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editorial

Vážení čtenáři,
přibližně po půl roce se opět setkáváme nad strán-
kami našeho speciálního časopisu, ve kterém se 
zaměřujeme na uplatnění techniky a technologií 
v medicíně a s ní příbuzných oborech. Zajímavých 
témat se nám opět sešlo velké množství, ale z čeho 
já osobně mám největší radost, jsou další realizo-
vané instalace nejmodernějších diagnostických 
přístrojů do tuzemských nemocnic a výzkumných 
center. Česká medicína a lékařská věda se tak do-
stávají skutečně na světovou úroveň a naši pacien-
ti se nemusejí znepokojovat pochybnostmi, jestli 
jim byla poskytnuta nejlepší možná péče – alespoň 
co se diagnostiky týče. 

S  převratným pokrokem v  lékařské technice, 
který v této době zažíváme, se ovšem otevírá řada 
nových otázek, které by ještě před pár lety nikoho 
nenapadly. Jednou z nich je správné využívání vs. 
dostupnost nebo nadužívání složitých a pochopi-
telně drahých lékařských přístrojů. Že se skutečně 
jedná o reálný problém, potvrdil i nedávný Evrop-
ský radiologický kongres ve Vídni, kde se touto 
otázkou zabývala i jedna z pozvaných  čestných 
přednášek. 

Nákup a uvedení do provozu tak nákladných 
přístrojů, jakými jsou nejpokročilejší počítačové 
tomografy, magnetické rezonance nebo dokonce 
různé hybridní přístroje umožňující kombinaci 
dvou různých vyšetřovacích technik, si mohou 
„dovolit“ jen určitá pracoviště, která splňují po-
třebná kritéria. V tomto ohledu je jistě rozhodující 
„schopnost“ dostat se k evropským penězům, za 
které je většina tohoto vybavení pořizována. Aby 
se tyto obrovské investice vyplatily, musejí být 
drahé přístroje maximálně využívány. Otázkou ale 
je, jestli mají dané nemocnice ve svých spádových 
regionech dostatek pacientů, pro které jsou tato 
extrémně nákladná zařízení nezbytná. A z druhé 
strany, jestli se k těmto přístrojům dostanou po-
třební pacienti z míst, kde toto vybavení chybí. 

Nedovolím si posuzovat situaci v České republi-
ce, poněvadž ji tak detailně neznám, ale z toho, co 
jsem slyšela ve Vídni, mi vyplývá, že ve světě zce-
la obecně tato situace dobře vyřešená není. Je to 
otázka komunikace, managementu a otevřenosti 
daných zdravotnických zařízení, které však mo-
hou být pochopitelně v rozporu s vlastními zájmy, 
možnostmi a ekonomickou bilancí nemocnic, kte-
ré některým z těchto speciálních přístrojů vybave-
ny jsou. Řešením by mohlo být vybudování spe-
cializovaných diagnostických pracovišť, která by 
byla vybavená v podstatě veškerým dostupným 
přístrojovým parkem a jako nezávislá instituce by 
tato vyšetření nemocnicím poskytovala. Nemoc-
nice samotné by pak byly vybaveny jen základní-
mi diagnostickými přístroji, které jsou nutné pro 
akutní stavy, jako podpora operatérům apod. 

Decentralizace je v  současnosti zcela obecný 
trend, který se čím dál tím více uplatňuje ve vý-
zkumu, vývoji, ve výrobě, ale také ve  službách. 
Ukazuje se jako efektivnější a stejně by tomu moh-
lo být i v lékařství. Decentralizovaná diagnostika 
i následná péče by mohly být přínosem jak pro 
pacienty samotné, tak nakonec i pro státní kasu či 
privátní hospodaření nestátních institucí.

Jednou z klíčových podmínek pro takovou, i když 
zatím stále jen hypotetickou přestavbu součas-
ného systému zdravotní péče je zajištění rychlé 
a kvalitní komunikace mezi jednotlivými praco-
višti a ochrana přenášených dat. I v tomto směru 
pokročil vývoj zdravotnického softwaru výrazně 
dopředu a některé aplikace začínají být přenášeny 
do cloudu. Porovnáme-li sektor „healthcare“ s jiný-
mi technicko-průmyslovými obory, z hlediska sdí-
lení dat, standardizace a cloudových technologií za 
ostatními spíše pokulhává. To se ale zcela jistě změ-
ní, a pakliže se podaří vyřešit choulostivou otázku 
bezpečnosti a ochrany dat, decentralizovanému 
zdravotnictví by už v podstatě nemělo nic bránit.

Možná jen jeden moment, výhradně specific-
ký právě pro lékařské obory. Medicína totiž není 
přesně exaktní obor a s vyšetřovaným pacientem 
nelze nakládat jako s diagnostikovanou „věcí“. Ke 
správnému určení diagnózy je zapotřebí množství 
nejrůznějších informací a pochopitelně především 
pak subjektivní pohled samotného pacienta. I v pří-
padě pokročilého vyšetření, které by se odehrálo na 
specializovaném detašovaném pracovišti, by ko-
nečné slovo z hlediska posouzení musel mít ošetřu-
jící lékař, který jediný má všechny informace a zná 
všechny okolnosti. Nebo by je alespoň měl znát...  

Andrea Cejnarová
šéfredaktorka

 V květnu letošního roku 
byla slavnostně otevřena 
velká laboratoř RP6 
brněnského Středoevropského 
technologického institutu (CEITEC), 
vybavená dvěma unikátními 
přístroji nukleární magnetické 
rezonance společnosti Siemens. 
Magnetom Prisma se silou 
magnetického pole 3 Tesla (3T) 
a s unikátní kombinací parametrů 
gradientního systému poskytuje 
zcela unikátní neurozobrazování, 
které se uplatní při výzkumu funkcí 
mozku, tedy i Alzheimerovy či 
Parkinsonovy choroby. 
Více se dočtete na str. 10–11.

Nákup a uvedení do provozu tak nákladných 
přístrojů, jakými jsou nejpokročilejší počítačové 
tomografy, magnetické rezonance nebo dokonce 
různé hybridní přístroje umožňující kombinaci 
dvou různých vyšetřovacích technik, si mohou 
„dovolit“ jen určitá pracoviště, která splňují po-
třebná kritéria. V tomto ohledu je jistě rozhodující 
„schopnost“ dostat se k evropským penězům, za 
které je většina tohoto vybavení pořizována. Aby 
se tyto obrovské investice vyplatily, musejí být 
drahé přístroje maximálně využívány. Otázkou ale 
je, jestli mají dané nemocnice ve svých spádových 
regionech dostatek pacientů, pro které jsou tato 
extrémně nákladná zařízení nezbytná. A z druhé 
strany, jestli se k těmto přístrojům dostanou po-
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Další miniaturizace zdravotnické 
techniky

Pod pojmem 3D-MID (Molded In-
terconnect Devices) se rozumí po-
stupy mechatroniky, které dokážou 
u elektronických prostorových sys-
témů podstatným způsobem ovliv-
nit hustotu integrace elektroniky 
a dalších systémových prvků a s tím 
i miniaturizaci výsledného produk-
tu. Předním postupem tu je techno-
logie s využitím laserového paprsku, 
který na nosném substrátu vytváří 
změnou struktury ozařovaných stop 
budoucího elektronického schématu 
podklad pro následný proces galvani-
zace. Vývoj této metody, označované 

v LPKF Laser & Electronics jako LDS 
– Laser Direkt Strukturierung, zná 
několik variant, jak ve vztahu k ma-
teriálu substrátu, tak i k samotnému 
průběhu procesu a jejich využívání 
přináší už i své první výsledky. Letos 
květnu udělil tak Forschungsverei-
nigung Räumliche Elektronische 

Baugruppen 3D MID e. V. cenu MID 
Industriepreis i kamerovému systé-
mu pro diagnostiku zubního kazu 
DIAGNOcam od KaVo Dental GmbH 
(elektronika od Harting), což je vůbec 
první kamerový systém, který použí-
vá přímo samotnou strukturu zubu 
k diagnostice kazu. Přístroj pracuje 
na principu transluminiscence, se 
světelným zdrojem na vlnové délce 
780 nm. Zub či zuby se prosvítí, a je-
likož kazivý proces jinak láme a pro-
pouští světlo než zdravá tkáň zubu, 
zobrazí se kaz na optice i připojeném 
monitoru  výrazně tmavší. Výhodou 

metody je i možná detekce kazu už 
v jeho počátečním stadiu, což dává lé-
kaři možnost zvolit nejvhodnější způ-
sob jeho léčby. Elektronický 3D-MID 
systém se tu stará o propojení všech 
funkcí přístroje, včetně funkce vytvá-
ření tepelného efektu pro odstranění 
případného zamlžení optiky.  /jš/

Chytrá podprsenka:  
Alternativa k mamografii

Každá žena starší 50 let je ohrožena 
rakovinou prsu. V prevenci hraje důle-
žitou roli včasné odhalení počátku smr-
telného onemocnění. Dosud k  tomu 
slouží mamogram čili rentgenový sní-
mek prsu. Nyní se v zahraničním tisku 
objevily zprávy o alternativním řešení. 

Firma Cyrcadia Health vyvinula spe-
ciál ní podprsenku, jež slouží jako včasné 
varování. Princip je jednoduchý: několik 
čidel měří teplotu hrudníku a dříve než 
mamografie rozpoznají příznaky one-
mocnění. Na první pohled připomíná 
systém iTbra sportovní podprsenku pro 
sport. Ale v přední části jsou zabudová-
ny senzory. Získaná data se samozřejmě 
bezdrátově přenášejí do chytrého telefo-
nu, který je spojen s lékařem. 

Zatím bylo testováno asi 500 pacien-
tek. Podle Roba Royea, zakladatele Cyr-
cadia Health, bude jeho systém uveden 

na trh už v příštím roce. Takové podpr-
senky by mohly být na lékařský předpis 
a prodávaly by se v lékárně. 

O dámské prádlo se zajímá i Micro-
soft. Vyvinul rovněž podprsenku, ale 
pro jiný účel. Má měřit stres žen. Obsa-
huje rovněž senzory, jež přenášejí do 
chytrého telefonu určité informace. 
Z nich je patrné, zda žena hladoví nebo 
zda chce jíst, aby zahnala stres. Výzku-
my totiž prokázaly, že ženy mnohdy jí 
jen z emocionálních důvodů.

Podle psycholožky Mary Czerwinské 
z Microsoft Research je podprsenka 
ideální prostředek ke zjišťování stavu 
ženské mysli. 

Zavést podobné senzory pro muže je 
obtížné. Jsou-li umístěny ve spodním 
prádle, jsou daleko od srdce a získané 
údaje nemají potřebnou vypovídací 
hodnotu.  /ks/

Rychlé rozeznání otravy krve

Při podezření na otravu krve je dů-
ležitým faktorem rychlost objek-
tivního vyšetření. Doposud spočí-
val postup v odebrání vzorku krve 
a jeho odeslání do laboratoře. Oka-
mžité vyšetření přímo v  lékařské 
praxi umožňuje biočip, vyvinutý ve 
Fraunhofer Institutu IPM. Je částí 
mobilního přístroje s  řídicím sys-
témem, který automaticky určuje 
při vloženém vzorku krve i postup 
kontroly. Během dvaceti minut má 
tak lékař k dispozici všechna poža-
dovaná data.  /jš/

Robot pro přísun zdravotnického 
materiálu

Ve Fraunhoferově Institutu IPA se-
stavili prototyp mobilního robotu, kte-
rý by měl usnadnit práci ošetřujícího 
personálu v  domech s  pečovatelskou 
službou. Postaven je na principu modu-
lární stavebnice robotu Care-O-Bot  4. 
Na signál zvonku od pacienta auto-
maticky doveze až před jeho místnost 
běžný spotřební materiál a pomůcky, 
které pak ošetřovatelka při své práci 
použije. Přivolat se dá robot i pomocí 
Smartphonu. Spotřeba materiálu se 

zaznamenává na displeji a o odebrané 
množství se zásobník robotu ve skladu 
doplňuje. U dosavadních obslužných 
vozíků s materiálem se stávalo, že chy-
bělo něco z požadovaného sortimentu 
a ošetřovatelka pak ztrácela čas běhá-
ním do většinou značně vzdáleného 
skladu. Pokud už ošetřovatelka robot 
nepotřebuje, může ho opět odvolat na 
jeho výchozí pozici. Robot se po zadání 
cíle pohybuje po trase samostatně, pře-
kážkám se dokáže vyhýbat.   /jš/

DIAGNOcam: kamerový systém pro diagnostiku zubního kazu

Několik čidel měří teplotu hrudníku
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Senzory jako zdroj informací

Kardiovaskulární nemoci jsou stále 
zabijákem číslo jedna. Velmi důležité 
je proto monitorování vitálních funkcí, 
jako je krevní tlak nebo srdeční frek-
vence nejen v  nemocnici, ale přede-
vším doma. Mobilní asistenční systémy 
nabízejí ohroženým pacientům větší 
bezpečnost a tím i lepší kvalitu života. 

Vědci z Fraunhoferova ústavu FIT 
(Fraunhofer-Institut für  Angewandte 
Informationstechnik) vyvinuli od-
povídající platformu ve spolupráci 
s  nemocnicí a výzkumným cent-
rem Charité v Berlíně, společností 
T-Systems a dalšími mezinárodní-
mi partnery a testují ji v provozu.
Platforma integruje kromě domácího 
měření tlaku krve také kontrolu speci-
� ckých znaků v krvi pacienta. Jádrem 
řešení je kompaktní softwarové zaříze-
ní, k němuž lze připojit různé senzory 
pro měření vitálních funkcí. Pomocí 

připojení Bluetooth se pulzním oxime-
trem sleduje srdeční frekvence a satu-
race kyslíkem. Výsledky měření tlaku 
krve se přenášejí z pažní manžety do 
systému přes WLAN. Elektrochemic-
ké čidlo Nanopotentiostat umožňuje 
sledovat glukózu nebo hladinu chole-
sterolu. Fluorescenční senzor pomocí 
laserové diody poskytuje optické vy-
hodnocení koncentrace některých kar-
diovaskulárních markerů. 

Rizikové příznaky v  krvi si může pa-
cient sledovat pomocí speciální jedno-
rázové kazety. Bodne se do prstu a do 
kazety vloží jedinou kapku krve. Kazeta 
vybavená mikročipem je konstruovaná 
tak, že z minimálního množství kapaliny 
přesně analyzuje složení vzorku až v na-
noměřítku a výsledky přenáší přes za-
bezpečené internetové připojení k lékaři. 
Aplikace v chytrém telefonu ukazuje pa-
cientovi výsledky a také vzkazy lékaře. 

Zevní fixátory zkracují léčbu 
zlomenin

Tým vědců VŠB-TUO 
vyvíjí lékařské nástro-
je pro vnější zpevnění 
zlomených končetin. 

Takzvané zevní fi-
xátory jsou sestaveny 
z nových materiálů, 
které likvidují či brání 
rozmnožování bak-
teriím (nižší riziko in-
fektu) a které pacienti 
také lépe snášejí. Mul-
tidisciplinární vědec-
ký tým, složený z růz-
ných fakult VŠB-TUO, spolupracuje pod 
vedením docenta Karla Frydrýška na 
vývoji zevních � xátorů s  Fakultní ne-
mocnicí Ostrava a Úrazovou nemocnicí 
Brno a výrobcem MEDIN, a. s.

„Výzkum a vývoj nových lékařských 
nástrojů pro oblast traumatologie 
a ortopedie reaguje na akutní po-
třebu lékařů zlepšit a zkvalitnit péči 
o pacienty. K  výhodám tzv. zevních 
� xátorů patří především méně boles-
ti, menší zátěž pro organismus, kratší 
doba léčení, kratší operační časy, mož-
nost časné rehabilitace a lepší kosme-
tický výsledek,“ popisuje výhody ze-
vních � xátorů Karel Frydrýšek.

Zevní fixátory jsou vyvíjeny z  no-
vých materiálů, které likvidují nebo 
brání rozmnožování baktérií, a které 
pacienti lépe snášejí. Cílem je design, 
pevnostní analýza a experimentální 
řešení návrhů různých typů zevních 
fixátorů. Určeny jsou pro pacienty 
s komplikovanými zlomeninami čas-
to v nebezpečí života. „Využití našich 

zevních fixátorů při léčbě zlomenin 
snižuje potenciální možnosti infekcí 
a výskyt možných komplikací,“ dopl-
ňuje Karel Frydrýšek.

Mimo léčbu zlomenin horních a dol-
ních končetin se tým z Fakulty strojní 
VŠB-TUO zabývá také oblastí korekč-
ní osteotomie či vnitřní � xace (dlahy, 
hřeby, šrouby), která řeší vrozené a po-
úrazové zdeformování kostí. „Zaměřu-
jeme se na aplikovaný výzkum a vývoj 
zcela nových implantátů a operačních 
technik, které řeší zlomeniny operační 
miniinvazivní technikou ve spojení se 
speci� ckým implantátem,“ vysvětluje 
Karel Frydrýšek.

Nové lékařské nástroje vznikají 
v  rámci multioborové spolupráce 
mezi VŠB-TUO (Fakulta strojní, Fakul-
ta elektrotechniky a informatiky, Cen-
trum nanotechnologií a Fakulta me-
talurgie a materiálového inženýrství), 
Fakultní nemocnicí Ostrava, společ-
ností MEDIN a Úrazovou nemocnicí 
Brno. 

Základem domácí analytické laboratoře je tento čip pro elektrochemickou 
detekci

Mikroautomatizace pro miniaturní výrobu

Automatizace pro zdravotnický prů-
mysl má své specifické požadavky. 
Mezi základní parametry patří kvalita, 
přesnost a velikost. Právě pro výrobu 
miniaturních výrobků, jako jsou jehly, 
kanyly, blistry apod., je ideální použi-
tí senzorů řady EX-10S. Senzory této 
řady detekují naprosto přesně i ty nej-
menší mechanické díly. Metoda optic-
ké detekce umožňuje bezpečnou bez-
dotykovou kontrolu i těch nejmenších 
částí, což zajišťuje vysokou kvalitu 
výrobního procesu v dlouhodobém 
horizontu.

Samotný segment senzoriky (u Pa-
nasonicu se jedná o stovky různých ty-
pových řad) je jen částí celkové šíře po-
třebné automatizace pro průmyslovou 
výrobu, resp. pro zdravotnictví. Pro 
udržení potřebné čistoty a eliminaci 
nechtěného statického náboje je v na-
bídce společnosti Panasonic několik řad 
ionizérů. Ať se jedná o základní jedno-
tryskové, univerzální či lištové ionizéry 
z  celkovou šíří pracovní plochy téměř 
2 m, vždy se jedná o zařízení napájená 
24 V, a tedy vhodná pro použití v jakém-
koli výrobním provozu. Dle potřeby 

jsou k dispozici jak standardní ionizéry 
s  přívodem stlačeného vzduchu, tak 
i varianty s vlastním větrákem, kdy rela-
tivně drahý stlačený vzduch na vstupu 
není potřeba, a přesto dosahují srovna-
telných výsledků.

Samostatnou kategorií jsou pak řídicí 
systémy a jejich uživatelské rozhra-
ní HMI. Programovatelné automaty 
(PLC) jsou vhodné do jakékoli výroby. 
Většinou jsou tato zařízení schována 
v rozvaděčích strojů, a tak není potřeba 
žádného speciálního krytí či odolnosti. 
To však neplatí o dotykových panelech, 

kterými obsluha linek s  řídicími sys-
témy komunikuje. Čelní panely řady 
GT či HM mají krytí IP 65, zvýšenou 
mechanickou odolnost a ochranu vůči 
chemikáliím. 
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Vývoj nových protinádorově 
účinných látek
Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a její katedry anorganické chemie a oddělení biologicky aktivních 
komplexů a molekulových magnetů Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) zaznamenali významný 
úspěch ve vývoji protinádorově účinných látek. Vyvinuli komplexní sloučeniny na bázi platiny, které jsou účinnější než dnes  používaná 
 chemoterapeutika a mají i menší negativní vedlejší účinky. Mnohaletý výzkum završilo udělení evropského patentu, jež je prvním 
krokem k možnému využití těchto látek jako léčiv nádorových onemocnění.

Olomoučtí vědci zkoumali inova-
tivní přístupy k vylepšení účin-
ků cisplatiny – v současné době 

jednoho z  nejpoužívanějších léčiv na 
bázi platiny. „Našim cílem bylo připravit 
nejen látky se  značným protinádoro-
vým účinkem, ale také látky vykazující 
nižší nežádoucí vedlejší účinky. Syste-
matickým týmovým výzkumem jsme 
zjistili, že uvedeného je možné dosáh-
nout záměnou dvou molekul amoniaku 
vázaných na atom platiny v  cisplatině 
za dvě molekuly derivátu 7-azaindolu. 
(demonstrováno na obrázku 1). Požado-
vané cílené biologické vlastnosti jsme 
pak ověřili na buněčných (in vitro) i zví-
řecích modelech (in vivo) a na základě 
těchto zjištění jsme podali přihlášky ná-
rodních i mezinárodních patentů,“ uve-
dl vedoucí výzkumného týmu profesor 
Zdeněk Trávníček. Výsledky výzkumu 
byly rovněž zveřejněny v řadě publikací 
v renomovaných světových vědeckých 
časopisech. 

Udělení evropského patentu umož-
ňuje zahájit jednání s případnými 
zájemci o vývoj léčiva a jeho uvedení 
na trh, což by si samozřejmě vyžádalo 
nemalé investice. „Udělení evropského 
patentu je prestižní záležitostí, neboť 
žadatel musí splnit přísná pravidla na 
původnost i průmyslovou využitel-
nost,“ uvedl jeden z jeho spolupůvodců 
doktor Pavel Štarha. Na výzkumu úzce 
spolupracovali také pracovníci z kated-
ry buněčné biologie a genetiky Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Palackého. 
„Za tímto účelem jsme před několika 
lety vybudovali společnou laboratoř 

pro in vitro testování širokého spektra 
biologických aktivit,“ uvedl vedoucí 
této katedry a současně další spolu-
původce uděleného patentu profesor 
Zdeněk Dvořák. 

V  uplynulých pěti letech činností 
skupiny profesora Trávníčka získala 
Univerzita Palackého již osm národních 
patentů a jeden evropský patent, jež po-
skytují právní ochranu pro případné vy-
užití biologicky aktivních komplexních 
sloučenin jako léčiv závažných nemocí.

