobliskich urządzeń. Instalacja i używanie promienników UV-C
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Dopuszczalny czas
ekspozycji człowieka [s]
32
129
288
517

Dopuszczalny czas
ekspozycji człowieka [s]
80
319
714
1250

powinno zatem być powierzone profesjonalistom, którzy
zostali przeszkoleni w zakresie zagrożeń związanych z promieniowaniem UV-C, a także stosowaniem prawnie wymaganych środków bezpieczeństwa w celu odpowiedniej
ochrony ludzi, zwierząt, roślin i otoczenia.
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Najpierw czystość
potem dezynfekcja,
powinno być oczywiste

Powinno być oczywiste dla wszystkich, czy jednak zawsze tak jest? Nie zawsze i nie wszędzie.
Pandemia COVID-19 zmusiła wszystkich do przebudowania procesów utrzymania czystości i zapewnienia
wyższego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego. Nagle okazało się, że standardy dotychczas zarezerwowane
dla oddziałów zakaźnych, muszą obowiązywać na teranie całych placówek służby zdrowia. Niestety wiąże
się to z dodatkowymi kosztami, związanymi głównie z dodatkową, obowiązkową dezynfekcją. To z kolei
często powoduje oszczędności w procesach sprzątania. A nie ma nic gorszego i nic mniej skutecznego
niż dezynfekcja brudnych powierzchni.

14

W dużych obiektach szpitalnych personel sprzątający,
traci bardzo dużo czasu na tzw. „puste przebiegi” na chodzenie między oddziałami i schowkami na narzędzia i materiały do sprzątania. Aby zredukować ten stracony czas,
zwiększyć efektywność pracy, a jednocześnie ułatwić pracę personelu, stworzyliśmy mobilne stanowiska pracy: linię
i-land, w kilku wersjach wielkości oraz indywidualnie konfigurowanych dla specyficznych potrzeb danego obiektu.
Mobilne stanowisko pracy i-land zapewnia transport
wszystkich potrzebnych narzędzi i materiałów, niezbędnych w procesach czyszczenia, łącznie z transportem
maszyn i-mop. Dzięki zastosowaniu i-landów, można zredukować „puste przebiegi” o ponad 50%, zwiększając
efektywność pracy, bez dodatkowych kosztów.
Niestety pracy ręcznej nie da się wyeliminować w 100%.
Są i będą powierzchnie, które będą wymagały czyszczenia
ręcznego. Aby uprościć procesy czyszczenia, ułatwić pracę, zredukować ryzyko błędów, stworzyliśmy unikalną linię
mopów, ściereczek z mikrowłókien oraz uchwytów i narzędzi pomocnych: linię i-fibre. Już na pierwszy rzut oka widać
różnicę, między linią i-fibre a standardowym mopem.
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE
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iestety większość procesów czyszczenia opartych
jest na starych, XX-wiecznych technologiach, niezapewniających dostatecznej skuteczności. Czas
wejść w XXI wiek i wdrażać nowoczesne metody
i narzędzia. Czas zastąpić czyszczenie ręczne, mechanizacją, a gdzie to możliwe, nawet robotyzacją.
Czystość zaczyna się od podłogi, najbardziej brudnych
powierzchni w każdym obiekcie. Większość podłóg, szczególnie w ciasnych zabudowanych pomieszczeniach, nadal
czyszczone jest przy pomocy mopa. Niestety mopy, nawet
te jednego kontaktu, nie zapewniają dostatecznych efektów ani skuteczności czyszczenia. Idealnym rozwiązaniem
jest najbardziej innowacyjna, zwinna i skuteczna automatyczna szorowarka na świecie: i-mop. Maszyna występuje
w trzech rozmiarach, co pozwala na odpowiedni dobór do
konkretnych pomieszczeń, ich wielkości i/lub rodzaju zabudowy. Zasilane są bateriami Li-Ion, z systemem szybkiego ładowania, co zapewnia unikalną funkcję i możliwość
pracy 24/7.
Zastosowanie i-mopów pozwala na :
l Redukcję czasu czyszczenia >90%;
l Redukcję zużycia wody i chemii >95%;
l Poprawę jakości >90%;
l Redukcję ryzyka wypadków na śliskiej podłodze >95%
(podłoga sucha w mniej niż 30 sek.);
l Ograniczenie kosztów personelu, prania i wymiany mopów oraz sprzętu do czyszczenia ręcznego;
l Bezpieczne czyszczenie posadzek, praktycznie bez kontaktu personelu z brudną/zakażoną wodą.
I-mop znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie
ma możliwości stosowania tradycyjnych maszyn, ze względu na ich wagę, rozmiary, brak odpowiednich pomieszczeń. To idealne rozwiązanie dla stref wejścia, gabinetów,
poczekalni, korytarzy, sal zabiegowych, magazynów i wielu innych.
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jedyny dopuszczony na rynku polskim preparat dezynfekcyjny, o szerokim spektrum działania, całkowicie bezpieczny dla ludzi, dezynfekowanych powierzchni i środowiska.
Zalecamy stosowanie tego produktu, we wszystkich rodzajach urządzeń, do wszystkich powierzchni. Produkt
z powodzeniem może być stosowany w bramkach dezynfekcyjnych. Po dezynfekcji nie jest wymagane wietrzenie
pomieszczeń.

Nasze mopy występują w czterech kolorach, co znacząco
ułatwia pracę, zapobiega zakażeniom krzyżowym, redukuje pomyłki. Bardzo łatwo opracować program czyszczenia,
a następnie go kontrolować. Uchwyty ułatwiają pracę na
podłodze, na ścianach, sufitach oraz elementach wyposażenia. Mopy wytrzymują do 1000 prań, w temp. do 95o.
Gdy zakończymy proces czyszczenia, można przystąpić
do dezynfekcji. Środki dezynfekcyjne są drogie i szkodliwe
dla środowiska oraz ludzi ( w większości).

Aby zapewnić doskonałą skuteczność procesów dezynfekcji oraz zredukować koszty, stworzyliśmy różnego
rodzaju narzędzia: bateryjne zamgławiacze i-fogger oraz
opryskiwacze i-cover. A dla dużych powierzchni i tam gdzie
wymagana jest duża wydajność dezynfekcji powierzchni,
opryskiwacze elektrostatyczne ByoPlanet MS700, o wydajności do 1600 m2/godz. Technologia elektrostatyczna
zapewnia idealne pokrycie powierzchni środkiem dezynfekującym, przy oszczędności nawet do 75%, w porównaniu
z tradycyjnym opryskiwaczem.
Większość środków dezynfekcyjnych opartych jest na
technologii związków czwartorzędowych, pochodnych
chloru lub na alkoholu. Wszystkie są szkodliwe i niebezpieczne dla ludzi, niszczą dezynfekowane powierzchnie,
są szkodliwe dla środowiska i znacząco zanieczyszczają
powietrze. Jest jednak rozwiązanie. aXonnite Silver to

Gdy już wyczyściliśmy i zdezynfekowaliśmy wszystkie pomieszczenia i powierzchnie, zostaje jeszcze jeden
wymiar, o który należy zadbać – powietrze. Pandemia
COVID-19 pokazała, jak łatwo rozprzestrzeniają się groźne
mikroby poprzez powietrze. Wirusy, bakterie, pleśnie z łatwością przenoszone są między pomieszczeniami. Niestety systemy wentylacji, HVAC, nie zapewniają dostatecznej
ochrony, a często są powodem znaczącego pogorszenia jakości powietrza, skutecznie roznosząc groźne mikroby wewnątrz całych budynków, po wszystkich pomieszczeniach.
Dzisiaj personel, pacjenci, odwiedzający oczekują znacznie
lepszego zabezpieczenia i gwarancji bezpieczeństwa epidemicznego. Niezbędne jest więc stosowanie dodatkowych urządzeń, oczyszczających i uzdrawiających powietrze, którym oddychamy wewnątrz pomieszczeń. Jeszcze
przed pandemią opracowaliśmy najbardziej zaawansowaną technologię oczyszczania powietrza, FS-ACT®, zapewniającą skuteczne usuwanie wszystkich zanieczyszczeń
z powietrza: mikroorganizmów, pyłów zawieszonych oraz
groźnych związków chemicznych VOC.
Nasz ICon Pro to produkowany w Polsce system, zapewniający niespotykany dotychczas w urządzeniach przenośnych poziom jakości powietrza, stosowany dotychczas
jedynie w pomieszczeniach typu Clean Room. Teraz dzięki
tej technologii, możemy zapewnić bardzo wysoki poziom
bezpieczeństwa we wszystkich pomieszczeniach. ICon
Pro zapewnia redukcję :
l ≥ 99,999% pyłów zawieszonych, > 0,1µ;
l ≥ 99,9999% mikroorganizmów;
l ≥ 97% VOC;
l wydajność do 600 m3/godz.
W ofercie i-team Polska można znaleźć jeszcze wiele innych narzędzi, technologii oraz maszyn pomagających zapewnić czystość na najwyższym poziomie, przy jednoczesnej redukcji kosztów i wspierających ochronę środowiska.
i-team Polska
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ar t ykuł sponsorowany

Zapobieganie zakażeniom,
podstawowe zasady
i potrzebny sprzęt

B

rudownik jest niezbędny w każdym domu seniora i
w każdym szpitalu. Zmniejszenie ryzyka zakażenia
może oznaczać znaczne oszczędności dla każdej
placówki opieki zdrowotnej.

Projektowanie brudownika
Specjaliści z Arjo określili cztery filary projektu efektywnie działającego brudownika, które usprawniają kontrolę
zakażeń:
1. Strefa produktów zabrudzonych – jest to strefa zarezerwowana na produkty zabrudzone, które są trzymane
oddzielnie od rzeczy czystych, i służy za miejsce zbiórki
produktów zabrudzonych. Może się tu znajdować stół
ze stali nierdzewnej.
2. Umywalka – w brudowniku najważniejsza jest dobrze
usytuowana umywalka do mycia rąk — czystych i zdezynfekowanych przedmiotów nigdy nie wolno dotykać
brudnymi rękoma. Umywalka powinna być łatwo dostępna, znajdować się w pobliżu wejścia i być wyposażona w jeden kran mieszający wodę ciepłą i zimną, obsługiwany ręką lub łokciem oraz w akcesoria, takie jak
dozowniki mydła w płynie, ręczniki jednorazowe i pojemniki na makulaturę.
3. Myjnia-dezynfektor – zanieczyszczone pojemniki, takie jak baseny i ich pokrywki, pojemniki na mocz i wiadra
toaletowe są umieszczane w myjni-dezynfektorze, która
opróżnia, myje i dezynfekuje pojemniki bez konieczności dalszego czyszczenia. Podstawową zasadą higieny
jest to, że wszystkie przedmioty, które miały kontakt
z płynami ustrojowymi lub wydzielinami organizmu,
muszą być jak najszybciej oczyszczone i zdezynfekowane oraz przeniesione do miejsca przechowywania
czystych pojemników. W Arjo dostępne są trzy modele
dezynfektorów: wolnostojące, naścienne (umożliwiają
wymycie podłogi pod spodem) oraz montowane pod
stołem, które oferują dodatkową przestrzeń roboczą.
4. Strefa czysta – zdezynfekowane przedmioty, które nie
są przeznaczone do natychmiastowego użycia, należy
przechowywać z dala od zabrudzonych powierzchni
lub przedmiotów. Szafy i stojaki stanowią dobre miejsce
ich przechowywania, a szafka zamontowana nad myjnią-dezynfektorem jest jedną z opcji oszczędzających
powierzchnię użytkową.
W brudowniku powinna się znajdować zamykana na
klucz szafka lub szafa do przechowywania chemikaliów
lub środków dezynfekcyjnych oraz torby na brudną pościel
i odpady. Ponadto, jeśli używane są baseny ze stali nierdzewnej, dobrym rozwiązaniem jest podgrzewana szafka.
Czystych przedmiotów można dotykać tylko czystymi
rękami:
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

Mikroorganizmy, które mogą być całkowicie nieszkodliwe dla ludzi zdrowych, w szpitalach i zakładach opieki
długoterminowej mogą powodować poważne infekcje,
w szczególności u osób o obniżonej odporności.
l Bakterie, wirusy i grzyby występują wszędzie i mogą być
przenoszone z jednej osoby na drugą poprzez przedmioty, które nie są odpowiednio czyszczone lub przechowywane.
l Dobrze zaplanowany brudownik jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń.
l Czystych i zdezynfekowanych przedmiotów nigdy nie
wolno dotykać brudnymi rękoma.
l Dotykanie wyczyszczonych przedmiotów brudnymi rękoma powoduje zanieczyszczenie i zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.
l Dlatego ręce muszą być zawsze dezynfekowane przed
dotknięciem wyczyszczonych i zdezynfekowanych
przedmiotów.
Czyste ręce na czystych przedmiotach to dominująca
zasada dla wszystkich procedur wykonywanych w brudowniku
Aby dezynfekcja w ośrodku była skuteczna należy stosować sprawdzony sprzęt i urządzenia, które spełniają surowe normy. Niezależne badania wykazały, że myjnie-dezynfektory Arjo usuwają 99,99% przetrwalników bakterii
Clostridioides difficile [1]. Pozostałe, wybrane cechy myjni-dezynfektorów Arjo, to drzwi wyposażone w czujnik podczerwieni, więc otwierają się one automatycznie po ruchu
ręki. Można je również obsługiwać opcjonalnym pedałem
nożnym, bez potrzeby dotykania drzwiczek. Myjnie posiadają wbudowany wentylator, który szybko suszy pojemniki i studzi je powietrzem oczyszczonym filtrem HEPA (H13).
Specjalny uchwyt pozwala dokładnie umyć nawet baseny
z tzw. „kaczym dziobem”. Faza dezynfekcji może być kontrolowana czasowo, przez temperaturę lub przez wybraną
wartość A₀, podczas gdy funkcja dezynfekcji systemu rur
(PSD) dezynfekuje całą instalację rur i dysz na koniec każdego cyklu.
Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży Arjo, aby
dowiedzieć się więcej o myjniach-dezynfektorach: www
arjo.pl.
l

Literatura
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Dezynfekcja gabinetu
i pracowni
Katarzyna Lelińska, Henrik Krisch

W artykule przedstawiono różne rodzaje lamp bakteriobójczych/wirusobójczych i ich skuteczność
w procesie działania na bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki i roztocza. Szczególnie zwrócono uwagę
na lampy próżniowe UV-V wytwarzające ozon, który dociera do wszystkich ukrytych zakątków niedostępnych
dla promieniowania bezpośredniego i niszczy drobnoustroje. Drugim ważnym rodzajem omawianych lamp
bakteriobójczych są lampy bezozonowe UV-C, które pozwalają zmniejszyć czas procesu dezynfekcji.
Wszystkie przedstawione w artykule zagadnienia związane z wykorzystaniem tych lamp UV są oparte
na wynikach badań laboratoryjnych w różnych krajach (Niemcy, USA, Chiny, Korea Południowa, Dania)
przeprowadzonych na koronawirusach SARS-CoV-2.

Ś

wiatło ultrafioletowe od wielu lat było znane ze swoich właściwości bakteriobójczych. W ostatnich latach
okazało się również skuteczne w zwalczaniu wirusów
grypy oraz bakterii odpornych na antybiotyki.
W czasie zmagań z epidemią koronawirusa poszukujemy
skutecznej alternatywy w miejsce stosowania ogromnej ilości rozpylanych roztworów środków dezynfekcyjnych, używanych nieustannie do spryskiwania powierzchni. Szukamy
rozwiązań, które zapewnią skuteczną dezynfekcję wszystkich niedostępnych dla przecierania miejsc w gabinetach,
a także dekontaminację maseczek i ubrań ochronnych (fot.
1). Takim rozwiązaniem jest zastosowanie nowoczesnych
lamp bakterio- i wirusobójczych, które emitują promieniowanie ultrafioletowe UV-C/UV-V.
W dalszej części artykułu szczegółowo przedstawiono
różne aspekty promieniowania ultrafioletowego, jego znaczenie dla zwalczania szkodliwego aerozolu powstającego
w gabinecie, a także zaproponowano efektywne lampy
przenośne oferowane przez firmę uv.primac.org.
Sterylizacja za pomocą promieni ultrafioletowych należy
do najskuteczniejszych i najprostszych metod zapewniają-

Fot. 1. Maseczka ochronna
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cych efektywną dekontaminację zabiegowych fartuchów,
przyłbic i maseczek. Lampy UV są nie tylko nieocenioną
pomocą w codziennej pracy gabinetów w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale ponadto sprawdzają się
w zwalczaniu wszelkiego rodzaju drobnoustrojów, wirusów
grypy, SARS, MERS, bakterii (Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Salmonella, Shigella i innych, będących przyczyną
sepsy), grzybów (Candida albicans), roztoczy (fot. 2, 3). Wnioski te opierają się na wynikach badań przeprowadzonych
w laboratoriach w różnych krajach, m.in. Korei Południowej,
Chinach, Niemczech, Danii, USA (patrz literatura).

Fot. 2. Lampy UV mają uniwersalne zastosowanie
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE
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Fot. 3. Promieniowanie UV działa na różne drobnoustroje

Działanie promieniowania UV-C/UV-V
Promieniowanie UV-C/UV-V znajduje zastosowanie
w medycynie i w codziennym życiu do dezynfekcji gazów
(powietrza), przez inaktywację aerozolu wytwarzanego
podczas pracy w gabinecie stomatologicznym lub w laboratorium protetycznym. Dezynfekuje się w ten sposób rów4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

Fot. 4. Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego

nież m.in. przewody klimatyzacyjne, ogrzewanie, systemy
wentylacyjne oraz żywność.
Lampy UV znajdują szerokie zastosowanie do dezynfekcji
pomieszczeń i przedmiotów, takich jak:
l szpitale, gabinety lekarskie i dentystyczne, pracownie
protetyczne, gabinety zabiegowe, rehabilitacyjne;
l salony kosmetyczne, poczekalnie i apteki;
l szkoły i przedszkola;
l sale i przebieralnie w klubach fitness;
l baseny;
l toalety, łazienki i brudowniki (fot. 5);
l powierzchnie – unity, stoły laboratoryjne, blaty robocze,
szafy, meble;
l przedmioty w mieszkaniu i miejscu pracy;
l zabawki pluszowe, pościel, bielizna, torby (fot. 6);
l narzędzia i ubrania ochronne;
l mieszkania (fot. 7, 8);
l samoloty, pociągi i inne środki komunikacji.
Mało znany jest fakt, że dzięki zastosowaniu lamp UV-C/
UV-V w szybki i skuteczny sposób można usunąć nieprzyjemne zapachy (fot. 9, 10), co przydaje się w mieszkaniach,
po zakupie nowych mebli, po remoncie, gdy w powietrzu
pozostaje intensywna woń m.in. formaldehydu.
Podobny mechanizm działa w przypadku zawilgocenia
domów i piwnic, jak również konieczności usunięcia zapachu spalenizny.
Większa koncentracja ozonu oraz dłuższy czas ekspozycji
UV-C usuwa niechciane owady (np. muszki, mole), może jednak zaszkodzić niektórym roślinom.
Rodzaje lamp UV-C/UV-V
Ze względu na sposób działania lampy dzielimy na:
l przepływowe – sterylizują powietrze, które przechodzi
przez filtr i jest zatrzymywane w komorze, i poddane

Fot. 5. Dezynfekcja toalety lampą przenośną
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Jak działa promieniowanie UV?
Na fotografii 4 przedstawiono charakterystykę fal elektromagnetycznych z przyporządkowaniem ich długości.
Rozróżniamy następujące rodzaje promieniowania UV:
l promieniowanie UV-A i UV-B – dociera na powierzchnię
Ziemi z promieniami słońca, co staje się odczuwalne po
dniu spędzonym na plaży;
l promieniowanie UV-A – zawiera się pomiędzy 315 i 400
nm, uszkadza włókna kolagenowe i zwiększa ryzyko wystąpienia zaćmy;
l promieniowanie UV-B – zawarte pomiędzy 280–315 nm
ma znaczenie terapeutyczne i jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju organizmu ludzkiego. Bierze udział
w syntezie witaminy D. Jest również przyczyną poparzeń
słonecznych, powoduje rumień, alergie skórne i zmiany
nowotworowe, m.in. czerniaka skóry;
l promieniowanie UV-C – zawarte pomiędzy 200–280 nm
charakteryzuje się silnym efektem bakteriobójczym i inaktywuje bakterie, wirusy, roztocza, grzyby, pleśnie. Może
być przyczyną poparzenia skóry i zapalenia spojówek. Powoduje uszkodzenie kwasów nukleinowych – DNA i RNA;
l promieniowanie UV-V (vacuum) – generuje ozon, powstaje w próżni i zawiera fale o długości 100–200 nm; ma
tę właściwość, że promienie o małej długości, padając
bezpośrednio na odsłoniętą powierzchnię, powodują jej
dezynfekcję, natomiast ozon wytworzony w wyniku działania tych fal niszczy patogeny w miejscach zasłoniętych,
które nie są poddane bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie.
W dalszej części artykułu zajmiemy się jedynie promieniowaniem UV-C/UV-V, istotnym z punktu widzenia wykorzystania dla celów dezynfekcji gabinetu i pracowni podczas
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Światło UV w odniesieniu do dezynfekcji nazywane jest w literaturze anglojęzycznej UVGI (ultraviolet germicidal irradiation).
Działanie biobójcze promieniowania UV-C/UV-V zachodzi
w wyniku absorpcji energii fali elektromagnetycznej przez
naświetlany obiekt. Prowadzi to do wzbudzenia atomów
i jonizacji jego cząsteczek. W wyniku działania zaabsorbowanej energii zniszczeniu ulegają wiązania chemiczne
w obrębie kwasów nukleinowych DNA i RNA. Promienie
ultrafioletowe UV-C/UV-V działają zarówno na jądro komórkowe, jak i na ścianę komórkową. W efekcie rozbicia tych
wiązań do pojedynczych aminokwasów, dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia białek i tym samym do inaktywacji wirusów, bakterii, grzybów i roztoczy.
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Fot. 6. Dezynfekcja przedmiotów osobistych

Fot. 7 i 8. Zastosowanie lampy do dezynfekcji mieszkania
Fot. 9. Ozon neutralizuje formaldehyd

Fot. 10. Neutralizacja
nieprzyjemnych zapachów
z odpływów

Fot. 11. Ozon z lampy UV-V
dociera w niedostępne
miejsca

działaniu promieni UV-C. Personel wprawdzie może przebywać w pomieszczeniu w czasie pracy lampy, jednakże lampami tymi nie można sterylizować powierzchni
i przedmiotów. Nie posiadają możliwości wzmocnionej
dezynfekcji ozonem (jak lampy UV-V), a ich cena jest kilkukrotnie wyższa. Stosowane są często w salach operacyjnych i oddziałach intensywnej opieki medycznej;
l lampy działające bezpośrednio – są najbardziej uniwersalne w zastosowaniu.
Podział ze względu na długość fali świetlnej wytwarzanej
przez promiennik uwzględnia:
l lampy 185 nm, wytwarzające ozon;
l lampy 254 nm, niewytwarzające ozonu.
Ze względu na sposób montowania lampy bezpośredniego działania dzielimy na:
l montowane na ścianie;
l na suficie;
l stojące, przenośne – są wygodne, gdyż można je ustawiać w różnych miejscach w gabinecie, tak aby promieniowanie dotarło wszędzie, gdzie jest potrzebne (fot. 11).
Nowoczesne lampy są wyposażone w czujniki ruchu (fot.
12). Lampa wyłącza się automatycznie, kiedy człowiek lub
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zwierzę zbliży się do niej na odległość 5 metrów. Wtedy automatycznie uaktywnia się sygnał dźwiękowy.
W pomieszczeniu, w którym włączona jest lampa UV-C/
UV-V, nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta (fot. 13).
Istnieją również lampy włączane i wyłączane przy pomocy pilota (fot. 14), które umożliwiają nastawienie czasu ekspozycji na 15, 30 i 60 minut.
Większość obecnie dostępnych na rynku lamp bakteriobójczych jest produkowana z domieszkowanego szkła
kwarcowego (fot. 15). Ten rodzaj szkła blokuje transmisję fali
świetlnej o długości 185 nm, a przepuszcza fale o długości
254 nm. W lampach generujących fale o długości 185 nm
stosuje się innego rodzaju szkło kwarcowe.
Czym jest ozon?
Ozon jest nazywany ultrafioletem próżniowym UV-V. Jest
on cząsteczką gazu, zawierającą trzy atomy tlenu i ma symbol O3. Ma zdolność uwalniania pojedynczych atomów tlenu (wolnych rodników) z powietrza atmosferycznego. Lampy UV-V o długości fali 185 nm wytwarzają ozon w wyniku
rozrywania cząsteczek tlenu O2 na pojedyncze atomy O, które następnie przyłączają się do innych cząsteczek tlenu O2,
tworząc cząsteczki ozonu O3. Zaletą ozonu jest to, że inaktywuje bakterie, uszkadzając ich ściany komórkowe, błony,
enzymy i kwasy nukleinowe przez reaktywne formy tlenu.
Inaktywacja wirusów w promieniowaniu UV-V jest spowodowana uszkodzeniem białek wirusa i jego genomu.
Przebieg procesu dezynfekcji gabinetu
W codziennej praktyce okazuje się, że właściwości dezynfekujące ozonu są związane z koniecznością przewietrzenia
pomieszczenia, w którym pracowała lampa. Aby skrócić czas
wietrzenia, pomocne okazuje się światło UV-C o długości fali
254 nm. Charakteryzuje się ono zdolnością do degradowania ozonu, czyli rozbijania trzyatomowej cząsteczki ozonu
i tym samym konwersji do O2, czyli tlenu.
Dlatego wyposażenie gabinetu w oba rodzaje lamp może
się okazać praktycznym rozwiązaniem umożliwiającym
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE
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Fot. 12. Lampa z czujnikiem ruchu

Fot. 13. Ludzie i zwierzęta nie mogą przebywać tam,
gdzie generowany jest ozon

Fot. 15. Specjalne szkło kwarcowe do lamp

Fot. 16. Dezynfekcja garderoby

zarówno dezynfekcję pomieszczenia, np. w ciągu przerwy
nocnej lampą UV-V z ozonem, jak i sprawne przygotowanie
i dekontaminację gabinetu lampą UV-C ze skróceniem czasu
wietrzenia rano przed rozpoczęciem pracy. Podobną procedurę można zastosować pomiędzy przyjęciami pacjentów,
stosując uprzednio lampę UV-V, dekontaminując miejsca
zanieczyszczone i zasłonięte, a następnie wietrząc, włączyć
lampę UV-C, degradującą ozon.
Dobór lampy w zależności od wielkości pomieszczenia
Dawka promieniowania ultrafioletowego jest obliczana
podobnie jak dla promieniowania rentgenowskiego (tab. 1).
Dawka (energia) UV-C/UV-V = moc lampy x czas naświetlania.
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Dawka promieniowania decyduje o skuteczności inaktywacji mikroorganizmów.
Skuteczność biobójcza lamp UV-V/UV-C
Lampy UV-C/UV-V wykazują się dużą skutecznością działania, inaktywując bioaerozol do 99,9%. Pamiętajmy, że wirusy powodują większość infekcji górnych dróg oddechowych (do 90%), włączając w to obecnie najgroźniejszego
przeciwnika, jakim jest koronawirus wywołujący COVID-19.
Na Uniwersytecie w Marburgu badano wpływ promieniowania UV-C i UV-V na zakaźność koronawirusa SARSCoV (fot. 18). Wyniki badania potwierdziły, że efekt działania UV-C/UV-V jest znaczący i szybki. Już po jednej minucie
naświetlania laboratoryjne próbki wirusa nie wykazywały
zdolności do namnażania. Objętościowa ilość cząsteczek
SARS-CoV w próbkach zastosowanych w tym eksperymencie badawczym była znacznie większa niż statystycznie pojawia się w pomieszczeniach, w których przebywają zakażeni wirusem pacjenci.
Rosnące obawy dotyczące epidemii wirusów przenoszonych drogą kropelkową, takich jak wirus grypy H1N1 i koronawirus powodujący zespół ostrej niewydolności oddechowej
(SARS-CoV-2), skupiły uwagę całego świata na sposobach dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach i zachęciły do opracowania technik oczyszczania powietrza w celu pozbycia się
wirusów i bakterii unoszących się w powietrzu (fot. 16, 17).
Badania naukowe potwierdzają, że w wyniku reakcji dysocjacji ozonu pod wpływem UV-C 254 nm powstają reaktywne utleniacze. Dlatego jednoczesne zastosowanie lamp
o wyższym natężeniu energii fotonów UV-V i UV-C może być
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Fot. 14. Lampa z pilotem
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Tabela. 1. Czas dezynfekcji w zależności od wielkości pomieszczenia i mocy lampy
Powierzchnia
Moc
Zalecany czas
Czas wentylacji
pokoju
lampy
dezynfekcji
bez ozonu
38 W
15 min
20 min
~10 m2
2
60W
15 min
20 min
~10 m
38 W
35 min
20 min
~20 m2
60W
15 min
20 min
~20 m2
38 W
60 min
30 min
~40 m2
60W
30 min
30 min
~40 m2
60W
60 min
30 min
~60 m2