Nádorová onemocnění patří díky své 
vysoké variabilitě a odolnosti vůči dnes 
užívaným léčivům a terapeutickým 
postupům mezi jedny z nejobtížněji lé-
čitelných nemocí s vysokou úmrtností, 
vysokou mírou relapsu (návratu) ne-
moci i u zdánlivě vyléčených pacientů 
a s tím spojenými vysokými � nančními 
náklady na léčbu pacientů. Navzdory 
velkému pokroku v  léčebných strate-

giích vůči speci� ckým druhům nádorů 
není dodnes možné konstatovat, že by 
existoval jednotný účinný postup či 
univerzální farmakologický prostředek 
k  vyléčení jakéhokoli nádoru. I proto 
se upírají snahy mnohých výzkumníků 
v  oblasti biomedicíny právě k  naleze-
ní inovativních přístupů a biologicky 
účinných látek, jež by svou účinností 
překonaly ty, které již dnes nedokáží 
zabezpečit pokrok v terapii nádorových 
onemocnění. 

Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci 

 Srovnání 
strukturních vzorců cisplatiny (vlevo)

 a jednoho ze zástupců patentovaných látek

Ukázka interakce patentovaných komplexů s fragmentem DNA

krokem k možnému využití těchto látek jako léčiv nádorových onemocnění.

 Srovnání 
strukturních vzorců cisplatiny (vlevo)cisplatiny (vlevo)cisplatiny

         TO JE DISTRIBUCE LÉKŮ,
ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU,
KONTAKTNÍCH ČOČEK...

ČAS
JE
VŠE

go-kuryr.cz | 800 311 000
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Jsme partnery českého zdravotnictví 
ČSOB Leasing, a. s., dceřiná společnost Československé obchodní banky, je největší leasingovou společností na českém trhu. Patří již 
20 let mezi tradiční poskytovatele leasingových služeb na tuzemském trhu. 

Společnost zajišťuje finanční služby 
jak pro soukromou klientelu, tak 
zejména pro podnikatele a podni-

ky napříč všemi obory. Již delší dobu se 
pozornost ČSOB Leasing zaměřuje i na 
sektor zdravotnictví, zejména na financo-
vání zdravotnických přístrojů a vybavení. 

Program ORDINACE 
Cílem ČSOB Leasing je dlouhodobé part-
nerství s výrobci a dodavateli zdravot-
nické techniky stejně jako s odbornými 
specialisty a zdravotnickými zařízeními. 
Jako leader trhu přichází ČSOB Leasing 
s programem ORDINACE, jehož cílem 
je financovat širokou škálu zdravotnic-
kých přístrojů a vybavení při zachování 
maximální rychlosti a jednoduchosti 
vyřízení vlastního financování. Součás-
tí programu je i zvýhodněná nabídka 
pojištění financovaných předmětů včet-
ně poradenství při výběru vhodného 
produktu financování. ČSOB Leasing 
rovněž umožňuje velice jednoduchou 

možnost sledování trvání smlouvy díky 
on-line portálu e-Leasing. 

Jsme tam, kde nás potřebujete 
ČSOB Leasing je svým klientům k dis-
pozici v pobočkové síti pokrývající celé 
území ČR, na všech 13 pobočkách 
a obchodních místech jsou vyškolení 
obchodní zástupci připraveni poradit 
s volbou toho nejvhodnějšího produk-
tu jak v oblasti financování, tak v ob-
lasti pojištění. Samozřejmostí je široká 
flexibilita zákaznických služeb v prů-
běhu trvání smlouvy, stejně tak jako 
možnost namodelovat si parametry své 
smlouvy dle individuálních požadavků 
zákazníka ještě před jejím uzavřením. 

Pohled zákazníka a dodavatele 
zdravotnické techniky 
ČSOB Leasing spolupracuje s významný-
mi dodavateli širokého spektra zdravot-
nické techniky od vybavení stomatolo-
gických ordinací, RTG, ultrazvuky až po 

oftalmologickou, laboratorní a diagnos-
tickou techniku. Flexibilita a schopnost 
reagovat na klientovy požadavky a po-
třeby jsou základním stavebním kame-
nem úspěšné spolupráce jak s dodavateli 
zdravotnické techniky, tak s koncovými 

zákazníky, kterým program ORDINACE 
umožňuje snadno a rychle financovat je-
jich potřeby a dává jim možnost se naplno 
věnovat pacientům, což bylo hlavní moto 
programu ORDINACE, který ČSOB Lea-
sing připravil pro české zdravotnictví. 

Člen skupiny KBC 222 012 111 | www.csobleasing.cz

Váš čas 
patří pacientům
Program ORDINACE

QUICK Lease

schválené 

fi nancování

do 1 dne

Víme, že váš čas patří pacientům! 
Neztrácejte ho tedy zbytečným 
papírováním a čekáním!

Program Ordinace od ČSOB Leasing vám nabízí:
•  financování široké škály zdravotnických přístrojů 

a vybavení,
•  QUICK Lease – rychlé vyřízení žádosti,
•  výhodné pojištění financovaných předmětů,
•  výhodné podmínky financování v rámci produktů 

finanční leasing nebo zákaznický úvěr,
•  odborné poradenství při výběru vhodného způsobu 

financování vašich potřeb, nejen z oblasti zdravotnictví.

Předměty financování v programu Ordinace
•  stomatologická zařízení
•  RTG,  ultrazvuky
•  oftamologická a laboratorní technika
•  diagnostická technika
•  gynekologická zařízení a další lékařské přístroje 

a vybavení ordinace

TATO NABÍDKA JE INDIKATIVNÍ A JEJÍ AKCEPTACÍ NEDOCHÁZÍ 
K NÁROKU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY.

ČSOB Leasing, a.s.
Praha, Na Pankráci 310/60, tel. 222 012 111 

CSOBL_inz_SME_zdravot_210x147.indd   1 11.05.15   10:39
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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Vyspělé medicínské technologie 
přinášejí naději spojenou s příležitostí
Lepší zdravotní péče způsobuje prodloužení produktivního věku obyvatelstva. Lidé se budou dožívat vysokého věku ve stále lepší 
kondici a budou schopni pracovat, zajistit péči o sebe i aktivně užívat volného času. Tato tendence přispívá ke změnám v rozvrstvení 
podnikatelského potenciálu.

Již nyní stárnutí populace umož-
ňuje obrovské příležitosti pro 
subjekty podnikající v oblastech 

spojených s péčí o staré občany, ale 
především pro farmaceutický průmysl 
a výrobu léčebných, diagnostických 
i rehabilitačních přístrojů.

Na to, jak se tato skutečnost projevuje 
v jednom z největších medicínských 
center v České republice, Masarykově 
onkologickém ústavu v Brně, jsme se 
zeptali přednosty Kliniky radiační on-
kologie profesora Pavla Šlampy.

Pane profesore, jakou nejmodernější 
technologií disponuje vaše centrum?
Masarykův onkologický ústav je v Čes-
ké republice nejstarším onkologickým 
centrem. V  současné době přístrojové 
vybavení ústavu splňuje standardní 
podmínky moderně koncipovaného 
komplexního onkologického centra. To 
však neznamená, že přístrojové vyba-
vení ústavu je ve všech oblastech špič-
kové. V rámci diagnostiky lze pokládat 
hybridní PET/CT přístroj za vysoce kva-
litní vybavení pro sledování např. zbyt-
kové nádorové choroby. Pro nás radiote-
rapeuty jsou výsledky tohoto vyšetření 
využívány pro cílené ozáření reziduál-
ního nádoru. Obraz PET/CT vyšetření 
jsme schopni přenést a provést fúzi s CT 
vyšetřením pro plánování cílené radio-
terapie v 3D plánovacím systému.

Vysoce moderní vybavení má ústav 
pro léčbu ionizujícím zářením, pro ra-
dioterapii. Od roku 2004 provádíme 
obdobné radiochirurgické výkony 
v oblasti mozku jako gama nůž, ale na 
upraveném lineárním urychlovači, tzv. 
X-noži. Tento systém jinak slouží pro 
radioterapii i „běžných“ nádorů (prsu, 
konečníku, dělohy apod.) a je z pohledu 
využití určitě racionálnějším než pří-
stroj pro jednostranné využití. Tento na 
radiochirurgii upravený lineární urych-
lovač je spolu s dalšími čtyřmi urych-
lovači v ústavu provozně využíván ve 
dvou směnách, což není ve všech cen-
trech standardní.

Jako první v republice jsme v r. 2010 
provedli extrakraniální radiochirurgic-
ký výkon na metastatickou lézi v  ját-
rech. Opět lineárním urychlovačem za 
obrazové kontroly nastavení v 3D systé-
mu (pomocí CT vyšetření přímo na oza-
řovacím lůžku lineárního urychlovače), 
což je tzv. IGRT technika. Tyto výkony 

jsou na naší klinice již standardně pro-
váděny, nejen na ložiska v  játrech, ale 
i na primární nádory plic, vybrané uz-
linové a kostní metastázy. Jsme tedy 
schopni provádět obdobné výkony 
jako robotický urychlovač CyberKnife. 
U těchto výkonů využíváme kromě 
3D nastavení pomocí CT vyšetření 
i VMAT techniku radioterapie, tj. pro-
vádění IMRT techniky z mnoha směrů 
za rotačního pohybu hlavice lineárního 
urychlovače (VMAT či RapidArc techni-
ka). V případě radiochirurgických výko-

nů na menší plicní nádory využíváme 
4D CT plánování, kde se zohledňuje 
i časový faktor během vlastního ozáření 
ve smyslu pohybu nádoru v čase. Even-
tuálně využíváme i metodu řízeného 
dýchání, kdy se ozařuje jen v určité fázi 
dýchacího pohybu. 

Ve výčtu speciálních technologií ne-
lze opomenout ani výzkumné aktivity 
v oblasti molekulární biologie v centru 
experimentální onkologie RECAMO. 
I v tomto směru patří ústav mezi špič-
ková zařízení v Evropě.

Je tato technika dostupná i senio-
rům?
Radiochirurgické výkony mimo oblasti 
mozkovny nepatří mezi metody první 
volby, ale v  případě seniorů, kteří ne-
mohou absolvovat složité a kompliko-
vané chirurgické řešení nebo agresivní 
léčbu cytostatiky, jsou tyto výkony veli-
ce vhodným přístupem s vysokou účin-
ností. Např. lokální kontrola jaterního 
ložiska po radiochirurgickém výkonu 
proběhne až v 80 % rok po provedeném 
výkonu. Nutno však dodat, že se zpravi-
dla v tomto stadiu onemocnění objeví 
další metastatická ložiska v tom samém 
orgánu nebo jiném.

Nechávají se senioři vyšetřit s důvě-
rou, nebo se přístrojů obávají?

Ne, rozhodně se neobávají. A mám 
vlastní zkušenosti především s  aktiv-
ním přístupem nemocných vyššího 
věku k těmto metodám léčby. A dokon-
ce se i sami dotazují na možnosti radio-
chirurgie.

Jakou roli hraje komunikace při vy-
šetření seniorů?
Už při přednáškách studentům medicíny 
zdůrazňuji, že dobrý lékař, a zvláště on-
kolog, musí být i dobrým psychologem 
a musí umět komunikovat s každým ne-
mocným se zhoubným nádorem. U star-
ších nemocných je tato komunikace ob-
tížnější, ale opakováním a trpělivostí lze 
pacienta vysokého věku připravit k pro-
vedení i speciálních výkonů.

Je dostatečně dbáno na prevenci se-
niorů?
Na tuto otázku je těžké odpovědět. 
Bohužel řada našich spoluobčanů star-
šího věku žije v domnění, že musí být 
k preventivnímu vyšetření vyzvána. Je 
to dědictví minulého společenského 
řádu, kde bylo vše vedoucí silou určeno. 
Ale i tato situace se mění k lepšímu, což 
souvisí se stále zvyšující se informova-
ností i elektronickou cestou. Můj 86letý 
strýc běžně komunikuje se svojí 84le-
tou sestřenicí v Texasu pomocí Skype, 
což já ani sám ve svých 55 letech nedo-
kážu; zatím jsem na úrovni Facebooku.

Jak se k proplácení speciálních tech-
nik u seniorů staví pojišťovny?
V tomto směru a v oboru radioterapie 
nemáme žádné problémy.

Tento systém jinak slouží pro radioterapii 
i „běžných“ nádorů (prsu, konečníku, 
dělohy apod.) a je z pohledu využití 
určitě racionálnějším než přístroj 
pro jednostranné využití.
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Jaké jsou nejčastější potíže při léčbě 
seniorů?
Ano, tady lze vzpomenout typické baga-
telizování příznaků či nutnosti léčby. Je 
to však individuální a někdy záleží také 
na upozornění na potíže příbuznými.

Má rostoucí kvalita vyšetřujících pří-
strojů vliv na prodlužování věku?
Rozhodně. Dnes jsme schopni zachytit 
daleko více nádorů především v nižších 

stadiích. To ovšem zhoršuje statistiku 
ve smyslu počtu onemocnění, ale zlep-
šuje statistické léčebné výsledky.

Jaké jsou obecně nejnovější trendy 
v  diagnostických a léčebných pří-
strojích?
V našem oboru onkologie se bude da-
leko více používat metod molekulární 
biologie a vyšetřování prediktivních 
faktorů na molekulární úrovni. V  ob-

lasti diagnostiky se očekává vývoj 
především PET (pozitronové emisní 
tomografie) pro stanovení zbytkové 
nádorové choroby s  využitím nových 
radiofarmak. V radioterapii bude stále 
ve větší míře využívána technika ste-
reotaktické radioterapie a radiochirur-
gie a při plánování a kontrole nastavení 
pacienta při ozáření se více uplatní MR 
vyšetření, zvl. jeho rozšířené techniky, 
např. spektrální MR.

Jaké jsou nejčastější příčiny úmrtí 
seniorů a dá se to s pomocí vyspělé 
techniky oddálit?
Samozřejmě, pokud se zhoubný nádor 
zjistí včas, a to za využití nejmoderněj-
ších technik, jsou naděje na vyléčení 
rozhodně vyšší než při nálezu pokroči-
lého nádoru.

MOÚ patří k nejlépe hodnoceným 
zdravotnickým zařízením v České re-
publice a v letošním roce oslaví jubilej-

ních 80 let léčebné praxe. Doufejme, 
že stále více onkologických pacientů 
bude opouštět brány tohoto pracovi-
ště s velkou perspektivou na dlouhý 
a plnohodnotný život. 

Zpracovala: Ivana Strasmajerová
Radiochirurgie jaterní metastázy lineárním urychlovačem

 Radiochirurgie  metastázy obratle 
pomocí VMAT techniky lineárního 
urychlovače

Radiochirurgie X-nožem nádorového ložiska v mozku Lineární urychlovač (MOÚ Brno)
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Mysterium mozku v centru pozornosti vědců

Brněnský CEITEC vlastní 
unikátní magnetickou rezonanci
„Květnem letošního roku skončilo vybavování laboratoří projektu,“ prohlásil ředitel výzkumného centra prof. RNDr. Jaroslav Koča 
u příležitosti otevření velké laboratoře projektu RP6, vybavené dvěma unikátními přístroji nukleární magnetické rezonance společnos-
ti Siemens v ceně 100 mil. Kč, „a začíná období výzkumu a obhajoby vědeckých závěrů. A to bude nejméně tak těžké, ne-li těžší než fáze 
první, i když ani ta nebyla vůbec lehká.“ 

I podle doc. MUDr. Mikuláše Beka, 
rektora Masarykovy univerzity, 
hlavní instituce z šestice zakladatelů 

Středoevropského technologického in-
stitutu (CEITEC), jsou investice ve výši 
208 mil. eur uzavřeny. Ale jedním de-
chem dodává, že na projekt CEITEC ne-
můžeme pohlížet českými měřítky, ne-
boť vědecké programy zde realizované 
jsou programy mezinárodní, takže jde 
o tzv. sdílené laboratoře, kdy je unikát-
ní zařízení, např. nukleární magnetické 
rezonance, jež bylo nyní zprovozněno, 

využíváno výzkumnými institucemi 
v celoevropském prostoru. 

Magnetom Prisma
Brněnští vědci si vybrali k  výzkumu 
mozku špičkový přístroj Magnetom Pri-
sma, tedy magnetický skener se silou 
magnetického pole 3 Tesla (3T). Unikát-
ní kombinace parametrů gra dientního 
systému s 64kanálovou hlavokrční cív-
kou poskytuje zcela unikátní neurozob-
razování, které se uplatní při výzkumu 
funkcí mozku, tedy i neurodegenera-

tivních onemocnění, jakými jsou Alz-
heimerova či Parkinsonova choroba. 
Přístroj magnetické rezonance Magne-
tom Prisma má excelentní homogenitu, 
nový gradientní systém, dva plnohod-
notné vysílací kanály a velké množství 
přijímacích kanálů. To má za následek 
výrazné zlepšení poměru signál/šum 
a urychlení měření. 

Přístroj umožňuje simultánní excita-
ce více než jedné mozkové vrstvy, což 
při neurofunkčních vyšetřeních přináší 
velké výhody.

Přístroj umožňuje 
simultánní excitace 
více než jedné 
mozkové vrstvy, což 
při neurofunkčních 
vyšetřeních přináší 
velké výhody.
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Co to v praxi znamená, jsme se zeptali 
Ing. Vratislava Švorčíka, odpovědného 
zástupce společnosti Siemens. „Oba 
přístroje mají takový výkon, že nemají 
pro klinickou praxi využití, to je skutečně 
pouze ve výzkumu. Z toho důvodu ne-
nabízí například větší prostor ve skeno-
vacím tunelu, vše je podřízeno výkonu. 
Mimochodem, stačí se přiblížit k  pří-
strojové části s mobilem nebo počítačem 
či digitálním fotoaparátem a silové pole 
vám je spolehlivě ‚vyčistí‘. Podobných 
přístrojů jsme zatím nedodali mnoho, 
na světovém trhu je asi 50 kusů. S uživa-
teli máme zpravidla dohodu a smlouvu 
o hledání nových možností ve využívání 

softwaru magnetické rezonance, a jsme 
proto zvědavi na výzkumné programy, 
které se zde budou realizovat. Pokud bu-
dou nosné a zajímavé a budou se lišit od 
běžné klinické praxe, pak budeme oprav-
du zvědavi na zpětnou vazbu.“

Programy využití
Prof. MUDr. Ivan Rektor, vedoucí pro-
gramu Neurovědy, uvádí na prvním 
místě především výzkum Alzheimero-
vy a Parkinsonovy choroby, kde bude 
CEITEC spolupracovat s norským pro-
jektem a sledovat skupinu 50 pacien-
tů trpících Alzheimerovou chorobou, 
50 s Parkinsonovou chorobou a další 
50členný vzorek seniorů bez přízna-
ků těchto chorob, již dříve vybraných. 
Mozek všech osob bude detailně ske-
nován v průběhu času a popsané a de-
finované příznaky pak budu sloužit 
v klinické praxi k včasnému rozpozná-
ní symptomů těchto chorob u běžných 
pacientů, jež se stávají při prodlužo-
vání věku dožití naší populace stále 
 aktuálnějšími.

Další možnosti, co se výzkumu těchto 
chorob týče, se nabízejí, jak naznačila 
prof. MUDr. Irena Rektorová, ve velkém 
společném evropském programu EU 
Joint Programme – Neurodegenerative 

Disease Research, do něhož jsou brněn-
ští vědci v rámci CEITEC již zapojeni. 

Potlačení epileptické aktivity tzv. 
Mozartovým efektem, další z připravo-
vaných projektů, je zajímavá metoda, 
při níž mají pacienti na přechodnou 
dobu voperovány snímací elektrody na 
přesně stanovená místa, odkud vychá-
zejí epileptické záchvaty. Po jejich lo-
kalizaci je tato část mozku chirurgicky 
odstraněna. Ale ještě před zákrokem se 
lékaři snaží přímo v mozku zjistit, zdali 
Mozartova hudba skutečně potlačuje 
epileptické výboje – odtud název me-
tody, což naznačují měření za pomocí 
standardního, tedy povrchového EEG 
vyšetření mozku.

Celkem je nachystáno k  výzkumu 
s  využitím magnetické rezonance na 
16 vědeckých programů, jež zahrnují 
například i studium procesů v mozku 
agresivních řidičů, souvislost mozkové 
činnosti při svobodných a nesvobod-
ných rozhodnutích, studium podko-
rových struktur a jejich vztahu k moz-
kové kůře či optimalizace a použití 
pokročilých magneticko-rezonančních 
technik k zobrazení míchy. Vědci a lé-
kaři je využijí k charakteristice struktu-
rálních, neurochemických a funkčních 
změn v oblasti krční míchy utlačované 

při degenerativní spondrogenní cervi-
kální stenóze, což, přeloženo do laic-
kého jazyka, je útlak míchy výhřezem 
ploténky, choroby důvěrně známé 
z pracovního zatížení.

CEITEC je mezinárodně 
otevřený program
Od prvních úvah o vhodnosti či nutnos-
ti vybudovat v  Brně Středoevropské 
technologické centrum uběhlo bez-
mála 20 let a velkolepý projet spojující 

brněnské vysoké školy přírodovědných 
a technických oborů s jedním ústavem 
AV ČR je završen a jeho nadnárodní po-
jetí může otevřít české vysoké školství 
mezinárodní vědě. Realizace nebyla 
jednoduchá i proto, že výběrová řízení 
na dodavatele přístrojového vybavení 
byla od běžných, investorských pro-
jektů obvyklých v projektech ¡ nanco-
vaných z dotací programů EU poněkud 
odlišná a vyžadovala velký diploma-
tický a argumentační um. Ale zvítězilo 
hledisko mezinárodnosti. „Toto pojetí,“ 
jak řekl doc. RNDr. Mikuláš Bek, rektor 
Masarykovy univerzity, „již naplňu-
jeme a v  současnosti zaměstnáváme 
v 57 výzkumných skupinách významné 
zahraniční odborníky.“ Na okraji Brna 
vyrostl architektonicky zdařilý a jed-
notně pojatý areál s plochou 25 000 m2 
nových laboratoří s vybavením za více 
než jednu miliardu korun. Dva pří-
stroje Magnetom Prisma společnosti 
Siemens, které byly na počátku května 
v  Brně o¡ ciálně uvedeny do provozu, 
otevírají výzkumným a lékařským pra-
covištím v  celé střední Evropě nové 
a špičkové možnosti výzkumu mozku, 
jehož struktura a výkonnost patří k nej-
větším mysteriím lidského bytí a života 
na Zemi. 

Jan Baltus
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Nejmodernější mamografický 
přístroj v České republice
Thomayerova nemocnice v Praze se stává jedním za tří pracovišť v ČR, které může díky novému mamografickému přístroji Hologic 
Dimensions 3D provést trojdimenzionální vyšetření prsu. Tato funkce se nazývá tomosyntéza a zvyšuje úspěšnost v diagnostice 
 nádorů prsu, zejména u mladších pacientek s hutnou prsní žlázou, zvyšuje záchyt karcinomu prsu v časném stadiu a snižuje počet 
falešných nálezů.

Thomayerova nemocnice je již 
řadu let sídlem Komplexního 
onkologického centra a jako jed

na z mála nabízí při léčbě nádorů prsu 
komplexní léčbu od screeningu až po 
sledování pacientek po ukončení léč
by v průběhu již třicetileté historie. 
V době, kdy se v České republice roz
jel celoplošný screening, nemocnice 
otevřela specializované  mamologické 
pracoviště a další snaha o zachování 
komplexnosti a kvality péče vyústila 
v pořízení nejmodernějšího mamogra
fického přístroje současnosti. 

Mamograf je dále vybaven speciální 
jednotkou pro digitální stereotaktické 
výkony Affirm a moderní diagnostic
kou pracovní stanicí Hologic SVDX 400. 
Součástí přístroje je rovněž systém pro 
vakuovou biopsii Hologic Suros. 

Investice byla pořízena z dotací minis
terstva a částečně se podílela Thomaye
rova nemocnice z vlastních zdrojů. 

Přístroj je od ledna 2015 v  provozu 
v  Thomayerově nemocnici v  paviló
nu  D. Vyšetření probíhají v  nově zre
konstruovaných prostorách, které po
skytují veškerý komfort pro pacienty 
i vyšetřující lékaře. Vznikla zde nová, 
větší čekárna, rozsáhlý archiv na zdra
votní dokumentaci a komfortní praco
viště pro lékaře.

Krátce po zprovoznění přístroje jsem 
oddělení navštívila a hovořila s pri
mářkou radiodiagnostického oddělení 
MUDr. Janou Votrubovou, CSc., a jed
ním z lékařůmamologů, MUDr. László 
Bothem.

Kde všude lze v České republice na-
lézt přístroje na stejné úrovni?
Další přístroje podobného typu jsou ve 
Fakultní nemocnici Ostrava a ve Vše
obecné fakultní nemocnici Praha.

Co vše zahrnovala dodávka?
Jednalo se o celé vybavení i s pracovní 
stanicí a softwarem na vyhodnoco
vání snímků. Tento software je velmi 
technologicky vyspělý a vyžaduje ob
razovku s vysokou rozlišovací schop
ností. Efektivně a přehledně zobrazuje 
všechny údaje nezbytné pro lékaře 
včetně radiační dávky, která byla pou
žita. Vidíte údaje o pacientovi, nemoc
nici, o stroji, kompresi na tkáň, úhel 
sklonu lampy. Vidíte zde všechny pro
jekce, které byly použity. Standardně 
se využívají dvě, ale lékař si může zvo
lit i více projekcí. Tento přístroj umož
ňuje především využívat mnohem 
menší komprese než u starých přístro
jů. Předtím se používalo až 150 new
tonů (v přepočtu asi 15 kg položených 
na tkáň), což bylo poměrně bolestivé. 
Rovněž radiační dávka je s  ohledem 
na kvalitu a výtěžnost vyšetření velmi 
nízká. Snímky jsou velmi přehledné 
a přesné. Je až neuvěřitelné, co vše se 
mohlo dosud při využití nemoderních 
přístrojů skrýt.  

Co znamená pojem tomosyntéza?
Tomosyntéza je něco jako 3D rentgen, 
snímkování se provádí z různých úhlů 
a rovin a na tomto principu funguje 
i mamografická tomosyntéza. Rameno 

přístroje vykonává při vyšetřování ob
louk a obvykle pořídí 11 snímků v růz
ných řezech a umožňuje tkáň prohlížet 
vrstvu po vrstvě. Jedná se o milimetro
vé vrstvy, které mléčnou žlázu krásně 
rozkreslují a ložiska se postupně obje
vují podle toho, v jaké vrstvě jsou ulo
žená. Detailní zobrazení odhalí i drobné 
mikrokalcifikace.

Základní rozdíl mezi standardním 
snímkem a tomografií je, že tomogra
fický přístroj je schopen udělat více 

snímků v tenčích vrstvách. Snímky 
jednotlivých vrstev jsou pak v počítači 
zkompletovány do třírozměrného zob
razení a výsledný obraz vykreslí vnitřní 
struktury prsu.

Pokud se objeví jakákoliv nejasnost, 
díváme se na suspektní okrsek znovu 
a vyhodnocujeme ložisko vrstvu po 
vrstvě. Když si chceme ověřit, zda se 
skutečně jedná o nádorové buňky, tak 
využijeme biopsii. Místo se zaměří pod 
mamografem, přístroj se sám nastaví 

Hologic Dimension 3D pro trojdimenzionální vyšetření prsu

MUDr.  Jana Votrubová, primářka oddělení
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a pomocí vakuové biopsie histologicky 
ověříme, zda je ložisko maligní nádor. 

Biopsie se provádí hned, nebo se 
pacientka musí objednat na nový 
termín?
Na běžnou prohlídku chodí pacient-
ky v  rámci preventivního screeningu. 
U každé pacientky se provádí dvoje čte-
ní snímků. Dvojí čtení snímků je v ČR 
povinným postupem, které je dané vy-
hláškou ministerstva zdravotnictví. Ve 
chvíli, kdy se objeví jakékoli pochyby, 
doplňujeme vyšetření ultrazvukem 
a/nebo magnetickou rezonancí, prová-
dí se biopsie. 

Zařízení na provádění biopsie je 
vždy součástí přístroje?
Standardně součástí není. My jsme 
speciální zařízení pro biopsii pořídili 
v rámci zvýhodněné ceny. Náš přístroj 
disponuje tzv. vakuovou biopsií, což je 
nejmodernější způsob odběru tkáně. 
Dovoluje nám rychleji získávat více 
kvalitnějších vzorků.

Můžete vakuovou biopsii blíže po-
psat?
Do tkáně přesně k ložisku se pod rent-
genem zavádí speciální jehla, která má 
na konci před hrotem 3cm žlábek a ve 
žlábku se točí na raménku miniaturní 
skalpel, který vykrajuje tenké hranol-
ky, a tyto vzorky se vsávají do jehly 
a laborantka je odebírá a posílá na his-
tologii.

Jaký má jehla průměr?
Asi 3,5 milimetrů. Vyšetření není bo-
lestivé, bolí jen místo vpichu do kůže, 
které znecitlivíme. Jen pro zajímavost, 
jehla k vyšetření je na pouze na jedno 
použití a stojí kolem 10 000 korun.

Jak je možné, že je jehla tak drahá?
Jehla je vyrobena z kvalitního materiá-
lu a každá je rovněž osazena vykrouh-
lovacím mechanismem. 

Je nutné dodržovat při vyšetření ně-
jaký speciální režim?
Určitě ne. K pacientkám  se chováme 
ohleduplně, to je uklidní. V současné 
době ještě nemáme úplně rozběhnu-
tou vakuovou biopsii, protože jsme 
ještě neobdrželi všechny nezbytné 
náležitosti ke zprovoznění přístroje. 
Pacientky zatím na toto vyšetření chodí 
na jiné pracoviště mimo Thomayerovu 
nemocnici. Je to otázka několika týdnů. 

Proč je 3D tomosyntéza vhodná prá-
vě pro „hutnou“ mléčnou žlázu?
Protože tomosyntéza umožňuje prso 
prohlížet po milimetrových vrstvách. 
Lze odhalit i velmi drobné útvary 
o rozměrech 3–4 mm, které se objeví 
jen v jedné vrstvě a v další se ztrácí. 
U některých útvarů lze ihned rozpo-
znat, že se jedná o neškodnou cystič-

ku, některé je nutné prozkoumat po-
drobněji.

Co způsobuje hutnost mléčné žlázy?
Vysvětlím na příkladu hroznového 
vína. Když jsou bobule velké, je jich 
třeba na hroznu jenom 5 a mezi nimi 
je spousta prostoru. Na rozdíl od toho 
hrozny s malými, ale těsně nahloučený-
mi bobulemi přehlednost komplikují.

Je to nějak přímo úměrné velikosti 
prsou?
Ne, hutnost žlázy nebývá v přímé sou-
vislosti s velikostí prsu. Ani věk nehraje 
významnou roli. Obecně mají hutnější 
strukturu prsní žlázy mladší ženy, ale 
některé starší ženy mají opožděnou 
přestavbu mléčné žlázy, takže ji mají 
hustou i ve vyšším věku. Velká, tuková 
prsa jsou obecně přehlednější. Pokud 
má však žena ještě k tomu hodně mléč-
né žlázy, situaci to výrazně komplikuje. 

Jaká je posloupnost vyšetření?
U žen nad 45 let se nejprve provede ma-
mograf, který posoudí dva lékaři, podle 
nálezu se eventuálně doplní ultrazvuk. 
Ultrazvuk je standardním vyšetřením 
pro ženy pod 45 let věku. V případě ne-
gativního nálezu přichází žena na další 
screeningové vyšetření za dva roky. 
V  případě nálezu ložiska podezřelého 
z  rakovinného bujení následuje další 
vyšetřování. 

Zároveň je však nutné vzít do úvahy, 
zda žena nepatří do ohrožené skupiny. 
U žen, které mají genetickou predispo-
zici ke vzniku nádorů, se pravidelný 
screening provádí s kratší periodou 
opakování a doplňuje se například ještě 
o magnetickou rezonanci. 

Jaký je další postup, když se zjistí, že 
je útvar v prsu nebezpečný?
V rámci pravidelných schůzek celé-
ho týmu složeného z  radiodiagnos-
tika-mamologa, onkologa, chirurga 
a patologa se podle histologických 
výsledků rozhoduje, zda přistoupit 
k chirurgickému řešení ihned, nebo 
zda se provede tzv. neoadjuvance, 
která napomáhá zmenšení nádoru 
ještě před jeho odstraněním. Rovněž 
řešíme, jaký druh léčby je pro kon-
krétní pacientku vhodný, zda biolo-
gická, nebo chemoterapeutická léčba. 
Prsní nádory jsou k biologické léčbě 
velmi senzitivní. Typ léčby závisí 
rovněž na věku pacientky, například 
starší dámy snáší chirurgické zákroky 
špatně. 

Jak dlouho trvá vyšetření na mamo-
grafu?
Samotné vyšetření pár minut. 

Kolik má oddělení zaměstnanců?
Jsou zde dvě administrativní pracov-
nice, čtyři radiologické asistentky 
a čtyři lékaři, kteří střídají službu zde 
s jinými pracovišti. Jeden lékař je 
 stálý. 

Za jak dlouho od potvrzení diagnózy 
se přistupuje ke konkrétní léčbě?
Objednací lhůta na mamograf je jeden 
den, což je neuvěřitelně příznivý ter-
mín. Pár dní se může čekat na ultra-
zvuk. Vyhotovení výsledků z biopsie 
trvá maximálně jeden týden. Jelikož 
v nemocnici je k dispozici celý tým 
onkologických specialistů na jednom 
místě, vše jde velice rychle. Nejdéle 
do měsíce pacientka podstupuje léč-
bu. Paní primářka dodává, že ve srov-
nání se zahraničím je to velice rychlý 
 postup.

Mají možnost se s přístrojem sezná-
mit studenti lékařské fakulty?
Jsme otevřeni pro všechny studenty 
a stážisty. Objevují se zde studenti lé-
kařských oborů, ale rovněž studenti 
z katedry dozimetrie a aplikace ioni-
zujícího záření z Fakulty jaderné a fy-

zikálně inženýrské ČVUT. Vyučujeme 
radiologické asistenty.

Jak přistupují ženy k prevenci?
V České republice nepříliš odpovědně. 
V rámci screeningu lze v ČR prohléd-
nou zdravé ženy jedenkrát za dva roky 
a vyšetření hradí pojišťovna. Přesto se 
na vyšetření dostaví pouze 50–60 % 
žen. V Praze je mamografů dostatek, 
ale zájemkyň o vyšetření málo. Přitom 
úmrtnost na malinké nádory je prak-
ticky nulová. Podle nových statistik 
z roku 2013 je potvrzeno, že pokud 
se nádor zachytí v časném stádiu, tak 
99,7 pacientek přežívá kritické pětileté 
období.

Jaké jsou další rizikové faktory kro-
mě genetické zátěže?
Někdy se píše, že ženy, které nerodily, 
mají vyšší výskyt rakoviny prsou. Za-
razilo nás ovšem zjištění, že ženy, které 
žijí na vyšší ekonomické úrovni, jsou 
více zatíženy výskytem rakoviny mléč-
né žlázy. Možná je to způsobeno tím, že 
tyto ženy docházejí na preventivní vy-
šetření častěji. 

Zatížena je skupina žen, které měly 
první menstruaci velmi brzy a záro-
veň menopauzu v pozdním věku. Dále 
jakákoli předchozí léčba ozářením, 
prodělané onemocnění lymfomem, 
hormonální terapie, oslabená imunita, 
pozdní těhotenství. Kupodivu kouření 
a plastické operace prsou nebyly proká-
zané jako rizikové faktory. Bělošky jsou 
náchylnější více než ženy tmavé pleti. 

Lze vyšetření zrealizovat i u prsou 
s implantáty? 
Ano, ale komprese prsou se musí prová-
dět velmi opatrně.

Na závěr lze jen dodat, že kvalitní lé-
kařská péče je až druhým krokem ve 
snaze udržet si co nejdéle spokojený 
život. Tím prvním by měl být zdravý 
životní styl, málo stresu, dostatek po-
hybu na čistém vzduchu a optimální 
strava. 

Ivana Strasmajerová 
foto: autor a oficiální zdroj

MUDr. László Both

012_013_MED01.indd   13 27.05.15   12:34



červen 2015

diagnostika

14

diagnostika

Siemens Healthcare 
na radiologickém kongresu 
Na letošní ročník Evropského radiologického kongresu (ECR), který se konal na počátku března ve Vídni, přivezla  společnost Siemens 
Healthcare řadu novinek. Všechny se vyznačovaly tím, že byly navrženy tak, aby zásadním způsobem přispěly ke zvýšení kvality péče 
o pacienta a současně ke snížení nákladů na tuto péči.

Síť teamplay aneb 
využívat data lépe 
Jedním z řešení, která byla Siemensem 
v Evropě představena poprvé, byla 
cloudová síť teamplay. Toto IT řešení 
by zcela jednoduše řečeno mělo při-
spět k  lepšímu propojení radiologů 
a intenzivnějšímu využívání obrazo-
vých dat. Nová síť propojuje jednotlivé 
experty i celé nemocnice, a umožňuje 
jim tak vyměňovat si data a sdílet své 
znalosti.

Síť přispěje ke zhodnocení radiolo-
gických databází týkajících se napří-
klad využívání skenerů, doby vyšet-
ření nebo radiačních dávek a umožní 
porovnat cizí údaje s vlastními. Čin-
nost zobrazovacích zařízení může 
být díky síti teamplay analyzována 
téměř v reálném čas a následně i op-
timalizována. Do sítě lze vstupovat 
prostřednictvím stolních počítačů, 
notebooků i tabletů, takže ti, kdo ji 
využívají, mohou pracovat velmi 
 flexibilně.

MRI skener Magnetom Amira 
Siemens Healthcare na kongresu dále 
představil svůj nejnovější MRI skener 
Magnetom Amira. Nový skener o síle 
magnetického pole 1,5 Tesla dispo-
nuje stejnými technologiemi, jaké 
mají ostatní špičkové MRI systémy 
Siemens. Nová technologie FREE-
ZEit dovoluje pacientovi při vyšet-
ření volně dýchat, pacient se tak cítí 
 pohodlněji. 

Součástí tohoto systému je rovněž ap-
likace Ouiet Suite, která snižuje hladinu 
hluku až o 97 % a výrazně tak přispívá 
ke komfortu vyšetření. Mnoho vyšet-
ření lze díky tomuto skeneru zkrátit na 

pouhých 10 minut, takže je možné vy-
šetřit větší počet pacientů při zachování 
vysokého standardu péče.

Magnetom Amira předčí jiné obdob-
né skenery i nižšími provozními nákla-
dy. Jedná se totiž o první MRI skener, 
který je vybaven technologií Eco-Po-
wer. Tato technologie kontroluje stav 
helia zajišťujícího chlazení magnetu. 
Při její aktivaci v pohotovostním reži-
mu skeneru lze dosáhnout energetic-
kých úspor až ve výši 30 %. Ve spojení 
s celkově nízkou spotřebou energie ske-
neru a technologií Zero Helium Boil-o¤ , 
která zabraňuje heliu v odpařování, lze 
s Magnetom Amira v porovnání se star-
ším MRI skenerem Magnetom Sym-
phony ušetřit až 20 000 eur ročně. Tím, 
že spojuje vysokou kvalitu snímku s re-
lativně nízkými náklady na jeho poří-
zení, splňuje Magnetom Amira nároky 
radiologických ordinací, menších ne-
mocnic – coby jejich první nebo druhé 
MRI – i větších zdravotnických zařízení, 
která hledají skener, kterým by rozšířila 
své stávající vybavení.

Mobilní rentgen 
Mobilett Mira Max
Na ECR prezentoval Siemens Healthca-
re v  evropské premiéře také zařízení 

Nový MRI skener Magnetom Amira poskytuje vysokou kvalitu snímku při relativně nízkých 
nákladech na jeho pořízení

 Pod heslem „Connect, 
compare, collaborate“ uvedl 

Siemens na radiologickém 
kongresu ECR cloudovou síť 

teamplay, která by měla přispět 
k efektivnějšímu využívání 

obrazových dat
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Mobilett Mira Max – digitální mobilní 
rentgenový systém, který přispívá 
k urychlení vyšetření a zároveň snižu-
je celkové provozní náklady. Mobilett 
Mira Max byl vyvinut jak pro každo-
denní rutinní použití, tak pro složité 
klinické případy, kdy rychlost získání 
snímku ve vysoké kvalitě je životně 
důležitá.

Mobilní rentgeny se používají 
v řadě aplikací, při vyšetření zlome-
nin či plic, při vyšetření novorozenců 
nebo pacientů v  traumatickém sta-
vu. Výhodou těchto zařízení je to, že 
není třeba, aby se pacient na vyšetře-
ní převážel, rentgen přijede za ním. 
Důležitými faktory jsou přitom intui-
tivní ovládání a velmi vysoká kvalita 
snímku, která je předpokladem pro 
spolehlivé stanovení diagnózy, ze-
jména není-li času nazbyt.

Mobilett Mira Max se dodává s  tzv. 
funkcemi MAX (Multiple Advances 
in X-ray). Tyto funkce uživateli velmi 
usnadňují jeho každodenní práci (MAX 
assistance) a zvyšují kvalitu snímku 
(MAX detection).

Součástí MAX assistance je speciál-
ní trubicovité rameno, které uživa-
teli neomezuje zorné pole a jeho 
polohovatelnost je velmi flexibilní. 
Integrovaný držák detektoru byl 
navržen tak, aby umožňoval velmi 
pohodlnou manipulaci. K  dosažení 
ještě vyšší kvality snímku, než tomu 
bylo v  minulosti, je Mobilett Mira 
Max vybaven dvěma novými detek-
tory, které js ou součástí funkce MAX 
detection. Mimořádně kompaktní 
minidetektor MAX o rozměrech 
24  cm × 30 cm je ideální například 
pro vyšetření v inkubátoru nebo 
menších kloubů. O něco větší de-
tektor MAX wi-D, který má rozměry 
35 cm × 43 cm a váží 3 kg, se vyznaču-
je automatickým dobíjením během 
přepravy. Oba detektory lze snadno, 
rychle a bezpečně sdílet jak s radio-
grafickým portfoliem MAX, tak se 
zařízeními pro fluoroskopii a mobil-
ními rentgenovými systémy.

Duální energetický režim 
Somatom Definition Edge
Na kongresu bylo dále možné spatřit 
novou verzi jednozdrojového CT ske-
neru Somatom Definition Edge, který 
dokáže vyšetřovanou část těla zob-
razit prostřednictvím dvou energe-
tických spekter, tedy plastičtěji. Díky 
této nové a vůči pacientovi přátelské 
metodě lze získat informace v jednom 
režimu skenování, který se prakticky 
neliší od běžného CT vyšetření, a to 
ani během vyšetření s vysoce kon-
trastními médii. Nový systém navíc 
umožňuje, že metody, díky nimž lze 
snížit dávky, lze aplikovat součas-
ně, čímž se snižuje riziko, že dojde 
k  nadměrnému ozáření  pacienta. Za 
tím vším se skrývá technologie Twin-
Beam Dual Energy, vyvinutá společ-
ností Siemens Healthcare. Díky nové 
trubici, která je součástí této tech-
nologie, se emitovaný rentgenový 
paprsek dělí do dvou různých energe-
tických spekter ještě předtím, než se 
dostane k pacientovi. Somatom De-
finition Edge tak vytváří dva snímky 
současně.

Nové angiografické aplikace
Mezi nově uvedenými produkty od 
Siemens Healthcare byly rovněž dvě 
klinické aplikace pro angiografii: za-
řízení Syngo Dyna4D, které poprvé 
umožňuje časově rozlišené 3D zobra-
zení a Syngo DynaCT Smart, které ze 
snímku odstraňuje kovové artefakty 
a lékaři tak například umožňuje od-
halit krvácení, které kovový předmět 
zakrývá.

Na rozdíl od současných metod zob-
razování ve 3D používá Syngo Dyna4D 
modi£ kovaný protokol, díky němuž je 
možné kombinovat prostorové a časo-
vé rozlišení (3D +t). Siemens je prvním 
a v  současnosti jediným výrobcem, 
který dokáže čtvrtý, časový rozměr zvi-
ditelnit. Lékař tak může sledovat prů-
chod kontrastní látky v reálném čase 
a přesně vidět, jak rychle a do jaké míry 
se pacientovy cévy plní. Následná léčba 

pak díky těmto informacím může být 
efektivnější.

Další novou aplikací je Syngo DynaCT 
Smart, která rozpoznává kovové před-
měty v těle a ze snímku je vyjímá. Ko-
vové předměty na CT zařízeních způ-
sobují temné pruhy a brání tak analýze 
oblastí těsně kolem nich. Lékaři však po 
implantaci kovového objektu do těla 
potřebují vědět, zda v  jejich blízkosti 
nedošlo ke komplikacím, zda okolní 
tkáň nekrvácí. Siemens Healthcare pro-
to vyvinul algoritmus nazvaný Syngo 
DynaCT Smart, který tyto pruhy způ-
sobené kovem ze snímku odstraňuje 
a přesně vizualizuje i regiony v bezpro-
střední blízkosti kovu.