Czas wentylacji
z ozonem
30 min
30 min
30 min
30 min
40 min
40 min
40 min

Fot. 17. Dezynfekcja powietrza w mieszkaniu

wykorzystane do oczyszczania powietrza, by skrócić tym samym czas dekontaminacji. Znane są przykłady zastosowania robotów z promiennikami UV, które zyskały na znaczeniu w czasie zwalczania epidemii w Wuhan.
Lampy UV działają w zastępstwie personelu, który nie
musi się narażać na kontakt z wirusem. Zmniejsza się jednocześnie ilość środków dezynfekcyjnych, ponieważ ich
działanie zostaje zastąpione działaniem fal elektromagnetycznych.
Podsumowanie
Lampy UV-C i UV-V znajdują zastosowanie wszędzie tam,
gdzie wymagane są sterylność i czystość mikrobiologiczna.
Mają wpływ na jakość wykonywanej pracy we wszystkich
placówkach usługowych. Dzięki temu możemy pracować
w biologicznie czystym pomieszczeniu, skutecznie zapobiegać zakażeniom, zapewnić bezpieczeństwo pacjentom oraz
personelowi. Promieniowanie lamp UV-V dociera do miejsc
zasłoniętych, które nie są poddane bezpośredniej ekspozycji. Lampy są wyposażone w udogodnienia do obsługi, takie
jak pilot do zdalnego włączania, czujnik ruchu i czasowy wyłącznik. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji
dostawcy lamp (uv.primac.org).
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Fot. 18. Ekspertyza
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Kontrola jakości
w ultrasonografii

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski, Agata Jodda, Piotr Jankowski

Kontrola jakości w rentgenodiagnostyce funkcjonuje już od wielu lat. Weryfikacja parametrów fizycznych
urządzeń radiologicznych pozwoliła na poprawienie stanu technicznego aparatury rentgenowskiej
oraz jakości wykonanych badań. Przy coraz większym zastosowaniu fal ultradźwiękowych pojawia się
ryzyko postępującej degradacji, która może ingerować w jakość obrazu, a co za tym idzie – może wpływać
na diagnozę medyczną. Wykonując testy rutynowe, możemy obserwować stopniowe zmiany w pracy systemu,
co pomoże wykryć wcześniej problemy w prawidłowym funkcjonowaniu systemu. Testy mogą pomóc
w procesie podejmowania decyzji o wymianie lub zamówieniu nowych sond. W przypadku aktualizacji
systemów lub zmiany modalności systemu, testy potwierdzają poprawność działania urządzenia.
Testy dają pewność, że system działa w sposób spójny i prawidłowy. Podczas użytkowania
ultrasonografów może dochodzić do częściowej degradacji systemów z powodu ich transportu np. z oddziału
na oddział. Wydaje się zatem, iż warto jest zainteresować się sprawnością ultrasonografów jako jednych
z podstawowych narzędzi diagnostycznych w placówkach ochrony zdrowia.

I

stnieje kilka międzynarodowych zaleceń dotyczących
kontroli jakości aparatów ultrasonograficznych. Niektóre
z nich opracowane zostały kilkanaście lat temu, inne doczekały się już aktualizacji.
W artykule przytoczono przykładowe testy urządzeń
USG, zgodnie z zaleceniami towarzystw międzynarodowych, a następnie przedstawiono własne propozycje testów aparatury.
Ultrasonografia – kontrola jakości
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich
rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2040 – nowelizacja 5 maja 2017 r. Dz. U. 884) pojawił się po raz pierwszy
zapis o kontroli jakości w ultrasonografii, ale dotyczy on
tylko brachyterapii. Test wykonywany raz na trzy miesiące, to test zgodności siatki obrazowej na ekranie USG
z siatką wzornika. Jednakże wykorzystanie ultrasonografii i skanerów ultrasonograficznych w innych dziedzinach medycyny jest o wiele większe, dlatego warto pochylić się nad tematem kontroli jakości w ultrasonografii
w diagnostyce.
Zalecenia międzynarodowe dotyczące
kontroli jakości w ultrasonografii
1. American Institute of Ultrasound in Medicine AIUM,
2. American Association of Physicists in Medicine AAPM,
3. Institute of Physics and Engineering in Medicine IPEM,
4. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC),
5. Cancer Care Manitoba,
6. American College of Radiology ACR.
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AIUM American Institute of Ultrasound in Medicine
Amerykański Instytut Ultrasonografii w Medycynie podzielił testy na dwie grupy – czystość i bezpieczeństwo
oraz wyświetlanie obrazu i wydajność. Testy zostały przydzielone dla poszczególnych specjalności zawodowych:
fizycy lub inżynierowie wykonują testy miesięczne oraz
roczne, a sonografista (lekarz obsługujący ultrasonograf)
wykonuje testy codzienne, testy tygodniowe oraz częściowo testy miesięczne.
1. Czystość i bezpieczeństwo:
a) sprawdzenie czystości panelu ultrasonograficznego
oraz głowic po każdym badaniu;
b) sprawdzenie przewodów (głowic i zasilania) pod kątem
uszkodzeń i zagięć powinno być wykonywane codziennie;
c) monitor powinien być wolny od jakichkolwiek rys i śladów żelu;
d) sprawdzenie funkcjonowania przycisków oraz pokrętła
na konsoli;
e) sprawdzenie, czy przewody, obudowa i powierzchnie każdego przetwornika są wolne od pęknięć i przebarwień.
2. Wyświetlanie obrazu i wydajność:
a) kontrola jasności i kontrastu na monitorze;
b) sprawdzenie obecności smug na obrazie monitora (zazwyczaj spowodowanych nieprawidłowościami w przetworniku);
c) sonda i monitor:
– jednorodność: dla każdej użytej w ultrasonografie
sondy wykonać skan jednolitego obszaru w fantomie,
a smugi są niedopuszczalne;
– głębokość penetracji;
– jednorodność;
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– rozdzielczości;
– ocena niskiego kontrastu;
– ocena dokładności pomiaru odległości: dla poziomej
i pionowej odległości;
d) drukarka – wydajność i jakość druku.
AAPM American Association of Physicists in Medicine
AAPM zaleca, aby testy były wykonywane przez jedną i tę samą osobę lub powinny być wykonane pomiary
porównawcze w przypadku wykonywania ich przez kilka
osób. Amerykański instytut zaleca, aby testy były rejestrowane w wersji elektronicznej lub na kopii trwałej dla możliwości porównania obrazów DICOM w przyszłości. Obrazy
te mogą później być obrazami bazowymi.
Testy zostały podzielone na testy kopii trwałej, testy
oceniane na monitorze oraz na testy systemu w całości.
A) Kontrola wizualna ultrasonografu.
1. Przełączniki, kable, wtyczki, mechaniczne uszkodzenia
głowic, filtry.
Ocena wzrokowa stanu aparatu. Wszystkie przewody i kable
są nieuszkodzone (nie ma widocznych przetarć). Przetworniki
są nieuszkodzone (niepęknięte, nieporysowane, nierozwarstwione, nieodbarwione). Filtry czyste. Głowice przetworników
nie mają na swojej powierzchni pęcherzy powietrznych. Głowice przetworników poruszają się po fantomie gładko, podczas ich ruchu nie obserwuje się na monitorze dodatkowych
szumów i drgań. Przełączniki i pokrętła są czyste i działają prawidłowo. Powierzchnia monitora jest czysta i wolna od zarysowań (śladów palców czy śladów chusteczek od czyszczenia
monitora). Jasność i kontrast monitora są regulowane płynnie. Obudowa aparatu nie ma wgnieceń ani żadnych innych
widocznych mechanicznych uszkodzeń. Mechanizmy jezdne
aparatu działają prawidłowo, aparat porusza się bez oporów
i jest stabilny. Urządzenia peryferyjne są podłączone prawidłowo, ich rozmieszczenie nie zagraża bezpieczeństwu.
2. Pomiar odległości pionowych
Nominalna odległość pomiędzy obiektami [mm]. Odległość
pomiędzy parą obiektów pionowych [mm] (ognisko położone
na głębokości pierwszej grupy obiektów poziomych). Odległość pomiędzy parą obiektów pionowych [mm] (ognisko położone na wysokości drugiej grupy obiektów poziomych).
3. Rozdzielczość osiowa i boczna
Głębokość obiektów [mm] dla różnych głębokości.
Rozdzielczość osiowa [mm].
Rozdzielczość boczna [mm].
4. Czułość kontrastowa
Liczba widocznych linii.
5. Bezechowe cylindry stopniowe
Częstotliwość przetwornika [MHz].
Średnica obiektu.
Głębokość obiektu.
Liczba widocznych mas w stosunku do pomiarów linii
odniesienia powinna być stała.
6. Głębokość penetracji
Liczba widocznych obiektów pionowych na monitorze.
Głębokość penetracji odczytana na monitorze i liczba
widocznych obiektów pionowych na trwałej kopii.
7. Martwa strefa
Pomiar głębokości martwej strefy. Martwa strefa, liczba
widocznych obiektów bliskiego pola. Głębokość martwej
strefy podajemy w milimetrach.
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

B) Test monitora oraz poprawność odwzorowania trwałej kopii.
Osobnym testom podlega monitor oraz kopia trwała.
Na nich oceniamy odpowiednio:
1. Skale szarości.
2. Obraz testowy (brak smug, błędnych pixeli, brak zmian
w jasności pomiędzy wyborem ogniskowania, brak artefaktów).
3. Odwzorowanie skali szarości według AAPM
– Liczba stopni skali szarości na monitorze.
– Numer pierwszego ledwie widocznego stopnia.
– Numer ostatniego ledwie widocznego stopnia.
– Liczba stopni skali szarości na trwałej kopii.
– Numer pierwszego ledwie widocznego stopnia.
– Numer ostatniego ledwie widocznego stopnia.
– Linie siatki testowej wyświetlanej na monitorze są
ostre, proste i wzajemnie prostopadłe.
– Linie siatki testowej trwałej kopii są ostre, proste i wzajemnie prostopadłe.
4. Jednorodność obrazu
Na monitorze:
– Brak poziomych lub pionowych smug.
– Brak błędnych pikseli.
– Brak redukcji jasności w pobliżu krawędzi obrazu.
– Brak zmian jasności pomiędzy ogniskami.
– Brak innych niejednorodności i artefaktów.
Na wydruku:
– Brak poziomych lub pionowych smug.
– Brak błędnych pikseli.
– Brak redukcji jasności w pobliżu krawędzi obrazu.
– Brak zmian jasności pomiędzy ogniskami.
– Brak innych niejednorodności i artefaktów.
5. Poprawność odwzorowania trwałej kopii
Pomiar wykonywany dla każdej sondy według AAPM.
Ocenę powinna wykonywać ta sama osoba lub grupa
osób. Zaleca się, aby zaangażowany w wykonanie testów
był lekarz wykonujący codziennie badania na danym ultrasonografie albo osoba przeszkolona z obsługi aparatu
(zmniejszy to możliwość błędu wykonania pomiaru).
6. Pomiar odległości pionowych na kopii trwałej.
7. Rozdzielczość osiowa i boczna na kopii trwałej
Głębokość obiektów [mm] dla różnych głębokości.
Rozdzielczość osiowa [mm].
Rozdzielczość boczna [mm].
8. Czułość kontrastowa na kopii trwałej
Liczba widocznych linii.
9. Bezechowe cylindry stopniowe na kopii trwałej
Częstotliwość przetwornika [MHz].
Średnica obiektu.
Głębokość obiektu.
Liczba widocznych mas w stosunku do pomiarów linii
odniesienia powinna być stała.
10. Głębokość penetracji
Liczba widocznych obiektów pionowych n na trwałej kopii.
11. Martwa strefa
Pomiar głębokości martwej strefy. Martwa strefa, liczba
widocznych obiektów bliskiego pola. Głębokość martwej
strefy podajemy w milimetrach.
IPEM Institute of Physics and Engineering in Medicine
Angielski Instytut Fizyki i Inżynierii Medycznej wydał kolejne wydanie testów dla systemów ultrasonograficznych:
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Report102 Quality Assurance of Ultrasound Imaging Systems.
IPEM kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo ze względu
na raport grupy doradczej w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym przy Health Protection
Agency odnośnie skutków narażenia na ultradźwięki i infradźwięki (Advisory group on non-ionising radiation Health
Protection Agency Health effects of exposure to ultrasound
and infrasound 2010).
Testy w ultrasonografii zostały podzielone na 4 grupy:
1. Testy urządzeń dopplerowskich.
2. Akceptacyjne/bazowe.
3. Testy bezpieczeństwa.
4. Testy reaktywacyjne.
IPEM zaleca wykonywanie następujących testów dla
systemów ultrasonograficznych:
1. Dokładność odległości.
2. Jednorodność przestrzenna.
3. Ocena szumów.
4. Testy funkcjonalności.
5. Ocena niskiego kontrastu.
6. Martwa strefa.
7. Skala szarości.
8. Rozdzielczość.
W publikacji duży nacisk jest położony na pomiar MI (indeksu mechanicznego) oraz TI (indeksu termicznego).
IEC International Electrotechnical Commission
W przypadku zaleceń dotyczących pomiarów nie należy
zapomnieć o Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej
(IEC), wiodącej organizacji, która przygotowuje i publikuje normy międzynarodowe dla wszystkich elektrycznych,
elektronicznych urządzeń. Służą one jako podstawa normalizacji krajowej, jak punkt odniesienia do przygotowania protokołów pomiarowych testów akceptacyjnych
poszczególnych producentów ultrasonografów. Normy
IEC zawierają oprócz elektrycznych norm bezpieczeństwa
z grupy IEC 61601 również normy dotyczące ultrasonografii
i ultradźwiękowych zastosowań medycznych. Standardy te
nie odnoszą się bezpośrednio do bezpieczeństwa pacjenta
i operatora, ale do technologii sprzętu, pomiarów właściwości fizycznych zastosowanej energii ultradźwiękowej.
W tej grupie znajdują się normy takie jak:
– IEC 60854 Metody pomiaru skuteczności impulsów
ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych echa.
– IEC 61157 Standardowe metody określania akustycznego sygnału wyjściowego medycznych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych.
– 62359:2011 Ultradźwięki – Właściwości pola – Metody
badań służących do określania wskaźników termicznych
i mechanicznych związanych z diagnostyką medyczną
wykorzystującą pole ultradźwiękowe.
Zalecenia te odnoszą się zazwyczaj do warunków laboratoryjnych, co niestety nie jest podstawą do obserwacji
degradacji systemu.
Cancer Care Manitoba
Pierwsze zalecenie kanadyjskie obejmowało podział
na testy miesięczne, tygodniowe, dzienne oraz roczne.
Testy powinny być wykonywane przez fizyka medycznego certyfikowanego przez Canadian College of Physicists
in Medicine. Testy pokrywają się z testami AIUM oraz ACR
obejmują:
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A) Sprawdzenie czystości panelu ultrasonograficznego
oraz głowic po każdym badaniu.
1. Sprawdzenie przewodów (głowic i zasilania) pod kątem
uszkodzeń i zagięć.
2. Monitor powinien być wolny od jakichkolwiek rys i śladów żelu.
3. Sprawdzenie funkcjonowania przycisków oraz pokrętła
na konsoli.
4. Sprawdzenie, czy kable, obudowa i powierzchnie każdego przetwornika są wolne od pęknięć, rozbarwień
i przebarwień.
5. Kontrola jasności i kontrastu na monitorze.
6. Sprawdzenie obecności smug na obrazie monitora (zazwyczaj spowodowanych nieprawidłowościami w przetworniku).
7. Jednorodność: dla każdej użytej w ultrasonografie.
8. Głębokość penetracji.
9. Rozdzielczości.
10. Ocena niskiego kontrastu.
11. Ocena dokładności pomiaru odległości: dla poziomej
i pionowej odległości.
12. Artefakty.
13. Ocena szumu.
American College of Radiology
Program wymagań American College of Radiology zawiera testy akceptacyjne, roczne, podstawowe oraz działania zapobiegawcze – serwisowe. Określa raportowanie
i odnawianie testów rocznych, specyfikuje testy, które
będą wymagane raz do roku jako akceptacyjne i rutynowe.
Program nie zawiera metodyki wykonania testów. Testy
akceptacyjne uznawane są za opcjonalne, natomiast testy roczne (tzw. Annual Survey) za wymagane i muszą być
wykonywane co najmniej raz w roku na wszystkich maszynach i przetwornikach w rutynowych zastosowaniach
klinicznych.
American College of Radiology dopuszcza okresy do 14
miesięcy między pomiarami. Testy to:
1. Roczne:
a) Ocena wzrokowa i funkcjonalna.
b) Jednorodność obrazu i artefakty.
c) Zgodność geometryczna.
d) Czułość systemu.
e) Monitory.
f) Drukarki.
g) Rozdzielczość.
h) Kontrast.
2. Rutynowe (kwartalne):
a) Ocena wzrokowa i funkcjonalna.
b) Jednorodność obrazu i artefakty.
c) Zgodność geometryczna.
d) Drukarki.
e) Monitory.
Propozycja autorska
Grupa złożona z kilku fizyków przyjęła za zadanie opracowanie własnego, autorskiego protokołu pomiarowego.
Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ultrasonografu jest nadzór nad stałością funkcjonowania aparatury. Dlatego też stworzony protokół został opracowany
do corocznego lub kwartalnego wykonywania testów.
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Ważne jest, aby w testowaniu uwzględnić wszelkie modalności pracy ultrasonografu. Pierwotny protokół jest mocno
rozbudowany, ale decyzja pozostawienia lub wyrzucenia
danego testu z protokołu pomiarowego zostanie podjęta
po analizie materiału badawczego z kilkudziesięciu aparatów USG. W publikacji tej przedstawiamy wstępny protokół pomiarowy oraz niektóre ze zdjęć z ultrasonografów.
Testy wykonane w ramach autorskiego protokołu pomiarowego.
1. OCENA WZROKOWA I FUNKCJONALNA
Aparat: blokada kółek, obudowa monitora, klawiatura,
przewody, port sondy, sprzęt pomocniczy.
Głowice: powierzchnia, uchwyt, przewody łączące głowice, przełącznik itp.
– przełączniki i pokrętła są czyste i działają prawidłowo,
– powierzchnia monitora jest czysta i wolna od zarysowań,
– jasność i kontrast monitora są regulowane w sposób
gładki i ustawione na odpowiednim poziomie.
2. JEDNORODNOŚĆ OBRAZU
Na monitorze oraz na wydruku:
– brak poziomych lub pionowych smug,
– brak błędnych pikseli,
– brak redukcji jasności w pobliżu krawędzi obrazu,
– brak zmian jasności pomiędzy ogniskami,
– brak innych niejednorodności i artefaktów.
3. TEST MONITORA
– odwzorowanie skali szarości,
– liczba stopni skali szarości na monitorze,
– numer pierwszego, ledwie widocznego stopnia,
– numer ostatniego, ledwie widocznego stopnia,
– linie siatki testowej wyświetlanej na monitorze są
ostre,
– proste i wzajemnie prostopadłe.
4. POPRAWNOŚĆ ODWZOROWANIA TRWAŁEJ KOPII
– liczba stopni skali szarości na trwałej kopii,
– numer pierwszego, ledwie widocznego stopnia,
– numer ostatniego, ledwie widocznego stopnia,
– odwzorowanie skali szarości,
– linie siatki testowej trwałej kopii są ostre, proste i wzajemnie prostopadłe.
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Rys. 2. Sonda ultrasonograficzna. Źródło: Archiwum własne

Rys. 3. Sonda ultrasonograficzna. Źródło: Archiwum własne

5. KONTRAST
6. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA
7. MARTWA STREFA
8. GŁĘBOKOŚĆ PENETRACJI
9. ZGODNOŚĆ GEOMETRYCZNA, POMIAR ODLEGŁOŚCI
W przypadku ultrasonografów pracujących w systemie
DICOM zostały też przeprowadzone pomiary krzywej.
Podczas wykonywania tych pomiarów największym problemem było uzyskanie możliwości wgrania obrazów testowych do systemu oraz możliwość zgrania obrazów fantomów w formacie DICOM. Wyniki wstępne z pomiarów
zostaną przedstawione w kolejnym artykule.
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Aparaty i sprzęt RTG
Diagnostyczne aparaty rentgenowskie znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny.
Wykonywanie badań obrazowych z wykorzystaniem sprzętu medycznego, jakim jest aparat RTG jest szybkie
i nieinwazyjne. Nowoczesne cyfrowe aparaty RTG są bezpieczne. Są to systemy rentgenowskie wyposażone
w mechanizmy znacznej redukcji emitowanej dawki promieniowania. Producenci urządzeń do wykonywania
RTG oferują aparaty RTG mobilne lub stacjonarne.

R

ynek oferuje sprzęt RTG w różnej konfiguracji: na
stole, podwieszane itd. Sprzęt RTG jest szczególnie
przydatny w ortopedii i ratownictwie medycznym.
Niezbędny w czasie zabiegów operacyjnych jest również śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C (lub ramieniem U), który pozwala na prześwietlanie tkanek pacjenta
w czasie wykonywania zabiegu operacyjnego. Aparat RTG
i ramię C okalają stół operacyjny (który musi być przezierny,
czyli umożliwiać przechodzenie promieniowania rentgenowskiego), co umożliwia monitorowanie postępu zabiegu. Sprzęt RTG wykorzystywany jest w wielu dziedzinach
medycyny. Często stosuje się aparaty RTG stomatologiczne
(aparaty RTG punktowe i pantomograficzne). Dużą popularnością cieszą się także aparaty RTG z torem wizyjnym.
Ile kosztuje nowoczesny cyfrowy aparat RTG?
Cena zależy od bardzo wielu parametrów sprzętu oraz
dodatkowych kryteriów, w tym m.in. od klasy detektora
RTG, systemów redukcji dawki promieniowania itd. Ważną
kwestią przy organizacji pracowni RTG jest ochrona radiologiczna. Portal ze sprzętem medycznym MedicalOnline.pl
oferuje aparaty RTG cyfrowe i analogowe, systemy do ucyfrowienia sprzętu RTG, pozycjonery, lampy i kasety RTG.
Bogata oferta obejmuje sprzęt RTG wiodących na rynku
producentów (Siemens, Philips), chociaż dostępne są także
oferty na aparat RTG używany.

ona na wykonanie m.in. zdjęć kręgosłupa w obciążeniu
przy niższej dawce promieniowania w porównaniu z typowym badaniem tomografii komputerowej. W sprzedaży są
również aparaty RTG wielofunkcyjne, za pomocą których
można wykonać badania z zakresu radiografii, fluoroskopii i angiografii z dodatkowymi funkcjami, jakie daje stitching. Pozwala to na połączenie w sposób automatyczny
wykonanych zdjęć w jeden większy obraz. Szeroka oferta
różnorodnych aparatów umożliwia dobór odpowiedniego
modelu do potrzeb każdej placówki.
Źródło: www.medicalonline.pl

Informacja prasowa
reklama

Jak wybrać aparat RTG?
Pierwszym kryterium wyboru powinna być technologia,
w której wykonywane są badania obrazowe RTG. Mogą
być aparaty rentgenowskie analogowe lub cyfrowe. Istnieje także opcja pośrednia, która jest idealnym rozwiązaniem
dla placówek medycznych wyposażonych w dobrej jakości
analogowy aparat RTG. To możliwość ucyfrowienia analogowego sprzętu RTG, czyli wykorzystania systemu do
radiografii pośredniej. Umożliwia on uzyskanie cyfrowych
obrazów na podstawie danych pochodzących z analogowego sprzętu RTG. Najczęściej kupowane są aparaty RTG
kostno-płucne, przeznaczone do badań ogólnych oraz
aparaty RTG uniwersalne. Do sali operacyjnej wybierane są
specjalne aparaty RTG śródoperacyjne. W ofercie dostępny
jest również aparat RTG przewoźny wyposażony w bezprzewodowy detektor i zasilanie akumulatorowe. Dostępne są również aparaty RTG z funkcją tomografii. Pozwala
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE
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Nowy aparat RTG w szpitalu w Krynicy-Zdroju
INFO: zaczyna działać
Na zakup nowego stacjonarnego aparatu RTG placówka otrzymała dotację z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. Koszt zakupu sprzętu to ponad
1,5 miliona złotych. Dzięki temu placówka mogła wymienić stary, wysłużony aparat.
– Dziękuję panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu
za przekazanie ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania dla krynickiego Szpitala. Zakup nowego aparatu RTG
z całą pewnością pomoże w szybkiej i precyzyjnej diagnostyce pacjentów, także tych zakażonych wirusem SARSCoV-2. Ma to szczególne znaczenie w kontekście lokalizacji
i uzdrowiskowego charakteru Krynicy-Zdroju. To mocne
wsparcie dla nowosądecczyzny. Dziękuję zarazem panu
dyrektorowi, jak i całemu personelowi medycznemu za
wkład w walkę z epidemią i bardzo dobrą współpracę –
mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
– Dofinansowanie przekazane z puli środków Ministerstwa Zdrowia w stu procentach pokryje koszty zakupu nowego sprzętu. To ważne, by mieszkańcy mogli korzystać
z możliwości diagnostycznych szpitala w coraz szerszym zakresie – podkreśla wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.
– To, że ten aparat stoi w krynickim szpitalu, to duża zasługa Ministerstwa Zdrowia i ministra Waldemara Kraski,
który osobiście włączył się w proces pozyskania funduszy.
Słowa podziękowania należą się również panu wojewo-

dzie, za szybkie procedowanie
wniosku. Te środki pozwolą na
doposażanie kolejnych placówek w wysokiej klasy sprzęt medyczny – zaznacza senator Wiktor Durlak.
– Bez państwa wsparcia nie stalibyśmy dzisiaj przy tym
nowoczesnym urządzeniu. Poprzedni aparat wykonywał
około 20 tysięcy zdjęć rocznie, obsługując mieszkańców
pobliskiego regionu. Liczę, że nowe urządzenie posłuży
jeszcze przez wiele lat naszym pacjentom – podsumowuje
dyrektor placówki Sławomir Kmak.
Środki na modernizację sali przekazało Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz prywatni sponsorzy.
Źródło: malopolska.uw.gov.pl

INFO: Nowy rentgen w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie
W przypadku pacjentów, u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, szczególnie istotne są szybkie i precyzyjne badania obrazowe, które pozwolą na dostosowanie
zabiegów leczniczych do stanu zdrowia pacjenta. Dlatego też, początkiem roku, zarząd placówki zwrócił się
z prośbą o pomoc do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która od początku epidemii COVID-19 wspierała
szpitale, przekazując im sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem. Dzięki tym działaniom, przy dużym zaangażowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pszczyński
szpital pozyskał nowe urządzenie rentgenowskie z możliwością skopii.
– Stary, użytkowany od 35 lat aparat analogowy zepsuł
się i byliśmy zmuszeni wycofać go z użytkowania. Staraliśmy się pozyskać nowe urządzenia z RARS, która w ramach
walki z epidemią zabezpiecza placówki w sprzęt medyczny. Udało się tuż przed zapowiadaną kolejną falą pandemii
– mówi Marcin Leśniewski, prezes Zarządu, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Jak dodaje, to nowoczesny
aparat, który służy nie tylko do zwykłego obrazowania.
– Daje możliwość wykonywania zdjęć rentgenowskich
i jednoczesnego podglądu w trakcie ich wykonywania.
Aparat już od kilku dni pracuje na rzecz pacjentów pszczyńskiego szpitala – zaznacza dr Leśniewski.
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Szpital im. dr. Józefa
Dietla
w Krynicy-Zdroju
zyskał nowy aparat
RTG. W uroczystym
odbiorze pracowni
rentgenowskiej
wzięli udział
wojewoda małopolski Łukasz Kmita
oraz I wicewojewoda
Józef Leśniak. Obecny
był także senator
Wiktor Durlak.