Systémy PET/CT a xSPECT 
Z oblasti molekulárního zobrazování 
Siemens Healthcare představil dva 
systémy: Biograph mCT Flow – systém 
pro pozitronovou emisní tomogra£ i / 
počítačovou ECR tomogra£ i (PET/CT), 
který překonává omezení konvenčních 
PET/CT zobrazení. Umožňuje mu to 
nová technologie FlowMotion, která 
pacienta plynule posouvá portálem, 

přičemž neustále sbírá PET data. Bio-
graph MCT Flow vybavený technologií 
FlowMotion umí vytvářet obrazové 
protokoly podle volby orgánu, a to ve 
velmi jemném objemovém rozlišení. 
Otvor portálu o průměru 78 cm a ultra-
rychlé, pětiminutové skenování navíc 
výrazně redukují nepříjemné pocity 
pacienta při vyšetření.

Symbia Intevo je první xSPECT sys-
tém, který spojuje vysokou citlivost 
jednofotonové emisní počítačové to-
mogra£ e (SPECT) se speci£ čností CT. 
Systém zcela integruje data z obou 
těchto modalit, přičemž z nich vytváří 
zobrazení s velmi vysokým rozlišením 
a vůbec poprvé také přesné a repro-
dukovatelné kvantitativní snímky pro 
SPECT. Lékaři tak získávají nástroj, 
s nímž například dokážou s větší jisto-
tou než dříve odlišit degenerativní one-
mocnění od rakoviny. Symbia Intevo lé-
kařům rovněž usnadní plánování léčby, 
případně poskytne informace pro její 
včasnou změnu. 

Foto: Friedrich-Alexander University 
Erlangen-Nürnberg

Mobilní ultrazvukové zařízení Acuson P500 Frosk ve formátu 
notebooku

 Na dvojím 
zobrazení implantátu 
srdeční pumpy jsou 
patrné přednosti 
technologie 
Somatom 
Definition Edge. 
Rekonstrukčním 
algoritmem lze 
implantovaný objekt 
zredukovat tak, že 
okolní anatomické 
struktury se zobrazí 
zřetelněji (vpravo)
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Hybridní zobrazovací přístroj 
PET/MRI v České republice
Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň v první polovině května slavnostně zahájila provoz Centra molekulárního zobrazování, jehož 
součástí je pracoviště PET/CT, vybavené přístrojem Biograph mCT 128 UltraHD, a zejména první pracoviště PET/MRI v ČR, vybavené 
přístrojem Biograph mMRI.

Ojedinělé hybridní zobrazení 
PET/MRI kombinuje zobrazení 
tkání lidského těla magnetic-

kou rezonancí (MRI) se zobrazením 
látkové výměny pozitronovou emis-
ní tomografií (PET). Primář Kliniky 
zobrazovacích metod prof. MUDr. Jiří 
Ferda, Ph.D., popisuje tuto techno-
logii: „Samotná konstrukce přístroje 
má velice originální technické řešení. 
Uvnitř tunelu magnetické rezonance je 
uložen ještě detektorový prstenec pro 
pozitronovou emisní tomogra� i. Tato 
nová technika v sobě skrývá velice slo-
žité vyřešení problémů nového způsobu 
zpracování obrazu, protože v extrém-
ně silném magnetickém poli již nepla-
tí běžné principy částicové fyziky ani 
elektrotechniky.“ 

Pomocí PET/MRI získávají odborní-
ci velice přesné strukturální i funkční 
zobrazení lidského těla. Pro zobrazení 
látkové přeměny se používají radio-
nuklidem označené látky, obvykle veli-
ce podobné látkám vlastním lidskému 
tělu, nejčastěji palivu energetického 
systému tkání, tedy hroznovému cuk-
ru – glukóze. PET/MRI pomáhá odlišit 
strukturální změny lidských orgánů 
a přesně posoudit změny jejich život-
ních projevů. Obě metody zobrazení 
MRI a PET je tak možné nyní pou-
žívat současně a zobrazení získávat 
najednou. 

V  jakých indikacích se PET/MRI 
bude využívat?
Profesor Jiří Ferda vysvětluje jednot-
livé indikace a zároveň přínos této 
metody: „Nejvýznamnější výhodou 
je podstatné snížení radiační zátě-
že u některých skupin onkologicky 
nemocných, u nichž jsou prováděna 
opakovaná vyšetření při stanovení dia-
gnózy, rozsahu onemocnění a pak při 
kontrole účinku léčby či sledování po 
jejím ukončení. Jsou to především ne-
mocní s lymfomy nebo s nádory var-
lete. Významné je ovlivnění nastřáda-
né dávky také u dětských nemocných. 
Kromě pracovišť Fakultní nemocnice 
v  Plzni úzce spolupracujeme také 
s  Klinikou dětské onkologie FN Mo-
tol, právě u dětských onkologických 
nemocných jde o podstatnou výhodu. 
Dalším pozitivem je spojení vysoce kva-
litního zobrazení tkání magnetickou 
rezonancí s  metabolickým obrazem 

u nemocných, kdy se dosud používala 
často kombinace zobrazení pomocí 
PET/CT a MRI. PET/MRI zjednoduší 
předoperační zobrazení rozsahu a cho-
vání nádorů mozku nebo dutiny ústní, 
ale i přesné předoperační posouzení 
rozsahu postižení prsu karcinomem 
spolu s  možností posouzení, zda ne-
jsou přítomny metastázy. Nesmíme 
opomenout ani výhody v zobrazování 
pánevních nádorových onemocnění 
– nádorů dělohy nebo konečníku a ze-
jména karcinomu prostaty.“

Dalšími oblastmi, ve kterých se 
PET/MRI nabízí jako velice efektivní, 
jsou neurologické indikace, zejména 
včasné odhalení Alzheimerovy nemo-
ci, a dále vyhledávání ložisek, která vy-
volávají epilepsii. PET/MRI bude pří-
nosem i pro diagnostiku onemocnění 
srdečního svalu, například hodnocení 
životaschopnosti tkáně u nemocných 
s ischemickou chorobou srdeční. 

Hlavním účelem PET/MRI bude plá-
nování protinádorové léčby a posouze-
ní jejího účinku. 

Jaký je rozdíl mezi PET/MRI 
a PET/CT?
Součástí Centra molekulárního zob-
razování je i přístroj PET/CT. Odliš-
nosti indikací obou metod vysvětluje 
přednosta Kliniky zobrazovacích me-
tod prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.: 
„V tomto porovnávání můžeme použít 
příměr srovnání nehybridních metod 
MRI a CT vyšetření. CT zůstává suverén-
ní metodou pro hodnocení plicní tkáně 
a některých dalších orgánů, jako jsou sli-
nivka břišní, nebo cévního zásobení jater 
či ledvin. V onkologických  indikacích, 
jako jsou posuzování plic postižených 
nádorovým procesem, hodnocení nádo-
rů slinivky břišní, plánování moderních 
technik operace nádorů ledvin, ale i třeba 
u hodnocení účinků léčby nádorů vaječ-
níku, zůstane PET/CT základní metodou 
volby. Z nenádorových indikací bude 
stále výhodnou indikací PET/CT hledání 
původu horečnatých onemocnění a sep-
se. Toto jsou indikace, ve kterých budeme 
využívat náš nový špičkový hybridní to-
mograf PET/CT.

Fakultní nemocnice byla vždy prů-
kopníkem v  zavádění nových zob-
razovacích metod. Již před třiceti 
lety bylo uvedeno do provozu první 
pracoviště CT, před dvaceti lety za-
čali odborníci používat první přístroj 
magnetické rezonance a v roce 2005 
byl instalován první hybridní přístroj 
PET/CT. 

Plzeňské pracoviště vybavené hybridním přístrojem PET/MRI

 Snímek mozku

„V tomto porovnávání můžeme použít 
příměr srovnání nehybridních metod 
MRI a CT vyšetření. CT zůstává suverén-
ní metodou pro hodnocení plicní tkáně 
a některých dalších orgánů, jako jsou sli-
nivka břišní, nebo cévního zásobení jater 
či ledvin. V onkologických  indikacích, 
jako jsou posuzování plic postižených  Snímek mozku
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Kdo je výrobcem unikátního přístroje?
Přístroj byl vyvinut firmou Siemens 
Healthcare a představuje průlom v ob-
lasti lékařského zobrazování. Biograph 
mMR totiž kombinuje dvě technolo-

gie, které by za normálních okolností 
nemohly pracovat vedle sebe: magne-
tické rezonanční zobrazování využívá 
silné magnetické pole a elektromagne-
tické vlny, zatímco pozitronová emisní 
tomogra� e pracuje s nízkými dávkami 
radioaktivních farmaceutických látek, 
které jsou pacientovi podány před vy-
šetřením. Tyto radiofarmaka reagují 
s tělesnými tkáněmi, výsledné záření je 
měřeno a potom převáděno do obrazů. 
Podle fyzikálních zákonů využívaných 
v těchto zobrazovacích technikách by 
se tyto dvě technologie měly vylučo-
vat a způsobovat, že současné zobra-
zování je nemožné. Ale Biograph mMR 
je konstruován tak, aby tyto fyzikální 
překážky překonal. Kombinace MRI 
a PET je obrovský úspěch. Magnetická 
pole generovaná v  MRI ruší obvyklé 
PET detektory, což až do dneška bráni-
lo simultánní akvizici obrazů lidského 
těla s  vysokým rozlišením. Pacienti 
museli být dosud skenováni na dvou 
samostatných systémech, takže mezi 
vyšetřeními vždy uplynula určitá 
doba. V přístroji Biograph mMR � rma 
Siemens vyvinula první systém, kte-
rý využívá zcela nové PET detektory, 
které velmi dobře pracují i uvnitř MR 
systému.

Kombinace obou systémů výrazně 
zkracuje čas, který byl zapotřebí pro 
vyšetření na dvou samostatných sys-
témech. Totéž platí i pro prostorové po-
žadavky – tam, kde byly předtím nutné 
místnosti pro dva velké přístroje, je za-
potřebí prostor jen pro jeden kombino-
vaný systém. Nemocnice tím získávají 
více místa pro pacienty. 

Firma Siemens Healthcare Sector 
je jedním z největších světových doda-
vatelů pro odvětví zdravotnictví a zá-
roveň vůdčím subjektem v oblastech 
lékařského zobrazování, laboratorní 
diagnostiky, lékařských informačních 

technologií a naslouchacích pomůcek. 
Siemens nabízí svým zákazníkům pro-
dukty a řešení pro celou oblast péče 
o pacienta z jediného zdroje – od pre-
vence a časné detekce přes diagnos-
tiku až po léčbu a následnou péči. 
Optimalizací klinických pracovních 
postupů pro nejběžnější onemoc-
nění umožňuje firma Siemens do-
sáhnout toho, že zdravotnictví je 
rychlejší, lepší a nákladově efektiv-
nější. Firma Siemens Healthcare po 
celém světě zaměstnává více než 
48  000 pracovníků a má zastoupení 
po celém světě.

Pásku při otevření nového pracovi-
ště přestřihla například náměstkyně 
ministra zdravotnictví Lenka Teska 
Arnoštová společně s plzeňským pri-
mátorem Martinem Zrzaveckým, ředi-
telem FN Plzeň Václavem Šimánkem, 
děkankou Fakulty zdravotnických 

studií Ilonou Mauritzovou, před-
nostou Kliniky zobrazovacích metod 
Borisem Kreuzbergem a primářem 
kliniky Jiřím Ferdou. 

Ivana Strasmajerová

Pracovní stanice

 Přestřižení pásky

Zobrazení celého těla  Zobrazení plic s nálezem

technologií a naslouchacích pomůcek. 
Siemens nabízí svým zákazníkům pro-
dukty a řešení pro celou oblast péče 
o pacienta z jediného zdroje – od pre-
vence a časné detekce přes diagnos-
tiku až po léčbu a následnou péči. 
Optimalizací klinických pracovních 

48  000 pracovníků a má zastoupení 
 Zobrazení plic s nálezem
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Integrované zobrazovací  
systémy Philips
Stánek společnosti Philips na Evropském radiologickém kongresu 2015 představil zobrazovací systémy určené pro včasnou a spolehli-
vou diagnostiku, zlepšení komfortu pacienta a snížení nákladů na zdravotní péči. 

„Radiologie představuje zá
klad diagnostiky a je rozho
dujícím nástrojem lékaře při 

rozhodování o správném postupu a na
časování další léčby pacienta,“ řekl Gene 
Saragnese, viceprezident a generální 
ředitel divize zobrazovacích technolo
gií společnosti Philips. „Philips zaujímá 
přední místo při propojování radiologů 
s ostatními lékaři, a dokáže proto integ
rovat a analyzovat rozhodující klinická 
data a zároveň rozšiřovat jejich vliv na 
péči o pacienta od prevence a stanovení 
diagnózy až po léčbu a  rekonvalescenci.“ 

Philips představí svá odpovídající ře
šení týkající se péče o pacienta, jejichž 
cílem je rozšířit možnosti přístupu 
radiologů k využitelným poznatkům 
získaným ze všech příslušných údajů 
o diagnózách a pacientech a poskyt
nout jim tak komplexní přehled o prů
běhu zdravotní péče poskytované pa
cientovi. Produktová řada pokročilých 
radiologických technologií a řešení 
Philips představená na ECR 2015 přine
se několik zásadních výhod. 

Zdravotní informatika ve 
všech souvislostech 
Poprvé v Evropě představí společnost 
Philips své nové řešení z oblasti informa
tiky portál IntelliSpace 7.0, což je jednot
ná platforma, která propojuje radiology 
s odbornými lékaři prostřednictvím kli

nických domén a integruje více modalit 
a nemocničních informačních systémů 
(HIS), obrazových archivačních a komu
nikačních systémů (PACS) a radiologic
kých informačních systémů (RIS). Léka
ři tak mohou posuzovat a řešit případy 
prakticky z jakéhokoli místa. IntelliSpa
ce Portal Enterprise, systém pro více 
pracovišť doplňující portál IntelliSpace, 
propojuje několik nemocnic a zajišťuje 
všem lékařům vždy přístup ke stejným 
aplikacím, což systém rozšiřuje spolu 
s rozšiřující se nemocniční sítí. Portál 
IntelliSpace 7.0 nabízí také širokou škálu 
klinických aplikací pro kardiologii, léčbu 
vaskulárních onemocnění, onkologii, 
neurologii a další lékařské obory. 

Přesné stanovení expoziční dávky 
Philips představí také portál DoseWise, 
což je komplexní softwarové řešení pro 
řízení dávky záření, jehož cílem je ome
zení rizika ozáření u pacientů a ošetřu
jícího personálu. Portál se v současné 
době vyvíjí a umožní poskytovatelům 
zdravotní péče aktivně zaznamenávat, 
analyzovat a sledovat zobrazovací radiač
ní dávku u pacientů a lékařů v různých 
diagnostických a intervenčních zdra
votnických zařízeních. Řešení DoseWi
se od společnosti Philips zahrnuje také 
komplexní sortiment produktů a služeb, 
kam patří například ClaritylQ, IMR a Do
seAware, které nabízejí poskytovatelům 

zdravotní péče informace a podporu po
třebnou pro realizaci široké a komplexní 
strategie řízení radiační dávky. 

Dokonalejší diagnostika 
a kvalitnější zobrazování 

 ▸ IQon Spectral CT – první spektrální 
detektorový systém CT na světě, kte
rý v kvalitě obrazu dodatečně zvýší 
spektrální rozlišení, a poskytne tak 
anatomické informace a schopnost 
charakterizovat struktury pomocí 
pracovního postupu, který je napros
to jednoduchý a pracuje s nízkými 
dávkami záření. 
 ▸ EmboGuide s XperCT Dual – první 
nástroj založený na pracovním po
stupu, který o 50 % zlepšuje detekci 
lézí a „feeding vessels“ ve srovnání se 
standardní digitální subtrakční angio
grafií (DSA). 
 ▸MobileDiagnost wDR – špičkové ře
šení pro kvalitní zobrazení a vynika
jící řízení dávky rentgenového záření. 
Technologie SkyFlow od společnosti 
Philips umožňuje navíc lékaři spojit 
snadné bezrastrové pořizování obra
zu s kvalitním kontrastem rastrového 
zobrazení při radiografii hrudníku 
u lůžka nemocného. 
 ▸MobileDiagnost Opta – kvalitní dia
gnostické snímkování za přijatelnou 
cenu 

 ▸ Veradius Unity Mobile C-Arm – pomá
há navázat dobrou komunikaci mezi 
lékařem a operátorem, zlepšit pracov
ní postup a zvýšit pracovní výkon. 
 ▸ Affiniti Ultrasound – inovativní ultra
zvukový systém je určen k tomu, aby 
radiologická oddělení poskytovala 
pacientům vysoce kvalitní péči při 
vyšším počtu pacientů a omezených 
finančních zdrojích. 

Vylepšená péče o pacienta 
 ▸ Ingenia 1.5T S spolu se systémem pro 
pacienta v „tunelu“ Ambient Expe
rience – přináší uklidňující audiovi
zuální zážitek pro relaxaci pacienta 
v době, kdy se nachází uvnitř MRI 
skeneru a zlepšuje pracovní postup. 

 ▸ Sonalleve MR-HIFU – zavádí přímé 
chlazení kůže a termometrii s duálním 
režimem, a podstatně tak zkracuje 
dobu léčby a zlepšuje komfort pacienta. 
 ▸MicroDose SI umožňující upgrade 
pro tomosyntézu – pohodlná a méně 
stresující mamografie zachovávající 
vynikající kvalitu obrazu při použití 
neinvazivních spektrálních aplika
cí. Na ECR ukáže společnost Philips 
cestu vývoje směrem k budoucím po
kročilým aplikacím, jako je například 
spektrální tomosyntéza. 

www.philips.com/healthcare 

Portál IntelliSpace 7.0 nabízí širokou škálu klinických aplikací pro 
kardiologii, léčbu vaskulárních onemocnění, onkologii, neurologii 
a další lékařské obory

Ambient Experience přináší uklidňující audiovizuální zážitek pro 
relaxaci pacienta v době, kdy se nachází uvnitř MRI skeneru
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Zařízení Acuson P500 Frosk se vy-
značuje přesností a rychlostí zob-
razení, kompaktností a snadným 

ovládáním. Je vhodné zejména pro 
akutní případy, ale i pro běžné potřeby.

Při vážných poraněních může jít o ka-
ždou sekundu. Vysoká kvalita obrazu 
při terénním vyšetření umožňuje ale-
spoň trochu drahocenného času ušet-
řit. Nejnovější člen rodiny přenosných 
ultrazvukových přístrojů  Acuson  P 
– Acuson P500 Frosk – je vybaven 
dvěma novými nadstandardními tech-
nologiemi, které zajišťují velmi ostré 
zobrazení, a to bez ohledu na pohyby 
pacienta a sondy: Dynamic Persisten-
ce a patentovanou Auto Flash Artifact 
Suppression.

Obě technologie, které byly navrženy 
speciálně pro tento nový systém, ve 
vzájemné součinnosti detekují pohyby, 

jež negativně ovlivňují kvalitu obrazu, 
automaticky redukují nežádoucí ruchy 
a zvyšují barevný kontrast, aby byl ob-
raz co nejostřejší. Kromě toho nový ul-
trazvuk obsahuje výkonné zobrazovací 
nástroje převzaté ze systémů Siemens 
Acuson S, jako je například prostorové 
skládání Advanced SieClear a zvýšení 
kontrastu tkáňových struktur Dynamic 
TCE.

To vše je nyní k dispozici v kompakt-
ním formátu notebooku s 15palcovým 
(38 cm) monitorem o celkové hmotnos-
ti nepřesahující 8 kg. Zařízení je vyba-
veno baterií, která umožňuje až 60 mi-
nut nepřetržitého skenování.

Nové zařízení lze nasadit v téměř ja-
kékoli situaci,  a lékař tak může prová-
dět rychlá rozhodnutí i v podmínkách, 
v nichž to dříve nebylo možné. Systém 
se spouští velmi rychle, takže nejpoz-

ději do 30 sekund je již připraven zahá-
jit skenování.

Snadná obsluha prostřednictvím 
dotykové obrazovky
Uživatelské rozhraní systému Acuson 
P500 je velmi přehledné. Pracovat se 
s  ním velmi rychle naučí i ti, kteří se 
zařízeními tohoto druhu dosud nema-
jí příliš zkušeností. Přístroj je vybaven 
vysoce citlivým dotykovým displejem 
s pokročilou infračervenou technologií, 
která dokáže zachycovat gesta s velkou 
přesností. Kontrolní panel může fungo-
vat buď v modu duálního rozhraní, kte-
ré uživateli nabízí velkou míru ¡ exibili-
ty, nebo v tradičním modu založeném 
na skenovacích preferencích uživatele, 
který tak nemusí trávit tolik času pra-
cí s přístrojem a může se více věnovat 
 pacientovi.

„Kompaktní systém Acuson P500 
Frosk je ideální pro situace, v nichž jde 
o vysoký výkon a prostor pro práci je 
přitom omezený – například při řešení 
akutních případů,“ říká Je¥ rey Bundy, 
generální ředitel Siemens Healthcare 
Ultrasound Business Unit. „Kombinace 
našich dvou nových, na sledování po-
hybu zaměřených technologií, vyvinu-
tých speciálně pro tuto aplikaci, nabízí 
nebývalou kvalitu obrazu a snadnou 
obsluhu a vyhovuje i potřebám běžné-
ho zobrazování a léčby ultrazvukem,“ 
dodal.

Nový přístroj lze kromě urgent-
ní medicíny a akutní péče používat 
i k standardním vyšetřením oblasti 
břišní, ledvin, pánve, cév a srdce a také 
ke gynekologickým vyšetřením. 

www.siemens.com/healthcare

Ultrazvuk, který se přizpůsobuje 
prostředí
Na letošním Evropském radiologickém kongresu (ECR) ve Vídni představila divize Healthcare společnosti Siemens nové přenosné 
zařízení pro vyšetření ultrazvukem Acuson P500 Frosk. Nejen kvůli podobnosti anglických slov „Frosk“ a „Frog“, ale především 
kvůli své adaptabilitě, která je pro žáby příznačná, se žába také stala jeho maskotem. 
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Monitorování teploty 
a vlhkosti v nemocnicích 
V nemocnicích má měření teploty a vlhkosti maximální prioritu. Například léčiva a krevní konzervy potřebují dodržení definované tep-
loty, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Přístroje udržující životní funkce zase musejí být chráněny před příliš nízkou vlhkostí vzduchu, 
protože ta muže vést k poruchám funkčnosti. Mnohde se tyto hodnoty ještě zapisují ručně nebo poloautomaticky. Přitom plně automa-
tické systémy již dávno nejsou žádným luxusem.

Systém automatického monito-
rování testo SaverisTM celý prů-
běh měření zcela automatizuje. 

Měří a ukládá údaje o teplotě a vlhkos-
ti v souladu ze zákonnými předpisy, 
standardy kvality a bezpečnosti (např. 
EN 12830, HACCP, FDA CFR 21 část 
11), shrnuje je do tabulkových nebo 
grafických reportů a jakmile dojde 
k překročení nebo podkročení hranič-
ních hodnot, vyšle zcela automaticky 
alarm pomocí akustického, optického 
signálu, pomocí SMS zprávy nebo e-
-mailu.

Typické oblasti použití: 
 ▸ sledování teploty v mrazničkách 
a lednicích pro léky, vakcíny, labora-
torní vzorky, krevní konzervy nebo 
vzorky tkání
 ▸ sledování teploty a vlhkosti v čekár-
nách, na operačních sálech, jednot-

kách intenzivní péče, pooperačních 
odděleních, v čistých prostorách atd.
 ▸ sledování teploty v nemocničních ku-
chyních (chladicí a mrazicí prostory) 
a také při přepravě jídel
 ▸ kontrola teploty vody TUV, například 
pro zabránění tvorby legionely 
 ▸ sledování teploty a vlhkosti také 
mimo nemocnici, např. během pře-
pravy potravin, léčiv, krevních kon-
zerv, biologických vzorků atd.

Sledování teploty 
v laboratorních lednicích 
Při skladování biologických preparátů 
je rozhodující důsledné dodržování 
odpovídajících teplotních podmínek 
– protože pouze tak je zaručeno, že 
všechny parametry látek zůstanou za-
chovány. Systém monitorování namě-
řených dat testo SaverisTM je optimálně 
vhodný k tomuto účelu: spolehlivě 

a přesně sleduje teplotu v laboratorních 
lednicích a nabízí vysokou míru bez-
pečnosti díky archivaci dat a automa-
tickému spuštění alarmu při narušení 
hraničních hodnot.

Systém testo SaverisTM dává osobám 
zodpovědným za kvalitu k  dispozici 
bezpečný a flexibilní systém monito-
rování měřených dat. Testo SaverisTM 
automaticky měří, kontroluje a ukládá 
všechny kritické parametry při výrobě 
a skladování produktů získávaných 
z krve. Jeho rozsáhlý management alar-
mu okamžitě hlásí pomocí SMS nebo 
e-mailu narušení hraničních hodnot 
a umožňuje při poruchách rychlý zásah.

Báze, srdce systému 
Systém monitorování měřených dat 
testo SaverisTM je na požadavek auto-
matického monitorování optimalizo-
ván, a proto se perfektně hodí k  bez-

pečné kontrole skladování cenných 
laboratorních preparátů. Hodnoty 
vlhkosti a teploty změřené pomocí sen-
zorů jsou přenášeny do základní báze, 
která kontinuálně všechna měřená 
data sleduje a dokumentuje. „Báze“ je 
srdcem systému testo SaverisTM, může 
nezávisle na počítači ukládat až 18 mi-
liónů naměřených hodnot. Manage-
ment alarmu u systému testo SaverisTM 
zahrnuje zprávy pomocí SMS a e-mailu 
nebo alarmového relé, pokud dojde 
k narušení hraničních hodnot. Alarmy 
mohou být vzdáleně potvrzeny pomocí 
SMS, i když není systém propojen s bě-
žícím počítačem.

Všechna zaznamenaná data jsou ze 
základní báze okamžitě přenášena do 
počítače nebo datové banky a jsou cen-
trálně archivována. Tím je zaručena kon-
trola, podrobná analýza a vyhodnocení 
všech zaevidovaných naměřených dat. 
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Software Saveris odpovídá požadavkům 
podle 21 CFR Part 11 a je vybaven uživa-
telskou plochou s intuitivní obsluhou.

Zajištění kvality, zvyšování 
produktivity
Systém monitorování měřených dat 
testo SaverisTM lze díky rozhraním 
pro USB, rádiový signál a Ethernet in-
dividuálně kon� gurovat a rozšiřovat, 
velký výběr sond umožňuje prakticky 
neomezenou rozmanitost aplikací. Při-
pojením konvertoru je možné změnit 
rádiový signál na ethernetový. Mohou 
tak být kombinovány výhody flexi-
bilně umísťovaných rádiových sond 
s využitím existujícího Ethernetu. Po-
užitím routeru lze zlepšit rádiové pro-
pojení, přičemž je možné do systému 
zapojit více routerů. Všechny tyto cha-
rakteristiky zaručují plnou � exibilitu 
při přenosu signálu ze sond do báze – 
i v případě obtížných stavebních pod-
mínek a delších vzdáleností.

Sledování teploty při skladování 
krevních preparátů systémem testo Sa-
verisTM zlepšuje zajišťování kvality ve 
farmaceutickém průmyslu a logistice, 
na klinikách, v  lékárnách a laborato-
řích. Zvláště při mnoha sledovaných 
místech měření vyplývají z automa-
tizace značné úspory času a nákladů, 
které plně přispívají ke zvyšování 
 produktivity.

Systém monitorování 
měřených dat přináší:

 ▸ automatizované, kontinuální sledo-
vání a dokumentaci všech měřených 
dat
 ▸ archivaci naměřených dat a bezpečné 
zaznamenávání naměřených hodnot 
i při výpadku proudu
 ▸ různé možnosti vyslání alarmu (SMS, 
e-mail, LED) v případě narušení hra-
ničních hodnot nebo při přerušení 
dodávky proudu
 ▸ podrobný management alarmových 
zpráv
 ▸ širokou paletu sond pro měření od 
–200 °C až přes +1000 °C
 ▸ sondy s  interní a externí senzo-
rikou pro flexibilní umístění vně 
i uvnitř chladicího zařízení
 ▸ validační software 21 CFR část 11 pro 
práci v souladu s normou
 ▸ bezpečnost manipulace
 ▸ kvali� kační / validační služby a rov-
něž kalibrační servis

Výhody systému testo SaverisTM

 ▸ systém testo Saveris se jednoduše in-
staluje i obsluhuje
 ▸ vysoká � exibilita systému umožňuje 
rádiové propojení (bez nutnosti kabe-
láže) a ethernetového přenosu dat
 ▸možnost naměřená data evidovat na 
velkou vzdálenost a centrálně je do-
kumentovat
 ▸ denní, týdenní a měsíční zprávy ve 
formátu PDF poskytují odpovědným 

osobám rychlý přehled o extrémních 
hodnotách, průměrných hodnotách, 
počtu naměřených hodnot atd.

Systém testo SaverisTM je kalibrova-
telný a � rma Testo, s. r. o., nabízí ve 
své akreditované kalibrační laborato-
ři akreditované a ISO kalibrace, nebo 
Vám může nabídnout kalibraci na 
místě. Taktéž společnost Testo zajiš-
ťuje kompletní instalaci systému tes-
to Saveris včetně zajištění dalších slu-
žeb externími dodavateli. Například 
instalace externích teplotních čidel, 
rozvodů ethernetu, měření dosahu rá-
diového signálu, kalibrace jiných než 
teplotních a vlhkostních čidel, zku-
šební provoz a validaci

Systém Saveris 2 
Novinkou oblasti monitorovacího 
systému Saveris jsou Wi-�  datalogge-

ry testo Saveris 2. Tyto dataloggery 
mohou být připojeny na již existu-
jící Wi-�  síť a odesílají tak naměřené 
hodnoty do centrálního úložiště na 
internetu, tzv. cloudu. Díky připojení 
na internet pak může být přihlášeno 
několik uživatelů a nahlížet na namě-
řené hodnoty. Zprávy z měření mohou 
být zasílány na e-mail uživatelům. Sa-
mozřejmostí je generování alarmů po-
mocí e-mailu a SMS. Přístup na cloud 
je zdarma. 

Další informace naleznete 
na www.testo.cz

osobám rychlý přehled o extrémních 
hodnotách, průměrných hodnotách, 

21

měření

020_021_MED01.indd   21 27.05.15   12:33



22

červen 2015měření

měření

Kontrola kvality povrchu 
kloubních implantátů
Funkční plochy kloubních implantátů jsou dokončovány speciálními technologiemi a stroji, vyvinutými většinou jen pro tyto účely, 
které zaručí jejich vysokou rozměrovou, ale hlavně tvarovou přesnost. I sebedokonalejší technologie ale nezabrání výskytu zmetko-
vitosti. Proto přední světoví výrobci implantátů začínají tyto plochy kontrolovat 100%, a to pomocí účelových zakázkových měřicích 
zařízení hlavně s automatickým režimem.

Technické požadavky
Tato technika je koncipována tak, aby 
věrohodně změřila základní tvarové 
úchylky v  řádu 0,1 µm, vlnitost a drs-
nost až v řádu nm a identi� kovány musí 
být i velmi drobné rysky, zábrusy, po-
tlučeniny atd. Zkontrolovat se musí ve 
velmi krátké době několika sekund co 
největší část funkční plochy na stu pro-
centech produkce. Měřicí systém nesmí 
nijak poškodit povrch a plná funkčnost 
musí být garantována pro všechny po-
užívané materiály. Vzhledem k  velmi 

krátkému taktu musí být měřicí systém 
minimálně citlivý na vibrace, a také na 
nepřesnost chodu hlavních mechanis-
mů – vřetene (kyčelní klouby) a robotu 
(kolenní klouby). Kruhovitost musí být 
měřena ve standardním frekvenčním 
rozsahu 2–500 vln/ot.

Měřicí metoda
Klasické kontaktní měření, známé 
z měrových laboratoří, je pro tyto nové 
požadavky již nevhodné – má malou 
produktivitu a hlavně se nehodí pro au-
tomatizaci měření.

Nové požadavky jsou realizovatelné 
jen pomocí disperzní bezkontaktní 
metody s unikátní detekcí odraženého 
rozptýleného světla, kterou vyvinula 
německá společnost OptoSurf a která 
se již dříve osvědčila v automobilovém 
a ložiskovém průmyslu. Schéma měře-
ní je na obr. 1.

Realizace
Koule kyčelních kloubů jsou kontrolová-
ny automatem, jehož měřicí místo je na 
obr. 2 a který umožňuje 2 pohyby – rotaci 
koule a naklápění měřicí hlavice. Polární 
diagramy jsou na obr. 3. Způsob vyhod-
nocování výsledků měření i zobrazení 
povrchu se řeší v souladu s požadavkem 
uživatele. Pro hodnocení úchylek kru-
hovitosti se velmi osvědčila Fourierova 

analýza s velmi snadným naprogramo-
váním křivky ohraničujícím OK a NOK 
povrch ve vazbě na počet vln (obr. 4 ). 
Příklad zobrazení měření drsnosti je 
na obr. 5. Pro kontrolu jamek kyčelních 
kloubů je navržena obdobná metoda.

Kolenní kloub připravený k měření je 
kontrolován hlavicí OptoSurf, která je 
v tomto případě vedena pomocí robotu 
(obr. 6 ).

Na obr. 7 je příklad zobrazení tvaro-
vých úchylek celé funkční plochy kon-
trolované součásti s výraznou vlnitostí, 
které je díky této metodě realizovatelné 
ve velmi krátké době a skýtá úplně nové 
možnosti hodnocení kvality povrchu.

Doplňkové informace
Univerzálnost měřicí metody OptoSurf 
je mimořádně velká, a nalezla proto ši-

roké uplatnění nejen v růz-
ných oborech strojírenství, 
ale vedle velkosériové 
výroby je použitelná i pro 
kontrolu menších dávek 
ručními měřidly. Poně-
vadž není nutné přesně 
a zdlouhavě součástku 
středit, je toto ruční mě-
ření mnohem jednoduš-
ší a produktivnější než 
pomocí standardních laboratorních pří-
strojů. Ruční měřidla se dnes používají 
i jako záloha pro případ výskytu závady 
na automatické lince, při některých 
vývojových pracích a všude tam, kde 
nelze použít kontaktní měření.

Další aplikace v  medicínské techni-
ce vycházejí z  univerzálnosti měřicí 
metody OptoSurf, mj. i z měřitelnosti 
vnějších i vnitřních povrchů (v otvo-
rech je nutno použít optický 90° ná-
stavec). Pomocí této metody jsou mě-
řitelné třeba kulové plochy páteřních 
náhrad, formy kontaktních čoček atd. 
Další uplatnění ponecháme na profesní 
orien taci čtenáře. 

Měřicí systém OptoSurf využívá 
relativní metodu. Měření úchylek ku-
lovitosti a drsnosti různých řezů není 
spolu přímo svázáno, a nelze tak ur-
čit třeba úchylku kulovitosti – určí se 
pouze úchylky kruhovitosti ve zvole-
ných řezech. To platí i pro válcovitost. 
K  měření těchto parametrů a hlavně 
rozměrů je zapotřebí absolutní měři-
cí metoda na bázi přesného vřetene, 
přímovodu a obvykle indukčnostního 
snímače s  příslušnou vyhodnocovací 
jednotkou. Takové doplnění řešitelský 
kolektiv přirozeně v případě požadav-
ku zrealizuje.

Zákazník spolurozhoduje o prove-
dení měřidla, přičemž velmi důležité 
je jeho začlenění do výrobního toku. 
Množství uvolněných investic na 
projekt rozhodne obvykle, zda se do 
kontroly nainstaluje ruční měřidlo, 
poloautomat nebo automat. Tato zaří-
zení se nevyrábějí opakovaně a každé 
je de facto zakázkově koncipovaným 
originálem.

Závěr
V případě, že některý výrobce zdra-
votnické techniky v  ČR a SR shledá 
vhodnost systému OptoSurf pro řeše-
ní svých metrologických problémů, je 
nanejvýš pravděpodobné, že mecha-
nickou část měřidla a návazný servis 
bude realizovat partnerská česká � rma 
s  dlouholetou zkušeností s  využitím 
tohoto systému v  jiných oblastech 
 metrologie. 

PK – www.optosurf.de; 
JK a MW – www.mesing.cz 
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Srdce z budoucnosti
Nejčastější příčinou smrti v České republice jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy. Podle aktuálních údajů z roku 2012 byly tyto 
choroby příčinou úmrtí celkem 53 046 lidí. Podíl zemřelých v jejich důsledku činil 49 %, tedy skoro polovinu všech úmrtí. 

Úmrtnost na kardiovaskulární 
nemoci (CVD) ve státech 
Evropské unie se pohybuje ko-

lem 97 lidí na 100 000 obyvatel, v Čes-
ku je to však skoro dvojnásobek, a to 
187 lidí na 100 000 obyvatel. Odborníci 
odhadují, že do roku 2030 zemře ve 
světě na CVD každý rok 23,3 milionu 
lidí. Nemocí srdce a cév je velké množ-
ství – v ČR mezi tři nejčastější patří 
ischemická choroba srdeční (ICHS), 
mozková mrtvice (CMP) a ischemická 
choroba dolních končetin (ICHDK). 

Vzhledem k  tomu, že vědci ne-
mají k  dispozici realistické modely 
lidí, mohou předurčovat chování 
lidského organismu v  interakci s  lé-
kařskými nástroji a vybavením jen 
v omezené míře. Lékaři, jako je přední 
odborník na vrozené srdeční nemoci 
James C. Perry z  fakultní nemocnice 
v  kalifornském San Diegu, jsou pře-
svědčeni, že kdyby bylo možné si-

mulovat, jak reaguje srdce pacienta 
na širokou škálu zásahů, vyhnuli by 
se pacienti i lékaři mnoha nejistotám. 
Platí to jak pro pacienty s  vrozenou 
srdeční vadou, tak pro ty se srdečním 
selháním, srdeční arytmií a dalšími 
strukturálními abnormalitami.

Třídimenzionální 
modelování srdce
Vědci během desetiletí výzkumů shro-
máždili nepřeberné množství informa-
cí o různých aspektech srdeční funkce. 
Teprve nedávno spektroskopické tech-
niky postoupily takovým způsobem, 
aby odhalily kritické nuance v geomet-

rické struktuře a fyziologických jevech, 
které jsou nezbytné k rozvoji a úplné-
mu pochopení dynamiky srdce. Další 
komplikace v srdeční funkci, zejména 
vrozené vady a nemoci srdce a jejich 
interakce s  intervenčními medicín-
skými nástroji a náhradami, vyžadují 
další výzkum. Sjednotit všechny tyto 
údaje a podpořit tak další vývoj může 
třídimenzionální modelování srdce na 
základě reálných, pro pacienta speci-
� ckých vstupů. Jde o významný posun 
v projektu zaměřeném na diagnostiku, 
prevenci a léčbu srdečních onemocně-
ní a vývoj zdravotnických potřeb pro 
jejich léčení. 

V této souvislosti byl v květnu 2014 
zahájen projekt Living Heart v  úzké 
spolupráci s  více než stovkou  před-
ních kardiologů, farmaceutických spo-
lečností a akademických výzkumníků. 
Ústředním prvkem projektu je první 
realistická 3D simulace modelu celé-
ho lidského srdce na světě, která byla 
vyvinuta na základě platformy 3DEX-
PERIENCE od Dassault Systèmes. Od-
borníci se podílejí na zhodnocení vyu-
žití simulovaného srdečního modelu 
k  testování zdravotnických zařízení, 
zlepšování klinické diagnózy a vede-
ní předoperačního plánování. K tomu 
používají metodu crowdsourcingu, jež 
chrání duševní vlastnictví každého čle-
na, ale zároveň umožňuje sdílet společ-
ný výsledek.

SIMULIA vytvoří model na míru
Specialisté z Dassault Systèmes vy-
užili aplikaci SIMULIA a její funkce 
pro simulaci složitého nelineárního 
chování a vytvořili 3D model, který 
reprodukuje mechanické a elektric-
ké chování srdce velmi realistickým 
způsobem. Představte si, že jako lé-
kař či lékařka nebo studentka lékař-
ské fakulty budete moci chodit okolo 
trojrozměrné simulace tlukoucího 
srdce. Můžete zavést stent do chlopně 
a simulovat, co se stane, když začne 

proudit krev – pokud je stent příliš 
velký, začne se tkáň kolem něj trhat, 
a pokud je příliš malý, začne krev 
prosakovat kolem jeho okraje. Tímto 
způsobem by se dal také simulovat 
vliv infarktu nebo lékařského zákro-
ku. Anebo můžete použít simulační 
technologie k  vytvoření unikátního 
3D modelu konkrétního srdce pacien-
ta s využitím údajů z echokardiografu, 
MRI nebo CT bez dalších invazivních 
diagnostických postupů. Model lze 
prohlížet různými způsoby, například 
zvýrazněním mechanického namáhá-
ní, které je důležité pro indikace, jako 
je srdeční selhání, nebo vizualizace 
elektrické vodivosti, jež je důležitá pro 
studium srdeční arytmie. 

Počítačová simulace je stále více vní-
mána jako zásadní konstrukční nástroj 
pro srdeční přístroje. Odborníkům 
pomáhá si představit to, co nemohou 
vidět, replikovat v podmínkách in vivo, 
rychleji vylepšit různé nápady a roz-
víjet nová řešení, která jsou účinnější 
a bezpečnější pro pacienty. Kombinace 
všech těchto faktorů vede ke snížení 
nákladů na drahé prototypování, testo-
vání, schvalovací proces a hlavně včas-
nou diagnózu. 

Tomáš Ivančík, SIMULIA BT Sales 
Representative v Dassault Systèmes
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Přínos softwarových řešení 
pro biomedicínský sektor
Nejnovější studie napomáhá přesně porozumět problémům spojeným s výrobou, umístěním a mechanickými vlastnostmi protéz 
kyčelních kloubů.

ESI Group, průkopník a před-
ní světový dodavatel výrob-
ních softwarů virtuálního 

prototypování pro výrobní průmysl 
a partner mnoha výzkumných projek-
tů v biomedicínském sektoru, oznámil 
výsledky technických studií nedávno 
vypracovaných v Paříži. Tyto studie, 
prováděné ve spolupráci s výrobcem 
hip protéz, významně přispěly k lepší-
mu porozumění problémům týkajícím 
se výroby, umístění a mechanických 
vlastností protéz v  podmínkách in 
vivo. Tyto studie jasně dokládají po-
tenciál numerické simulace ve zdra-
votnickém sektoru.

Počet operací kyčelního 
kloubu roste 
Implantace totální protézy kyčelního 
kloubu je v  současnosti jednou z  pěti 
top operací v ortopedické chirurgii a po-
dle statistiky francouzské Agentury pro 
nemocniční informační technologie 
(ATIH) počet těchto chirurgických vý-
konů stále roste. U pacientů, jako jsou 
atleti, kteří potřebují tyto operace ve 
stále nižším věku, a rovněž kvůli neu-
stále se prodlužující délce života musí 
protézy také déle vydržet. Z těchto 
požadavků na delší životnost protéz 
a na jejich pohodlnost vyplývají i nové 
výzvy, a to nejen pro lékaře, ale také pro 
výrobce protéz. 

Pro výrobce protéz je zásadní tes-
tování nových materiálů (včetně ke-
ramiky a kovových slitin). Při návrhu 
protézy berou její výrobci v úvahu 
různé problémy související s jejím 
rozbitím, opotřebením a hlukem. Na 
druhé straně se lékaři snaží zmírnit 
možné důsledky vzniku mikrosko-
pické štěrbiny u protézy mezi hlavicí 
stehenní kosti a kloubní jamkou, ve 
které je vložena. Tato štěrbina může 
při každodenním používání přinést 
mikroskopické následky a předčasné 
opotřebení protézy. 

Studie ESI Group
Bezmála celý rok týmy inženýrů spo-
lečnosti ESI Group pracovaly na studii, 
která by pomohla lékařům a výrob-
cům lépe porozumět příčinám prote-
tických selhání a funkčních poruch. 
První studie se zaměřila na simulaci 
kinematiky a různých napětí půso-
bících na kyčelní protézu. Cílem zde 
bylo objasnit změny, ke kterým do-

chází v případech extrémní zátěže při 
náhodných úrazech. Týmy inženýrů 
využily integrovanou platformu CAE 
společnosti ESI Group – Visual-Envi-
ronment – pro vystavění modelů na 
základě geometrie a popisu materiálů, 

které získaly od výrobce. Následně se 
tyto modely přenesly do Virtual Per-
formance Solution, kde se mohly dále 
zkoumat nárazy odpovídající tlaku 
9 kN během 9 ms, což odpovídá váž-
nému šoku, jako je pád ze schodů. Stu-

die za podpory softwaru společnosti 
ESI Group umožnila lékařům a výrob-
cům exaktně popsat míru kinetické 
zátěže a kontaktní místa doprovázející 
oddělení kloubní jamky. 