W ubiegłym roku
decyzją ministra
zdrowia Szpital Powiatowy w Pszczynie
stał się szpitalem
drugiego poziomu
zabezpieczenia
szpitalnego COVID-19
i zobowiązany został
do leczenia pacjentów ze stwierdzonym
zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2.

Cyfrowy aparat RTG posiada
rozwiązania, które umożliwiają
wykonywanie
zaawansowanej diagnostyki radiologicznej.
Znacznie skrócił się czas wykonywania badania, a otrzymywane obrazy posiadają wysoką
jakość diagnostyczną. Aparat
wykonuje też rentgenowskie
badania fluoroskopowe (skopia), czyli takie, w których pacjentowi podaje się kontrast do
określonego narządu w celu
uwidocznienia zmian chorobowych.
Wartość urządzenia to ok. 1,1 mln zł. Szpital z własnych
środków wykonał remont i dostosował pomieszczenie do
nowego aparatu.
Szpitalna pracownia przeprowadza ok. 10 tysięcy badań
RTG rocznie, a dzięki większej przepustowości nowego
sprzętu możliwe jest wykonywanie większej liczby zdjęć
rentgenowskich.
Źródło: szpital.pszczyna.pl
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INFO: Zasady ochrony radiologicznej
Jedna z zasad ochrony radiologicznej mówi, że dawki
otrzymywane przez ludzi powinny być tak małe, jak to jest
możliwe do osiągnięcia.
Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) dawka ze źródeł innych niż naturalne i medyczne, dla osób niepracujących z urządzeniami
jądrowymi, nie może przekroczyć 1 mSv w ciągu roku.
Podstawowe zasady ochrony radiologicznej to:
l im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania, tym mniejsza dawka,
l im dalej od źródła promieniowania tym bezpieczniej,
l osłona osłabia promieniowanie.
Promieniowanie jonizujące wykazuje różny stopień
przenikliwości przez materię. I tak do pochłonięcia promie-

Promieniowanie
jonizujące może
stwarzać pewne
zagrożenia dla
zdrowia człowieka.
Dlatego wykorzystując je, należy zachować właściwe środki
ostrożności, czyli
przestrzegać zasad
ochrony
radiologicznej.

niowania alfa wystarczy cienka
warstwa materiału np. kartka
papieru, ponieważ cząstki alfa
są dużo cięższe niż pozostałe
nośniki promieniowania i dużo
bardziej energetyczne. Te własności pozwalają cząstkom alfa
silnie oddziaływać z napotkaną
materią, nawet z powietrzem,
wywołując jonizację na bardzo
małych dystansach. Cząstki alfa
przebywają w powietrzu drogę nie dłuższą niż kilka centymetrów. Promieniowanie beta pochłaniają grubsze materiały, np. folia aluminiowa, a do pochłonięcia promieniowania gamma należy użyć grubszych osłon z ołowiu. Inaczej
jest z neutronami, które ulegają rozproszeniu w ciałach
stałych. Do ich pochłonięcia stosuje się więc osłony wodne tak jak w przypadku reaktorów jądrowych. Najbardziej
przenikliwe są neutrina, ponieważ przenikają przez każdą
materię i niezmiernie rzadko oddziałują z materią. Oczywiście powoduje to bardzo poważne problemy przy próbach
ich detekcji.
Źródło: nuclear.pl
reklama

Nasze rozwiązania z zakresu ochrony
radiologicznej są wykonywane pod konkretny
wymiar i parametry techniczne.
Nie boimy się trudnych i skomplikowanych
wyzwań. Staramy się, aby klienci byli zadowoleni
z naszych produktów pod względem
jakościowym i cenowym.
W naszej ofercie znajdą Państwo takie produkty
jak drzwi, parawany, okna i wiele innych.
To co dla innych firm jest innowacją
i nowatorstwem, dla nas jest standardem.

w w w.a s r t g.pl
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Koncepcja budowy oświetlacza
współpracującego z miniaturową
kamerą endoskopową
Urszula J. Błaszczak, Łukasz Gryko, Andrzej S. Zając, Ewa Szczesik
Aparatura medyczna stanowi istotny obszar aplikacji źródeł światła, jednak w tym przypadku kryteria
ich doboru i budowy samego oświetlacza znacznie odbiegają od typowych zagadnień iluminacyjnych.
W artykule przedstawiona zostanie koncepcja budowy oświetlacza współpracującego z miniaturową kamerą
endoskopową. Omówione zostaną wybrane zagadnienia wpływające na projektowanie charakterystyki
spektralnej układu oświetlającego do zastosowania w diagnostyce medycznej.

Ś

wiatło i oświetlenie odgrywają w medycynie niezwykle istotną rolę. Dla zapewnienia prawidłowego
przeprowadzenia każdej procedury medycznej niezbędne są odpowiednie warunki pracy wzrokowej.
Stąd odpowiednio wysokie wymagania dotyczące jakości
oświetlenia w pomieszczeniach, w których wykonywane
są zabiegi medyczne: minimalne wartości eksploatacyjnego natężenia oświetlenia od 1000 lx wzwyż, wskaźnik
oddawania barw Ra = 90 oraz ograniczenie olśnienia na
poziomie nie gorszym niż UGR=19 [1]. Niekiedy stawiane
są również dodatkowe wymagania, np. oświetlenie bezcieniowe, czy specjalny sposób formowania plamy świetlnej
w przypadku aplikacji stomatologicznych [2]. Najbardziej
rozpowszechnionym źródłem światła w urządzeniach
oświetlenia miejscowego (lampy operacyjne, lampy stanowiskowe, oświetlacze itp.) są źródła halogenowe, jednak bardzo szybki rozwój technologii półprzewodników
pozwalającej na uzyskiwanie LED-ów o coraz większych
mocach, w ostatnich dwóch dekadach sprawił, że źródła te
znalazły zastosowanie również w urządzeniach oświetleniowych wykorzystywanych w medycynie.
Z punktu widzenia wymagań oświetleniowych stawianych w normie PN-EN 12464-1:2012 [1] w przypadku dotychczas najpopularniejszego rozwiązania (zastosowania żarówki halogenowej) producenci zwykle podkreślają doskonałą
jakość oddawania barw, co jest ważne przy obserwacji tkanek w procesie diagnostycznym, czy podczas operacji. Jednak nie zawsze wysoki wskaźnik oddawania barw jest jednoznaczny z optymalnym wykorzystaniem źródła światła,
bowiem rozwój nauki i techniki, w tym technik diagnostycznych, jaki nastąpił w drugiej połowie XX wieku sprawił, że
w wielu przypadkach istotny jest nie tylko wysoki wskaźnik
oddawania barwy, lecz także zastosowanie źródła o odpowiednio zmodyfikowanym (lub nawet zmiennym w trakcie
procedury medycznej) rozkładzie spektralnym, bądź źródła
emitującego niewielki zakres długości fal – zastosowanie źródeł quasi-monochromatycznych. Szczególnie ten aspekt do-
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tyczący wymagań w zakresie źródeł światła dedykowanych
do urządzeń endoskopowych jest związany z możliwością
aplikacji półprzewodnikowych emiterów promieniowania –
źródeł LED oraz laserów półprzewodnikowych. Można więc
mówić o rosnącym potencjale aplikacyjnym diod elektroluminescencyjnych, a nawet źródeł laserowych w kompozycji
spektrum emisji stosowanego źródła promieniowania w wielu zastosowaniach naukowych i inżynierskich [3, 4, 5, 6].
W artykule przedstawione zostaną wybrane aspekty
związane z projektowaniem charakterystyki spektralnej
oświetlacza endoskopowego przy uwzględnieniu specyficznych wymagań wynikających z techniki diagnostycznej.
Oddziaływanie promieniowania optycznego
z tkankami
Tkanki ze względu na ich właściwości zaliczane są do
tzw. ośrodków mętnych (wyjątek stanowią niektóre tkanki
oka). Struktury takie charakteryzuje duża wartość współczynnika rozpraszania i niezerowa wartość współczynnika
pochłaniania [3]. Należy również zaznaczyć, że tkanka charakteryzuje się znaczącą anizotropią, zmiennością osobniczą oraz bardzo złożoną i zmienną geometrią składowych
ośrodka. W przypadku promieniowania z zakresu widzialnego, zazwyczaj (rys. 1) porównywalnymi efektami oddziaływania światła na tkanki jest jego rozpraszanie i absorpcja,
ale możliwe jest także – w pewnych przypadkach – występowanie fosforescencji tkanek, wywołanej wzbudzeniem
promieniowaniem o odpowiednio krótkiej długości fali.
Dzięki interakcji tkanek z promieniowaniem optycznym
prawie wszystkie stany chorobowe, które objawiają się poprzez zwiększony metabolizm oksydacyjny (np. związane
ze stanami zapalnymi) i są zlokalizowane na powierzchni
lub blisko pod skórą, mogą być monitorowane w sposób
nieinwazyjny poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego układu oświetlającego [3, 6, 7, 8]. Oświetlenie tkanek
ludzkich promieniowaniem z zakresu krótkich długości fal
promieniowania widzialnego – zazwyczaj około 400 nm –
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE
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dzięki występowaniu zjawiska autoluminescencji tkanek
pozwala wykrywać powierzchniowe i podpowierzchniowe
zmiany w tkankach – wczesne zmiany nowotworowe i zmiany przednowotworowe. Jeśli do wizualizacji zmian stosowane są fotouczulacze – hematoporfiryny, ALA – mamy do czynienia z diagnostyką PDT. Technika ta wymaga uprzedniego
podania środka chemicznego, tzw. fotouczulacza, który
spowoduje wystąpienie w rezultacie oświetlenia tkanki
promieniowaniem z odpowiednio dobranego zakresu widmowego zjawiska fluorescencji. Przykładowe fotouczulacze
stosowane w diagnostyce PDT wraz z długościami fal wywołującymi fluorescencję zestawiono w tabeli 1.
Z drugiej strony oświetlenie tkanek promieniowaniem
o długościach fal powyżej 600 nm (do 1100 nm) umożliwia kontrolowanie głębszych warstw tkanki, co jest
spowodowane zwiększeniem głębokości wnikania tych
długości fal do tkanek ludzkich [6]. Oznacza to, że zaprojektowanie oświetlacza, który charakteryzowałby się rozkładem spektralnym zawierającym wspomniane powyżej
zakresy spektrum (bądź ich część – zależnie od potrzeb)
oraz wybrane długości fal predysponowane do diagnostyki wybranych schorzeń przy użyciu zakładanego fotouczulacza (długości fal wzbudzające do świecenia tkankę
poddaną działaniu fotouczulacza), daje znacznie większe
możliwości niż zastosowanie oświetlacza ukierunkowanego wyłącznie na wysoką wartość wskaźnika oddawania barw, na co wskazuje oferta handlowa dostępnych
urządzeń endoskopowych [np. 9, 10, 11]. Z tego punktu
widzenia stosowanie żarówek halogenowych, lamp ksenonowych czy nawet źródeł LED barwy białej można
traktować jako rozwiązanie, które nie daje możliwości
pełnego wykorzystania znanych technik diagnostycznych, w szczególności tych skupionych na wykrywaniu
zmian nowotworowych we wczesnych stadiach.
Tabela 1. Zestawienie wybranych sensybilizatorów
stosowanych w diagnostyce i terapii PDT [3]
Nazwa związku
Długość fali aktywacji
chemicznego
w diagnostyce [nm]
Photofrin
405
Benzo-porfiryna BPD
688
Mono aspartylo chloryna NPe6
660
Etiopurynacynay SnET2
442, 660
Ftalocyjanina krzemowa PC4
350, 670
Dialaninowa pochodna
400, 500, 530, 630
protoporfirynyPP(Ala)2
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Rys. 2. Schemat ideowy endoskopu z miniaturową kamerą
i oświetlaczem o regulowanym rozkładzie spektralnym

Rys. 3. Widok matrycy użytej do konstrukcji głowicy
endoskopowej i światłowodów oświetlających w modelu
urządzenia i plamy świetlne uzyskane po bezpośrednim
oświetleniu matówki – fotografia wykonana w ciemni optycznej
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Rys.1. Wnikanie promieniowania w głąb skóry ludzkiej
dla promieniowania o długości fali z zakresu widmowego
200-1400 nm. Na rysunku zaznaczono, jaka część energii
promieniowania deponowana jest w poszczególnych
warstwach skóry. Na powierzchni skóry strumień
promieniowania wynosi 100% [3]

Koncepcja budowy endoskopu z dedykowanym
układem oświetlającym
Zdecydowana większość urządzeń endoskopowych
stosowanych w medycynie wykorzystuje do przenoszenia
obrazu obserwowanej tkanki obrazowody, dzięki czemu
przy niewielkiej średnicy głowicy można otrzymać zadowalającą jakość tego obrazu. Podstawowa różnica w budowie proponowanego urządzenia względem aktualnie
dostępnych polega na zastosowaniu miniaturowej kamery
z detektorem CMOS o przekątnej 1/18”. Ogólny schemat
ideowy urządzenia przedstawiono na rysunku 2. W rozwiązaniu prototypowym matryca CMOS umieszczona jest
w cylindrycznej obudowie ze stali kwasoodpornej o średnicy 5 mm. Wolna przestrzeń wokół detektora wykorzystana jest na doprowadzenie promieniowania z oświetlacza
diodowego – do tego celu użyte są odpowiednio ukształtowane tory światłowodowe. Geometria układu oświetlającego od strony wyjściowej (bez obiektywu) oraz przykładowe efekty zastosowania oświetlenia o wąskim spektrum
pokazana jest na rysunku 3.
Konstrukcja oświetlacza podporządkowana jest dążeniu
do realizacji zmian spektrum promieniowania emitowanego przez ten oświetlacz, zależnie od potrzeb wynikających
z procesu diagnostycznego. Odpowiedni dobór spektrum
promieniowania oświetlacza, w połączeniu z możliwością
filtracji barwnej w kamerze CMOS pozwala na uzyskanie
i wykorzystanie w diagnostyce medycznej zmiennego kontrastu barwnego, bez konieczności stosowania drogich
układów spektroskopowych. Zatem źródło promieniowania
użyte w oświetlaczu powinno umożliwiać regulację stosowanego w badaniach spektrum emisji. Ze względu na mały
pobór energii oraz szeroki zakres dostępnych charakterystyk spektralnych źródła LED wydają się być najlepszym
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rozwiązaniem. Światło emitowane przez diody zostaje wymieszane w dedykowanym do tego celu elemencie optycznym i sprzęgane ze światłowodami. Dobierając zestaw diod
elektroluminescencyjnych o odpowiednich parametrach,
w szczególności rozkładzie spektralnym, można modelować
wypadkową charakterystykę spektralną zestawu źródeł, regulować temperaturę barwową najbliższą, a także stwarzać
warunki obserwacji odpowiadające technice PDT – iluminować tkanki promieniowaniem o wybranej długości fali. Taki
dedykowany oświetlacz wraz z poprawioną jakością obrazu
(zamiana obrazowodu na miniaturową kamerę CMOS) znacząco udoskonalają proces diagnostyczny.
Zakładając, że osoba przeprowadzająca diagnostykę
obserwuje tkanki na monitorze komputera połączonego
z kamerą w głowicy endoskopu, rozkład spektralny każdego fragmentu obrazu zależy od rozkładu spektralnego
promieniowania użytego do iluminacji tkanek Sil(λ), rozkładu spektralnego współczynnika odbicia tkanki Stissue(λ),
właściwości układu optycznego endoskopu (np. współczynnika przepuszczania τ(λ) i czułości widmowej matrycy
Sdet(λ), a także charakterystyki spektralnej monitora Sm(λ)
(wynikającej ze sposobu kalibracji). Przyjmując, że tkanka
odbija promieniowanie w sposób zbliżony do lambertowskiego, rozkład spektralny każdego fragmentu (piksela)
obrazu obserwowanego na monitorze można zapisać jako:
						

(1)

Przyjmując, że parametry detektora (matrycy), układu
optycznego oraz monitora są niezmienne, widzialność
poszczególnych fragmentów tkanki będzie uzależniona
od rozkładu spektralnego oświetlającego ją promieniowania oraz właściwości samej tkanki. W konsekwencji, jeżeli
znane są parametry optyczne tkanki zdrowej oraz tkanki
ze zmianami patologicznymi, regulując charakterystykę
spektralną oświetlacza (dostosowując ją do długości fali
aktywacji sensybilizatora) oraz kontrolując warunki odwzorowania, możliwe jest stworzenie takich warunków
obserwacji, w których rozpoznawanie zmian chorobowych
będzie łatwiejsze niż przy zastosowaniu źródeł o wysokim
wskaźniku oddawania barwy.
Symulacja charakterystyki spektralnej oświetlacza
endoskopowego do diagnostyki metodą PDT
Proponowany oświetlacz (stanowiący integralną część
nowatorskiego układu endoskopu z rejestracją obrazu)
składa się z zestawu LEDów, z których światło jest doprowadzane do głowicy za pomocą odcinków światłowodów.
Sumaryczna charakterystyka spektralna oświetlacza zależy od wymagań diagnostycznych i możliwe jest jej zmienianie poprzez włączanie lub wyłączanie wybranych źródeł oraz sterowanie natężeniem prądu płynącego przez
poszczególne źródła. W celu sprawdzenia możliwości
konstrukcji oświetlacza, który z jednej strony charakteryzowałby się rozkładem spektralnym zbliżonym do ciała doskonale czarnego, a z drugiej pozwalał na użycie długości
aktywacji fotouczulacza, przeprowadzono symulację przykładowych możliwych charakterystyk spektralnych.
Najprostszym możliwym rozwiązaniem oświetlacza jest
zastosowanie białej diody elektroluminescencyjnej wyso-
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kiej mocy i jednego lub kilku źródeł LED barwnych o wybranych i dopasowanych do zakładanego procesu diagnostycznego długościach fal (rys. 4).
Zestaw źródeł przedstawiony na rysunku 4 może pracować w trybie oświetlacza emitującego światło białe, przy
czym wskaźnik oddawania barw takiego oświetlacza będzie
stały i związany z parametrami użytych diod. Źródła monochromatyczne mogą być włączane niezależnie - pojedynczo i w dobranych zestawach – zależnie od potrzeb wynikających z zastosowanego fotouczulacza bądź konieczności
zmiany kontrastu barwnego. Zaletą takiego rozwiązania
jest jego prostota, niskie zużycie energii, a także brak promieniowania nadfioletowego i podczerwonego – w przypadku konieczności identyfikacji składników struktur biologicznych możliwe jest zastosowanie dodatkowo emiterów
półprzewodnikowych z zakresu UV. Podstawową wadą jest
brak realnej możliwości wpływania na temperaturę barwową najbliższą. Wadę tę można wyeliminować uzupełniając
źródło LED emitujące światło białe zestawem źródeł wąskopasmowych tak, by uzyskać rozkład spektralny zbliżony do
rozkładu Plancka, iluminantu D65 lub innego.
Na rysunku 5 przedstawiona jest przykładowa sumaryczna charakterystyka spektralna zestawu 11 źródeł LED
dużej mocy służącego do realizacji oświetlenia „ogólnego” w układzie endoskopu. W skład zestawu wchodzi
biała dioda elektroluminescencyjna o temperaturze barwowej 3000K oraz źródła emitujące promieniowanie, którego maksimum przypada na długości fal: 385nm, 405nm,
420nm, 660nm, 680nm, 700nm, 720nm, 740nm, 760nm
i 780nm. Szerokość połówkowa rozkładu spektralnego emitowanego przez diody promieniowania wynosiła
20nm. Otrzymany rozkład spektralny został odniesiony do
rozkładu spektralnego źródła o rozkładzie Plancka o temperaturze barwowej 2800K.
Dla powyższego zestawu obliczono błąd średniokwadratowy obrazujący niedopasowanie charakterystyk, korzystając z zależności:
						

(2)

gdzie: Sλ2800K – rozkład spektralny promieniowania źródła referencyjnego o rozkładzie Plancka o temperaturze
2800K; SλLED – wypadkowy rozkład spektralny zestawu źródeł elektroluminescencyjnych; n – ilość próbek.

Rys. 4. Zestaw czterech źródeł LED do zastosowania
w oświetlaczu do diagnostyki PDT
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Rys. 5. Porównanie charakterystyki spektralnej zestawu 11
źródeł LED do zastosowania w oświetlaczu endoskopowym
ze źródłem Plancka o temperaturze barwowej 2800 K

Otrzymano wartość błędu wynoszącą MSE = 0,00367.
Największe niedopasowanie występuje dla długości fal
około 420 nm oraz powyżej 680 nm.
Kolejny zestaw składał się z 21 źródeł LED dużej mocy.
Długości fal, dla których występowało maksimum emisji
wynosiły: 385 nm, 405 nm, 420 nm, 435 nm, 450 nm, 470
nm, 485 nm, 505 nm, 525 nm, 550 nm, 570 nm, 590 nm, 620
nm, 640 nm, 660 nm, 680 nm, 700 nm, 720 nm, 740 nm, 760
nm, 780 nm. W zestawie tym nie użyto diody emitującej
białe światło. Charakterystyka wypadkowa przyjętego zestawu LEDów przedstawiona jest na rysunku 6.
Błąd średniokwadratowy niedopasowania charakterystyki wypadkowej oświetlacza wyniósł MSE = 0,00237. Największe błędy niedopasowania charakterystyk występują
w zakresie długości fal powyżej 580 nm. Jakość dopasowania takiego zestawu do rozkładu Plancka można poprawić
stosując większą ilość źródeł LED. Zwiększenie ilości emiterów wymaga jednak zwiększenia mocy zestawu, nie wprowadzając istotnych różnic w działaniu układu.
Podsumowanie i wnioski
Celem artykułu było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z projektowaniem układu oświetlacza
dedykowanego do współpracy z endoskopem o specjalnym przeznaczeniu diagnostycznym. Zaproponowany
układ endoskopu jest urządzeniem nowatorskim – zarówno ze względu na zastosowaną w nim miniaturową kamerę
o przekątnej detektora około 2 mm [6], wyeliminowanie drogich obrazowodów, jak również realizację oświetlacza pozwalającą na implementację w technikach diagnostyki PDT.
Zaproponowany układ oświetlacza jest dedykowany do
konkretnej procedury diagnostycznej, tzn. oprócz ogólnej
iluminacji obserwowanego pola za pomocą światła białego
uwzględnia emitery powodujące wzbudzenie fotouczulacza. Taka konstrukcja jest możliwa dzięki zastosowaniu
zestawu diod elektroluminescencyjnych. Jej dodatkowymi
zaletami jest niska energochłonność, brak promieniowania
nadfioletowego i podczerwonego (nie występuje nagrzewanie miejsca obserwacji) oraz możliwość sterowania wypadkową charakterystyką spektralną oświetlacza.
Zaprezentowano przykłady symulacji tego rozkładu przy
użyciu zestawów różnej ilości diod, uzyskując różne wartości
błędu średniokwadratowego niedopasowania wypadkowej
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

Rys. 6. Porównanie charakterystyki spektralnej zestawu
21 źródeł LED do zastosowania w oświetlaczu
endoskopowym z żarówką halogenową o temperaturze
barwowej 2800 K

charakterystyki spektralnej. Kolejnym krokiem powinna być
optymalizacja takiego zestawu pod kątem uzyskania jak najlepszej wartości wskaźnika oddawania barw, analiza i optymalizacja układu pod względem energetycznym (uwzględniając
sprawność sprzężenia diod ze światłowodami poprzez zastosowanie dedykowanego elementu mieszającego światło).
Literatura
[1] Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, PKN, Warszawa, 2012.
[2] Polska Norma PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz
kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia, PKN, Warszawa, 2011.
[3] A. Zając i inni: Światło w medycynie, „Metrologia w medycynie” pod redakcją A.
Michalskiego, Warszawa, 2011, str. 219-298.
[4] S. Brown, C. Santana, G.P. Eppeldauer: Development of a tunable LED-based colorimetric source, J.Res.Natl.Inst.Stand.Technol. 107, 363-371 (2002).
[5] S. Kohraku, A. Kurakawa: A fundamental experiment for discrete-wavelength LED
solar simulator, Solar Energy Materials & Solar Energy Cells, 90: 3364-70 (2006).
[6] U. Błaszczak, M. Gilewski, L. Gryko, A. Zając, W. Kukwa, A. Kukwa: Applications
of optical fibers and miniature photonic elements in medical diagnostics, Proceedings of SPIE, vol. 9228, 2014.
[7] R. Van Wijk, E.P. Van Wijk, F.A. Wiegant, J. Ives: Free radicals and low-level photon
emission in human pathogenesis: state of the art, Indian J. Exp. Biol. 46, 273, 2008.
[8] N. Nkhemthongcharoen et al.: Advances in imaging probes and optical microendoscopic imaging techniques for early in vivo cancer assessment, Adv. Drug
Deliv. Rev. (2013).
[9] strona www.endoskopy-medyczne.eu (X.2014).
[10] strona www.optec.pl (X.2014).
[11] strona www.medim.pl (X.2014).
Artykuł został opublikowany w czasopiśmie
„Przegląd Elektrotechniczny”, R. 91 NR 11/2015, s. 326–329.
Artykuł zrealizowano w Politechnice Białostockiej w Katedrze Elektroenergetyki,
Fotoniki i Techniki Świetlnej w ramach działalności statutowej (źródło finansowania
S/WE/4/2013).

dr inż. Urszula J. Błaszczak
dr inż. Łukasz Gryko
prof. dr hab. inż. Andrzej S. Zając
inż. Ewa Szczesik doktorantka
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

35

NOWOCZESNA CHIRURGIA

O innowacjach
i wyzwaniach dla
zdrowia i jakości życia

W dniach 22 listopada – 3 grudnia 2021 odbędzie się w Krakowie jedenasta edycja imprezy, która na stałe
wpisała się już w kalendarz najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń branży life science.