Druhá studie byla provedena v  za-
stoupení výrobce protéz, Science et 
médecine (SEM) se sídlem v  Créteil 
nedaleko Paříže. Jejím cílem bylo po-
rovnat tři odlišné návrhy modulárních 
protéz vyrobených ze slitin vanadia 
a určit, která je nejvíc rezistentní při 
náhodných úrazech. Přesná simulace 
procesu nasazování protéz pomohla 
výrobci přesně určit jejich budoucí 
umístění, stejně jako očekávané po-
škození struktury při provádění regu-
lačních testů. 

„Pracovníci SEM běžně používají nu-
merickou simulaci. Díky ní dosahuje-
me spolehlivého návrhu a zajišťujeme 
bezpečné používání našich zdravot-
nických pomůcek. Jsme vysoce vní-
maví vůči vylepšení softwaru, zvláště 
pak co se týká dynamiky. Díky této 
studii a spolupráci s naším partnerem 
ESI Group jsme mohli lépe porozumět 
mechanickým vlastnostem všech tes-
tovaných typů protéz. Současný vývoj 
nástrojů simulace nám pomohl zvýšit 
spolehlivost našich výrobků včetně 
těch, které vyžadují montáž,“ vysvětlu-
je Mr. Bréard, ředitel výzkumu a vývoje, 
Science et Médecine.

Fouad El-Khaldi, ředitel průmyslové 
strategie a inovace ESI Group, vnímá 
tuto studii pro zdravotnický sektor 
jako součást diverzifikační strategie 
společnosti. Vysvětluje: „Produkty spo-
lečnosti ESI již prokázaly své kvality při 
podpoře výroby v oblasti automobilo-
vého, energetického, leteckého a elek-
tronického průmyslu. V současné době 
se i další průmyslová odvětví obrací 
k virtuálnímu prototypování, začínají 
oceňovat jeho přínos při vývoji pro-
duktů, jejich certifikaci a předvídání 
problémů samotné výroby. Je zřejmé, 
že zdravotnictví představuje další po-
tenciální trh, protože simulace může 
vyřešit problémy s individuálním při-
způsobením zdravotnických pomůcek 
a pomůže výrobcům dodávat na trh 
optimální řešení přizpůsobená kon-
krétnímu pacientovi v kratším čase a za 
přijatelnou cenu.“ 

Společnost ESI Group 
překlad: Lucie Šebestová

Druhá studie byla provedena v zastoupení 
výrobce protéz, Science et médecine (SEM) 
se sídlem v Créteil nedaleko Paříže. Jejím 
cílem bylo porovnat tři odlišné návrhy 
modulárních protéz vyrobených ze slitin 
vanadia a určit, která je nejvíc rezistentní 
při náhodných úrazech. Přesná simulace 
procesu nasazování protéz pomohla 
výrobci přesně určit jejich budoucí 
umístění, stejně jako očekávané poškození 
struktury při provádění regulačních testů. 

Výsledky simulace s Virtual Performace Solution: mechanické 
namáhání v konkrétním případě zatížení 

softwary
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Kudy dál?
Aneb jak nejlépe využívat velké objemy dat a moderní technologie ke zlepšení péče o pacienty.

Dívám se na tuto otázku spíše 
z hlediska toho, jak trvale zajis-
tit vysokou kvalitu života, a ne 

jen léčit nemoci, které se tu a tam vy-
skytnou. Co můžeme udělat pro to, aby 
pacient byl zdravý a mohl zůstat doma, 
kde se může věnovat svým zálibám, 
místo aby musel vyhledávat lékařskou 
péči, když se necítí dobře? 

Přemýšlím přitom také o základních 
principech moderních aplikačních eko-
systémů, které vycházejí z myšlenek 
sociálních sítí, mobilních technologií, 
analýzy velkých objemů dat a cloud 
computingu.

V USA se organizace působící v oblasti 
informačních technologií v posledních 
letech zaměřovaly na racionalizaci a op-
timalizaci zdravotnických systémů (tzv. 
meaningful use), mezinárodní statistic-
kou klasi� kaci nemocí (ICD-10), otázky 
ochrany soukromí a bezpečnosti v rám-
ci amerického zákona o přenositelnosti 
zdravotního pojištění (HIPAA), reformu 
zdravotního pojištění a jiné problémy 
spojené s legislativními požadavky při-
cházejícími z Washingtonu.

Co bychom měli dělat teď?

Sociální sítě 
Je třeba se zamýšlet nad novými stra-
tegiemi pro péči poskytovanou zdra-
votnickými týmy. K zajištění vysoké 
kvality zdravotní péče jsou dnes zapo-
třebí „dispečeři zdravotní péče“, kteří 

pacientům pomohou orientovat se ve 
zdravotní péči jak doma, tak v  ambu-
lantní či nemocniční péči. Členy týmu 
mohou být lékaři, zdravotní sestry, 

lékárníci, sociální pracovníci, domácí 
pečovatelé, fyzioterapeuti či psycholo-
gové. Z analýzy údajů o chybách při léč-
bě víme, že pro dosažení vysoké kvality, 
bezpečnosti a efektivity léčby má zá-
sadní význam komunikace mezi členy 
zdravotnického týmu. Musíme přehod-
notit dnešní praxi, kdy je zdravotnická 
dokumentace spravována z  jediného 
místa, a začít se zamýšlet nad týmovou 
koordinací péče metodou „Wikipedie“ 
nebo „Facebooku“. 

Mobilní zařízení 
Programy péče o zdraví, které se za-
měřují na obecnou zdravotní pohodu, 
pracují s protokoly vytvořenými na 
základě údajů o pacientech v domácím 
prostředí – o jejich fyzické aktivitě, hla-
dině cukru, hmotnosti, kvalitě spánku, 
funkci dýchací soustavy a krevním 
tlaku. Nejsme tak omezeni jen na vy-
šetření na klinice, kam pacient dochá-
zí jednou za půl roku – dnes již máme 
techniku, která prostřednictvím smart-
phonů nepřetržitě předává lékařům 
a zdravotnickým týmům telemetrické 
údaje o pacientech. Proběhlo již něko-
lik demonstračních projektů, které uká-
zaly, že tyto údaje mohou velmi přispět 
k urychlení péče: díky nim můžeme 
medikaci, dávkování a léčebné plány 
upravovat každý týden, a ne jen dvakrát 
za rok, kdy pacient přijde na kontrolu ke 
svému lékaři.

Analýza dat 
Zdravotnictví není systémem, který by 
se sám automaticky zdokonaloval. Ob-
jeví-li se v jedné nemocnici nové myš-
lenky, trvá to dvacet let, než se inovace 
rozšíří po celé zemi. Postupy založené 
na analýze velkých objemů dat (tzv. 
big data) by nám však umožnily sdílet 
údaje o léčbě v širokém měřítku. Když 
moje žena onemocněla rakovinou prsu 
stadia IIIA, mohl jsem si na základě úda-
jů o tisících pacientek s rakovinou prsu 

(bez osobních údajů), které jsem zpra-
covával pomocí open source programu 
I2B2, utvořit představu o možnostech 
léčby a její úspěšnosti. 

Cloud computing 
Poskytovat kvalitní služby elektronic-
ké zdravotní dokumentace malým lé-
kařským praxím za nízkou cenu není 
jednoduché. Nemocnice Beth Israel De-
aconess Medical Center (BIDMC) v Bos-
tonu, kde pracuji, vytvořila soukromý 
cloud, který pomáhá šířit nové tech-
nologie v našem prostředí. Přecházíme 
nyní na komerční a veřejné cloudové 
systémy a věříme, že se nám tím podaří 
odstranit překážky, které brání sdílení 
údajů, a že budeme moci nabízet léka-
řům nové funkce každý měsíc, a ne až 
při aktualizaci softwaru, která probíhá 
jednou za pár let. Doufáme také, že tak 
budeme schopni dostát stále vyšším 
a složitějším nárokům na zabezpečení. 
Amazon Web Services se chystá pode-
psat s poskytovateli péče dohodu o za-
bezpečení dat a zajištění klientů proti 
narušení jejich soukromí. Nastává totiž 
čas zvyšovat  ̈ exibilitu a funkčnost sys-
témů a snižovat náklady na ně pomocí 
bezpečného cloud hostingu.

Budou přicházet stále nové technolo-
gie – Google Glass, Apple Watch, nové 
zdravotnické přístroje, které pacienti 
nosí na těle. Místo abych se soustředil 
jen na jedinou technologii, snažím se 
stavět na obecných principech.

Budeme-li v  praxi více uplatňovat 
principy sociálních sítí, používat mo-
bilní zařízení, vytvářet adaptivní zdra-
votnické systémy s  analýzou velkých 
objemů dat a využívat výhod cloud 
computingu, uvidíme brzy reálné 
výsledky v  podobě kvalitnější péče 
o  pacienty. 

John D. Halamka

Autor článku John D. Halamka, doktor 
medicíny (MD, MS), je vedoucím IT oddě-
lení v nemocnici Beth Israel Deaconess 
Medical Center v  Bostonu, předsedou 
sítě pro výměnu zdravotnických infor-
mací v  oblasti Nové Anglie (NEHEN), 
jedním z předsedů Výboru pro normy ve 
zdravotnické informatice, řádným pro-
fesorem na lékařské fakultě Harvardské 
univerzity a praktikujícím lékařem po-
hotovostní služby. Píše populární blog 
Life as a Healthcare CIO: www.intersys-
tems.com/intersystems-blog/pulse/.

Zdravotnictví není 
systémem, který by 
se sám automaticky 
zdokonaloval. 
Objeví-li se v jedné 
nemocnici nové 
myšlenky, trvá to 
dvacet let, než se 
inovace rozšíří po 
celé zemi.
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Digitální technologie a budoucnost 
dentální medicíny
Pro majitele stomatologických laboratoří a dentální odborníky je nyní vzrušující doba. V tomto odvětví se teprve začínají uplatňovat 
digitální technologie. Jsou-li tyto kombinovány s inovativními materiály, dokážou digitální technologie zvýšit produktivitu a nabídnout 
lepší zážitek pro pacienty.

Jelikož se náklady na laboratorní 
práce stávají hlavním faktorem 
ve výrobě, některé pokrokové 

laboratoře začínají aplikovat digitální 
procesy, aby se odlišily. V uplynulých 
letech se dentální produkty, které jsou 
vyráběny na základě softwarového 
návrhu, staly běžné a většina průmy-
slových � rem má nyní přístup ke 3D 
tisku, ať už v praxi nebo v laboratoři 
nebo prostřednictvím produkčních 
středisek. Tím se otvírají cenné výhody 
průmyslovým společnostem, včetně 
přístupu k novým, téměř bezdefekt-
ním, průmyslově prefabrikovaným 
a kontrolovaným materiálům; vyšší 
kvalita a reprodukovatelnost; ukládání 
dat souměřitelně se standardizovaným 
řetězcem výroby; zlepšené plánování 
přesnosti, a  účinnost.

Zatímco odborníci dentálních labo-
ratoří i nadále zlepšují postupy a pro-
cedury, výrobci i nadále inovují a vyví-
její nové generace produktů, systémů 
a technologií, které napomáhají zlepšo-
vání stomatologických produktů.

Maximální všestrannost 
pro vaši zubní laboratoř
3D tiskárna Objet260 Dental Selection 
pro dentální medicínu přináší pokroči-
lou technologii triple-jetting i do zub-
ních ordinací a na ortodoncii. 3D tisk 
vytváří působivě realistické modely, 
které jsou i na dotek jako ty pravé. 

Umožňuje vytvářet modely s realis-
tickými texturami pro přesné vyhod-
nocení a výběr ze široké škály odstínů, 
které dovolí individuální přizpůsobe-
ní barev. Díky 3D tiskárně Objet260 
Dental Selection lze vyprodukovat ty 
nejrealističtější modely, které umožní 
širokou škálu zubních a ortodontic-
kých aplikací včetně:

 ▸ Testování implantátů prostřednic-
tvím kamenných modelů, které na-
podobí skutečnou texturu dásní pro 
přesné vyhodnocení
 ▸  Jednotlivé modely nebo skupiny mo-
delů, které vyžadují kombinaci něko-
lika materiálů, mohou být vytištěny 
současně v rámci jednoho tisku
 ▸ 3D modely čelistí mohou být vytiště-
ny přímo ze skenovaných dat z CBCT 
s vysokým rozlišením zubu, kořene 
i anatomie kanálu nervů, vyrendero-
vaných v kontrastních materiálech 
 ▸ Objet260 Dental Selection podporu-
je všechny otevřené formáty barev-
ných, intraorálních skenerů. 
S  tímto čistým, tichým systémem 

lze stavět modely do velikosti až 255 
×  252 × 200 mm. S  přesností vrstvy 
16 mikronů vytvoří Objet260 Dental 
Selection hladký povrch, tenké stě-
ny a jemné detaily dle vašeho přání 
v  pevných či pružných materiálech. 
Pro zvlášť jemné či komplexní mo-
dely umožní automatizované odstra-
nění podpor vyčistit vnitřní dutiny 

 Nejvšestrannější dentální 3D tiskárna 
Eden260 Dental SelectionTM

3D tisk
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i jemné křivky, které by praní tryskou mohlo zni-
čit nebo odstranit nedostatečně. Objet260 Den-
tal Selection je první 3D tiskárnou na bázi tech-
nologie PolyJet s možností rozpustných podpor. 
Minimalizuje úsilí i čas potřebný k výrobě.

Profitujte z digitální stomatologie i vy
Digitální stomatologie se rychle stává standard-
ním produkčním nástrojem pro zubní laboratoře. 
Nabízí možnost snížit výrobní čas, zvýšit efekti-
vitu a přesnost a umožňuje nový obchodní růst. 
Výhody digitální produkce jsou jasné.

Jádrem nové éry v digitálním designu je 
3D tisk. Tím, že kombinuje orální skenování, 
CAD/CAM návrhy a 3D tisk, mohou zubní labo-
ratoře přesně a rychle produkovat řadu stoma-
tologických a ortodontických pomůcek. Díky 
řešením 3D tisku, která odvedou detailní práci, 
mohou zubní laboratoře odstranit kritické body 
ručního modelování a umožnit rozvoj podnikání 
a udržení náskoku před konkurencí.

MCAE Systems díky značce Stratasys, jejímž je 
distributorem, v této významné revoluci zaujímá 
jednu z předních pozic – dodává výkonná řešení 
s bezkonkurenčními možnostmi a funkcemi urče-

ná pro svět designu, techniky a výroby. Výsledné 
systémy nabízejí řadu profesionálních řešení 3D tis-
ku – od malých 3D tiskáren pro rozvoj nápadů přes 
středně velké 3D tiskárny pro vytváření prototypů 
až po velké produkční systémy pro digitální výrobu 
a dentální medicínu.  

Vítejte ve světě

digitálních technologií!

mcae@mcae.cz | www.mcae.cz

Potřebujete vyvíjet, 
konstruovat, tvořit, testovat 

nebo vyrábět?
Obraťte se na ty nejlepší 

z oboru – MCAE je tu pro Vás.

Veškeré technologie nabízíme také jako 
služby. Přesvědčte se o našich kvalitách 
a vyžádejte si benchmark.

Rapid Rapid 
prototypingprototyping
a Direct Digital a Direct Digital 
ManufacturingManufacturing

CAD/CAM 
řešení  
na nejvyšší  
úrovni

3D digitalizace 
a měření

Nejvšestrannější dentální 3D tiskárna
Eden260 Dental Selection™ 

• Maximalizujte možnosti 
své laboratoře díky 
digitálním technologiím

• Vytvářejte působivé, 
realistické dentální 
modely v kontrastních 
materiálech přímo  
z CBCT

• Tiskněte i z několika 
materiálů současně

i jemné křivky, které by praní tryskou mohlo zni-
čit nebo odstranit nedostatečně. Objet260 Den-
tal Selection je první 3D tiskárnou na bázi tech-
nologie PolyJet s možností rozpustných podpor. 

Digitální stomatologie se rychle stává standard-
ním produkčním nástrojem pro zubní laboratoře. 
Nabízí možnost snížit výrobní čas, zvýšit efekti-
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3D tisk kovů je velkou příležitostí 
pro stomatologii
Společnost Renishaw, jediný britský výrobce strojů pro 3D tisk z kovových prášků, uvedl na stomatologický trh nový produkt.

Stroj AM250 je nově dodáván 
v  provedení plně optimalizo-
vaném pro výrobu dentálních 

náhrad. Společně se strojem je dodá-
vána i kompletní technologie včetně 
parametrů sintrování a proces nevy-
žaduje žádná nastavení prováděná 
uživatelem stroje. Kromě výrobního 
zařízení dodává Renishaw také kobal-
tochromový prášek nezbytný pro vý-
robu dentálních implantátů. Za mož-
nost nabízet tyto vzrušující novinky 
vděčí společnost Renishaw svým 
vlastním rozsáhlým zkušenostem 
s 3D tiskem dentálních implantátů. 
Renishaw je totiž také dodavatelem 
vysoce kvalitních stomatologických 
konstrukcí a implantátů do mno-
ha evropských stomatologických 
 laboratoří.

Optimalizace pro stomatologii
Verze stroje AM250, optimalizovaná 
pro 3D tisk kovových dentálních ná-
hrad, je zařízení schopné dodávat na 
stomatologický trh dentální náhrady 
ve velmi zajímavých objemech. Stroj 
je optimalizován tak, aby si poradil 
s veškerými komplikacemi a speciál-
ními nároky souvisejícími s výrobou 
dentálních náhrad. Představuje ob-
líbenou alternativu pro zákazníky, 

kteří hledají cestu ke snížení nákladů 
spojených s  frézovanými konstruk-
cemi. Lze jej použít i jako náhradu 
za tradiční metody odlévání z vosku. 
Výroba dentálních implantátů přímo 
z STL dat umožňuje proces produkce 
dentálních konstrukcí digitalizovat. 
Vývoj stroje a jeho optimalizace pro 
dentální trh probíhal ve společnosti 
Renishaw s obzvláštním důrazem na 
přesnost a kvalitu konstrukcí, kvalitu 
a sledovatelnost dodávaného prášku 
a zejména na rychlost a spolehlivost 
výroby. Hlavním kritériem je samo-
zřejmě ekonomika provozu a rychlá 
návratnost vynaložených investic. 
Podobně jako jiná velká výrobní za-
řízení také stroje pro 3D tisk běžně 
vyžadují odladění výrobního pro-
cesu, než jsou schopny dosáhnout 
špičkového výkonu a splňovat krité-
ria kvality produkce. Často je třeba 
řešit mnoho různých provozních 
problémů i rozporů, například v  ob-
lasti duševního vlastnictví.

Řešení společnosti Renishaw pro 
dentální trh eliminuje všechny po-
dobné obtíže. Stroj AM250 umožňuje 
produkovat kvalitní dentální kon-
strukce již od prvního dne po instala-
ci. Kromě toho nabízí Renishaw také 
pomoc se všemi souvisejícími záleži-

tostmi, od licencování a certifikace, 
přes výběr a dodávku materiálu až po 
sledovatelnou manipulaci s hotovými 
výrobky.

Stomatologický CAD systém 
Kromě 3D tisku dodává společnost 
Renishaw jedinečný balíček CAD pro-
gramů Renishaw Dental Studio (RDS), 
který v sobě spojuje rychlost a � exibi-
litu skenerů DS30 s modrým světlem 

a přesnost kontaktního skeneru DS10 
od společnosti Renishaw. Pomocí ná-
stroje Exocad může RDS navrhovat 
širokou škálu dentálních náhrad. Díky 
schopnosti přidávat softwarové funkce 
prostřednictvím doplňkových modulů 
je balíček � exibilní a v závislosti na po-
třebách stomatologické laboratoře jej 
lze rozšiřovat. 

Ing. Josef Sláma 

 Přístroj AM250

 Pohled shora na celou škálu náhrad
Dentální konstrukce z 3D tisku, leštěná a připravená na nasazení
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Engel e-mac zvyšuje produktivitu 
na jednotku prostoru
Rakouská společnost Engel na veletrhu Plast 2015, který se konal na počátku května v Miláně, názorně demonstrovala přednosti svých 
technologií při výrobě lékařské techniky. Předvedená aplikace ukázala, jak může být maximální účinnost stroje v dokonalém souladu 
s maximální spolehlivostí výrobního procesu. Plně elektrický vstřikovací stroj Engel e-mac 440/100 na veletrhu vyráběl polystyrenové 
držáčky injekčních jehel. Při této výrobě pracoval s 16násobnou formou vyrobenou švýcarskou společností Fostag.

Vstřikovací stroje Engel e-mac se vyznačují tím, že poskytují mi-
mořádně přesnou opakovatelnost výrobního cyklu a zároveň 
i zkrácení jeho trvání. Všechny pohony stroje e-mac – od poho-

nu vstřikovacího mechanismu po pohon formy a vyhazovače – jsou 
servoelektrické. Právě tyto pohony zaručují nejvyšší možnou přesnost 
a stabilitu výrobního procesu a zároveň i značnou účinnost celého stroj-
ního zařízení. 

K vysoké účinnosti strojů e-mac přispívá i to, že brzdná ener-
gie se v nich zachycuje a vrací se zpět do sítě. Engel e-mac po-
skytuje i velmi vysoké zrychlení, a to až 20 m.s–1 na ose vstři-
kování. 

Další výhodou strojů e-mac je jejich kompaktnost, která výrob-
cům medicínské techniky umožňuje uspořit nemalou část pracov-
ního prostoru. 

Výsledkem všech těchto předností je vyšší produktivita na jednot-
ku výrobního prostoru, což je pro stále větší počet podniků klíčo-
vým faktorem k získání konkurenční výhody na trhu. 

 Jednou z velkých předností 
strojů e-mac je jejich 
prostorová úspornost.