I

mpreza adresowana jest do osób, które działają na
rzecz poprawy zdrowia i jakości życia, reprezentujących
wszystkie dziedziny nauki, biznesu i administracji, zainteresowanych technologiami, innowacjami, otwartych na
współpracę lub szukających partnerów. Life Science Open
Space organizowane jest przez Klaster LifeScience Kraków
– Krajowy Klaster Kluczowy. Partnerem Generalnym wydarzenia jest Miasto Kraków.
Głównym celem imprezy jest promocja i wsparcie nawiązywania współpracy w rozwijaniu i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w pięciu obszarach tematycznych:
HEALTH TECHNOLOGIES, DIGITAL HEALTH, BIOECONOMY,
HEALTHY FOOD, BEAUTY&LIFESTYLE. Zaprezentowanych
będzie około 50 ofert współpracy w trzech kategoriach:
Open Innovation, Demo i Challenge.
W programie LSOS znajdą się także trzy sesje biznesowe. Zaproszeni przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przemysłu, funduszy inwestycyjnych i urzędów
regulacyjnych będą dyskutować o trendach, wyzwaniach
i barierach rozwoju w obszarach: CAREER IN LIFE SCIENCES,

BUSINESS DEVELOPMENT, STARTUP SCENE. Ponadto zaprezentują się i poddadzą ocenie wybrane krajowe startupy z sektora biotechnologii, technologii medycznych,
środowiskowych i żywienia.
Ze względu na pandemię, sesje tematyczne i biznesowe transmitowane będą ze studia zlokalizowanego w Parku Lifescience na platformę internetową. Zarejestrowani
uczestnicy mają do dyspozycji narzędzia pozwalające na
indywidualne spotkania b2b (Partnering), a także na prezentację oferty produktów i usług (Marketplace).
Tradycyjnie już, podsumowanie imprezy będzie miało
miejsce na sesji INSPIRATIONS, którą zaplanowano jako
networkingowe spotkanie na żywo. Gośćmi będą Iwona
Ługowska (Instytut Onkologii) i Paweł Przewięźlikowski
(Selvita, Ryvu).
www.lsos.info

Informacja prasowa
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HIT THE NAIL ON THE HEAD, CZYLI TRAFIĆ W SEDNO

VIDEOMED polski producent
i dystrybutor wyrobów
medycznych
Technika endoskopowa została wymyślona już w starożytności. Pierwsze współczesne sztywne endoskopy
powstały na początku XIX wieku. W latach 50. wieku XX powstały pierwsze endoskopy giętkie: gastroskopy,
kolonoskopy i inne elastyczne. Potem powstały videoendoskopy wysokiej jakości – obraz jest przekazywany
elektronicznie na duży ekran.

T

echnologia laparoskopowa jest używana do diagnostyki oraz do wykonywania wielu rodzajów
zabiegów. Dzisiejsza chirurgia realizowana za pomocą nowoczesnego sprzętu, sprawia, że operacje
stały się bezpieczniejsze, a powrót do pełnej sprawności
dużo szybszy.
Chirurgia i laparoskopia wymagają wykonania otworów
w ciele, ale te do laparoskopii są dużo mniejsze i niewielkie
otwory okrągłe bardzo dobrze się goją -znacznie lepiej niż
rany operacyjne cięte.

Rys. 1.
Ikona operacji
laparoskopowej
schematycznie
pokazuje ideę

Rys. 4

Rys. 3.
Rany po operacji
laparoskopowej
t

Rys. 2.
Rany po operacji
klasycznej

Metodami laparoskopowymi można wykonywać nawet
duże zabiegi – rys. 4.
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Firma Videomed założona w 1989 r. jest certyfikowanym
producentem wyrobów medycznych. Posiada wdrożoną
normę ISO13485 w zakresie projektowania i produkcji wyrobów medycznych.
Nasza doświadczona kadra inżynieryjna świadczy usługi doradcze i prowadzi serwis sprzedawanych urządzeń.
Posiadamy doskonale wyposażone centrum diagnostyki elektronicznej oraz laboratorium kompatybilności
elektromagnetycznej. Od 2005 r. produkujemy całą gamę
urządzeń do diagnostyki słuchu -audiometrów. Posiadamy
zautomatyzowane laboratorium akustyczne. Prowadzimy
usługę kalibracji wszystkich typów audiometrów. Rocznie
wykonujemy ok 500 kalibracji – najwięcej w Polsce.
Od 2008 r. produkujemy urządzenia do endoskopii i laparoskopii:
l ksenonowe źródła światła VIDEOSMART;
l tory wizyjne;
l kamery endoskopowe;
l unity laparoskopowe;
l indukcyjne podgrzewacze do endoskopów sztywnych
INNDUCTA.
Nasz dział RND od kilku lat pracował nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu usprawnienia pracy personelu medycznego w czasie zabiegów laparoskopowych.
Opracowaliśmy prototyp Unitu Laparoskopowego sterowanego poleceniami głosowymi. Prezentacja odbyła się
na targach Arab Health w Dubaju w lutym 2019 r. Wówczas
był to pierwszy tego typu unit na świecie. Wzbudził podziw zwłaszcza wśród konkurencji (rys. 5, 6, 7).

NOWOCZESNA CHIRURGIA
Prace rozwojowe były kontynuowane i UNIT LAPAROSKOPOWY o nazwie XSMART został wyposażony w szereg
innowacyjnych rozwiązań i urządzeń:
l lekki stabilny wózek jezdny;
l blat roboczy z systemem szuflad do przechowywania
laparokontenerów;
l załączane
automatycznie zasobniki endoskopowe
z podgrzewaniem indukcyjnym;
l załączane automatycznie zasobniki endoskopowe ze
sterylizacją UVC;
l załączany zbliżeniowo podgrzewacz na gorące powietrze do narzędzi;
l tor wizyjny FHD lub 4K;
l źródło światła LED załączane przez zbliżenie nogi do
czujnika (L lub P);
l sterowanie poleceniami słownymi (angielski i polski);
l system odsysania pola zabiegowego załączany przez
zbliżenie nogi do czujnika (L lub P);
l system podgrzewania wody;
l system podawania wody do mycia pola operacyjnego;
l wbudowany system sterylizacji powietrza ANTY-COVID-UVC.
Rozpoczęcie produkcji unitu XSMART przewidziano na
rok 2022.
Aby uzupełnić ofertę, współpracujemy z licznymi zagranicznymi dostawcami.
Posiadamy w ofercie szeroki asortyment endoskopów
produkcji zagranicznej, w tym niemieckiej.
Do zabiegów laparoskopowych oferujemy wysokiej jakości narzędzia głównie z Niemiec.

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7
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Rys. 7. Lapokontenery

Utrzymanie wysokich standardów sterylizacji i organizacji pracy gwarantuje oferowany przez nas system lapokontenerów.

Przy zabiegach laparoskopowych niezbędne są ssaki
medyczne, które również oferujemy.

Trokary do
laparoskopów

Ssaki medyczne

www.videomed.eu
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

39

NOWOCZESNA CHIRURGIA

Miejsce laparoskopii
w operacjach przepuklin
ze wskazań pilnych – cz. 1
Stanisław Dąbrowiecki

l
l
l

Epidemiologia przepuklin pachwinowych i brzusznych w Polsce
Przegląd metod zaopatrywania przepuklin ściany brzucha z oceną wskazań do endolaparoskopii
Leczenie przepuklin w trybie pilnym; przydatność endolaparoskopii w porównaniu z leczeniem elektywnym

M

ałoinwazyjne wprowadzenie implantu wzmacniającego powłokę ciała zmniejsza uraz operacyjny, ogranicza ból, skraca czas hospitalizacji i rekonwalescencji, polepsza gojenie
się ran pooperacyjnych oraz zmniejsza ryzyko powikłań
infekcyjnych, a także poprawia efekt kosmetyczny. Zalety te powodują, że często sięga się po endolaparoskopię
w operacjach planowych. Podobne postępowanie w leczeniu przepuklin w trybie pilnym jest równie korzystne, ale
wymaga dużych umiejętności chirurgicznych.
Przepukliny przedniej ściany brzucha pozostają jedną
z najczęstszych chorób chirurgicznych. Zazwyczaj są to
przepukliny pachwiny (pachwinowe, udowe) i pierwotne
przepukliny brzuszne (np. pępkowa, okołopępkowa, kresy białej, Spiegela). Specjalne znaczenie mają przepukliny
pooperacyjne, gdyż są jatrogenne. Biologia gojących się
ran powłoki brzusznej jest nader wrażliwa na suboptymalne warunki. Zły stan zdrowia pacjenta, pilny tryb operacji,
współistniejące choroby oraz błędy chirurgiczne zaburzają
powstanie odpornej blizny tkankowej. Osobno klasyfikowane są przepukliny wewnętrzne, których worek przepukliny
znajduje się wewnątrz jamy brzusznej lub klatki piersiowej.
Epidemiologia przepuklin przedniej ściany brzucha
w Polsce
Dane na temat epidemiologii przepuklin przedniej ściany brzucha w Polsce nie są dostępne. Na pewną orientację
co do skali problemu pozwalają liczby wykonanych zabiegów naprawczych. Korelacja ta nie jest pełna, gdyż znaczny odsetek chorych odsuwa w czasie leczenie operacyjne
lub wręcz go unika. Pseudopostępowanie zachowawcze
polega na stosowaniu pasów przepuklinowych. Nie jest to
margines, gdyż przykładowo w 2012 roku w Wielkiej Brytanii lekarze wystawili około 5000 zleceń na pasy przepuklinowe. Jeden z brytyjskich producentów ocenił roczną
sprzedaż na 19 000 sztuk. Jest to jednak o połowę mniej
niż w 1991 roku [1].
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Poglądy lekarzy na to, czy i kiedy operować przepuklinę, wpływają na postępowanie chorych. Niestety często
pacjenci mogą się spotkać z lekceważeniem przez lekarzy
wczesnych objawów, a także zalecaniem oczekiwania na
powiększenie przepukliny czy wręcz wystąpienie powikłań. Powody odraczania zabiegów mogą być natury ekonomicznej. Mimo że liczba procedur chirurgicznych jest
powiązana z zamożnością społeczeństwa, to nawet bogaci
próbują oszczędzać [2]. Może to przybierać formę długiego okresu oczekiwania na zabieg czy wręcz odmawiania
pomocy chirurgicznej [3].
Przepukliny pachwiny
Według danych światowych ryzyko powstania przepukliny pachwiny (PP) u mężczyzn wynosi 27–43%, a u kobiet
– 3–6% [4]. Trudno ustalić liczbę operacji naprawczych PP.
W jednym z pierwszych polskich zestawień dla XXI wieku
Pierściński i wsp. oszacowali roczną liczbę operacji PP na
63 600 (cząstkowe dane Narodowego Funduszu Zdrowia
[NFZ] za lata 2001–2002) [5]. Prawie dekadę później Matyja obliczył, że w 2009 i 2010 roku bez użycia implantu
wykonano odpowiednio 5189 i 3953 zabiegi naprawcze
PP (dane pochodzące z 13 spośród 16 województw w Polsce). Zestawienie obejmowało także osoby niepełnoletnie,
u których siatki się nie używa [6].
Przy zaopatrywaniu PP dominują zabiegi z wykorzystaniem implantu. Dowodzi tego choćby praca Chrościckiego
i wsp. W 2006 roku z 48488 zabiegów 61,3% stanowiły operacje przeprowadzone z użyciem implantu [7].
Zamkowski w pracy doktorskiej z 2017 roku podaje, że
według NFZ w latach 2014 i 2015 liczba operacji przepuklin
pachwiny z zastosowaniem implantu wynosiła odpowiednio
54426 i 55693. Bez implantu rocznie operowano około 1000–
1500 osób (>18 roku życia). Oznacza to odsetek na poziomie
1–2%, co jest zbieżne z danymi z krajów Europy Zachodniej [8].
Według bieżących danych NFZ publikowanych w internecie w 2015 i 2018 roku przeprowadzono odpowiednio 26
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Przepukliny brzuszne
Przepuklina w bliźnie jest jednym z najczęstszych powikłań po laparotomii – powstaje po 11–20% zabiegów.
W grupach dużego ryzyka jest jeszcze częstsza. Dostępne dane na temat przeprowadzania operacji przepuklin
brzusznych (PB) w Polsce są na tyle rozbieżne, że można
jedynie w przybliżeniu ustalić roczną liczbę tych zabiegów.
Zakładając, że w 2016 roku wykonano 70000 operacji przepuklin z wszczepem (dane NFZ) oraz pomniejszając ten
wynik o liczbę operacji przepuklin pachwiny (61630), otrzymujemy przybliżoną liczbę operacji przepuklin brzusznych. Wartość ta (około 8000 zabiegów rocznie) jest jednak
dwukrotnie wyższa od zwykle przyjmowanej [11].
Punktem odniesienia mogą być inne kraje. W 1985 roku
Mudge i Hughes w długoterminowym badaniu prospektywnym oszacowali odsetek przepuklin po laparotomii na
11%. Wynik badania podważał fakt, że pod koniec 10-letniej obserwacji analizę można było przeprowadzić na
podstawie danych dotyczących tylko 60% pacjentów [12].
W metaanalizie wyników gojenia ran laparotomijnych opartej na 56 badaniach randomizowanych (14618 pacjentów)
częstość przepukliny pooperacyjnej w ciągu 2 lat po pierwotnym zabiegu wyniosła 12,8% [13]. Im dłuższa obserwacja pooperacyjna, tym przepuklin w bliźnie przybywa [14].
Niewątpliwą zaletą operacji endolaparoskopowych jest
relatywnie mniejsza częstość powikłań przepuklinowych.
W jednej z metaanaliz, opartej na 34 badaniach randomizowanych (3490 chorych), wykazano, że zastosowanie
techniki laparoskopowej obarczone jest prawie 3 razy
mniejszym ryzykiem przepukliny w porównaniu z operacją
otwartą (4,3% vs 10,1%) [15].
Powikłania przepuklin wymagające pilnej interwencji
Chirurg wezwany z powodu uwięźnięcia zawartości worka przepuklinowego najczęściej stwierdza patologię w pachwinie. Według danych tureckich z lat 90. XX wieku na 385
pilnych operacji w 58% przypadków uwięźnięta była przepuklina pachwinowa, w 18% – udowa, w 12% – pępkowa,
w 9% – pooperacyjna oraz w 3% – w kresie białej [16]. W innych krajach o odmiennym statusie ekonomicznym (Francji,
Szwajcarii) i 20 lat później statystyki były podobne: spośród
166 chorych z uwięźnięciem u 50,6% rozpoznano przepuklinę pachwinową, u 26% – udową, u 22% – pępkową [17].
Leczenie chirurgiczne PP jest w większości przypadków skuteczne. Powikłania naprawy PP obejmują: nawroty, przewlekły ból pooperacyjny, zakażenie ran, dróg
moczowych i zaburzenia seksualne, powstanie krwiaka,
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surowiczaka, uszkodzenia trzewi i naczyń krwionośnych.
Typowe powikłanie wymagające pilnego postępowania to
uwięźnięcie lub zadzierzgnięcie zawartości worka przepuklinowego, a jego przebieg może być ostry lub przewlekły,
z objawami nasilającymi się okresowo.
Wdrożenie technik małoinwazyjnych w chirurgii dało
nadzieję na rozwiązanie problemu przepuklin pooperacyjnych i w pewnym zakresie tak się stało. Przepukliny pooperacyjne nadal jednak dość często występują, gdyż wielu
interwencji dokonuje się z tradycyjnego, szerokiego cięcia
powłoki brzusznej. Przepukliny zdarzają się też po laparoskopii (w ranach po trokarach) i po zabiegach wykonywanych za pomocą robota chirurgicznego.
Operacje przepuklin pachwiny w trybie pilnym
Uwięźnięcie i zadzierzgnięcie zawartości worka przepuklinowego są wskazaniami do pilnej interwencji. Toczy się
dyskusja, jakie jest ryzyko wystąpienia tych powikłań. Do
niedawna dominowało przekonanie, że z powodu zagrożenia powikłaniami każda przepuklina pachwiny powinna
być zoperowana. Tę tezę oparto na obserwacji relatywnie
nielicznej grupy chorych (n = 439), w której ryzyko uwięźnięcia w ciągu 3 miesięcy oszacowano na 2,8%, a 2-letnie
– na 4,5% [18]. Odsetki te zostały podważone przez duże
badania Fitzgibbonsa i wsp. W obserwacji prospektywnej
ryzyko uwięźnięcia okazało się dużo mniejsze, a w efekcie
w wybranych przypadkach postępowanie wyczekujące
stało się usprawiedliwione [19].
Do oceny ryzyka uwięźnięcia PB pomocne są zestawienia danych z różnych regionów świata. Przykładowo
dane brytyjskie z lat 70. i 80. XX wieku obejmują leczonych
w szpitalach National Health Service w 6 dystryktach
w regionie Oksfordu (populacja 1,9 mln). W latach 1976–
1986 spośród 28 399 hospitalizowanych (w tym dzieci)
z powodu przepukliny 9% przyjęto w trybie pilnym. Operację w trybie pilnym przeprowadzono u 20% dzieci do
1 roku życia i u aż 41% osób powyżej 65 roku życia [20].
W latach 2000–2009 we włoskim regionie Emilia-Romana zoperowano 126913 przepuklin, w tym w trybie pilnym
wykonano 6653 zabiegi (6,5%) [21]. Według amerykańskich
baz danych Premier (n = 317636), American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program
(NSQIP; n = 180512) i z ośrodka Mayo (n = 9216) odsetek pilnych interwencji w odniesieniu do wszystkich operacji PP
wynosił odpowiednio: 8,4%, 10,6% oraz 5,3%. Częściej pilnej interwencji wymagały przepukliny nawrotowe niż pierwotne [22]. Zespół Chowbeya z Indii w latach 1998–2006
zoperował 1150 chorych z PB, w tym 10% miało uwięźniętą
przepuklinę [23].
W ostatnich dekadach zmieniło się ryzyko pilnej operacji
PP dla poszczególnych grup wiekowych. Według danych
brytyjskich w latach 2007–2011 w porównaniu z latami
1968–1970 liczba pilnych interwencji spadła u mężczyzn
w wieku 15–64 lata (o 80%), wzrosła zaś w grupach wiekowych 65–74, 75–84, ≥85 lat (odpowiednio o 163,2%, 323,2%
oraz 236,6%). Podobnie, choć w mniejszym nasileniu, było
u kobiet. W ciągu ostatnich 40 lat w Anglii częstość hospitalizacji z powodu uwięźniętej PP zmalała o połowę: z 19,3
zdarzenia na 100 000 mieszkańców w 1968 roku do 10,7
w 2011 roku [24].
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300 i 24330 operacji przepuklin brzusznych (JGP, F73), z kolei z wszczepem (JGP, F72) wykonano odpowiednio 68 890
oraz 70340 zabiegów [9]. Grupy te jednak obejmują łącznie
przepukliny pachwiny i brzuszne, co utrudnia dalszą analizę.
Precyzyjniejsze dane podano w zestawieniach Eurostatu. W 2016 i 2017 roku przeprowadzono w Polsce odpowiednio 61630 oraz 62330 operacji PP. Dla porównania
w tym czasie według danych Eurostatu w Polsce wykonano odpowiednio 81164 oraz 80159 cholecystektomii,
w tym metodą laparoskopową: 67927 oraz 68278 zabiegów. Mniej przeprowadzono appendektomii (28410 oraz
29680) oraz kolektomii (w 2015 roku 12343 operacje) [10].
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Na podstawie powyższych danych można przyjąć, że
w Polsce w trybie pilnym z powodu uwięźnięcia zawartości worka przepuklinowego rocznie jest hospitalizowanych
około 6000 chorych (10% wszystkich PP), aczkolwiek liczba
ta zapewne maleje z każdą dekadą.
Operacje przepuklin brzusznych w trybie pilnym
Powikłania zmuszające do pilnej interwencji w PB są
rzadkie, głównym wskazaniem jest uwięźnięcie/zadzierzgnięcie zawartości worka przepuklinowego, czemu może
towarzyszyć niedrożność jelit. Rzadziej przyczyną niedrożności jelit są pooperacyjne zrosty wewnątrzotrzewnowe.
Pilny zabieg może być pierwszą interwencją w leczeniu
przepukliny lub też reoperacją (pierwszą lub kolejną).
Rzadko przyczyną pilnej interwencji jest drenaż ropnia
z tkanki podskórnej, wyjątkowo – dużego surowiczaka.
Naturalny przebieg przepukliny pooperacyjnej i ryzyko
z nią związane nie zostały dotychczas szczegółowo opisane. Altom i wsp. w 2011 roku podali dane pochodzące z 16
Veteran’s Affairs Medical Centers za lata 1998–2002. Na 1452
chorych z PB pilnej operacji wymagało 63 pacjentów (4,3%);
z reguły były to osoby starsze i bardziej obciążone. W przypadku nagłych napraw u 76,2% chorych stwierdzono uwięźnięcie jelita (vs 7,2% operacji planowych), u 17,5% pacjentów
resekowano jelito (vs 3,9% operacji planowych) [25]. W przeglądzie publikacji dokonanym przez Nieuwenhuizenu i wsp.
uwięźnięcie stanowiło wskazanie do 6-14,6% naprawczych
operacji PB [26, 27]. Wyższe odsetki odnotowali w swojej
pracy Landau i wsp.: na 159 operacji PB przeprowadzonych
w latach 1997-2001 uwięźnięte były 4 przepukliny brzuszne
i 21 pooperacyjnych (15,7% [28]. Na podstawie tych danych
można przyjąć, że w Polsce rocznie operowanych w trybie
pilnym jest kilkaset przepuklin brzusznych.
Zwraca się uwagę, że ostre uwięźnięcie PB lub PP może
być następstwem zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej z powodu innej patologii brzusznej. Pierwotnymi przyczynami powikłania mogą być np. sepsa w obrębie jamy
brzusznej lub niedrożność mechaniczna jelit [29].
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Sale operacyjne
i zabiegowo-operacyjne
– cz. 2
Krzysztof Kaiser

Na etapie projektowania układu klimatyzacji – wentylacji sali operacyjnej występuje szereg
specyficznych uwarunkowań, które nie występują w układach klimatyzacji innych pomieszczeń.
Punktem wyjścia podczas projektowania instalacji klimatyzacji – wentylacji jest układ funkcjonalny
pomieszczeń oraz ich wyposażenie technologiczne. Kluczowym wyzwaniem dla inżynierów jest jakość
powietrza wewnętrznego sal operacyjnych. Aspekt zachowania higieny jest już istotny na etapie
projektowania wentylacji i klimatyzacji.

Czystość powietrza, filtracja powietrza
Podstawową metodą poprawy jakości powietrza
w pomieszczeniu jest doprowadzenie czystego powietrza
w celu rozcieńczenia i wyprowadzenia zanieczyszczeń
z pomieszczenia. Chcąc doprowadzić czyste powietrze do
pomieszczenia konieczne jest wyposażenie systemu klimatyzacji – wentylacji w odpowiednie filtry, których zadaniem jest usuwanie z powietrza nawiewanego do pomieszczeń zanieczyszczeń, m.in. pyłów i mikroorganizmów.
Stosowane w instalacji klimatyzacji – wentylacji filtry
powietrza odznaczają się skutecznością filtracji zależną od
ich cech konstrukcyjno – materiałowych, a dla ułatwienia
doboru filtrów do konkretnych zastosowań wprowadzono
ich podział na klasy. Filtry stopniuje się wg skuteczności filtracji, jaką mogą one zapewnić. W oznaczeniu filtrów litera
oznacza przyporządkowanie do grupy, natomiast im wyższa liczba, tym wyższą oznacza skuteczność filtracji.
W instalacjach wentylacyjnych w zależności od potrzeb
stosuje się minimum jeden filtr lub stosuje się zestaw filtrów. W praktyce dla uzyskania końcowej, wymaganej
czystości powietrza, konieczne jest zastosowanie filtracji
stopniowanej (kaskadowej), zapewniającej kaskadowe zatrzymywanie zanieczyszczeń. Są to tzw. stopnie filtracji.
W instalacjach klimatyzacji – wentylacji sal operacyjnych w części nawiewnej stosuje się filtrację trzystopniową [5]:
l I stopień filtracji – filtracja zgrubna, inaczej wstępna: filtr
zgrubny min. G4, instalowany na wlocie do instalacji.
Zadaniem filtrów wstępnych jest ochrona całej instalacji, w szczególności zaś ochrona delikatnych powierzchni
wymienników ciepła oraz elementów napędowych wraz
z wentylatorem przed grubszymi zanieczyszczeniami. Ponadto stosowanie filtrów wstępnych wydłuża okres użyt-
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kowania filtrów zastosowanych w kolejnych stopniach
filtracji. W przypadkach zastosowania nagrzewnic elektrycznych w centralach wentylacyjnych, zamiast filtrów
wstępnych z wkładem włókninowym instaluje się niekiedy
filtry z wkładem metalowym [2].
l II stopień filtracji – filtracja dokładna, filtr dokładny, min.
F6, instalowany przed nawilżaczem powietrza.
Zadaniem filtrów dokładnych, z uwagi na ich większą od
filtrów wstępnych skuteczność filtracji, jest zatrzymywanie
zanieczyszczeń, które przedostały się przez I stopień filtracji. Zatrzymują one znaczną ilość zanieczyszczeń pyłowych
i mikrobiologicznych, dzięki czemu zabezpieczają przewody wentylacyjne, tłumiki hałasu i filtry końcowe przed
szybkim zanieczyszczeniem.
l III stopień filtracji – filtr absolutny, HEPA, np. H14, lub
ULPA.
Filtry absolutne przeznaczone dla sal operacyjnych zaleca się umieszczać bezpośrednio w nawiewnikach. W przypadkach zainstalowania filtrów absolutnych w przewodach
wentylacyjnych poza wentylowanymi pomieszczeniami
istnieje bezwzględna konieczność czyszczenia i dezynfekcji przewodów i elementów instalacji, znajdujących się za
tymi filtrami. Do skażenia przewodów i elementów znajdujących się za filtrami absolutnymi może dojść np. podczas
zatrzymania pracy instalacji, co jest następstwem cofania
się powietrza wewnętrznego [3].
Do filtrów absolutnych zalicza się: filtry HEPA – High Efficiency Particulate Air Filter (H10 – H14), i filtry ULPA – Ultra
Low Penetration Air Filter (U15 – U17). Zaleca się stosowanie filtrów absolutnych o klasie nie niższej od H14.
Filtry absolutne instalacji klimatyzacji – wentylacji pomieszczeń czystych w obiektach służby zdrowia stanowią
ostatnią barierę dla zanieczyszczeń mikrobiologicznych
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W przypadku wentylacji pomieszczeń, w których występuje emisja drobnoustrojów chorobotwórczych wyższej
grupy ryzyka, w celu uniemożliwienia ich uwolnienia do
otoczenia, konieczne jest stosowanie filtrów absolutnych
na wywiewach z tych pomieszczeń [3].
Skuteczność wentylacji i dynamika usuwania
zanieczyszczeń
Podstawową metodą poprawienia jakości powietrza
w pomieszczeniu jest doprowadzenie czystego powietrza
w celu rozcieńczenia i wyprowadzenia zanieczyszczeń
z pomieszczenia.
Jeżeli uwzględnimy zanieczyszczenia przedostające się do
pomieszczenia za pośrednictwem instalacji wentylacyjnej
i emisję wewnętrzną oraz założymy jednorodny rozkład zanieczyszczeń w pomieszczeniu, to stężenie zanieczyszczeń
powietrza w pomieszczeniu można opisać wzorem [13]:
						

(1)

gdzie: S – stężenie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu w stanie ustalonym; Sn – stężenie zanieczyszczeń
w powietrzu nawiewanym; m· – emisja zanieczyszczeń
·
w pomieszczeniu [1/h], [JTK/h],[ mg/h]; V – ilość nawiewanego powietrza [m3/h].
Aby zobrazować, jak wpływa zmiana ilości czystego
powietrza (Sn = 0) dostarczanego do pomieszczenia na
stężenie zanieczyszczeń w pomieszczeniu przy założeniu
stałej emisji (m· = const), na rys. 4 przedstawiono powyższą
zależność w wartościach względnych. Zmniejszenie ilości
powietrza dostarczanego do pomieszczenia o 50% (kolor
żółty na rysunku) powoduje dwukrotny wzrost stężenia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu [9].
Należy podkreślić, że powyższa zależność teoretyczna
jest prawdziwa tylko w przypadku instalacji konwencjonalnych z burzliwymi strumieniami mieszającymi, wywołującymi jednorodny rozkład stężenia zanieczyszczeń
w pomieszczeniu. W rzeczywistości uzyskanie jednorodnego rozkładu stężenia zanieczyszczeń w całym pomieszczeniu nie jest możliwe, a powiększające się przy zbyt małej

Rys. 4. Wpływ ilości doprowadzanego czystego powietrza
na stężenie zanieczyszczeń powietrza w wentylowanym
pomieszczeniu (kolor pomarańczowy – stan wyjściowy,
kolor żółty – stan po zmniejszeniu ilości dostarczanego
powietrza o 50%) [9]
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nawiewanych z instalacji. Filtry te umożliwiają ponadto
oddzielanie pyłów takich, jak np. pyły radioaktywne, pyły
respirabilne. Stosowanie filtrów absolutnych jest jednym
z elementów zapewniających uzyskanie właściwej jakości,
a dokładniej mówiąc czystości powietrza w pomieszczeniach czystych obiektów służby zdrowia [3].
Zastosowanie filtrów absolutnych w instalacjach klimatyzacji – wentylacji sal operacyjnych jest niezbędne
z uwagi na fakt, że jedną z dróg przedostawania się zanieczyszczeń zewnętrznych do pomieszczeń jest powietrze
wentylacyjne. Do tych pomieszczeń mogą być również
wprowadzane zanieczyszczenia pochodzące bezpośrednio z samej instalacji wentylacyjnej. Należy jednak pamiętać, że sprawne i prawidłowo zainstalowane filtry absolutne zapobiegają wprowadzaniu do pomieszczenia
zanieczyszczeń, w tym również zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Dzięki tym filtrom możliwe jest zatrzymywanie
zanieczyszczeń o bardzo małych wymiarach, w tym m.in.
mikroorganizmów. Bakterie i grzyby mikroskopijne mają
średnice od 0,2 do 100 µm. Dla porównania pyłki kwiatowe
i inne cząstki biologiczne osiągają od 10 µm do nawet kilkuset mikrometrów.
Niestety, zatrzymywane w materiale filtracyjnym zanieczyszczenia sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów. Zagrożenie takie jest tym większe, im większe jest zanieczyszczenie i zawilgocenie materiałów, z których wykonane
są filtry [3]. Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem czasu
eksploatacji filtrów absolutnych maleje skuteczność ich
filtracji. Powoduje to jednocześnie wzrost zanieczyszczeń
mikrobiologicznych w dostarczanym do pomieszczeń czystym powietrzu.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że nie istnieje gwarantowany okres, w którym skuteczność filtracji powietrza deklarowana przez producentów filtrów jest zachowana [20].
Filtry absolutne w radykalny sposób redukują stężenie
zanieczyszczeń mikrobiologicznych [3].
Stosowanie filtrów absolutnych jest jednym z elementów zapewniających uzyskanie właściwej jakości, a dokładniej mówiąc czystości powietrza w salach operacyjnych.
Zdarza się, że czystość powietrza w sali operacyjnej jest
kojarzona wyłącznie z filtrami absolutnymi. Należy jednak
mieć na uwadze, że filtry te są jedynie jednym z elementów umożliwiających osiąganie wymaganej czystości powietrza.
Wpływ na czystość mikrobiologiczną powietrza w sali
operacyjnej podczas pracy instalacji klimatyzacji – wentylacji mają następujące procesy [5]:
l pobieranie z otoczenia powietrza zewnętrznego wraz z
jego zanieczyszczeniami pyłowymi i mikrobiologicznymi;
l emisja własna na skutek kolonizacji instalacji przez mikroorganizmy, na ogół środowiskowe;
l oczyszczanie przepływającego przez instalację powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i środowiskowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych i doprowadzanie go
do wentylowanych pomieszczeń;
l usuwanie zanieczyszczeń powietrza powstałych na skutek emisji wewnętrznej w pomieszczeniach poprzez rozcieńczanie lub wypieranie zanieczyszczeń przez czyste
powietrze dostarczane z instalacji.
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ilości nawiewanego powietrza strefy martwe zwiększają
stężenie zanieczyszczeń w stopniu większym niż wynikałoby to z przedstawionej zależności [13].
Skuteczne obniżanie stężenia zanieczyszczeń przez
instalację klimatyzacji – wentylacji jest bardzo istotnym
elementem zachowania odpowiedniej jakości powietrza
w pomieszczeniu. W technice wentylacyjnej stosuje się
różne wyznaczniki skuteczności funkcjonowania instalacji
i jej wpływu na stan powietrza w pomieszczeniu.
Ogólną skutecznością wentylacji nazywa się stosunek
stężenia zanieczyszczeń obliczonego przy założeniu idealnego wymieszania zanieczyszczonego powietrza do rzeczywistego, przeciętnego stężenia zanieczyszczeń, przy
braku zanieczyszczeń doprowadzanych z instalacji wentylacyjnej. W przypadku istnienia zanieczyszczeń doprowadzanych z instalacji wentylacyjnej ogólną skuteczność
wentylacji opisuje zależność [13]:
						

(2)

gdzie: ε – ogólna skuteczność wentylacji; S – przeciętne stężenie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu
– zanieczyszczeń pochodzących z emisji wewnętrznej jak
i z systemu wentylacji przy założeniu idealnego wymieszania zanieczyszczonego powietrza [1/m3], [JTK/m3], [mg/
m3],...; Sr – rzeczywiste średnie stężenie zanieczyszczeń
powietrza w pomieszczeniu – zanieczyszczeń pochodzących z emisji wewnętrznej, jak i z systemu wentylacji
[1/m3], [JTK/m3], [mg m3],...; Sn – stężenie zanieczyszczeń
w powietrzu nawiewanym [1/m3], [JTK/m3], [mg/m3],...;
Vp – kubatura pomieszczenia [m3]; M – łączna ilość substancji szkodliwej znajdującej się w powietrzu pomieszczenia [1], [JTK], [mg],...,; m· – emisja zanieczyszczeń w po·
mieszczeniu [1/h], [JTK/h], [ mg/h]; V – ilość nawiewanego
powietrza [m3/h].
Powyższa zależność jest związana ze skutecznością usuwania zanieczyszczeń przez system wentylacyjny. Większa
skuteczność wentylacji oznacza bardziej efektywne wyprowadzanie zanieczyszczeń i tak:
l dla rzeczywistego systemu mieszającego ε < 1,
l dla idealnego systemu mieszającego ε = 1,
l dla systemu wyporowego ε > 1.
Bardzo często w technice wentylacyjnej dla określenia
ilości dostarczanego powietrza posługujemy się pojęciem
krotności wymian lub ilości wymian. Pojęcie to oznacza, ile
razy w ciągu np. godziny przez wentylowane pomieszczenie przepływa ilość powietrza o objętości równej kubaturze pomieszczenia.
W technice wentylacyjnej korzysta się również z pojęcia
czasu przebywania powietrza w pomieszczeniu. Istnieje
korelacja między rzeczywistym czasem przebywania powietrza w pomieszczeniu, a czasem przebywania zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu. Czas przebywania
powietrza w pomieszczeniu wstępnie można oszacować
na podstawie nominalnej stałej czasowej wymiany powietrza (nominalna stała czasowa) [5]:
(3)
						
gdzie: τn – nominalna stała czasowa wymiany powietrza
[h]; k – ogólna krotność wymiany powietrza [1/h].
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Nominalna stała czasowa wymiany powietrza oznacza
czas, w którym system wentylacji przetłacza ilość powietrza równą objętości wentylowanego pomieszczenia. Okazuje się jednak, że rzeczywisty czas przebywania powietrza
w pomieszczeniu jest dłuższy od teoretycznie wyznaczonej nominalnej stałej czasowej, gdyż jest on zależy od charakteru przepływu powietrza, sposobu rozdziału powietrza
oraz od jego zakłóceń, np. zaburzeń przepływu strumienia
powietrza przez elementy wyposażenia pomieszczenia,
ludzi, występowania stref martwych powietrza itd.
W przypadku idealnego przepływu wyporowego czas
przebywania powietrza w pomieszczeniu τr jest równy
nominalnej stałej czasowej wymiany powietrza. W przypadku idealnego przepływu mieszającego przeciętny, rzeczywisty czas przebywania powietrza w pomieszczeniu
τr jest dwukrotnie dłuższy od nominalnej stałej czasowej
wymiany powietrza, a warunkach rzeczywistego przepływu mieszającego przeciętny czas przebywania powietrza
w pomieszczeniu τr jest wielokrotnością nominalnej stałej
czasowej wymiany powietrza większą od 2, czyli [13]:
l dla systemu wyporowego τr = τn;
l dla idealnego systemu mieszającego τr = 2τn;
l dla rzeczywistego systemu mieszającego τr > 2τn.
Krótki czas przebywania powietrza w pomieszczeniu
wskazuje na wysoką sprawność wymiany powietrza, a tym
samym usuwania zanieczyszczeń.
Na podstawie stosunku nominalnej stałej czasowej do
rzeczywistego czasu przebywania powietrza w pomieszczeniu określa się sprawność wymiany powietrza (wg Skareta):
(4)
						
gdzie: η – sprawność wymiany powietrza; τn – nominalna
stała czasowa wymiany powietrza [h], [min]; τr – rzeczywisty
czas przebywania powietrza w pomieszczeniu [h], [min].
Dla tak zdefiniowanej sprawności:
l dla idealnego przepływu wyporowego η = 1;
l dla rzeczywistego przepływu wyporowego 1 > η > 0,5;
l dla idealnego wymieszania η = 0,5;
l dla rzeczywistego przepływu mieszającego 0,5 > η > 0.
Z uwagi na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w salach operacyjnych ogranicza się obszar objęty przepływem
laminarnym. Uzyskuje się dzięki temu lokalne zwiększenie
czystości powietrza w obszarze chronionym objętym strumieniem laminarnym. Strumień laminarny indukuje w pozostałym obszarze pomieszczenia przepływy mieszające
obniżające stężenie zanieczyszczeń, jednak w mniejszym
stopniu niż w obszarze chronionym.
Dla określenia stopnia, w jakim lokalny nawiew laminarny czystego powietrza zmniejsza miejscowe stężenie
zanieczyszczeń, zdefiniowano tzw. stopień kontaminacji:
(5)
						
gdzie: μS – stopień kontaminacji; S0 – średnie stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w obszarze chronionym,
objętym przez strumień laminarny [1/m3], [JTK/ m3], [mg/
m3], [m3/m3]...; S – średnie stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pomieszczeniu, jakie panowałoby przy
idealnym wymieszaniu powietrza [1/m3], [JTK/m3], [mg/
m3], [m3/m3]...
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(6)
						
gdzie: εs – względne stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w obszarze chronionym; S0 – średnie stężenie
zanieczyszczeń mikrobiologicznych w obszarze chronionym [JTK/m3]; SRef – średnie stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych [JTK/m3] w sali operacyjnej z nawiewem
burzliwym mieszającym μS = 1 o przepływie 2400 m3/h
i identycznej emisji zanieczyszczeń mikrobiologicznych jak
w przypadku rozpatrywanej sali ze stropem laminarnym.
Stosując tę zależność, porównuje się czystość mikrobiologiczną w obszarze chronionym w sali ze stropem laminarnym z czystością mikrobiologiczną, jaką można uzyskać
w sali z konwencjonalnym układem rozdziału powietrza
przy ilości nawiewanego powietrza 2400 m3/h. Po wykonaniu takiego porównania systemów wentylacji sal operacyjnych okazało się, że:
l dla zapewnienia wymaganej czystości powietrza systemy z przepływem laminarnym zużywają znacznie mniej
powietrza niż systemy mieszające;
l w układach z nawiewem laminarnym można uzyskać
takie poziomy czystości powietrza, które w systemach
mieszających są praktycznie nie do osiągnięcia.
Należy tutaj wspomnieć, że z uwagi na mniejsze ilości
powietrza nawiewanego wymagane dla uzyskania określonego poziomu zanieczyszczeń w obszarze chronionym,
koszty energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej są mniejsze w przypadku zastosowania stropów laminarnych.
Stopień kontaminacji i w związku z tym również stężenie zanieczyszczeń w obszarze chronionym zależą od
wielu czynników, a przedstawiane przez producentów pa4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

rametry stropów laminarnych powstają na ogół na podstawie pomiarów laboratoryjnych wykonanych w ściśle określonych warunkach, zatem aby system wentylacji działał
w sposób właściwy, konieczne jest przestrzeganie zaleceń
producenta. Istotne znaczenie mają tu: wysokość zawieszenia stropu nad obszarem chronionym, rozmieszczenie
i wydajność wyciągów, prędkość wypływu powietrza z nawiewu laminarnego, obciążenie cieplne, lokalizacja źródeł
ciepła, zakresy różnic temperatur pomiędzy powietrzem
w pomieszczeniu i powietrzem nawiewanym itd. Obecnie
producenci stropów laminarnych podają wartości z zakresu 0,15–0,25m/s. Prędkość wypływu powietrza z nawiewu
laminarnego powinna być stała na całej jego powierzchni.
Równomierny wypływ powietrza ze stropu laminarnego
zapewnia odpowiednia konstrukcja komory rozprężnej
i laminatora. Konstrukcja komory rozprężnej powinna zapewniać wyrównanie ciśnienia w całej jej objętości. Duże
znaczenie ma również sposób doprowadzenia powietrza
do komory rozprężnej. Prędkość powietrza wprowadzanego do komory powinna być jak najmniejsza.
Istotny wpływ na czystość powietrza w obszarze chronionym ma relacja temperatur powietrza nawiewanego
i powietrza w pomieszczeniu oraz związane z tym prądy
konwekcyjne. Ze względu na indukcję powietrza z otoczenia, na obrzeżach nawiewanego strumienia tworzą się
strefy mieszania o zwiększonym stopniu turbulencji powodujące przewężenie strumienia laminarnego. Powoduje to
zmniejszenie obszaru, w którym przepływ laminarny wypiera zanieczyszczenia. Z uwagi na to zjawisko konieczne
jest stosowanie większych stropów laminarnych, niż by to
wynikało z wymiarów obszaru chronionego [13] – rys. 5.
W przypadku laminarnych nawiewników sufitowych
nawiew nie powinien dogrzewać pomieszczenia. Temperatura nawiewanego powietrza powinna być zawsze
nieco niższa od temperatury w pomieszczeniu. Różnica
ta nie powinna być mniejsza niż 0,5–1,5oC, w przeciwnym
wypadku cieplejsze i lżejsze powietrze nawiewane jest
wypierane do góry przez cięższe powietrze znajdujące się
w pomieszczeniu, co przeciwdziała wymuszonemu strumieniowi laminarnemu i powoduje jego zakłócenia.
Zachowanie wymaganej, założonej czystości mikrobiologicznej powietrza w obszarze chronionym wymaga:
l doprowadzenia do obszaru chronionego świeżego, czystego powietrza o odpowiedniej temperaturze;
l doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza i utrzymania odpowiedniej prędkości wypływu powietrza ze
stropu laminarnego;

Rys. 5. Obszar chroniony, w którym stężenie zanieczyszczeń
jest znacznie mniejsze od stężenia średniego dla danego
pomieszczenia, zawęża się na skutek turbulencji na
obrzeżach strumienia laminarnego [13]
t

Można zauważyć, że dla układów wentylacyjnych,
w których występuje równomierne wymieszanie nawiewanego, czystego powietrza z powietrzem w pomieszczeniu rozkład stężenia zanieczyszczeń jest równomierny
i w związku z tym stopień kontaminacji μS = 1. Przyjmuje się, że μS ≈ 1 dla tradycyjnych układów z nawiewnikami dającymi wypływ burzliwy – mieszający. Dla układów,
w których strumień czystego powietrza wypiera zanieczyszczenia z chronionego obszaru μS < 1. Dla źle zaprojektowanych układów może wystąpić przypadek μS > 1.
Dla stropów laminarnych μS może przyjmować w pewnych
warunkach wartości mniejsze od 0,1. Oznacza to, że stężenie
zanieczyszczeń w obszarze chronionym zmniejsza się przeszło 10-krornie w stosunku do poziomu zanieczyszczenia
osiąganego w przypadku wentylacji mieszającej przy tej samej ilości powietrza wentylacyjnego. Stopień kontaminacji
zależy od wielu czynników. Z uwagi na dużą złożoność zachodzących zjawisk współczynnik ten wyznacza się eksperymentalnie w warunkach laboratoryjnych [13].
W przypadku braku danych dotyczących wielkości rzeczywistej emisji zakłada się jej wielkość na podstawie wytycznych lub norm opartych o wcześniej przeprowadzone
badania typowych obiektów o podobnych właściwościach
lub porównuje się analizowany obiekt do innego standardowego obiektu wentylacji. W ten sposób postępuje się
m.in. w przypadku prowadzenia obliczeń stężenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych w salach operacyjnych, dla
których wprowadzono pojęcie względnego stężenia zanieczyszczeń:

47

NOWOCZESNA CHIRURGIA
utrzymania stabilnego przepływu czystego powietrza
przez strefę chronioną;
l ograniczenia mocy źródeł cieplnych i czynników mogących zakłócić laminarny (niskoturbulentny) przepływ
powietrza w obszarze chronionym.
Z uwagi na to, że powietrze wypływające ze stropu laminarnego ma niższą temperaturę od powietrza w sali operacyjnej, następuje przewężenie strumienia wypływającego
powietrza ze stropu i ograniczenie jego strefy działania.
Dodatkowo przewężenie to jest omywane ruchami turbulencyjnymi powietrza, dlatego wskazane byłoby stosowanie stropów laminarnych o rozmiarach minimum 3,0 m x
3,0 m.
Korzystając z powyższych zależności można wyznaczyć
ilość niezbędnego powietrza wentylacyjnego dla wentylacji mechanicznej z nawiewem laminarnym w obszarze
chronionym w przypadku zanieczyszczeń mikrobiologicznych emitowanych przez personel znajdujący się w pomieszczeniu wentylowanym [13]:
l

						

Zjawisko usuwania zanieczyszczeń powietrza z wentylowanego pomieszczenia cechuje się inercją zależną od
ilości nawiewanego powietrza, sposobu rozdziału powietrza itd. Po włączeniu instalacji wentylacyjnej doprowadzającej czyste powietrze, w pomieszczeniu następuje rozciągnięte w czasie oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń.
Czas niezbędny do obniżenia stężenia zanieczyszczeń do
wymaganego poziomu wyznaczony na podstawie modelu
teoretycznego jest z reguły krótszy od rzeczywistego.
Niestety, bardzo duże zmiany emisji zanieczyszczeń
powodują równie gwałtowne zmiany stężenia zanieczyszczeń.
Dynamika usuwania zanieczyszczeń z obszaru chronionego w dużym stopniu zależy od zastosowanego systemu
rozdziału powietrza. Najkrótszy, teoretyczny czas usuwania zanieczyszczeń z obszaru chronionego osiągają systemy wyporowe z laminarnym przepływem powietrza.
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(7)

·
gdzie: V – ilość powietrza wentylacyjnego [m3/h];
μS – współczynnik kontaminacji zależny od rodzaju zastosowanego nawiewnika, ilości powietrza wentylacyjnego
i zysków ciepła w pomieszczeniu (zob. DIN4799, DIN 1946/
T4); m· – emisja zanieczyszczeń [JTK/ h]; Sdop – dopuszczalne
stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w obszarze
chronionym [JTK/m3]; Sn – stężenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu nawiewanym [JTK/m3].

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie
„Chłodnictwo i Klimatyzacja”, 2016, nr 1–2, s. 39–43.

mgr inż. Krzysztof Kaiser
specjalista w zakresie eksploatacji
szpitalnych instalacji technologicznych,
w tym instalacji wentylacji i klimatyzacji

INFO: Laparoskopia przyszłością chirurgii. Nowatorski
zabieg w olsztyńskim szpitalu
– Rak pęcherza jest drugim, co do częstotliwości po raku
prostaty nowotworem leczonym przez lekarzy urologów.
Rocznie na świecie zapada na tę ciężką chorobę ok. 550
tys. osób, w Europie ok. 120 tys., a w Polsce 7,5 tys., z czego zmarło 4 tys. – poinformował dr Zbigniew Purpurowicz,
kierujący zabiegiem.
Dodał, że cystektomia, czyli usunięcie pęcherza zajętego rakiem, jest najtrudniejszą i najcięższą operacją urologiczną.
– Dotychczas wykonywano ją przez szerokie otwarcie powłok brzusznych. Powodowało to u pacjentów ból, długie
gojenie i długą rekonwalescencję – dodał dr Purpurowicz.
Lekarz zapewnił, że operacja laparoskopowa pozwala
zminimalizować te niedogodności do minimum. Operacja taka jest trudna technicznie i dotychczas wykonywana w nielicznych szpitalach w Polsce.
– Postanowiliśmy dołączyć do tych ośrodków. Oddział
Urologii i Onkologii Urologicznej MSZ w Olsztynie staje się
ośrodkiem, gdzie wszystkie zabiegi urologiczne: nefrektomia, prostatektomia, cystektomia są wykonywane laparoskopowo – powiedział dr Purpurowicz.
Główną przyczyną zachorowań na raka pęcherza moczowego jest palenie papierosów, które sześciokrotnie
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zwiększa ryzyko zachorowania. Diagnozę najczęściej słyszą mężczyźni, u których zapadalność na raka pęcherza
moczowego jest trzykrotnie
większa niż u kobiet. To choroba rozpoznawalna często
u osób po 55. roku życia.

W olsztyńskim
szpitalu miejskim
w Oddziale Urologii
i Onkologii Urologicznej przeprowadzono
pionierski
w skali regionu
zabieg laparoskopowego usunięcia
pęcherza moczowego
u 54-letniego pacjenta z zaawansowanym
rakiem tego narządu.

Źródło: PAP
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE
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Nowoczesny stół operacyjny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie otrzymał nowoczesny operacyjny stół medyczny.
Nowy sprzęt, dzięki swojej karbonowej powierzchni, pozwoli lekarzom i pielęgniarkom na optymalizację pracy
podczas skomplikowanych operacji i zabiegów na Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej.

Z

espolenie złamanej kości piszczelowej z wtórnym
przemieszczeniem to pierwsza operacja, jaka została zrealizowana na niedawno dostarczonym
stole. W ciągu roku na Parkitce wykonuje się ponad
tysiąc podobnych zabiegów, wymagających niejednokrotnie milimetrowej precyzji.
Stół operacyjny pokryty jest włóknem węglowym, który
ułatwia obrazowanie medyczne. Nowy sprzęt został również wyposażony w specjalny blat do operacji ręki, a także
karbonowy – przezierny wyciąg ortopedyczny, z akcesoriami dedykowanymi zabiegom tego typu.
– Z przypadków urazowych operowaliśmy już m.in.
złamaną kość piszczelową z wtórnym przemieszczeniem,
początkowo leczoną zachowawczo w unieruchomieniu
gipsowym. Dzięki przezierności dystalnej części stołu
i jego podnóżkom, możliwe było szybkie i bezproblemowe
założenie śródszpikowego zespolenia ESIN drutami TENsystem, bez konieczności następowego unieruchomienia gipsowego. Te fachowe sformułowania dla pacjenta
oznaczają prawie natychmiastową możliwość rehabilitacji
oraz perspektywę szybszego powrotu do zdrowia – mówi
dr Andrzej Krempaszanka, kierownik Oddziału Chirurgii
i Traumatologii Dziecięcej.