ENGEL medical

ENGEL CZ s.r.o. | Baarova 18 | 140 00 Praha 4 - Michle  
Tel. +420 211 04 2900 | Fax +420 211 04 2929 | sales.cz@engel.at | www.engelglobal.com

ENGEL medical

Plně elektrické stroje ENGEL medical na Vás udělají dojem svým vysokým výkonem. Výrobní řada ENGEL 
e-motion medical spojuje vysoký výkon s maximálním důrazem na čistý provoz. Tyto stroje jsou optimalizované 
pro výrobu v čistém prostoru – mají zapouzdřený válec tak, aby se minimalizoval únik tepla a částic. Standardně  
je pak zapouzdřen i pohon vstřikovací jednotky a oběh oleje na kloubovém pohonu. ENGEL e-motion medical je  
k dostání až do uzavírací síly 500 tun.

Čistota a přesnost s ENGEL medical – řešení pro život.
  
Již jste se zaregistrovali na ENGEL Sympozium? 
16.-18.6.2015 | Více na engelglobal.com/Symposium

Čistý výkon | ENGEL medical

XXXX.XX ENG ANZ TT medical 190x132 cz 150421.indd   1 22.04.2015   11:10:52
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Lékařská technika:  
přesně, čistě a plně automaticky
Možnosti použití plastů v lékařské technice jsou takřka neomezené. Jsou bezkonkurenčně levné a předurčené k vstřikování do téměř 
libovolných tvarů a počtů kusů. Výrobní procesy ovšem vyžadují vysokou přesnost a extrémně čisté pracovní prostředí. Arburg při 
výrobě nejrůznějších produktů – od jednorázové stříkačky až po implantát – používá flexibilní koncepci vstřikování řešenou na míru. 
Jako generální dodavatel Arburg také přebírá odpovědnost za celkové plánování, realizaci a fungování projektů na klíč.

Nejvyšším cílem při výrobě je 
čisté prostředí a předcházení 
kontaminaci vstřikovaných vý-

robků prachem, pyly, bakteriemi, orga-
nickými aerosoly a jinými nečistotami 
přenášenými vzduchem. Navíc klade 
lékařská technika nejvyšší požadavky 
na kvalitativně bezvadné díly, které se 
mají vyrábět ve vysokých počtech kusů 
a v nejkratších časových cyklech. Před-
určené k tomu jsou především elektric-
ké a hybridní vstřikovací stroje, které 
disponují výkonnými servoelektrický-
mi pohony. Vedle nízké hladiny hluku 
a snížené spotřeby energie se vyznačují 
rychlostí a přesností reprodukce.

Od pipety po endoskop
Na vstřikovacích strojích se obvykle vy-
rábějí plastové díly jako pipety, kanyly 
a tělesa stříkaček nebo hybridní výrob-
ky z plastu a kovu, např. zastříknuté 
injekční jehly. Pro takzvané práškové 
vstřikování (PIM) byly zkonstruovány 
speciální stroje s cylindrickými modu-
ly s velkou odolností proti opotřebení 
a přizpůsobenou geometrií šneku. 
Tímto postupem se zhotovuje lékař-
ská technika z kovu nebo keramiky. 
Například chirurgické nůžky, nože a en-
doskopy, které mají zadní řezy, vnitřní 
závity nebo jiné těžko realizovatelné 
geometrie, totiž často není možné vyro-
bit tradičními metodami, nebo to mož-

né je, ale pouze v mnoha pracovních 
krocích a s velkou technickou a finanční 
náročností. 

V souladu s trendem miniaturizace 
v lékařské technice nabízí Arburg také 
rozsáhlá řešení pro mikrovstřikování, 
včetně mikrovstřikovacího modulu. 
Ten kombinuje vstřikovací osmimili-
metrový šnek s druhým šnekem pro ta-
vení materiálu. Díky tomu je možné při 
precizní regulaci vstřikovacích pohybů 
vytvářet dávky o minimální hmotnosti. 
Dalšími výhodami tohoto modulu jsou 
princip „první dovnitř, první ven“, zpra-
cování standardního granulátu a mini-
mální prodlevy.

Výroba v čistém prostoru
Všechny vstřikovací stroje společnosti 
Arburg jsou konfigurovatelné tak, že 
je lze včetně řízení, automatiky a pe-
riférií uzpůsobit přesně podle indivi-
duálních požadavků zákazníků. To je 
předpoklad pro hospodárné a efektivní 
vstřikovací procesy. Koncepce výro-
by lékařské techniky ve velmi čistých 
podmínkách se vztahuje na stroje 
a výrobní buňky s modulárním vyba-
vením pro navazující čistý prostor či na 
řešení vstřikování, která jsou komplet-
ně umístěna v čistém prostoru. Jaká 
varian ta se v daném případě použije, 
závisí především na konkrétních poža-
davcích zákazníka. 

K modulárním možnostem 
vybavení patří:

 ▸ uzavírací jednotka v provedení z ne-
rezové oceli
 ▸modul čistého prostoru s ionizací 
vzduchu nad uzavírací jednotkou, 
který vyrábí čistý vzduch pomocí 
předfiltru a filtru HEPA a neutralizuje 
elektricky nabité výlisky 
 ▸ korozivzdorné povrstvené pevné 
a pohyblivé upínací desky
 ▸ na straně vstřikování zakrytý a výše 
postavený rám stroje, který usnadňu-
je čistění pod ním
 ▸ povrchy strojů odolné proti odření 
a poškrábání, práškované světle še-
dým odstínem
 ▸ zakrytování vodovodní baterie a stou-
paček
 ▸ FDA/NSF uznaná mazadla
 ▸ vodou chlazené motory, které nevíří 
žádné částice prachu
 ▸ V2A selekční klapky. Vyformované 
díly přijdou do styku jen s čistými plo-
chami z nerezové oceli.

Zakrytování z nerezové oceli 
Jedinečným řešením čistého prostoru 
od společnosti Arburg jsou stroje s uza-
vírací jednotkou z nerezové oceli. Ty 
splňují nejvyšší hygienické požadavky 
ISO 13485, norem FDA i směrnic GMP. 
Plochy z nerezové oceli je možné čistit 
mnohonásobně rychleji a jsou odolné 
i vůči agresivním aktivním látkám, které 
se obvykle používají při sterilizaci. Pro 
čistění jsou další výhodou rámy strojů 
zakrytované na straně vstřikování a výše 

umístěné niklované upínací desky se za-
slepenými otvory. Výrazně kratší prosto-
je přispívají k vyšší efektivitě výroby.

O odstraňování drobných částic z pra-
covního prostoru se stará modul ioni-
zující vzduch nad uzavírací jednotkou 
stroje. Tento modul prostřednictvím 
předfiltru a filtru HEPA zajišťuje výmě-
nu vzduchu a neutralizuje elektricky 
nabité výlisky. K výrobě bez emisí při-
spívají také kapalinou chlazené pohony 
a rozvaděče, které jsou u společnosti 
Arburg standardem. Co se týče mazání, 
Arburg používá výhradně FDA/NSF H1 
konformní mazadla. Díky všem těmto 
charakteristikám mohou stroje Arburg 
Allrounder plnit požadavky na čistý 
prostor třídy ISO 5 až 7.

Přesné plnění
Právě v oblasti lékařské techniky jde 
o přesné plnění zadání od OEMs a uži-
vatelů. Zde má modulární výrobní pro-
gram, jak jej praktikuje společnost 
Arburg, jednoznačné výhody, protože 
tímto způsobem je možné konfiguro-
vat výrobní buňky přesně podle výrob-
ních požadavků odběratele. Protože je 
tato modulární konstrukce založena 
na sériových komponentech, je možné 
vyrábět technická řešení, která jsou ne-
jen perfektně vhodná, ale i hospodárná. 
K tomu se připojují různé koncepce 
čistého prostoru a rozsáhlé know-how 
společnosti Arburg a jejích partnerů. To 
zaručuje podporu zákazníků od začát-
ku výroby až po uvedení příslušných 
zařízení do provozu. 

Protože je možné uzavírací jednotku z nerezové oceli rychle 
sterilně vyčistit, zkracují se doby prostojů. Tím je výroba výrazně 
hospodárnější

Speciální vstřikovací stroj v provedení z nerezové oceli od společnosti 
Arburg

www.arburg.cz

Stoprocentní bezpečnost výroby znamená také její stoprocentní 

efektivitu. Tak vypadá umění. Především v citlivých odvětvích, 

jako je například medicína či optika. Záleží zde na spolehlivosti, 

přesnosti a kvalitě dílů, stejně jako na čistotě výrobního prostředí. 

Proto se můžete spolehnout na naše zkušenosti. U nás získáte 

stoprocentní perspektivu!

Umění 
efekTiviTy výroby
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Hydrogelové implantáty 
RAINDROP
Implantací mikroskopické čočky ve tvaru dešťové kapky do rohovky pomocí femtosekundového 
laseru dokáží dnes mikrochirurgové zbavit brýlí všechny, kterým dioptrie na čtení překážejí 
v aktivním životě. Po USA a Švýcarsku je světová novinka od loňského roku k dispozici také 
českým pacientům.

„Č         asto nás vyhledávají pa-
cienti po 45. roce života, 
které limitují brýle na 

čtení. Ještě nedávno jsme jim však ne-
dokázali pomoci. Na odstranění pres-
byopie, věkem způsobených dioptrií na 
čtení, není samotný femtosekundový 
laser vhodný. Ani metoda PRELEX, při 
které implantací multifokální čočky 
zbavíme pacienta brýlí na dálku i na 
blízko, není ještě vhodná. Mohli jsme 
jen vyčkávat, kdy jim k  dioptriím na 
čtení přibude i zhoršené vidění do 
dálky. S  implantáty Raindrop je ale 
všechno jinak,“ vysvětluje primářka 
oční kliniky DuoVize a oční chirurg 

MUDr. Lucie Valešová, která novou 
světovou metodu v  České republice 
operuje. 

Jak Raindrop funguje?
Miniaturní hydrogelová čočka má 
průměr 2 milimetry, šířku 30 mikro-
metrů a z 80 % ji tvoří voda. Raindrop 
je první čočka, kterou chirurg implan-
tuje přímo do rohovky, pod rohovko-
vý flap vytvořený femtosekundovým 
laserem. Šetrně tak mění zakřivení 
rohovky, čímž zajišťuje kvalitní vidě-
ní nablízko i na střední vzdálenost. 
„Mini čočku implantujeme jen do jed-
noho, nedominantního oka. Do toho, 

které člověk víc používá při vidění do 
blízka a na čtení. Vedoucí oko, které víc 
využívá při zaostřování vidění na dál-
ku, mu zůstává nezměněné,“ vysvětlu-
je Lucie Valešová.

Metoda je určená pro pacienty nad 
45 let, které trápí presbyopie – brýle 
na čtení s dioptriemi do + 2,5. „Ovšem 
ne každý je ideální kandidát. Po pre-
cizních vyšetřeních podstoupí pacient 
simulaci nového vidění pomocí speciál-
ní kontaktní čočky. Pacienta v  ní ne-
cháme celý týden vést normální život. 
Pokud mu simulované vidění vyhovuje, 
pak teprve přistoupíme k operaci,“ do-
dává Lucie Valešová.

Vidění na čtení i do dálky
Po neuroadaptaci vidí pacient oběma 
očima výborně do dálky i do blízka. 
„Raindrop velmi dobře přijme oční ro-
hovka i lidský organismus. Čočka je vy-
robená z biokompatibilního materiálu 
a chová se téměř jako umělá rohovka. 
Propouští až 100  % kyslíku a všechny 
potřebné látky na výživu povrchu oka. 
Neovlivňuje metabolismus rohovky 
a nezpůsobuje rušivé světelné fenomény 
při řízení auta za šera. Její obrovskou 
výhodou je její reverzibilita. Jako by 
pacient v budoucnosti za jakýchkoliv 
důvodů chtěl svoje vidění vrátit do pů-
vodního stavu, šetrným minizákrokem 
jej bez problému umíme explantovat,“ 
dodává primářka oční kliniky DuoVize. 
Malý implantát v  rohovce však není 
překážkou při dalších očních zákro-
cích, nepřekáží například ani během 
operace šedého zákalu. 

www.duovize.cz

Femtosekundový laser neboli femtolaser patří mezi tzv. pevnolátkové 
lasery. Pracuje s ultrakrátkými optickými impulsy o vlnových délkách 
1100–1600 nm. Femtosekundové lasery jsou v očním lékařství využívány 
při operacích rohovky a čočky, především šedého zákalu. Řezání laserem 
probíhá na principu fotodisrupce. Laserový paprsek je zaostřen do jednoho 
bodu, kde dojde ke koncentraci energie a tkáň rohovky se přemění na plyn. 
Tím vznikají drobné bublinky, které dále pomáhají v procesu oddělení tkáně.

Femtosekundový laser

 Primářka oční kliniky 
DuoVize a oční chirurg 

MUDr. Lucie Valešová

www.duovize.cz

 Primářka oční kliniky 
DuoVize a oční chirurg 

MUDr. Lucie Valešová
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Nová šance v boji proti diabetické 
slepotě pomocí oční masky
Ztráta zrakové ostrosti, postižení očního pozadí, trvalá slepota, to vše je diabetická retinopatie. Jakmile se objeví podobné příznaky, 
je nutné včasné vyhledání očního lékaře z důvodu brzkého záchytu a řešení tohoto onemocnění. Způsobené následky jsou ve většině 
případů nevratné. 

Toto onemocnění zraku je častou 
příčinou slepoty u populace lidí 
do 65 let věku a třetí nejčastější 

diagnózou způsobující slepotu pacien
tů ve všech věkových kategoriích. 
V roce 2013 bylo v ČR evidováno přes 
120 000 diabetiků s diabetickou retino
patií, z toho jich je postiženo 2900 tr
valou slepotou. Tedy každý pátý občan 
ČR přicházející o zrak má tento problém 
kvůli diabetické retinopatii. Přes všech
ny pokroky v léčbě je nárůst slepoty 
nezastavitelný. Zvyšování počtu chro
nických komplikací není vysvětlitelné 
pouhým nárůstem celkového počtu 
diabetiků, ale i delší dobou jejich života.

U diabetické retinopatie se uplat
ňují faktory genetické a metabolické, 
z nichž nejdůležitější roli má chronická 
hyperglykemie. Diabetická retinopatie 
zahrnuje široké spektrum nálezů na sít
nici, především na sítnicových cévách.

Dnes lze diabetickou retinopatii efek
tivně udržovat ve stavu bez náhlých 
změn pomocí oční operace laserem, 
injekcí do oka s látkou, která zabraňuje 
růstů cév, tzv. ANTI-VGF, nebo novou 
neinvazivní léčbou pomocí fototerapie 
oční světelnou maskou, kdy světelný 
tok o vlnové délce 505 nm působí bě
hem spánku na oční pozadí. 

Makulární edém sítnice
Diabetická retinopatie je příčinou 
poklesu zrakových funkcí až sle
poty, což je nejčastěji způsobeno 
diabetickým makulárním edémem. 
V současné době vznikne makulární 
edém v průběhu života u více než 
40  % pacientů s diabetem 1. typu. 
Jedná se o chronické mikrovaskulár
ní a neurodegenerativní onemocnění 
sítnice, kdy dochází ke ztluštění sít
nice podmíněnému akumulací teku
tiny v centru nebo v blízkosti centra 
 makuly.

Základním pilířem léčby tohoto 
očního defektu stále zůstává již zmí
něná laserová fotokoagulace, čímž je 
sníženo riziko ztráty zraku o 50 % po 
3 letech. Efekt je převážně preventivní, 
ztracenou zrakovou ostrost již vrátit 
nedokáže.

Další možností léčby diabetického 
makulárního edému jsou intra vitreál
ně aplikované kortikosteroidy a inhi
bitory vaskulárního endotelového růs
tového faktoru „ANTI-VGF“. Využívá 
se především u pacientů, kde laserová 
terapie není dostatečně účinná nebo ji 
nelze bezpečně provést. Nevýhodou 
této léčby je nutnost opakovaného po
dávání léčebné látky, což představuje 
zátěž pro pacienta ve smyslu psychic
kého stresu a častých kontrol. Neza
nedbatelné jsou rovněž ceny injekcí, 
které se pohybují kolem 26 000 korun, 
tyto náklady jsou ovšem v plné úhradě 
 pojišťoven.

Bezbolestná a neinvazivní léčba
Oční maska společnosti ELON MEDI
CAL s. r. o. je neinvazivní zdravotnický 
prostředek pro domácí léčbu diabetic
kého makulárního edému. Oční maska 
se používá při spánku, kdy se oko adap
tuje na noční vidění, protože při spán
ku dochází k největším patologickým 
změnám v oku v důsledku nedostatku 
kyslíku. Oční maska do oka vyzařuje 
studené, zelené světlo vlnové délky 
505 nm. Léčba vede ke stabilizaci i zlep
šení očního nálezu. Její používání je na
prosto bezbolestné a pacienta žádným 
způsobem neobtěžuje. Používání mas
ky lze kombinovat se stávající léčbou 
pomocí standardních preparátů, její 
využívání nemá žádné kontraindikace 
včetně zdravotního stavu pacientů.

Oční maska je zdravotnický prostře
dek navržený tak, aby pacientovi doru
čil přesnou míru světelné terapie v jeho 
spánkovém režimu. Oční maska je pro
gramovatelná, aby se dala individuálně 
používat pouze v nočním režimu, a to  
např. mezi 20.00 a 8.00 hodinou kaž
dou noc po celou dobu léčebné terapie, 
která se pohybuje od jednoho do tří 
měsíců.

Jelikož je maska osazena RFID čipem, 
uložená data dovolují ošetřujícímu lé
kaři zpětně analyzovat, jakým způso
bem pacient dodržoval předepsanou 
léčebnou terapii.

Set masky se skládá ze dvou částí, 
z jemného látkového pouzdra a progra
movatelné světlo vyzařující jednotky. 
Látkové pouzdro pro maximální spán
kový komfort sestává z několika vrs
tev materiálů, složených z polyesteru, 
polyuretanové pěny a nylonu. Složení 
materiálu je vysoce hypoalergenní. 
Maska se kolem hlavy upevňuje po
mocí suchého zipu. Plastový kryt pro
gramovatelné jednotky je vyroben 
z průhledného plastu a jeho vyklenu
tý povrch odpovídá tvaru zavřeného 
víčka. Výrobek je certifikován dle me
zinárodních norem FDA QSR Part 820 
a MHRA GMP. Zdroj světelné terapie 
poskytuje technologie OLED, která je 
naladěna na vlnovou délku 505  nm. 
Tištěný obvod, který kontroluje 
a umožňuje celé zařízení programovat, 
je vyroben a certifikován dle norem 
ISO-9001. Celý produkt podléhá certi
fikaci CE a ISO, což jej řadí do třídy IIa 
zdravotnických prostředků.

Klinicky ověřená a schválená
V roce 2013 maska prošla klinickým 
hodnocením v České republice dle 
podmínek zákona o zdravotních pro

středcích. Studie proběhla na 35 pacien
tech, kteří měli onemocnění diabetem 
1. a 2. stupně a u nichž se již projevoval 
makulární edém. Po 6 měsících použí
vání masky došlo u 50 % z nich k reduk
ci edému. Studie byla realizována na 
Oftalmologické klinice ve Fakultní ne
mocnici Královské Vinohrady a garan
tem projektu byl profesor MUDr. Pavel 
Kuchynka spolu s  MUDr. Miroslavem 
Veithem. 

Přesto dosud léčba není hrazena 
žádnou ze zdravotních pojišťoven. Po
řízení světelné masky na jednu terapii 
stojí necelých 10 000 korun a pacient si 
léčbu hradí z vlastních zdrojů. Finanč
ně nejnákladnější je programovatelná 
vnitřní část masky, která je technologic
ky náročná.

Tři ocenění za inovaci
Výrobcem masky je britská společnost 
Polyphotonics Medical se sídlem v Sed
gefieldu a ve Velké Británii. Výrobek ob
držel již tři ocenění za inovativní tech
nologické řešení.  

Zpracovala: Ivana Strasmajerová 
foto: ELON MEDICAL, s. r. o.

Ochranná a programovatelná část oční masky

Aplikace světelné terapie na organizmus se v medicíně využívá ve velké míře 
již poměrně dlouho. Historie masky počala oficiálně v roce 2011, kdy byly 
v Londýně publikovány závěry klinické studie King‘s College, v rámci níž se 
profesoru Ardenovi jako vůbec prvnímu lékaři na světě podařilo prokázat, že 
diabetickou retinopatii pomocí světelné masky lze léčit.

Historie oční masky
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Vývoj nástrojů pro obrábění 
komponent ortopedických náhrad
Výroba zdravotnických komponent musí splňovat normy přesnosti, spolehlivosti, kvality a sledovatelnosti, které se rovnají a někdy 
i převyšují normy požadované pro součásti používané v letectví a jaderném průmyslu. Globální konkurence a snaha omezit náklady na 
zdravotní péči navíc vytváří velký tlak na zvyšování produktivity a snižování výrobních nákladů. Výrobci obráběcích nástrojů pomáha-
jí výrobcům zdravotnických komponent plnit tyto nároky prostřednictvím sortimentu speciálních frézovacích nástrojů zkonstruova-
ných pro obrábění složitých dílů ortopedických náhrad.

Náhrada kyčle a kolene
Poptávka po dílech pro náhrady a re-
konstrukce určené pro lidské tělo 
rychle roste. Prodej komponent pro 
kolenní a  kyčelní náhrady, rekon-
strukce při poranění a  ortobiologii 
překračuje celosvětově 25,2  miliar-
dy USD. Více než 50 procent z tohoto 
počtu tvoří kolenní a kyčelní implan-

táty a 90 % tohoto obchodu pokrývá 
pět velkých OEM výrobců zdravot-
nického zařízení. Neustálý nárůst je 
podporován dvěma hlavními faktory. 
Světová populace se dnes dožívá vyš-
šího věku, což vede k  postupnému 

zvyšování průměrného věku, při-
čemž nejrychlejší vzestup, asi 3,5  % 
ročně, je pozorován u lidí ve věku nad 
65  let. Shodou okolností průměrný 
věk pro operaci kolene je  65. Další 
velký trend přispívající k nárůstu apli-
kací ortopedických implantátů je ros-
toucí počet osob, které trpí nadváhou 
nebo obezitou. Z celkového počtu lidí 
7,2  miliardy přibližně 1,57  miliardy 
trpí nadváhou a 0,53 miliardy lidí jsou 
klasifikováni jako klinicky obézní 
(BMI > 30 %). Nadváha zvyšuje prav-
děpodobnost rozvoje osteoartrózy, 
která je hlavním důvodem pro náhra-
du kloubu.