Nieoceniona pomoc podczas operacji
Częstochowscy lekarze mogą pochwalić się dwudziestoletnim doświadczeniem w leczeniu złamań. W tym
okresie znacząco zmieniły się technologie, które wykorzystują. Przed 20 laty powszechne było zakładanie pośrednich lub bezpośrednich wyciągów kończynowych na okres
2-4 tygodni oraz unieruchomienia gipsowe, w wyniku których pacjent był niemalże „przykuty do łóżka”.
– Obecnie nie korzystamy już z takich rozwiązań, a naszą
pracę znacząco ułatwiają specjalistyczne stoły wyciągowe.
Dzięki sprzętowi przekazanemu przez WOŚP i firmę Famed
Żywiec możemy wykonywać zabiegi korzystając ze stołu
operacyjnego dopasowanego funkcjonalnie do naszych
potrzeb i wyposażonego w dedykowane akcesoria do leczenia złamań – dodaje dr Krempaszanka.
Pierwszy taki stół operacyjny na świecie
To pierwszy na świecie stół operacyjny w pełni pokryty
wysokiej jakości włóknem węglowym, materiałem o dobrych właściwościach przezierności promieni rentgenowskich i mniej podatnym na uszkodzenia. Zastosowanie go
zmniejsza ryzyko uszkodzenia podzespołów mobilnego
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aparatu RTG wykorzystywanego w trakcie operacji, kiedy
łatwo może dojść do niezamierzonego uszkodzenia cennego sprzętu. Stół można stosować np. w neurochirurgii,
ortopedii, kardiologii, bariatrii, ginekologii czy chirurgii
ogólnej. Dobre parametry przezierności pozwalają na
ograniczenie dawki promieniowania przekazywanej pacjentowi i personelowi. Ma to znaczenie wobec ryzyka
wystąpienia u lekarzy i pielęgniarek zmian chorobowych
związanych z napromieniowaniem wynikającym z częstej
ekspozycji na radiację. Podczas jednej operacji wykonanych może być nawet kilkadziesiąt zdjęć rentgenowskich.
Częstochowski szpital w ostatnich latach pozyskał ok. 50
mln złotych na nowy sprzęt. To duża szansa na modernizację placówki, która jest kluczowym obiektem medycznym
w północnej części województwa śląskiego. Nowy stół
operacyjny to jeden z elementów, który pozwoli na wdrożenie kolejnych innowacji w placówce.
– Dążymy do tego, aby nasz szpital był najlepszym
w regionie. W ostatnich dwóch latach pozyskaliśmy 110
mln złotych na inwestycje w szpitalu, około 50 mln z tej
kwoty przeznaczyliśmy na zakup sprzętu. Planujemy, że
do końca 2024 roku wartość nakładów na modernizację
placówki obejmie kolejne 200 mln – mówi Zbigniew Bajkowski, dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. – Chcę serdecznie
podziękować za przekazanie naszemu szpitalowi nowoczesnego sprzętu. Jednym z wyzwań, przed którymi stajemy, jest remont starego bloku operacyjnego oraz stworzenie nowego. Obecnie praktycznie wszystkie dostępne sale
operacyjne wykorzystujemy w pełnym obłożeniu – dodaje.
Źródło: www.zycieczestochowy.pl
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SKUTECZNY PROSZEK HEMOSTATYCZNY O DZIAŁANIU PRZECIWZROSTOWYM

4Seal – szybka hemostaza
w zasięgu ręki!
Krwawienie śródoperacyjne i zrosty pooperacyjne
Rozwój nowych technik chirurgicznych i permanentne
doskonalenie rutynowych zabiegów wymaga odpowiednich narzędzi. Jednym z wyzwań jest opanowanie krwawienia śródoperacyjnego, które stanowi główny powód
zgonów. Szacuje się, że krwotoki odpowiadają za jedną
trzecią zatrzymań akcji serca i połowę zgonów w trakcie
operacji. Pomimo że dwie trzecie przypadków śmierci
krwotocznej występuje w trakcie zabiegów podjętych
w celu ratowania życia, to jedna trzecia z nich nastąpiła
wskutek planowanych operacji. Zapewnienie hemostazy
podczas zabiegu chirurgicznego ma zasadnicze znaczenie w utrzymaniu podstawowych funkcji fizjologicznych
pacjenta oraz odpowiedniego pola widzenia chirurgowi
operacyjnemu. Podstawową i najbardziej powszechną
techniką tamowania krwawienia jest bezpośredni ucisk,
który nie ma zastosowania w przypadku silnego krwawienia, a może w tym wypadku stanowić jedynie tymczasowe rozwiązanie, gdyż do uzyskania odpowiedniej
hemostazy często niezbędne jest użycie nowoczesnych
narzędzi. Skuteczna hemostaza ma bezpośredni wpływ
na zmniejszenie transfuzji krwi, czasu zabiegu, kosztów
operacji oraz co najważniejsze – zachorowalności i śmiertelności pacjentów.
Kolejnym wyzwaniem ograniczającym rozwój metod
chirurgicznych, a zarazem dość częstym powikłaniem po
wielu zabiegach są zrosty pooperacyjne. Zrosty pooperacyjne prowadzą między innymi do przewlekłych bólów
brzucha, niedrożności jelit i wielu innych ciężkich powikłań, które znacząco obniżają jakość życia pacjentów. Ponadto, stanowią one znaczne obciążenie systemu ochrony
zdrowia i zwiększają obłożenie pracą chirurgów operacyjnych oraz personelu zaangażowanego w opiekę pooperacyjną. Opracowane techniki chirurgiczne oraz niektóre
farmaceutyki okazały się być niewystarczająco skuteczne
w osiągnięciu odpowiedniej profilaktyki przeciw zrostom
pooperacyjnym.
Wychodząc naprzeciw powyższym ograniczeniom,
stworzono skuteczny proszek hemostatyczny 4SEAL® charakteryzujący się dodatkowym profilaktycznym działaniem przeciwzrostowym.
Opis 4SEAL®
Proszek hemostatyczny 4SEAL® stanowią cząstki zmodyfikowanego roślinnego polimeru. Sterylny produkt klasy III dostępny jest w trzech podstawowych wariantach:
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Rys. 1. Proszek hemostatyczny 4Seal®

1g, 3g i 5g. Podwójne opakowanie pozwala na wprowadzenie butelki z aplikatorem w sterylne pole operacji,
a kilkuletnia możliwość przechowywania w temperaturze
pokojowej znacząco ułatwia obieg produktu w klinice.
4SEAL® nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego
ani ludzkiego. Produkt jest natychmiast gotowy do użycia,
nie wymaga specjalistycznego przygotowania czy składania, co jest istotne w sytuacjach trudnych – gdy liczy się
każda sekunda.
Cząstki 4SEAL® stanowią swoiste sita molekularne, które ze względu na wysoką higroskopijność chłoną wodę
z krwi. Dehydratacja krwi w miejscu kontaktu z cząstkami 4SEAL® indukuje koncentrację komórek i białek, przez
co wywołuje naturalny, miejscowy proces krzepnięcia.
W kontakcie z cząsteczkami wody, 4SEAL® tworzy żel pełniący funkcję mechanicznej bariery dla dalszego krwawienia, niezależnie od profilu koagulacyjnego pacjenta.
Wysoka koncentracja czynników krzepnięcia, płytek krwi
i czerwonych krwinek w żelowej masie potęguje kaskadę
krzepnięcia i tworzy zwarte skrzepy krwi.
Skuteczność działania przeciwzrostowego proszku
4SEAL® polega na tworzeniu tymczasowej, żelowej bariery
mechanicznej pomiędzy uszkodzonymi warstwami mezotelialnymi. W praktyce żel wytwarzany jest z proszku przy
użyciu płynu fizjologicznego na dwa sposoby: pozaustro4/2021 – WYROBY MEDYCZNE
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Rys. 3. Metodyka wykorzystania 4SEAL® w działaniu
przeciwzrosotwym
Rys. 2. Metodyka wykorzystania 4SEAL® w działaniu
hemostatycznym

jowo i in situ. Dobierając odpowiednie proporcje proszku
i płynu, uzyskiwany jest żel od różnej lepkości, w zależności
od zastosowania.
Po aplikacji 4SEAL® natychmiast rozpoczyna się enzymatyczny i komórkowy proces degradacji produktu. W zależności od miejsca zastosowania oraz użytej ilości 4SEAL®
ulega wchłonięciu w ciągu kilku dni, co zintegrowane jest
z naturalnym procesem przebudowy tkanek w czasie procesu gojenia.
Przykłady zastosowania
Proszek hemostatyczny 4SEAL® jest przeznaczony do
stosowania w szerokim spektrum zabiegów chirurgicznych, jak również przy urazach jako środek wspomagający
hemostazę, w przypadkach gdy tamowanie krwawienia
z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych za pomocą ucisku, podwiązania i innych środków jest nieskuteczne lub niepraktyczne. Ponadto, produkt z powodzeniem
może być wykorzystany w zapobieganiu zrostom pooperacyjnym.
W przypadku działania hemostatycznego i przeciwzrostowego, 4SEAL® opiera się na sprawdzonej, opisanej wyżej technologii. W literaturze dostępnych jest kilkadziesiąt
publikacji potwierdzających skuteczne jej wykorzystanie
w zabiegach chirurgii otwartej i małoinwazyjnej, między
innymi:
l neurochirurgii,
l kardiochirurgii,
l chirurgii naczyniowej,
l chirurgii ogólnej,
l chirurgii ginekologicznej,
l chirurgii urologicznej,
co również zostało potwierdzone kilkoma badaniami klinicznymi.
Przykładowe schematy użycia 4SEAL®, w zależności od
zastosowania, zostały przedstawione na rysunkach 2 i 3.
Zaletą 4SEAL® jest jego natychmiastowa gotowość do użycia – po wyjęciu z opakowania wystarczy zdjąć nasadkę
z aplikatora, jak i również łatwość użycia.
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań przedklinicznych potwierdzono, że 4SEAL® jest najsilniejszym
i najszybciej działającym proszkiem hemostatycznym na
rynku. Udokumentowana pełna biokompatybilność produktu dodatkowo potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Ponadto, ergonomiczne cechy
4SEAL® stawiają ów produkt jako nowoczesne narzędzie
pierwszej pomocy przy krwawieniach śródoperacyjnych
i w profilaktyce przeciwzrostowej.

Wyłączny dystrybutor 4SEAL® w Polsce
https://www.beryl-med.com/
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Systemy monitorowania
pacjenta
Justyna Wronka, Anna Zubik, Daniel Gąska

Początki telemedycyny mają swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach 60. XX w.
wykorzystano łączność satelitarną w celu uzyskania informacji z baz wojskowych na różnych kontynentach,
a następnie przekazanie ich do ośrodków medycznych w USA. Do największych osiągnięć historii
telemedycyny można zaliczyć zdalną opiekę nad astronautami przebywającymi w kosmosie lub nad
marynarzami znajdującymi się na morzu.

W

spółczesna telemedycyna znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach wiedzy z pogranicza medycyny, informatyki i telekomunikacji.
Ta stosunkowo nowa dziedzina nauki wpływa
na usprawnienie wielu niewygód obecnego systemu lecznictwa zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wprowadza nowe techniki monitoringu, nowe sposoby leczenia na
odległość, ogranicza rolę lekarzy, obniża koszty leczenia,
chociażby przez skrócenie czasu hospitalizacji. Zadnia, którymi się zajmuje obejmują m.in.:
a) telediagnostyka – systemy wspierające diagnozę lekarską i przebieg leczenia;
b) telepomoc – poradnictwo medyczne udzielane na odległość;
c) teleoperacje – zabiegi z zastosowaniem w czasie rzeczywistym, zdalnej pomocy specjalistów;
d) telekonferencje – służące do celów dydaktycznych;
e) telerehabilitacja – działania służące poprawie stanu pacjentów w okresie rekonwalescencji.

Problematyka tego artykułu będzie dotyczyła systemów monitoringu pacjenta, jako jednego z obszaru zastosowań telemedycyny [5].
Ogólna koncepcja systemów monitorowania
Obszar działania telemedycyny skupiający się na zdalnym
monitoringu pacjenta łamie geograficzne bariery, przyspiesza
diagnostykę i umożliwia szybkie reagowanie na niepożądane
zmiany zachodzące w ludzkim organizmie. Monitorowanie
jest szczególnie ważne dla osób starszych, niepełnosprawnych i mających problemy z transportem. Najważniejszą
korzyścią płynąca z użytkowania tego typu systemów jest
możliwość sprawowania stałej domowej opieki medycznej
ukierunkowanej na konkretny przypadek pacjenta bez konieczności fizycznej obecności lekarza lub pielęgniarki.
Możliwości zdalnych systemów monitorowania obejmują m.in.:
– długookresowy nadzór stanu zdrowia przeprowadzany
w warunkach domowych;

Tabela 1. Wymagania dla systemów monitorowania [3]
Wymagania
Ryzyko
zużycie energii
wpływ na długotrwałość urządzenia
duży, nie może dojść do zerwania
zakres transmisji
łączności
szybkość transmisji
możliwie najkrótszy czas
danych
Wymagania
techniczne
środowisko,
transmisja może zostać zakłócona
kompatybilność EM
przez inne źródła pola EM

Wymagania
ekonomiczne

54

Sposób rozwiązania problemu
dłuższe zakresy przenoszonej mocy
i wrażliwsze odbiorniki
szybkości transmisji sprzyja większa moc
protokół transmisji powinien korygować
błędy detekcji; wybór częstotliwości
przenoszenia powinien dopasowywać
się do specyfiki środowiska

ochrona
i bezpieczeństwo
transmisji

dane mogą być zakłócone bądź
przejęte przez osoby trzecie

istnieje potrzeba kodowania danych

rozmiar i koszt

rozmiar urządzenia zbyt duży do
przenoszenia oraz wysoki koszt
urządzeń dla pacjenta

zastosować rozwiązania standardowe
lub gotowe
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE
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– wykrywanie stanów zagrożeń zdrowia i życia w czasie
rzeczywistym, przez kontrolę parametrów życiowych
np. ciśnienia, saturacji, poziomu cukru itp.;
– kontaktowanie się z lekarzem na odległość, przesyłanie
wyników i otrzymywanie zaleceń;
– dokonywanie wstępnej diagnozy i korygowanie leczenia bez konieczności hospitalizacji [3].
Dodatkowo w tabeli 2 przedstawiono wymagania postawione systemom zdalnego monitorowania.
Elementy składowe systemu monitorowania
Każdy system posiada kilka elementów składowych
koniecznych do uzyskania pełnej informacji dotyczącej
danych chorobowych, a także elementy umożliwiające
przesyłanie i przetwarzanie danych zebranych od pacjenta. Ogólny schemat systemu monitorowania jest przedstawiony na rysunku 1.
Wiele firm realizuje systemy monitoringu, używając
wskazanej trzypoziomowej architektury. Rozwiązania
często różnią się szczegółami, posiadają jednak podobny
schemat budowy.
Do elementów składowych należą:
a) Sensory – służą do wychwytywania, rozpoznawania i rejestrowania sygnałów, ogólnie mówiąc do pozyskiwania
danych niezbędnych do funkcjonowania układu. Danymi mogą być parametry określające stan organizmu. Należą do nich m.in. sensory:
– pulsu;
– temperatury;
– stanu serca;

– ciśnienia krwi;
– saturacji – pulsoksymetrii.
Ilość sensorów w tego typu urządzeniach może być bardzo różna, w zależności od ilości pozyskiwanych danych.
Ważną właściwością jest możliwość bezprzewodowej komunikacji i innymi urządzeniami przez wykorzystanie różnych rozwiązań technologicznych. Głównie stosowane
protokoły komunikacyjne to Bluetooth, ZigBee, Wibree.
b) Hub (koncentrator danych) – urządzenie zbierające dane
z sensorów, występuje w postaci komputera lub urządzenia przenośnego, np. telefonu komórkowego wzmacniającego sygnał. Zbierane przez niego dane są wysyłane
automatycznie lub ręcznie do sieci telemedycznej.
c) Sieć telemedyczna – zbiera i archiwizuje informacje
o pacjentach, przestrzegając zasad bezpiecznego przechowywania danych, musi być odpowiednio skalowana,
oraz obsługiwać różne formanty danych i protokołów.
Powinna posiadać również interfejs usprawniający i ułatwiający pracę personelu oraz narzędzia do autoryzacji
danych.
Na rysunku 2 przedstawiono, jakie wymagania sieciowe
są stawiane różnego rodzaju usługom telemedycznym [1].
Istnieje szereg wymagań, jakie są postawione systemom telemedycznym, które wykorzystują usługi sieciowe.
Ważnymi parametrami monitorowanymi przy tych usługach sieciowych są:
– wymagane pasmo transmisji;
– wpływ przerwy transmisji na zagrożenie zdrowia pacjenta;
– wymagany poziom bezpieczeństwa chorych.

Rys. 2. Elementy systemów zdalnego monitorowania
pacjenta [2]

Rys. 1. Architektura systemu monitorowania [1]

Tabela 2. Wymagania sieciowe dotyczące usług telemedycznych [5]
Wymagane
pasmo transmisji

Wpływ przerwy
transmisji na zagrożenie
zdrowia pacjenta

Wymagany poziom
bezpieczeństwa
chorych

Aplikacje wspierające poznawanie chorób
oraz metody leczenia

Małe

Niski

Niski

Aplikacje wspomagające diagnozowanie
i proces leczenia

Średnia

Średni

Średni/Wysoki

Sesje multimedialne online – operacje
i ratownictwo medyczne

Duże

Wysoki

Średni/Wysoki

Biosensory i zdalna opieka pozaszpitalna

Średnie

Średni

Średni

Aplikacje wspierające zdrowy tryb życia

Małe

Nisk

Niski
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Tabela 2 przedstawia, jak kształtują się te własności przy
zastosowaniu ich w różnych obszarach telemedycyny. Są
to bardzo ogólne wnioski, dają jednak obraz całej sytuacji.
Standardy wymiany danych
Do najpowszechniej używanych standardów wymiany
informacji zalicza się:
a) Bluetooth
System radiowy zapewniający bezprzewodowy transfer
danych i dźwięku na odległość max. 100 m z przepływnością 24Mb/s (brutto). Moduły Bluetooth pracują w paśmie
dedykowanym zastosowaniom medycznym o wartości
2,4Ghz. W przypadku transmisji sygnałów z niższą przepływnością stosuje się modulacje z kluczowaniem częstotliwości, natomiast do transmisji sygnałów z wyższą
przepływnością wykorzystuje się modulacje różnicowe
z kluczowaniem fazy. Wyróżnia się trzy klasy nadajników:
– klasa I – o mocy 100 mW, pozwala uzyskać odległość
transmisji nawet do 100 m w terenie otwartym,
– klasa II – o mocy 2,5 mW,
– klasa III – o mocy 1 mW.
Wybór odpowiedniej klasy nadajnika ma decydujące
znaczenie podczas implementacji technologii Bluetooth w
konkretnym urządzeniu biomedycznym [3].
b) ZigBee
Stosunkowo nowy system komunikacji radiowej o interesujących właściwościach. Zasięg przesyłu danych wynosi
75 m. Jego zaletą jest ultra niski pobór mocy, co umożliwia długi czas pracy modułów nadawczo-odbiorczych bez
wymiany baterii. System ZigBee korzysta z następujących
pasm częstotliwości:
– 868 – 870 Mhz w Europie o przepływności 20 kb/s,
– 902 – 928 Mhz w USA i Australii o przepływności 40 kb/s,
– 2,4 – 2,4835 GHz globalnie o przepływności 250 kb/s.
Standard ZigBee jest dedykowany systemom biotelemetrycznym takim jak: zdalny pomiar temperatury pacjentów na oddziałach szpitalnych, nie nadaje się jednak do
transmisji sygnałów próbkowanych z dużą szybkością [1].
c) EDIFACT
Standard przesyłania danych w elektronicznej wymianie
informacji pomiędzy różnymi placówkami służby zdrowia.
Wiadomości przesyłane w tym standardzie są zbudowane
z uporządkowanych segmentów, które rozpoczynają się
identyfikatorem (TAG). Segmenty mogą być pogrupowane, zaś ich pozycja, liczba wystąpień oraz status wystąpienia są ściśle określone. W standardzie EDIFACT nie można
przesyłać obrazów lub sygnałów czynności elektrycznej
komórek pacjenta, w związku z tym służy do przesyłania
wszelkiego rodzaju danych statystycznych oraz administracyjnych [3].
d) HL7
Służy elektronicznej wymianie informacji w systemach
medycznych. Opracowany został w 1987 r. przez organizację o tej samej nazwie. Celem organizacji jest rozwój standardów elektronicznej wymiany informacji klinicznych,
finansowych i administracyjnych między systemami informatycznymi w służbie zdrowia.
Protokoły zdefiniowane w HL7 dotyczą warstwy aplikacyjnej (siódmej) modelu OSI, stąd nazwa standardu. Jest
on systemem służącym do wymiany danych medycznych,
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który definiuje komunikaty na poziomie aplikacji oraz
obejmuje dostęp do danych, pobieranie danych, przesyłanie danych, sterowanie, pobieranie wyników i obserwacji
klinicznych [1].
Przykłady systemów monitorowania pacjentów
Na rynku pojawia się wiele firm oferujących usługi telemedyczne. Poniżej przedstawiono kilka przykładów systemów i rozwiązań przez nie oferowanych.
Platforma e-Care firmy Comarch
Firma stworzyła platformę internetową, której zadaniem
jest: przetwarzanie, przeglądanie i zapisywanie danych
odebranych z urządzeń Comarch PMA i Comarch HMA oraz
przetwarzanie danych przez oprogramowanie Comarch
Centrum e-Care (Cetrum Opieki Zdalnej). Interfejs programu pozwala na szybkie wykrycie nieprawidłowości zdrowotnych występujących u pacjenta i wysłanie ich w postaci
alarmu do wykwalifikowanej służby medycznej, która ma
możliwość zareagowania. Umożliwia bezpośredni kontakt
pacjenta z lekarzem, pokazuje jego lokalizację na mapie.
Dedykowane urządzenia, czyli Comarch PMA i Comarch
HMA oraz oprogramowanie Comarch e-Care Centrum są
integralnymi częściami platformy eCare.
l Comarch HMA (Domowy Asystent Medyczny) jest to
urządzenie do użytku z warunkach domowych. Jego
podstawową funkcją jest współdziałanie z wieloma sensorami zbierającymi dane od pacjentów i przesyłanie
zgromadzonych i ewentualnie przetworzonych wyników na platformę internetową e-Care. Urządzenie typu
tele-hub pozwala na pełną interakcję lekarza z pacjentem przez zdalne konsultacje, rozmowy wideo, alerty
o przyjmowaniu leków czy rejestrację online z możliwością podglądu grafików personelu medycznego.
l Comarch PMA jest Osobistym Asystentem Medycznym
przeznaczonym dla pacjentów przebywających poza
szpitalem. Pozwala na monitorowanie parametrów takich jak EKG oraz rejestrowanie ruchów oddechowych
pacjenta. Posiada moduł 5- lub 10-elektrodowy.
l Comarch Centrum e-Care (Centrum Opieki Zdalnej) – zapisuje, archiwizuje, przetwarza i wysyła dane do specjalistów Platforma Cormach’u oferuje działanie w różnych
dziedzinach medycyny, m.in.:
– kardiologia (tele-holter, EKG, zaburzenia rytmu serca,
rehabilitacja kardiologiczna),

Rys. 3. Schemat budowy i działania systemu [8]
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– ginekologia i położnictwo (monitoring w ciąży, opieka
w połogu),
– pediatria (opieka nad dzieckiem, alergie, choroby wieloukładowe),
– diabetologia (cukrzyca typu 1 i 2),
– pulmonologia (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza),
– geriatria (opieka nad ludźmi starszymi, demencja, choroba Alzheimera),
– psychiatria (psychoterapia, depresja, schizofrenia) [8].
Na rysunku 3 przedstawiono schemat budowy i działania systemu.
Kardiotele – Telemedycyna Polska
Jest to system oferujący nieustanną opiekę kardiologiczną. Platforma składa się z aparatu Kardiotele oraz
z Centrum Monitoringu Kardiologicznego. Pacjent zamawia
aparat przez Internet i staje się użytkownikiem systemu.
W celu wykonania badania:
– pacjent samodzielnie przykleja do ciała jednorazowe
elektrody połączone z niewielkim aparatem EKG;
– następnie dzwoni do Centrum Monitoringu Kardiologicznego, czynnego 24 godziny na dobę, 365 dni w roku;
– po drugiej stronie wita pacjenta konsultant Kardiotele, który prosi go o przesłanie badania, po czym pacjent uruchamia aparat EKG i przykłada go do słuchawki telefonicznej;
– po zarejestrowaniu badania rozmowa przekazywana
jest dyżurującemu lekarzowi, który na ekranie komputera widzi zapis pracy serca pacjenta;
– lekarz, po zapoznaniu się z badaniem EKG, dokładnie
pyta o dolegliwości, doradza i zaleca pacjentowi sposób
dalszego postępowania.
Usługa polega na tym, że jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba, w każdej chwili można wykonać badanie i skonsultować je z lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej. Lekarz, dzięki połączeniu
telefonicznemu, na bieżąco odczytuje zapis badania i informuje pacjenta o wyniku oraz, w razie zagrożenia życia,
pomaga w wezwaniu karetki pogotowia.
Ważne jest jednak to, iż pacjent w każdej chwili, kiedy
tylko poczuje się źle, bez żadnych przeszkód może uzyskać
natychmiastową pomoc, zyskując tym samym komfort
i poczucie bezpieczeństwa. Z usługi Kardiotele korzystają
także pacjenci, którzy nie chcą od razu, gdy tylko odczuwają jakieś dolegliwości, dzwonić po pogotowie ratunkowe, bo boją się niepotrzebnie trafić do szpitala.

Jeśli wynik badania zagraża życiu pacjenta, lekarz wzywa do niego pogotowie ratunkowe, przekazując dyspozytorowi informacje na temat przebiegu choroby, zażywanych leków i aktualnego stanu zdrowia. Lekarze spieszący
do chorego mają już także informację o wyniku badania
EKG, więc pomoc jest znacznie ułatwiona.
Na czas korzystania z usługi pacjent otrzymuje w nieodpłatną dzierżawę aparat EKG, który jest niezbędny do wykonywania badań. Obecnie jest to aparat EKG typu PS1 – aparat
dwuelektrodowy, jednoodprowadzeniowy, z możliwością pozyskania odprowadzeń: I, II, III-kończynowych wg Einthovena
oraz V1Rcal – V6Rcal – w odniesieniu do prawego ramienia.
Z usług Centrum Monitoringu Kardiologicznego mogą
korzystać pacjenci indywidualni, firmy, szpitale oraz placówki medyczne:
– trafiają do niego zapisy wszystkich badań, w ramach
usług świadczonych przez spółkę,
– badania przekazywane są do niego za pośrednictwem
telefonu, sieci GSM lub Internetu,
– dzięki nowoczesnym zastosowaniom telemedycyny dyżurujący lekarz ma możliwość odczytania i zinterpretowania zapisu EKG w czasie rzeczywistym,
– w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji medycznej, lekarz wzywa do badanego pacjenta
karetkę pogotowia [7].
Platforma mediGuard
System telemedyczny MediGuard pozwala samodzielnie wykonywać badania pacjentom przy użyciu niewielkich urządzeń oraz wysyłać je do lekarza w celu analizy
i kontroli stanu zdrowia.
Wykorzystuje współczesne technologie, takie jak Bluetooth, Internet, WiFi czy GPRS, jednocześnie będąc prostym w obsłudze. Posiada niezbędne certyfikaty, patenty
i spełnia wymagania o ochronie danych, a wszystkie informacje przesyłane są i przechowywane w zaszyfrowanych,
bezpiecznych plikach.
Posiada moduł dla przychodni oraz moduł dla pacjenta:
Umożliwia pacjentom:
– Wykonywanie badań i przesyłanie ich wyników za pomocą telefonu komórkowego,
– Podgląd online wyników badań oraz komentarzy lekarza
prowadzącego.
Pozwala lekarzom/przychodniom na:
– Bezpieczną elektroniczną archiwizację danych i badań
swoich pacjentów,
reklama
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–
–
–
–
–

Podgląd historii pacjenta online,
Dostęp do trendów badań,
Korzystanie z prostych narzędzi do analizy badań (EKG),
Konsultowanie badań z innymi lekarzami,
Komunikowanie się z pacjentami.
Firma prowadzi sprzedaż urządzeń telemedycznych,
które mogą współdziałać z systemem, należą do nich:
– SelfCheck ECG – elektrokardiograf EKG,
– Easy2Check – ciśnieniomierz i glukometr w jednym,
– OxyPro – pulsoksymetr,
– Spiro Pro – spirometr,
– Waga Selfcheck Scale.
Swoje usługi mediGuard przeznacza głównie dla pacjentów kardiologicznych, z nadciśnieniem tętniczym,
z chorobami układu oddechowego oraz dla diabetyków [9].
OSOZ – Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
Serwis umożliwia prowadzenie dziennika pomiarów
najważniejszych parametrów zdrowotnych, takich jak: ciśnienie krwi, masa ciała, wzrost, puls i tętno, temperatura
ciała czy poziom cukru. W ramach serwisu istnieje możliwość zdefiniowania harmonogramu prowadzenia pomiarów oraz ustawienia powiadomień przypominających
o konieczności wykonania badania. Wyniki pomiarów są
dostępne w postaci tabeli oraz wykresu i mogą zostać wydrukowane w celu przedstawienia lekarzowi.
Dodatkowo umożliwia opcje zaplanowania wizyty u lekarza specjalisty, czy np. zamówienia leku lub sprawdzenia, czy jest dostępny w danej aptece [10].
Projekt HealthService24
W ramach projektu HealthService24 (HS24) opracowano
szereg rozwiązań wspomagających codzienną praktykę
lekarską oraz poszerzających możliwości osób przewlekle
chorych oraz osób, które do normalnego życia potrzebują
szczególnych warunków.
Celem projektu było umożliwienie lekarzom i pielęgniarkom monitorowania stanu zdrowia pacjentów
cierpiących na choroby chroniczne oraz chorych będących w grupie podwyższonego ryzyka, przebywających
w domu po okresie hospitalizacji, bez konieczności odbywania przez nich wielokrotnych wizyt lekarskich. Twórcy
tego rozwiązania opracowali innowacyjny system mobilnej opieki zdrowotnej, który umożliwia osobom star-
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Rys. 5. Schemat funkcjonowania systemu HealthService24 [4]
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Rys. 4. Schemat działania usługi Kardiotele [7]

szym i przewlekle chorym zachowanie dużej swobody
codziennego życia, podnosi jego jakość oraz redukuje
koszty ponoszone z tytułu świadczonej nad nimi opieki
medycznej. Pacjent będący jednocześnie użytkownikiem
systemu HS24 wyposażony jest w czujniki kontrolujące
szereg czynności życiowych takich jak ciśnienie krwi, aktywność serca, temperatura ciała czy poziom cukru we
krwi, które sterowane są za pomocą palmtopów bądź
telefonów komórkowych. Zgromadzone za pomocą tych
urządzeń dane przekazywane są siecią bezprzewodową do centrów medycznych lub bezpośrednio do lekarza prowadzącego, gdzie następuje ich analiza i ocena.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta z centrum danych natychmiast wysyłany jest SMS alarmowy
bądź do pacjenta wysyłana jest karetka pogotowia. Dzięki
temu kontrolę nad stanem zdrowia pacjenta ma nie tylko
lekarz, ale również sam chory, jak również jego opiekunowie. Schemat funkcjonowania systemu HealthService24
widoczny jest na rysunku 5.
Próby działania systemu HS24 zostały przeprowadzone w okresie od września 2005 roku do lipca 2006 roku
w trzech jednostkach medycznych z udziałem pacjentów
posiadających różne problemy zdrowotne. Pilotażem objęte zostały następujące grupy pacjentów:
– w Holandii – kobiety w ciąży;
– w Hiszpanii – pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;
– na Cyprze – pacjenci mający problemy z sercem.
Testy te wykazały duże znaczenie tych narzędzi zarówno
dla pacjentów, lekarzy, jak i całego personelu medycznego. Pokazały m.in., iż pacjenci, których stan zdrowia monitorowany był za pomocą systemu HS24, znacznie rzadziej
musieli być wzywani do szpitala w przypadkach nagłych.
Ponieważ liczba osób przewlekle chorych w Europie ciągle
wzrasta, użycie systemu zdalnej opieki medycznej HS24
pozwoli na znaczy wzrost oszczędności w wyniku ograniczenia hospitalizacji osób, które nie wymagają intensywnego nadzoru, a także umożliwi kierownictwu szpitali czy
innych jednostek medycznych na bardziej efektywne zarządzanie ich zasobami [4].
Projekt PERFORM
Wieloczujnikowy system, służący do ciągłego monitorowania i oceny funkcji motorycznych osób z zaburzeniami motorycznymi oraz osób z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi.
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Cele medyczne projektu:
a) krótkoterminowe:
– 24h obiektywna ocena stanu pacjenta,
– rozpoznawanie stanu zakończenia działania ostatniej
dawki lekarstwa,
– możliwość dostosowania terapii to przebiegu choroby
charakterystycznego dla danego pacjenta,
– harmonogram przyjmowania lekarstw,
– harmonogram i kompozycja posiłków,
– rozpoznawanie zmian w reakcji pacjenta na terapię,
– natychmiastowy dostęp do ogólnej informacji o pacjencie;
– szybki dostęp do szczegółowych informacji o pacjencie;
b) długoterminowe:
– obiektywna ocena terapii,
– obserwacja postępów symptomów choroby w czasie,
– rozpoznawanie zmian/reakcji pacjenta na zmian ocenę
terapii.
Jest to projekt dedykowany dla pacjentów chorych na
chorobę Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne. Te
schorzenia charakteryzują się zaburzeniami zdolności
ruchowych. Wystąpienia zaburzeń motorycznych oraz
w końcowych stadiach pojawienie się paraliżu i niezdolności wykonywania ruchu.
System pobiera informacje o chodzie (z modułu Gait
i FOG) oraz o ruchu rąk (z modułu Bradykinesia), sprawdzając, czy nie ma w nich zaburzeń. System ma umożliwić
zdalne obserwowanie bieżącego stanu pacjentów oraz
oceny poprawności i efektywności prowadzenia pacjentów oraz oceny poprawności i efektywności indywidualnie
dobranego schematu ich leczenia, a także ewentualnej
jego korekty.
Podsumowanie
Potencjalne problemy:
– Czas realizacji pozytywnych wyników finansowych,
– Wyzwania implementacyjne – konieczne ciągłe wsparcie zarządzających, monitorowanie postępów, szkolenia
i wsparcie dla uczestników, interoperacyjność,
– Warunki prawne – spójne uregulowania prawne (Polska,
UE),
– Dostępność i poziom usług – w oparciu o obecną infrastrukturę (podstawowe usługi telemedycyny, rozszerzenia na nowe obszary e-zdrowia),
– Telemonitoring pacjentów, mimo że wymaga inwestycji,
daje pozytywny bilans dzięki oszczędnościom dla płat-

nika oraz poprawieniu usług i ich dywersyfikacji po stronie świadczącego usługi opieki zdrowotnej [6].
Zdalne, aktywne monitorowanie parametrów zdrowia
pacjenta w czasie rzeczywistym znacznie podnosi jakość
usług medycznych, a tym samym wpływa na komfort
i satysfakcję pacjenta. Stała kontrola wpływa na poziom
zarządzania chorobą i zwiększa świadomość choroby
u pacjenta, co minimalizuje ilość powikłań. Stosowanie
bezprzewodowych systemów monitorowania pacjentów
polepsza proces implementacji leczenia i skupienie na pacjentach, którzy najbardziej potrzebują opieki zdrowotnej.
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PORÓWNANIE DOKŁADNOŚCI REPRODUKCJI BARW DLA WYBRANYCH SYSTEMÓW KALIBRACJI
KOLORYMETRYCZNEJ MONITORÓW LCD

Porównanie dokładności
reprodukcji barw
monitorów LCD – cz. 1
Artur Bal, Andrzej Kordecki, Henryk Palus, Mariusz Frąckiewicz
Dokładne odwzorowanie barw odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach ludzkiej działalności. W przypadku
gdy obrazy są analizowane przez ludzi, kluczowe znaczenie ma prawidłowa reprodukcja barw przez monitory.
Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było obiektywne sprawdzenie wpływu zastosowanego
typu monitora oraz systemu do jego kalibracji na jakość odwzorowania barw. Przeprowadzone badania
wykazały występowanie znacznych różnic w jakości reprodukcji barw w zależności od zastosowanego
zestawu monitor-system kalibracji.
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występujących różnic parametrów poszczególnych, nominalnie identycznych, konfiguracji sprzętowych.
Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zastosowanie systemu zarządzania barwą (Color Management
System, CMS). Obecnie najczęściej stosowanym rodzajem
CMS są tzw. otwarte systemy zarządzania barwą [8]. Takim rodzajem systemu jest m.in. ColorSync wprowadzony przez Apple Inc. oraz ICC Color Management rozwijany
przez Międzynarodowe Konsorcjum Kolorystyczne (International Color Consortium, ICC). Warto zauważyć, że system opracowany przez ICC jest standardem zatwierdzonym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną
w postaci normy ISO 15076-1 [14, 15].
Zastosowanie CMS nie gwarantuje jednak uzyskania
idealnej reprodukcji barw. Wynik działania tego systemu
zależy m.in. od: zastosowanego urządzenia reprodukującego obraz, sposobu, w jaki przeprowadzony został
proces jego kalibracji kolorymetrycznej oraz jakości zastosowanego w tym procesie urządzenia pomiarowego.
Zazwyczaj do kalibracji kolorymetrycznej stosowane są
gotowe, komercyjnie dostępne, systemy. W niniejszej
pracy skupiono się na zagadnieniu obiektywnej oceny
jakości działania wybranych systemów kalibracji kolorymetrycznej monitorów. Jakość kalibracji oceniano na
podstawie dokładności reprodukcji barw przez kilka typów monitorów LCD po ich kalibracji kolorymetrycznej
za pomocą badanych systemów.
Otwarty system zarządzania barwą – zarys podejścia
Z każdym urządzeniem pozyskującym lub reprodukującym obrazy związana jest pewna przestrzeń barw oraz
zakres barw, tzw. gamut, który może być odwzorowany
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becnie informacja obrazowa odgrywa niezwykle ważną rolę i coraz częściej jest ona wykorzystywana jako podstawowe źródło danych
w wielu procesach technicznych, w badaniach
naukowych oraz w diagnostyce medycznej.
Z wykorzystaniem informacji obrazowej, a zwłaszcza
gdy ma być ona analizowana przez ludzi, wiąże się konieczność reprodukcji obrazów [1]. Zazwyczaj w tym celu
stosowane są monitory komputerowe; obecnie zwykle są
to monitory LCD.
W niektórych zastosowaniach krytyczne znaczenie
ma dokładność, z jaką reprodukowane są barwy analizowanych obrazów. Przykłady takich zastosowań to m.in.:
projektowanie wykorzystujące systemy CAD (ComputerAided Design), proces składu publikacji przy zastosowaniu
systemów DTP (DeskTop Publishing) oraz diagnostyka radiologiczna (np. [2–4, 10, 11]). Innymi przykładami zastosowań, w których wymagana jest prawidłowa reprodukcja barw są m.in.: stanowiska wielomonitorowe, przemysł
rozrywkowy, reklama i wystawiennictwo oraz systemy
rozproszone (m.in. [5–7]). Wielość stosowanych konfiguracji sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych
oraz wykorzystywanych programów powoduje, że bez
dodatkowych rozwiązań ta sama barwa – rozumiana jako
zapisana w obrazie uporządkowana trójka składowych
R, G i B w przestrzeni barw RGB – przez różne systemy
będzie wyświetlana inaczej, tzn. będzie wywoływać
u obserwatora inne wrażenia barwne. Co więcej nawet
zastosowanie takiej samej konfiguracji sprzętowej oraz
takiego samego i identycznie skonfigurowanego oprogramowania na poszczególnych stanowiskach nie zapewnia identycznej reprodukcji barw – wynika to z naturalnie
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W rozwiązaniu opracowanym przez ICC cel ten realizowany jest poprzez przypisanie do każdego urządzenia,
zarówno pozyskującego, jak i reprodukującego obrazy,
profilu opisującego zależności zachodzące między położeniem tej samej barwy w PCS i we własnej przestrzeni barw
danego urządzenia. Profil urządzenia wyznaczany jest
w wyniku przeprowadzenia kalibracji kolorymetrycznej.

Rys. 1. Schemat działania otwartego systemu zarządzania
barwą

przez to urządzenie. Zarówno przestrzeń barw, jak i gamut urządzenia zależą od wielu czynników, w tym także
od tak zmiennych jak np. aktualne ustawienia urządzenia.
Ponieważ przestrzenie barw oraz gamuty poszczególnych urządzeń nie są ze sobą zgodne, w celu zapewnienia zgodności odwzorowania barw przez poszczególne
urządzenia, konieczne jest przeliczenie współrzędnych
poszczególnych barw między przestrzeniami barw Pi
związanymi z tymi urządzeniami – zadanie to realizowane jest przez CMS.
W przypadku otwartych systemów zarządzania barwą
do transformacji współrzędnych barw między przestrzeniami Pi wykorzystywana jest pewna wspólna, pośrednia dla wszystkich przeliczeń, przestrzeń barw (Profile
Connection Space, PCS). W rozwiązaniu tym współrzędne
barw określone w przestrzeni Pj są najpierw przeliczane
do PCS, a dopiero potem z PCS przeliczane są do docelowej przestrzeni Pk (rys. 1). Taki sposób realizacji przeliczeń
współrzędnych barw między przestrzeniami Pi jest cechą
wspólną otwartych systemów zarządzania barwą.
To rozwiązanie, pomimo swojego większego skomplikowania w stosunku do realizacji bezpośrednich przeliczeń między przestrzeniami Pi, ma jednak wiele zalet.
Przykładowo dodanie nowego urządzenia do systemu
– co można utożsamiać z dodaniem nowej przestrzeni
Pn – wymaga tylko wyznaczenia transformacji między tą
przestrzenią a PCS. W przypadku systemów niestosujących PCS konieczne jest w takim przypadku wyznaczenie
transformacji między przestrzenią Pn i wszystkimi przestrzeniami Pi stosowanymi do tej pory w danym systemie.
Ponadto każda zmiana parametrów dowolnej przestrzeni
Pj zarejestrowanej w systemie (np. w wyniku zmiany ustawień urządzenia reprezentowanego przez Pj) powoduje konieczność ponownego wyznaczenia transformacji
między Pj a pozostałymi przestrzeniami Pi. W przypadku
wykorzystania PCS taka zmiana Pj wymaga wyznaczenia
tylko jednej transformacji, tzn. między Pj a PCS.
Przestrzeń PCS musi być niezależna od stosowanych
urządzeń, a także nie może ograniczać zakresu przetwarzanych barw. W przypadku rozwiązania proponowanego przez ICC jako PCS może być stosowana np. przestrzeń
CIE XYZ lub CIE Lab. Wszystkie przeliczenia współrzędnych barw między przestrzeniami barw urządzeń odbywają się za pośrednictwem PCS w module zarządzania
barwą (Color Management Module, CMM). Do realizacji
tych przekształceń konieczna jest znajomość zależności
między przestrzenią barw urządzenia a PCS (rys. 1).
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Kalibracja kolorymetryczna monitorów
Proces kalibracji kolorymetrycznej monitorów można
podzielić na następujące trzy etapy:
l adiustacja – to etap, w wyniku którego ustawienia monitora, takie jak np. luminancja, temperatura barwowa
punktu bieli, doprowadzane są do pewnych określonych wartości zależnych od przyjętego celu kalibracji
kolorymetrycznej; etap ten, przez niektórych autorów,
określany jest także terminem kalibracja;
l charakteryzacja – etap, którego celem jest ustalenie
dla przyjętych ustawień monitora relacji między PCS
a własną przestrzenią barw monitora; realizacja tego
zadania polega na pomiarze odpowiednimi przyrządami pomiarowymi sekwencji barw rzeczywiście wyświetlanych przez monitor i porównania ich z wzorcowymi barwami określonymi w PCS;
l profilowanie – wynikiem tego etapu jest utworzenie
pliku z profilem danego monitora; w dużym uproszczeniu, plik ten zawiera informacje wymagane do wyznaczenia poprawek, jakie muszą być wprowadzone,
aby wyświetlane na monitorze barwy były zgodne
z barwami odpowiadającymi im w PCS.
Ze względu na bardzo dużą liczbę możliwych do wyświetlenia barw (przykładowo przy 8-bitowym kodowaniu każdego z kanałów R, G, B możliwe jest uzyskanie
ponad 16,7·106 barw) w praktyce nie jest możliwe przeprowadzenie charakteryzacji monitora dla każdej barwy.
Z tego powodu charakteryzacja przeprowadzana jest dla
pewnej ograniczonej liczby barw (w zależności od implementacji jest to od kilkunastu do ponad tysiąca barw),
a wyniki charakteryzacji dla tych barw są podstawą do
wyznaczenia, np. poprzez interpolację, odpowiedzi monitora dla pozostałych barw.
Niektórzy charakteryzację i profilowanie postrzegają
jako jeden etap. Uzasadnieniem takiego podejścia może
być fakt, że w niektórych programach do kalibracji kolorymetrycznej proces wyznaczania profilu jest realizowany
iteracyjnie, tzn. wykonywanych jest przynajmniej kilka następujących po sobie etapów charakteryzacji i profilowania monitora. W przypadku takiej realizacji tych etapów
wybór barw, dla których w danej iteracji wykonywana jest
charakteryzacja, uzależniony jest od wyników profilowania
uzyskanych w toku wcześniejszych iteracji.
Wyznaczony profil monitora jest ważny tylko dla ustalonych na etapie adiustacji ustawień monitora, a każda
ich zmiana powinna być połączona z wyznaczeniem nowego profilu urządzenia. Typowym przykładem zmiany parametrów jest dostosowanie luminancji ekranu do
zmieniających się warunków oświetleniowych panujących
w otoczeniu monitora wynikających np. z dobowej zmiany natężenia oświetlenia. Nawet jeżeli ustawienia monitora nie są zmieniane to ze względu na następujące wraz
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

MONITORY I MONITOROWANIE PACJENTA
z czasem zmiany jego parametrów, które są wynikiem
naturalnego procesu starzenia się elementów, konieczne jest okresowe przeprowadzanie testów poprawności
wykorzystywanych profili. Gdy wyznaczone w toku takiej
procedury błędy odwzorowania barw są za duże, należy
wyznaczyć nowy profil uwzględniający zaistniałe zmiany.
Dla każdego monitora może zostać wyznaczonych wiele różnych profili odpowiadających różnym potrzebom
wynikającym m.in. z docelowej metody reprodukcji obrazów (np. prezentacja treści w Internecie, soft proofing
w systemach DTP, standard DICOM przy ocenie zdjęć
radiologicznych). Należy zaznaczyć, że dla tych samych
ustawień monitora i tego samego celu kalibracji kolorymetrycznej istnieje możliwość utworzenia wielu profili
monitora. Różnice te mogą wynikać np.: z zastosowania
różnych programów do kalibracji kolorymetrycznej, różnych ustawień samego programu, wykorzystania programowej i/lub sprzętowej korekty barw monitora. Różnice
te przekładają się oczywiście na dokładność, z jaką na
monitorze reprodukowane będą poszczególne barwy.
Dokładność odwzorowania barw uzależniona jest jednak nie tylko od stosowanego profilu, ale także (choć
w mniejszym stopniu) od zastosowanego CMM. Większość
obecnie stosowanych systemów operacyjnych dla komputerów osobistych (Microsoft Windows, Apple OS i wiele
dystrybucji Linuksa) posiada CMM wbudowany w system
operacyjny. Moduł ten zawiera algorytmy odpowiedzialne
za dokonanie korekt barw na podstawie danych zawartych
w profilach. W jednym systemie komputerowym może być
(choć nie jednocześnie) stosowanych wiele CMM dostarczanych np. wraz z systemem operacyjnym lub oprogramowaniem. Stosowanie CMM dotyczy programowej realizacji kalibracji kolorymetrycznej monitora.
Jednak tak jak wcześniej wspomniano, istnieje również
możliwość sprzętowej kalibracji kolorymetrycznej monitora. Rozwiązanie to zapewnia najlepszą dokładność reprodukcji barw, jednak stosowane jest jedynie w wysokiej klasy monitorach przeznaczonych do wykorzystania
w zastosowaniach wymagających bardzo dokładnego
odwzorowania barw.

W dalszej części pracy proces kalibracji kolorymetrycznej monitora będzie traktowany jako jedna całość i dla
skrócenia opisu zamiast terminu kalibracja kolorymetryczna będzie stosowany termin kalibracja.
Cel badań i przyjęte założenia
Tak jak zasygnalizowano to we wprowadzeniu, celem
przedstawionych w niniejszej pracy badań było obiektywne sprawdzenie wpływu zastosowanego rodzaju monitora oraz systemu do jego kalibracji na jakość odwzorowania barw. Takie podejście jest rozszerzeniem zakresu
badań prezentowanych wcześniej w literaturze (np. [9,
12]), w których skupiono się na pomiarze parametrów monitorów w różnych warunkach, jednak bez uwzględnienia
roli kalibracji w procesie kształtowania obrazu wyświetlanego na monitorze. Uwzględnienie wpływu procesu
kalibracji na jakość obrazu wyświetlanego na monitorze zbliża warunki, w jakich prowadzone są pomiary do
warunków, w jakich dokonywana jest ocena monitorów
przez ich użytkowników.
Ocena jakości kalibracji dla każdej badanej pary monitor–system kalibracji polegała na pomiarze kolorymetrem
o dużej dokładności barw reprodukowanych przez monitor po jego kalibracji danym systemem i porównaniu ich
z odpowiadającymi im barwami wzorcowymi. Tego typu
problem, a więc problem wyboru monitora i systemu kalibracji zapewniających wymaganą jakość odwzorowania
barw, jest często spotykany zarówno w zastosowaniach
komercyjnych, jak również w badaniach naukowych.
W artykule założono, że badania powinny odzwierciedlać
warunki pracy (tj. m.in. ustawienia parametrów monitora,
oświetlenie stanowiska pracy), jakie są typowe dla dużej
grupy komercyjnych zastosowań monitorów, takich jak
np.: edycja tekstu, CAD/CAM, projektowanie stron www.
W artykule nie uwzględniono natomiast wymagań występujących w przypadku profesjonalnych prac związanych z obrazem (np.: DTP, tworzenie grafiki, edycja zdjęć,
analiza zdjęć radiologicznych), które wymagają bardzo
specyficznych i często znacznie różniących się od siebie
warunków pracy (np. [10, 16–19]).

Tabela 1. Podstawowe parametry testowanych monitorów
Producent
BenQ
Dell
Model
XL2420T
UltraSharp U2412M
Przekątna ekranu
24” 24” (60.96 cm)
24” (60.96 cm)
1920×1080
1920×1200
Rozdzielczość i format ekranu
16 : 9
16 : 10
Kontrast statyczny monitora*
1000 : 1
1000 :1
Głębia barw monitora*
8-bit/kanał
8-bit/kanał
Rodzaj panelu
TN
e-IPS
AU Optronics
LG Display
Producent i model panelu
M24HW01 V8
LM240WU8- SLA2
Podświetlenie panelu
W-LED
W-LED
6-bit +
6-bit +
Głębia barw panelu‡
+ H-FRC
+ A-FRC
93,6%
95%
Pokrycie gamutu sRGB i AdobeRGB† ‡
72,4%
74%

Dell

NEC

UltraSharp U2410

SpectraView 241

24” (61.1 cm)
1920×1200
16 : 10

1920×1200
16 : 10

1000: 1

1000 : 1

10-bit/kanał

10-bit/kanał

H-IPS

H-IPS

LG Display
LG Display
LM240WU8- SLA2 LM240WU4-SLB1
CCFL

CCFL

8-bit +
+ A-FRC

8-bit +
+ Hi-FRC

100%
98,1%

100%
98,1%
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* Wartość deklarowana przez producenta monitora; † Na podstawie serwisu www.prad.de; ‡ Na podstawie serwisu www.tftcentral.co.uk.
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Tabela 2. Podstawowe dane badanych systemów kalibracji
System
Producent
Datacolor
Model
Spyder4ELITE
Urządzenie pomiarowe
kolorymetr
Rodzaj urządzenia pomiarowego (kalibratora)
7-kanałowy
Uwagi

—

Producent
Nazwa
Wersja

Oprogramowanie
Datacolor
Spyder4ELITE
4.5.0

X-Rite
i1 Display Pro

i1Photo Pro 2

kolorymetr

spektroradiometr

—

w zestawie certyfikat
kalibracji przyrządu
X-Rite
i1 Profiler
1.5.6

Rys. 2. Urządzenia pomiarowe wykorzystane do kalibracji
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W celu jak najlepszego przybliżenia warunków badań
do warunków spotykanych w praktyce do badań wykorzystano cztery monitory różniące się parametrami i należące do różnych klas sprzętu, tj.: dobrej klasy monitor
do zastosowań domowych z matrycą TN (Benq XL2420T),
monitor do pracy biurowej z tańszym rodzajem matrycy
IPS (Dell UltraSharp U2412M), monitor do pracy biurowej
z matrycą IPS (Dell UltraSharp U2410) oraz wysokiej klasy monitor do prac graficznych z matrycą IPS (NEC SpectraView 241). Zestawienie wybranych parametrów tych
monitorów zawiera tabela 1. Została ona opracowana na
podstawie danych udostępnionych przez producentów
monitorów oraz na podstawie specjalistycznych serwisów internetowych Prad (www.prad.de) i TFT Central
(www.tftcentral.co.uk).
Istotne znaczenie dla poprawności uzyskanych wyników i sformułowanych na ich podstawie wniosków mają
założenia dotyczące warunków pomiarów. Ze względu
na to, że badane monitory mają różne zakresy barw możliwych do odwzorowania (gamut) zdecydowano, że pomiary dotyczyć będą oceny jakości odwzorowania barw
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Tabela 3. Zastosowane ustawienia testowanych systemów kalibracji; zachowano oryginalne nazwy ustawień programów
Datacolor Spyder4ELITE
X-Rite i1 Display Pro X-Rite i1Photo Pro 2
Ustawienia dotyczące profilu i jego utworzenia
—
Luminancja czerni
0 cd/m2
120 cd/m2
Luminancja bieli
120 cd/m2
Wymagany współczynnik kontrastu
—
natywny
Punkt bieli
6500 K
iluminant CIE D65
Współczynnik γ
2.2
2.2
Liczba barw testowych
—
462
Inne ustawienia zależne od
Ambient Light Compensation – nie;
Flare Correct – nie
programu
Gray Balance Calibration – tak
Ambient Light Smart Control – nie
Typ profilu
macierzowy nie może być zmieniony
tablicowy
Wersja profilu ICC
4
4
Metoda adaptacji chromatycznej
Bradforda
Bradforda
Automatic Display Control
—
tak, z odpowiednimi monitorami
Ustawiania związane z kalibrowanym monitorem
BenQ XL2420T Dell Ultrasharp
brak możliwości
Normal gamut White LED
White LED
U2412M
wyboru ze względu
na rodzaj urządzenia
Dell Ultrasharp U2410 NEC
Wide Gamut Fluorescent (CCFL)
Wide Gamut CCFL
pomiarowego
Spectraview 241
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w ramach przestrzeni sRGB (IEC 61966-2-1). W przypadku
monitorów przestrzeń ta jest podstawową przestrzenią
barw, jaką powinny odwzorować monitory stosowane
do prac graficznych. Ponadto zgodnie z decyzją World
Wide Web Consortium (W3C) jest to też standardowa
przestrzeń barw stosowana do opisu barw na stronach
internetowych. Przestrzeń sRGB jest również domyślną
przestrzenią barw stosowaną w systemie operacyjnym
Microsoft Windows. Te właśnie przyczyny powodują, że
prawidłowe odwzorowanie barw z przestrzeni sRGB jest
minimalnym wymaganiem odnośnie reprodukcji barw,
jakie musi spełnić monitor stosowany do, nawet podstawowych, prac graficznych.
Konsekwencją wyboru przestrzeni sRGB jest wybór
punktu bieli monitora jako punktu o temperaturze barwowej Tb = 6500 K, co odpowiada współrzędnym położenia
punktu chromatyczności x = 0,3127 i y = 0,3290 w przestrzeni CIE xyY. Warto zaznaczyć, że jest to typowa wartość
punktu bieli zalecana do wielu zastosowań, w tym także
do profesjonalnych prac graficznych. Zgodnie ze standardem przestrzeni sRGB luminancja barwy białej powinna
być równa 80 cd/m2, jednak taka wartość luminancji jest
za niska w przypadku, gdy monitor jest elementem typowego stanowiska pracy oświetlonego światłem dziennym.
Z tego względu na potrzeby badań zdecydowano się, że
luminancja barwy białej zostanie ustalona na 120 cd/m2.
Wybór takiej wartości luminancji wynika z faktu, że jest to
największa docelowa wartość luminancji monitora, jaka
podawana jest w zaleceniach i normach dotyczących kalibracji monitorów eksploatowanych w warunkach zbliżonych do warunków przyjętych w niniejszej pracy.
Do kalibracji monitorów wykorzystano trzy komercyjnie dostępne zestawy do kalibracji kolorymetrycznej
w postaci urządzenia pomiarowego, tzw. kalibratora (rys.
2) wraz z oprogramowaniem do kalibracji – podstawowe
dane zastosowanych zestawów przedstawiono w tabeli 2.
Jak to już wcześniej zaznaczono, utworzony profil
monitora zależy w znacznym stopniu od ustawień wybranych w programie do kalibracji. Ustawienia te mogą
różnić się w zależności od tego, jaki monitor jest w danym przypadku kalibrowany – wynika to m.in. z różnych
typów podświetleń matryc poszczególnych monitorów
oraz ich różnych gamutów. Ze względu na wielość możliwych ustawień, zdecydowano się na taki ich dobór, aby
dla każdego testowanego zestawu uzyskać najlepszy wynik kalibracji każdego z monitorów. Typowe ustawienie
obejmowało wybór: rodzaju monitora, punktu bieli (Tb =
6500 K, x = 0,3127 i y = 0,3290), luminancji barwy białej
(120 cd/m2), luminancji barwy czarnej (wybierano minimalną luminancję czerni monitora), współczynnika γ =
2,2, typu profilu (jeżeli było to możliwe wybierano profile
wykorzystujące LUT) oraz liczby barw, na podstawie których tworzony był profil (wybierano zawsze największą
dostępną w danym programie liczbę barw). Aby uniknąć
ewentualnych zakłóceń, dla wszystkich kalibracji wyłączona została funkcja adaptacji profilu do zmieniających
się warunków oświetleniowych w otoczeniu monitora.
Pomimo tego, że monitor firmy NEC pozwala na jego kalibrację sprzętową, w badaniach ograniczono się jedynie
do kalibracji programowej, ponieważ żaden z systemów
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do kalibracji nie oferował opcji kalibracji sprzętowej.
W tabeli 3 przedstawiono ustawienia, jakie zostały zastosowane podczas badań.
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Koncepcja tekstronicznego
systemu do pomiarów
funkcji życiowych małych dzieci
Adam Jakubas, Ewa Łada-Tondyra, Marcjan Nowak,
Monika Margol, Agnieszka Lipińska-Opałka
Artykuł przedstawia koncepcję tekstronicznego systemu do monitorowania funkcji życiowych małych
dzieci, takich jak częstotliwość rytmu oddechowego i temperatura ciała. Opracowanie inteligentnego
ubranka dziecięcego z zastosowaniem zintegrowanych z odzieżą czujników oraz nowoczesnych metod
przetwarzania i transmisji danych pozwoli na zdalne monitorowanie stanu zdrowia małych dzieci, zarówno
w warunkach domowych, jak i szpitalnych. Ponadto, modułowa konstrukcja układu zapewni łatwość obsługi
i umiarkowane koszty produkcji poszczególnych elementów.

Projekt i obecny stan wiedzy
Koncepcja tekstronicznego systemu monitorującego
parametry życiowe małych dzieci obejmuje wygodną bieliznę inteligentną codziennego użytku, układ sterujący,
stację bazową z modułem komunikacyjnym oraz aplikację
dla urządzeń mobilnych (rys.1).
Aktualnie, najczęściej stosowane w odzieży inteligentnej metody pomiarów temperatury wykorzystują konwencjonalne czujniki takie jak termoelementy, termistory oraz
czujniki półprzewodnikowe [1]. Wynika to z ich niewielkich
rozmiarów oraz wymogów dokładności pomiarów. Klasyczne czujniki temperatury umieszczone na powierzchni
odzieży lub w obszarze międzywarstwowym mogą jednak
4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

powodować znaczny dyskomfort dla użytkownika oraz
podrażnienia skóry z powodu ich zbyt dużej sztywności.
Aby wyeliminować tę wadę, czujnik temperatury powinien
być maksymalnie wkomponowany w strukturę odzieży.
Wstępny przegląd literatury naukowej oraz zgłoszeń patentowych wskazuje, że istnieją możliwości techniczne
do budowy i zastosowania termopar w postaci włókien
tekstylnych [2, 3, 4] lub elektrod napylanych bezpośrednio na materiale [5, 6]. W takich przypadkach do pomiaru
siły termoelektrycznej mogą być wykorzystane np. włókna metalowe, węglowe, polimerowe oraz ich hybrydy [7].
Praktyczne zastosowanie elastycznych czujników temperatury można odnaleźć, m.in. w następujących projektach badawczych: projekt Proetex [8], Wealthy [9], projekt
„STRAŻAK” [10].
Pomiar temperatury, w przypadku małych dzieci, stanowi problem nie tylko medyczny. Trudności z utrzymaniem
dziecka w bezruchu i związana z tym niedokładność po-

Rys. 1. Uproszczony schemat działania Systemu BabyTex
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iniaturyzacja elektroniki oraz opracowanie nowych materiałów tekstronicznych pozwalają na
integrację odzieży codziennego użytku z sensorami monitorującymi funkcje życiowe człowieka. Zastosowanie czujników do pomiarów, m.in. tętna
krwi, częstości oddechu, temperatury, EKG itd., umożliwia
wczesne wykrycie anomalii będących zagrożeniem dla
zdrowia i życia. Ma to wyjątkowe znaczenie w przypadku
małych dzieci. Rodzice niejednokrotnie przeżywają stres
związany ze stanem zdrowia swoich dzieci. Wiąże się to
często z nocnym czuwaniem, nasłuchiwaniem rytmu oddechowego i próbami określenia prawidłowej temperatury ciała malucha.
Rozwiązaniem jest kontrola dwóch parametrów w ramach jednego systemu monitorującego, mianowicie: temperatury ciała oraz częstości rytmu oddechowego poprzez
wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii,
opartych o elastyczne czujniki tekstroniczne, do pomiaru
i monitorowania temperatury ciała.
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miaru skutecznie uniemożliwiają dokonanie prawidłowego badania w warunkach domowych. Dodatkowo skokowe zmiany temperatury w dobowym cyklu wskazują na
potrzebę stałego monitoringu ciepłoty ciała dziecka.
Temperatura ciała zdrowego niemowlaka nie jest stała,
waha się w przedziale 1 stopnia, od 36,6 do 37,5ºC. Jest to
spowodowane niedojrzałością układu termoregulacji oraz
zmienną aktywnością hormonów w ciągu doby. Natomiast
przedłużająca się wysoka gorączka (powyżej 38 ºC) zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen, wodę i energię,
prowadzi do odwodnienia i wyczerpania oraz hamuje reakcje odpornościowe [11].
Drugim parametrem istotnym z punktu widzenia
odpowiedniej diagnostyki stanu zdrowia dziecka jest
monitoring oddechu dziecka, obejmujący wykluczenie
sennego bezdechu. Z medycznego punktu widzenia bezdech, czyli chwilowe zatrzymanie oddechu, jest jedną
z głównych przyczyn SIDS, czyli zespołu nagłej śmierci niemowląt [12]. Może nastąpić z różnych powodów,
przede wszystkim wynika z niedojrzałości układu oddechowego, może pojawić się również podczas infekcji.
Ciągłe czuwanie przy dziecku jest metodą nieskuteczną,
ale przede wszystkim niepraktyczną. Znacznie bardziej
funkcjonalnym sposobem jest aparatura, która umożliwi
monitorowanie oddechu dziecka.
W interesującym nas ujęciu technologii ubieralnej, obecnie stosowane w odzieży inteligentnej czujniki oddechu
bazują na pomiarach rezystancji, efekcie piezoelektrycznym lub w oparciu o włókna światłowodowe [1]. Zazwyczaj
sensor pomiarowy wkomponowany jest w odzież lub ma
postać opaski umieszczonej na klatce piersiowej [13].
Zintegrowanie wspomnianego wcześniej pomiaru
temperatury wraz z monitorem oddechu pozwoli na
kompleksowy monitoring stanu zdrowia niemowląt i małych dzieci.

Stworzenie systemu umożliwiającego monitorowanie
odpowiednich parametrów, uwzględniającego zarówno
kontrolę oddechu, jak również dobowy pomiar temperatury, umożliwi nadzorowanie stanu zdrowia małych
dzieci w warunkach domowych. Istotne jest, aby taki
system był dostosowany do potrzeb i wymagań niemowląt. Zastosowanie technologii tekstylnej z zintegrowanym systemem pomiarowym pozwoli na połączenie
czujników biometrycznych z odzieżą codziennego użytku. W przypadku małych dzieci należy dodatkowo zadbać o stopień wygody, odpowiednią swobodę ruchu.
Technicznie wiąże się to z zapewnieniem elastyczności
materiału/czujników oraz niezawodności pomiaru. Rozmieszczenie i liczba czujników muszą zapewnić odpowiednią dokładność i powtarzalność. Ponadto bardzo
istotne jest zapewnienie odporności czujników na różnego typu narażenia użytkowe oraz atmosferyczne, czyli np. wilgoć, zginanie, środki chemiczne, temperaturę
prania bielizny, pot.
Wstępne pomiary
Pomiary zostały przeprowadzone w celu weryfikacji
stworzonego czujnika tekstylnego (rys. 2) i oceny rytmu
oddechowego trzymiesięcznego niemowlęcia. Prototyp
bielizny dziecięcej został wyposażony w czujniki wykona-

Rys. 3. Ubranko dziecięce wyposażone w czujniki i układ
elektroniczny. A1- ubranko, A2 - elektroniczny układ
sterujący, A3 - czujniki rytmu oddechowego, A4 - czujniki
temperatury, A5 - tekstylne linie sygnałowe i zasilające

Rys. 2. Fragment ubranka dziecięcego. Prototyp pasa do
pomiaru rytmu oddechowego z zintegrowanymi czujnikami
tekstylnymi
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Rys. 4. Ilość zarejestrowanych wdechów
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Rys. 5.
Pomiar rytmu
oddechowego w dwóch
przedziałach
5-minutowych

Rys. 6.
Pomiar rytmu
oddechowego w okresie
1 minuty

Rys. 9. Wyznaczanie obszarów o zbliżonej temperaturze
– dziecko 3 miesiące a) tolerancja 10%, b) tolerancja 20%,
c) tolerancja 30%

ne z włókien elektroprzewodzących (rys. 2–3). Względny
pomiar zmian rezystancji czujnika został przeprowadzony
dla dwóch okresów pięciominutowych, co zostało przedstawione na rysunku 5.
Skokowe zmiany rezystancji, które można zaobserwować na rysunku 5 wynikają z dodatkowej aktywności
dziecka – ruchów nie związanych z czynnością oddechową. Natomiast regularne zmiany to cykliczne ruchy przepony, czyli skoki obrazujące oddychanie.
W celu lepszego zobrazowania regularności wdechów
został przedstawiony wykres dla skróconego czasu po4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

Rys. 8. Rozkład temperatury ciała małego dziecka
- dziecko w wieku 12 miesięcy

Rys. 10. Wyznaczanie obszarów o zbliżonej temperaturze
– dziecko 12 miesięcy a) tolerancja 10%, b) tolerancja 20%,
c) tolerancja 30%

miaru – 1 minuty (rys. 6). Dodatkowo na rysunku 4 przedstawiono wykres obrazujący ilość lokalnych maksimum
w poszczególnych minutach, które odpowiadają liczbie
oddechów dziecka. Uzyskane pomiary, 29–38 wdechów,
odpowiadają danym medycznym, tj. 30+/-8 wdechom na
minutę.
Wszystkie elementy elektroniczne oraz czujnik rytmu
oddechowego zostały połączone za pomocą tekstylnych
linii zasilających i sygnałowych zbudowanych w oparciu
o nici elektroprzewodzące.
Wstępna analiza termograficzna, pokazana na rysunkach 7–10, umożliwiła dobór optymalnego umiejscowienia czujników temperatury. Na potrzeby eksperymentu
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Rys. 7. Rozkład temperatury ciała niemowlaka
- dziecko w wieku 3 miesięcy
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Rys. 11. Pomiar temperatury ciała dziecka za pomocą
czujnika cyfrowego i analogowego

wykorzystano dwa typy czujników temperatury: analogowego i cyfrowego. Analogowy czujnik temperatury
MCP9700 charakteryzuje się małymi wymiarami oraz liniową zmianą napięcia wyjściowego proporcjonalnie do
zmiany temperatury (10mV/°C) oraz bardzo niskim poborem prądu (12μA) [14].Drugi z czujników wykorzystywał
układ TMP006 [15].
Jest to czujnik temperatury, ale działający na odległość
- aby zmierzyć temperaturę korzysta z promieniowania
IR wydzielanego przez badany obiekt. Do komunikacji
z układem sterującym wykorzystany został interfejs I2C.
Na rysunkach 11 przedstawiono pomiary temperatury ciała dziecka wykonane dwoma czujnikami zintegrowanymi
w odzieży w 20 sekundowym przedziale czasu.
W zależności od użytego czujnika temperatury napotkano odmienne problemy. W przypadku czujnika analogowego spadek napięcia na linii sygnałowej, spowodowany
np. zmianą rezystancji linii pod pływem ruchów dziecka,
przekłada się na dokładność pomiaru. Natomiast w przypadku czujnika cyfrowego problemem są zakłócenia spowodowane elektryzacją odzieży.
Zastosowanie odpowiedniej obróbki danych takich jak
uśrednianie wartości próbkowanych i filtrowanie zakłóceń
znacznie lepiej sprawdza się w przypadku czujnika cyfrowego.
Podsumowanie
Badania wstępne wykazały funkcjonalność prototypu
bielizny niemowlęcej. Jest to przesłanka do kontynuowania badań i prac nad rozwojem zaproponowanego systemu.
Długofalowym efektem zastosowania wynalazku
w warunkach klinicznych będzie możliwość prowadzenia,
badań statystycznych, pozwalających na skonstruowanie
realistycznego modelu zachowań oddechowych małego
dziecka oraz dobowych zmian ciepłoty jego ciała.
Korzystnym skutkiem stosowania wynalazku będzie
wczesne wykrycie anomalii będących zagrożeniem dla
zdrowia i życia małych dzieci, zwłaszcza zespołu nagłej
śmierci niemowląt – SIDS, spowodowanej zatrzymaniem
rytmu oddechowego oraz nagłego wystąpienia nadmiernej gorączki lub ochłodzenia organizmu. System umożliwi także wykrycie zaburzeń oddechowych wywołanych
astmą.
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Artykuł został opublikowany w czasopiśmie
„Przegląd Elektrotechniczny”, R. 91 NR 12/2015. S. 121–124.
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Skorzystaj z nowej oferty
JCI dla branży wyrobów
medycznych
Od 26 maja 2021 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (#MDR). Nowe Rozporządzenie MDR zastąpiło
dotychczasowe dyrektywy unijne dotyczące wyrobów medycznych. Ich celem jest ustandaryzowanie norm
jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych będących w obrocie na rynku krajów Unii Europejskiej.

Z

godnie z rozporządzeniem niektóre wyroby medyczne klasy I stracą swój status i pomimo okresu
przejściowego (do maja 2024 r.) ostatecznie będą
musiały być zakwalifikowane do wyższej klasy (IIa).
To powoduje, że nowe produkty będą musiały przechodzić dodatkowe badania biologiczne i chemiczne (zgodnie
z normą ISO 10993). Wdrożenie wyrobów medycznych
klasy IIa będzie w niektórych przypadkach musiało być
dokonane przy współudziale jednostek notyfikowanych.
Właśnie dlatego po roku wytężonej pracy Jagiellońskie
Centrum Innowacji wdrożyło i certyfikowało system zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 13485, pozwalający na projektowanie, badanie i wytwarzanie wyrobów
medycznych nieaktywnych do podania na skórę i błony
śluzowe w postaci stałej, płynnej i półpłynnej zgodnie
z najnowszymi wytycznymi Rozporządzenia MDR.
Projektowanie, dokumentacja i produkcja
wyrobów medycznych
Dzięki naszemu doświadczeniu i wykwalifikowanemu
personelowi oferujemy kompleksową obsługę, która może
rozpocząć się na wczesnym etapie projektowania wyrobów
medycznych klasy I i IIa. W pierwszej kolejności oferujemy
ocenę propozycji składu, drogi podania czy przeznaczenia
wyrobu medycznego. Doradzamy także w ustaleniu jego
prawidłowej klasyfikacji. Opracowujemy dokumentację
techniczną wraz z oceną kliniczną i przeprowadzamy ocenę
zgodności wyrobu medycznego. Jagiellońskie Centrum Innowacji wyposażone jest w nowoczesną linię do produkcji
kontraktowej dzięki czemu możemy zaoferować także wytworzenie Państwa produktu. Bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu oraz w zgodzie z obowiązującym
prawem, zapewniamy wsparcie w procesie produkcyjnym,
zaczynając od partii próbnej, poprzez produkcję wyrobu
medycznego oraz jego konfekcję w opakowania jednostkowe, zbiorcze i paletyzację. Warto podkreślić, że posiadamy
dwa mieszalniki homogenizujące o pojemności roboczej
100 i 600 litrów, pozwalające na produkcję szarż odpowiednio o wielkości 30–100 litrów i 200–600 litrów. Możemy więc
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zapewnić Państwu produkcję zarówno niewielkich, jaki i dużych partii. Nad całym procesem produkcyjnym czuwa nasze własne Laboratorium Kontroli Jakości. Pomagamy także
w przeprowadzeniu certyfikacji z udziałem lub bez udziału
jednostki notyfikowanej (w zależności od Państwa wymogów) oraz w rejestracji gotowego produktu.
Badania wyrobów medycznych
Jagiellońskie Centrum Innowacji posiada 5 doskonale
wyposażonych laboratoriów, zarówno o profilu biologicznym, jak i chemicznym. W trzech spośród nich świadczymy usługi badawcze na zlecenie klientów w zakresie analiz
biologicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych
wyrobów medycznych. Zgodnie z nowymi przepisami
oferujemy Państwu badanie drażliwości/drażnienia skóry
in vitro za pomocą modelu rekonstruowanego naskórka
ludzkiego (RHE) wg ISO 10993-23. Należy podkreślić, że
metoda ta jest etyczną alternatywą do badań na zwierzętach (zgodnie z zasadą 3R). Wśród badań fizykochemicznych oferujemy analizy substancji wymywanych i ekstrahowanych, spektroskopię FTIR i UV/VIS. Natomiast badania
czystości mikrobiologicznej i testy konserwacji wykonujemy zgodnie z wytycznymi Farmakopei X.
Mamy nadzieję, że Jagiellońskie Centrum Innowacji dzięki wszystkim podjętym działaniom i ofercie, którą przygotowaliśmy, będzie dla Państwa wsparciem i partnerem
w procesie tworzenia lub umacniania pozycji lidera wyrobów
medycznych na rynku polskim. Pamiętamy także, że na końcu
naszych wspólnych starań znajduje się pacjent/człowiek, który dzięki naszej pracy będzie mógł korzystać z bezpiecznych
i innowacyjnych wyrobów medycznych o potwierdzonej jakości. Bardzo ważne jest, że dzięki wprowadzonym właśnie
zmianom prawnym każdy z nas będzie mógł sprawdzić konkretny wyrób medyczny w kompleksowej bazie danych UE na
temat wyrobów medycznych (EUDAMED).
Źródło: lifescience.pl
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Przeprowadzamy badania,
ocenę zgodności i certyfikujemy
wyroby medyczne
Ośrodek OBAC przeprowadza badania oraz ocenę zgodności z normami zharmonizowanymi z wymaganiami
nr: MDR 2017/745 w sprawie dokonywania oceny zgodności wyrobów medycznych.

W

yroby medyczne wprowadzane po raz pierwszy do obrotu muszą przejść procedurę oceny zgodności, która potwierdzi, że spełniają
wszystkie odnoszące się do nich wymagania
zasadnicze. Procedura jest przeprowadzana w zależności od
klasy wyrobu medycznego wskazującej ryzyko jego użycia.
Certyfikat wyrobów medycznych OBAC jest niezależnym
potwierdzeniem strony trzeciej, że wyrób medyczny spełnia
odnoszące się do niego wymagania zasadnicze dyrektywy,
a także potwierdza deklarację zgodności wytwórcy.
Usługi OBAC w branży medycznej:
l ocena dokumentacji technicznej urządzeń medycznych;
l badania bezpieczeństwa wyrobu: mechaniczne, elektryczne, środowiskowe, funkcjonalne;
l badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC;
l certyfikacja wyrobów medycznych;
l certyfikacja systemu zarządzania wg wymagań PN EN 1
3485:2016-04.
Ośrodek OBAC posiada własne akredytowane laboratorium badawcze LABOREx, które wykonuje wymagane
badania atestacyjne wyrobów, potrzebne do uzyskania
certyfikatu zgodności OBAC. Poświadcza on spełnienie
przez wyrób wymagań norm krajowych, międzynarodowych oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Dysponujemy
przenośną wzorcowaną aparaturą pomiarowo-badawczą oraz zespołem inżynierów posiadających wieloletnie
doświadczenie w dziedzinie pomiarów „in situ”, zapewniamy przeprowadzenie badania w stosunkowo szybkim
czasie.
Badania atestacyjne wyrobów to obiektywna i profesjonalna analiza, która wykluczy wszelkie potencjalne zagrożenia oraz błędy, począwszy od projektowania, produkcji,
aż do procesu użytkowania produktu.
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest potwierdzenie bezpieczeństwa jakości produktu czy usługi –
firma OBAC oferuje badania kontrolne wyrobów w Polsce,
które pozwalają zwiększyć zaufanie konsumentów do państwa firmy i oferty. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie,
potwierdzone zaufaniem, którym darzy nas liczne grono
klientów, sprawia, że doskonale zdajemy sobie sprawę, jak
ważne jest indywidualne podejście do każdego procesu ba4/2021 – WYROBY MEDYCZNE

dawczego. Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że
nasze działania są zróżnicowane i kompetentne, a ich gwarancją jest satysfakcja z naszych usług. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nas spoczywa – dlatego
przeprowadzone przez nas badania kontrolne wyrobów są
restrykcyjne i zapewniają najwyższy stopień zaufania.
Źródło: obac.com.pl
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Czy wszystkie wyroby
medyczne muszą mieć
certyfikat?

Czy wszystkie wyroby medyczne muszą mieć certyfikat? Temat certyfikacji wyrobów medycznych regularnie
pojawia się w zapytaniach naszych klientów.

A

by odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule,
należy odnieść się do regulacji prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych. Ustawa o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (z późn. zm.)
jednoznacznie stanowi, które wyroby muszą być poddane
obowiązkowej ocenie zgodności przez wytwórcę lub jego
autoryzowanego przedstawiciela pod nadzorem jednostki
notyfikowanej, czyli jednostki certyfikującej. Ocena ta kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego spełnienie
wymagań zasadniczych przez dany wyrób medyczny. Procedura ta dotyczy, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 Ustawy,
następujących klas wyrobów medycznych:
1) wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową;
2) wyrobów medycznych klasy I sterylnych;
3) wyrobów medycznych klasy IIa;
4) wyrobów medycznych klasy IIb;
5) wyrobów medycznych klasy III;
6) aktywnych wyrobów medycznych do implantacji;
7) wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z wykazu A;
8) wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z wykazu B;
9) wyrobów do samokontroli.
Innymi słowy samodzielnej ocenie zgodności bez udziału jednostki notyfikowanej podlegają wyroby medyczne
klasy I, dlatego też w przypadku tej klasy wyrobów nie mówimy o ich certyfikowaniu, a jedynie wystawieniu deklaracji zgodności przez wytwórcę.
Czy wszystkie wyroby medyczne muszą mieć
certyfikat?
Co to są zatem wyroby medyczne klasy I i czy wszystkie
wyroby medyczne muszą mieć certyfikat?
Wytwórca wyrobu medycznego decyduje o jego kwalifikacji. Im wyższa klasa wyrobu, tym bardziej restrykcyjna
procedura oceny zgodności. W przypadku wyrobów medycznych klasy I mamy do czynienia z wyrobami o relatywnie najmniejszym ryzyku użytkowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
wyroby klasy I w regule 1 są to wyroby nieinwazyjne, które
nie podlegają żadnej z pozostałych reguł – a jest ich 18.
Dla uproszczenia przykładowymi wyrobami medycznymi
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klasy I są np. kołnierze ortopedyczne, rękawice do badań,
maseczki chirurgiczne, ręczne wózki inwalidzkie, balkoniki lub kule. To właśnie dla tej grupy wyrobów nie stosuje
się certyfikacji realizowanej przez jednostki notyfikowane.
Niemniej w przekazie medialnym często spotyka się określenie certyfikacji maseczek medycznych.
W gąszczu regulacji prawnych dotyczących wyrobów
medycznych tak ważne jest posiadanie wiedzy i wiarygodnego partnera. Dlatego też zespół ekspertów CeCert
oferuje usługi z zakresu oceny dokumentacji dostarczonej
przez wytwórców wyrobów medycznych, w tym klasy I.
Zapraszamy do współpracy.
Źródło: cecert.pl
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Targi SALMED promują
polski medtech
Na to wydarzenie przyszło czekać branży medycznej blisko cztery lata. Pandemia spowodowała zmiany
w kalendarzu najważniejszych spotkań sektora ochrony zdrowia. Jednak już 23–25 marca 2022 serce
medycyny kolejny raz będzie biło w Poznaniu, gdzie rozpoczną się Międzynarodowe Targi Sprzętu
i Wyposażenia Medycznego SALMED.

S

przedaż polskich wyrobów i sprzętu medycznego
na rynkach zagranicznych stale rośnie – eksport
podwoił się w okresie 5 lat, osiągając w 2019 r. prawie 2,5 mld euro. Warto wspomnieć, że eksport do
krajów spoza UE prawie dorównuje sprzedaży na rynki UE,
które dominowały w poprzednich latach. Oznacza to, że
polskie produkty zyskują zaufanie oraz uznanie na nowych
i perspektywicznych rynkach.
Wysokie noty dla polskiego sprzętu
Polski sprzęt i urządzenia medyczne są wysoko cenione
w USA, Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, a także w Rosji,
Chinach i Meksyku. Jak wynika z danych tegorocznego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
pt.: „Medical Devices and Equipment in Poland”, o międzynarodowej pozycji polskich producentów sprzętu medycznego świadczy fakt, że 60 proc. ich sprzedaży pochodzi
z eksportu.
– Tak dobra koniunktura dla polskiego sprzętu medycznego bardzo nas cieszy. Od lat na targach SALMED promujemy wyposażenie najwyższej jakości oraz tworzymy
podatny grunt na udane kontrakty. Wiele innowacyjnych
rozwiązań już dziś jest implementowana w polskich placówkach ochrony zdrowia. Współpracując z kluczowymi
organizacjami i liderami, staramy się na targach wskazywać
aktualne trendy. Zapewnienie płynnej wymiany inicjatyw
i doświadczeń w sektorze medycznym jest niezwykle istotne. Targi SALMED ułatwiają kontakty biznesowe i wymianę wiedzy pomiędzy przedstawicielami świata medycyny,
biznesu i nauki. Program najbliższej edycji zapowiada się
bardzo ciekawie – przekonuje Paulina Pietrzak, dyrektor
targów SALMED.
Dobry start dla startupów
SALMED to największe w Polsce targi sprzętu medycznego gromadzące liderów rynku. Podczas najbliższej edycji swoją ofertę zaprezentują producenci oraz dostawcy
aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych. Pojawi się także sprzęt
do dezynfekcji i sterylizacji oraz wyposażenie dla laboratoriów i rehabilitacji.
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Planowaną od dłuższego czasu nowością będzie STREFA STARTUPÓW. To tutaj znajdzie się miejsce dla innowacyjnych produktów w sektorze medycznym, które przeszły
już fazę testów i są gotowe do wdrożenia. Rynek polskich
startupów został bardzo dobrze zobrazowany w projekcie:
„Top Disruptors in Healthcare – raport startupów medycznych w Polsce” zrealizowanym w tym roku przez Polską
Federację Szpitali i Młodych Menedżerów Medycyny. Targi
SALMED objęły patronat nad przedsięwzięciem.
Dokument „Top Disruptors in Healthcare” jako jedyny
w Polsce zinwentaryzował krajowy rynek medtech. Pozwolił na zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami
oferowanymi przez startupy, które nie tylko wpływają na
rozwój całego sektora medycznego, ale przede wszystkim
są tworzone z myślą o pacjencie. W raporcie znalazły się
opisy startupów działających w coraz prężniej rozwijanych
obszarach telemedycyny i AI, ale także wspomagające rehabilitację, badania kliniczne i edukację.
Nie zabrakło też rozwiązań wykorzystujących dane medyczne czy łączących medycynę z robotyką.
Wybrane startupy, które pojawiły się w raporcie, będzie
można zobaczyć na SALMED 2022. Polska Federacja Szpitali wspiera także merytorycznie program wydarzeń towarzyszących najbliższej edycji targów.
– W trakcie targów planujemy wydarzenia poświęcone
m.in. nowoczesnemu zarządzaniu w placówkach ochrony
zdrowia, telemedycynie, AI w zdrowiu czy finansowaniu
sprzętu medycznego. Trwają intensywne prace nad szczegółowym programem SALMED 2022, który już wkrótce
zdradzimy – zapowiada Paulina Pietrzak.
Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2022 odbędą się 23–25 marca 2022 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Projektowi patronują kluczowe media i organizacje
branżowe m.in.: Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Wielkopolska Izba Lekarska.
Więcej informacji: www.salmed.pl.
www.grupamtp.pl
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