Části náhrady kolenního kloubu
Totální náhrada kolenního kloubu 
se standardně skládá ze tří součástí: 
femorální komponenta, která nahra-
zuje zaoblený spodní konec stehenní 
kosti; tibiální plato, které nahrazuje 
horní konec holenní kosti; tibiální ne-
boli nosná vložka, která se vloží mezi 
tyto dvě části a chrání je. Nosná vlož-
ka je obvykle vyrobena z  UHMWPE 
(ultravysokomolekulární polyetylen, 
technický polymer) a  femorální a  ti-
biální komponenty jsou ve většině 
případů vyrobeny z kobalt-chromové 
(Co-Cr) slitiny nebo v některých pří-
padech z titanové slitiny. Tyto slitiny 
jsou pevné, tvrdé a  přitom biokom-
patibilní materiály s vysokou tuhostí 
(modul pružnosti v tahu) a abrazivi-
tou při obrábění.

Obrábění femorální komponenty
Technologie obrábění femorální kom-
ponenty zahrnuje jak broušení, tak i fré-
zování. Hlavní snahou je dosažení pro-
filu bez otřepů s vynikající povrchovou 
kvalitou, která minimalizuje nutnost 
ručního leštění při současné vysoké 
úrovni produktivity a životnosti nástro-
jů. Pro tyto náročné frézovací operace 
vyvinula společnost Seco speciálně 
konstruované kuželové frézy s kulo-
vým čelem a modifikované vysokový-
konné frézy Jabro® JHP770 s nestejno-
měrnou zubovou roztečí pro snižování 
vibrací v  průběhu operace. Mezi pou-
žívané metody obrábění patří ponorné 
frézování v koutech, obvodové frézo-
vání, vnitřní hrubovací a dokončovací 
operace, plynule řízené dokončování 
tvarů a další typy CAM obrábění.

Femorální komponenta má zaoble-
né obrysy, které napodobují tvar kon-
dylu na konci stehenní kosti. Tvar se 
tradičně vyráběl broušením, ale tato 
operace může vést ke vzniku vyso-
kých teplot, které mohou způsobit 
deformaci. Společnost Seco vyvinula 
nástroje a provedla testy umožňující 
nahradit broušení frézováním. Velký 
OEM výrobce zdravotnického zaří-
zení provedl zkoušky s  nástroji při 
dokončovací operaci na odlitku fe-
morální komponenty ze slitiny Co-Cr 
pomocí technologie kopírovacího 
frézování s použitím speciál ní kulové 
frézy ze slinutého karbidu Jabro®. Vý-
sledkem bylo snížení doby cyklu až 
o 11 minut na součást, což představu-
je 50% úsporu času ve srovnání s dří-
ve používaným broušením. Životnost 

Obr. 2: Femorální 
komponenta 

Obr. 1: Sestava náhrady kolene 

Obr. 3: Tibiální plato

Obr. 4: Nosná 
vložka
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nástroje překročila 12 hodin, což zna-
mená, že jedna fréza obrobí více než 
80  dílů. Udržování přesné hodnoty 
radiální hloubky řezu na pětiosé fréz-
ce přispělo k prodloužení životnosti 
nástroje. V aplikacích se 4 osami bez 
této kontroly byla dosažená životnost 
nástroje 6–8 hodin. Přechod z brouše-
ní na frézování také eliminoval zmet-
kovitost z důvodu deformace tvarů. 

Obrábění tibiálního plata
Rovněž obrábění tibiálního plata ze 
slitiny Co-Cr zahrnuje problém kvality 
obrobení a požadavky na produktivitu. 
Kromě toho má tato komponenta pra-
voúhlé zámkové části, které musí být 
vyrobeny bez otřepů. Obrábění tohoto 
dílu může standardně zahrnovat až 
sedm samostatných obráběcích  operací. 

Obrábění nosné vložky
Nosné vložky pro náhradu kolena 
jsou obvykle vyrobeny z  technického 
polymeru (plastu), který je běžně zná-
mý jako UHMWPE. Tento materiál je 
poměrně měkký, proto vytváří nízké 
řezné síly, ale požadavky na drsnost 
povrchu Ra 0,10 µm vyžadují obrábění 
ostrými nástroji špičkové kvality. Pod 
svou značkou Jabro® vyvinula společ-
nost Seco monolitní frézu „Premier 
Finish“ určenou ke splnění požadav-
ků předního globálního OEM výrobce 
zdravotnického zařízení. K  obrobení 
této komponenty je zapotřebí šest ob-
ráběcích operací. 

Vyřešení potíží s obráběním 
obrysu kondylu
Obrobit tvar kondylu femorální kom-
ponenty i nosné vložky může být ob-
tížné. Před vyvinutím profilových fréz 
Premier Finish byl povrch kondylu ob-
ráběn pomocí leštěných tvarových fréz 
HSS nebo běžných nástrojů ze slinuté-
ho karbidu. Obě metody mají několik 
nevýhod:

 ▸ Tvarové nástroje často vytvářejí vi-
ditelné hrbolky na povrchu dílu, a  to 
zejména pokud řízení pohybu nástroje 
není dostatečně rychlé pro vytvoření 
plynulé řezné dráhy.
 ▸ Nulový úhel čela a nízký úhel šroubo-
vice fréz HSS ztěžují dosažení přísluš-
ných výsledků kvality povrchu.
 ▸ Používání běžných karbidových 
nástrojů umožňuje obrábět pouze 
rádiu sové tvary. Z konstrukčních dů-
vodů navíc některé poloměry nelze 
na nástroji vybrousit.
Požadované drsnosti povrchu tak vět-

šina nástrojů nemohla dosáhnout, a vy-
vstala tak nutnost dalších méně spo-
lehlivých operací, jako je ruční leštění 
nebo otryskávání sodou. Tyto operace 
byly nepředvídatelné z hlediska času, 
nákladů a kvality.

Pro překonání těchto problémů je 
konstrukce dokončovací frézy Jabro® 
Premier Finish (obr. 5) založena na kon-

kávních a  konvexních částech profilu, 
napojovaných tangenciálně či přímko-
vě. Ve srovnání s nástroji na formy a zá-
pustky jsou profilové tolerance nástrojů 
poměrně velkorysé. Nicméně výroba 
těchto fréz vyžaduje zvláštní péči, pokud 
jde o  geometrií ostří a  přechody mezi 
konkávními a konvexními tvary, oblasti, 
kde obrys začíná nebo končí malým rádi-
usem, a dále je třeba brát v úvahu omeze-
ní maximálního průměru nástrojů.

Výrobu je třeba řídit tak, aby se za-
bránilo náhlým změnám tlaku brusné-
ho kotouče na vznikající nástroj nebo 
vzniku nadměrného tepla, což může 
vést ke vzniku oblastí břitu, které pro 
požadované operace nejsou dostateč-
ně ostré a narušují plynulost a kvalitu 
procesu obrábění. Čisté frézování je při 
výrobě jemných povrchů u komponent 
z UHMWPE nezbytné.

Společnost Seco vylepšila brusné 
operace při výrobě nástroje Premier Fi-
nish a eliminovala případné problémo-
vé oblasti, aby byl zajištěn konstantní 
úhel čela po celé délce řezu s polomě-
rem ostří asi 5 µm.

Nástroje Premier Finish mohou 
být používány při rychlostech mezi 
100 a 200 m/min podle kvality řízení 
CNC. Obecně platí, že s lepším řídicím 
systémem jsou možné vyšší rychlosti 
posuvu. Posuv na zub je běžně v roz-
mezí 0,004 až 0,006 × průměr frézy: 
například mezi 0,02 a  0,10  mm/zub 
pro frézu o průměru 20 mm.

Péče o frézy
Normální životnost tvarové frézy Pre-
mier Finish se pohybuje mezi 1000 
a 2000 díly. Je běžnou praxí ponechat 
frézu ve stroji, dokud není opotřebena, 
neboť její vyjímání a  skladování způ-
sobuje příliš velké riziko poškození. 
Dále jsou podrobněji uvedeny ostatní 
doporučené postupy pro péči a údržbu 
těchto nástrojů.

Manipulace: S  nástroji se musí ma-
nipulovat s maximální opatrností, pro-
tože řezné části se snadno poškodí. Je 
také nutné zabránit kontaktu kovu s ko-
vem, přičemž je zapotřebí si uvědomit, 
že i sebemenší kontakt může mít za ná-
sledek drobné poškození ostří, snižující 
jeho životnost.

Logistika: Je nutná ochrana během 
dodávky a přepravy. Nástroje jsou opat-
řeny ochranným voskem a  utěsněny 
v obalových tubusech. Ty jsou opatře-
ny samolepkami se následujícími spe-
ciálními pokyny: „Nutná opatrnost při 
manipulaci“ a „Znovu nezabalujte“.

Měření a  identifikace: Ve zdravot-
nickém odvětví je pro zajištění kvality 
uzavřených (validovaných) procesů 
velmi důležitým požadavkem dohle-
datelnost. Proto jsou všechny nástro-
je opatřeny unikátním laserovým 
 označením.

Standardy spolehlivosti a  kvality 
zajišťují bezkontaktní měřicí metody 
a  dokumentované postupy broušení. 
Výsledky jsou zaznamenávány a  uve-
deny na obalových tubusech jako do-
klad pro zákazníka o zajištění kvality.

Příprava nástrojů: Obráběči by 
měli být poučeni o  tom, jak odstranit 
ochranný vosk z frézy a najít v dodané 
dokumentaci správné průměry. Tyto 
nástroje je možné až pětkrát repasovat, 
a to i v případech značného opotřebení; 
aby nedošlo k nežádoucímu poškození 
během přepravy, je nástroje třeba bez-
pečně zabalit.

Čistota: Pokud jsou nástroje použí-
vány na stroji, který slouží také k  fré-
zování kovů běžných u ortopedických 

implantátů (titan/kobalt-chromové 
slitiny a nerezové oceli), je třeba dbát na 
důkladné čištění stroje. Kovové třísky 
v přímém kontaktu s řezným nástrojem 
poškozují jeho ostří.

Proto je nutné mít stroje vybavené 
chladicími systémy s  filtrací chladicí-
ho média zajišťujícími dostatečnou 
čistotou chladicí kapaliny bez zbytků 
obráběných materiálů. Dodavatel im-
plantátů by měl brát v úvahu také kva-
litu ultravysokomolekulárního poly-
etylenu. Nedokonalost materiálu může 
vést k opotřebení nástroje v důsledku 
vměstků (obr. 6).

Předčasné opotřebení frézy může být 
známkou toho, že opracovávaný poly-
etylen není čistý. V takovém případě je 
nutno věnovat pozornost postupům při 
zajišťování materiálu.

Závěr
Pro produktivní a  ekonomicky vý-
hodné uspokojování stále rostoucí 
poptávky po vysoce přesných orto-
pedických komponentách a  dalších 
zdravotnických dílech je třeba, aby 
jejich výrobci využili veškeré dostup-
né příležitosti ke zlepšení své výrobní 
technologie. Klíčový podíl na tom mají 
obráběcí technologie, jako je napří-
klad řešení frézování lékařských kom-
ponent nabízené společností Seco. 
Špičkové nástroje se samozřejmě pojí 
s vyšší cenou, než jaká byla u základ-
ních nástrojů v  minulosti. Například 
nástroje značky Premier Finish jsou 
osmkrát dražší než kulové frézy pou-
žívané dříve při obrábění ultravyso-
komolekulárního polyetylenu. Avšak 
vzhledem k  vlastnostem těchto fréz 
a  jejich vynikajícím výsledkům co se 
týče kvality, produktivity a konzistent-
nosti i toho, že dokáží až pětinásobně 
snížit náklady na jeden díl, je investice 
do těchto fréz strategií, která se oprav-
du vyplatí. 

Teun van Asten, MSc., Seco Tools 
(redakčně upraveno)

Obr. 5: Fréza Jabro Premier 
Finish 

Obr. 6: Charakter vměstkem způsobeného opotřebení 177 µm na ostří 
nástroje Premier Finish 
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Přístroj pro komplexní péči 
o pacienty s hypertenzí
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) získala díky evropské dotaci finanční podporu pro projekt „Výzkum plicní cirkulace a he-
modynamiky“, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21565, který je realizován v partnerství s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Projekt 
je nadstavbou nad již existující strukturou Komplexního kardiovaskulárního centra VFN a jeho Centra pro diagnostiku a léčbu plicní 
hypertenze.

C ílem projektu „Výzkum plic-
ní cirkulace a hemodynami-
ky“ bylo v  rámci realizační 

fáze pořídit přístrojové vybavení, 
prostřednictvím kterého bude za-
jištěn výzkum moderních strategií 
péče o kriticky nemocné a pacienty 
s plicní hypertenzí. Cílovou skupinou 
jsou nemocní v  kritických stavech 
s nutností umělé plicní ventilace, ne-
mocní s  plicní arteriální hypertenzí, 
pacienti se zánětlivým postižením 
srdce a kardiomyopatiemi a nemocní 
vyžadující implantaci kardioverterů 
a  defibrilátorů.

V  rámci projektu byly nakoupeny 
4  přístroje, z  toho dva přístroje byly 
pořízeny pro Kliniku anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny 
(KARIM) a dva přístroje pro II. interní 
kliniku kardiologie a angiologie. Cel-
kový objem finančních prostředků 
vynaložených na nákup moderního 
přístrojového vybavení dosahuje té-
měř 20 miliónů korun, přičemž dotace 
v  rámci Operačního programu Praha 
– Konkurenceschopnost činí více než 
18,4 mil. Kč a zbývající finanční pro-
středky na nákup zdravotnických pří-
strojů, management a publicitu projek-
tu hradí VFN z vlastních zdrojů.

1. Systém pro elektrofyziologické 
vyšetření intrakardiálních 
potenciálů 
Systém je základní podmínkou funkč-
nosti elektrofyziologického sálu. 
Umožňuje při elektrofyziologickém 
vyšetření pacientů s plicní hypertenzí 
snímat, zaznamenávat a archivovat in-
trakardiální elektrogramy z oblasti pra-
vé síně i pravé komory. Vyšetření může 
probíhat jak v  reálném čase, tak i for-
mou postprocesingu exportovaných 
signálů. Systém umožňuje ve spoluprá-
ci s CARTO systémem elektroanatomic-
ky mapovat srdeční dutiny. Systém je 
ve variantě s potenciální extenzí o he-
modynamický modul. Současně prove-
dené elektrofyziologické i hemodyna-
mické vyšetření přináší nové možnosti 
diagnostiky.

2. Systém pro bed-side 
monitoraci s možností 
komplexního hemodynamického 
kontinuálního monitorování 
pro 5 lůžek
Využití high-endového systému pro 
bed-side monitoraci nemocných 
s  možností komplexního hemody-
namicko-respiračně-metabolického 
monitorování vitálních funkcí je ne-

výzkum

Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů

Celkový objem 
finančních 
prostředků 
vynaložených na 
nákup moderního 
přístrojového 
vybavení dosáhl 
téměř 20 milionů Kč.

 Systém pro bed-side monitoraci 
s možností komplexního 
hemodynamického kontinuálního 
monitorování pro 5 lůžek
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zbytným předpokladem především 
pro optimalizaci pulmoprotektivních 
a kardioprotektivních ventilačních re-
žimů u kriticky nemocných. Tyto ven-
tilační režimy s sebou nesou jednak ri-
ziko nedostatečného zajištění dodávky 
kyslíku do periferních tkání, a proto je 
použití těchto režimů nutné navázat 
na detailní monitoraci nejen hemody-
namiky, ale i metabolických paramet-
rů. Tento systém je unikátní možností 
on-line trvalé monitorace s nastavením 
alarmových hladin, protože u kriticky 
nemocných dochází k  náhlým změ-
nám stavu. 

Detailní monitorace elektrické 
i mechanické srdeční aktivity rovněž 
umožní analýzu a upřesnění elektro-
mechanického postižení u nemocných 
s plicní hypertenzí, u nemocných se zá-
nětlivými kardiomyopatiemi a u paci-
entů s hereditárními kardiomyopatie-
mi. Detailní kontinuální monitorace 
rovněž umožňuje detekci rizika náh-
lých arytmických příhod a časné rozdě-
lení pacientů na rizikové a nerizikové 
skupiny a tedy optimalizaci strategie 
péče o kriticky nemocné s postižením 
plicní cirkulace i v oblasti intermediár-
aní a návazné péče (tedy u pacientů 
s nízkým rizikem náhlého kardiálního 
kolapsu). Kontinuální hemodyna-
mická, ale i neurologická monitorace 

(modul pro kontinuální EEG a BIS) je 
nezbytnou součástí komplexní péče. 

3. Echokardiografický 
přístroj pro operační sály
Echokardiografický přístroj pro pe-
rioperační diagnostiku funkce pravé 
srdeční komory, umožňující monitoro-
vání a zpracování pokročilých ultrazvu-
kových modalit (strain rate, spectacle 
tracking atp.).

Pravá komora má komplexní tvar, 
jehož hodnocení není jednoduché jak 
perioperačně, tak i v  intenzivní péči. 
Echokargiografický přístroj na operač-
ních sálech umožňuje diagnostiku pra-
vé komory perioperačně a při přechodu 
z mimotělního oběhu a obnovení plicní 
ventilace, která je součástí sledování 
plicní cirkulace. Plánujeme zároveň sle-
dování interakcí hemodynamiky a ven-
tilace s pomocí dedikovaného software. 

4. Systém pro kontinuální 
echokardiografický monitoring
Echokardiografický přístroj pro kon-
tinuální bed-side monitoring srdeční 
revoluce a hemodynamiky – k prová-
dění kontinuální jícnové echokardio-
grafie (sloužící k posouzení etiologie 
hemodynamické nestability, při poru-
chách plnění, kontraktility a po podá-
ní inotropních látek nebo po i. v. po-
dání/náhradě tekutin, přítomnosti 
výpotku či tamponády, k  hodnocení 
stupně vazodilatace) určený pro sle-
dování pacientů na odděleních inten-
zivní péče

Jedná se o technologii využívající 
jednoduchý echokardiografický pří-
stroj, který je připojován postupně 
k libovolnému počtu jícnových echo-
kardiografických sond o průměru 5 
mm, které jsou ponechány zavedeny 
v pacientech pro kontinuální monito-

ring. Sonda o průměru 5 mm odpovídá 
velikostí nasogastrické sondě, má en-
doskopickou mechaniku umožňující 
anteflexi a retroflexi distálního konce 
a je certifikována (FDA) pro kontinu-
ální monitoring po minimálně 72 hod. 
Unikátní technologie umožňuje dosa-
hovat penetranci 15 cm při standard-
ním 2D rozlišení, na které jsme zvyklí 
z normální TEE. Pracovní frekvence 
sondy je 7 MHz. Vedle 2D zobrazení 
je standardem barevný doppler (CD 
doppler). 

Základní algoritmus vyšetření spo-
čívá v monoplanárním zobrazení 
transgastrické projekce v krátké ose 
(LK a PK), midesofageální čtyřduti-
nové projekce a  projekce na horní 
dutou žílu v krátké ose. Tyto projekce 
je možno adaptovat a  rozšiřovat při 
měnění hloubky zavedení a ante/re-
troflexi distálního konce. Výstupem 
vyšetření by měla být diagnostika 
tamponády, preload, kontraktility, af-
terload, úpravy dávkování inotropik, 
vasodilatátorů včetně vasodilatační 
léčby plicnicového oběhu, vasopres-
sorů a úpravy ventilačního režimu. 2D 
a CD doppler umožňuje i elementární 
diagnostiku a sledování chlopenních 
vad. 

Informace a foto: VFN

Echokardiografický přístroj pro operační sálySystém pro kontinuální echokardiografický monitoring

Základní algoritmus vyšetření spočívá 
v monoplanárním zobrazení transgastrické 
projekce v krátké ose (LK a PK), 
midesofageální čtyřdutinové projekce 
a projekce na horní dutou žílu v krátké ose. 
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Vědci z ČVUT pracují na výzkumu 
léčby rakoviny
Čisté 223Radium se začalo pro cílenou léčbu rakoviny používat v nukleární medicíně před zhruba dvěma lety. V současné době využí-
vají specializovaná pracoviště pro aplikaci radia pacientům předpřipravené komerčně dostupné přípravky, jejichž použití je poměrně 
nákladné. 

Snem týmu vědců z ČVUT je dostat 
generátor čistého radia přímo na 
kliniku, zlevnit tak jeho výrobu, 

rozšířit možnosti přípravy komplex-
ních cílených preparátů včetně ově-
ření jejich kvality přímo v laboratoři 
a umožnit většímu počtu specializova-
ných pracovišť podat pacientům včas 
účinnou léčbu. Léčba rakovinných 
onemocnění včetně metastáz by se tak 
stala účinnější a včas dostupná všem 
pacientům.

RNDr. Ján Kozempel, Ph.D., pracuje 
se svým týmem na problematice vý-
voje generátoru čistého 223Ra a přípravě 
jím značených sloučenin už několik 
let. Zároveň pracují na jednoduchých 
chromatografických metodách, které 
umožní nejen vysoce specializované-
mu pracovníkovi vzdělanému v oboru 
jaderné chemie zkontrolovat, zda je 
radium dostatečně čisté a vhodné pro 
podání pacientovi. V  současné době 
se čistota radia ověřuje poměrně složi-
tými přístroji a vyhodnocení výsledků 
v procesu výroby zabere nezřídka i ně-

kolik hodin. Přitom právě dostupnost 
radionuklidu a jeho včasné podání je 
pro pacienta, který mnohdy trpí velký-
mi bolestmi, zcela zásadní. Chromato-
gra� cká metoda, která je předmětem 
podané patentové přihlášky ČVUT, 
umožní rychlé a jednoduché ověření 
čistoty léčebné látky i méně kvali� ko-
vaným zdravotnickým pracovníkům. 

Tuto metodu lze také použít na složitěj-
ší preparáty obsahující 223Ra.

„Naším snem je dostat generátor čis-
tého radia přímo na kliniku, kde může 
být ihned zkontrolováno a podáno pa-
cientům,“ říká úspěšný doktorand a na-
dějný vědecký pracovník RNDr. Martin 
Vlk. „Naším 223Ra bychom chtěli léčit 
rakovinu kostí, to znamená především 
metastázy primárních nádorů prostaty, 
prsu, plic a dalších typů rakovinného 
bujení. Aplikací čistého 223Ra můžeme 
pacientovi prodloužit život v průměru 
o několik měsíců, přičemž je ve velké 
míře zachována kvalita pacientova ži-
vota,“ dodává. 

Počet onkologicky nemocných pacien-
tů bohužel neustále roste, v  současné 
době jsou onkologická onemocnění 
druhou nejčastější příčinou úmrtí. Podle 
informací Státního zdravotního ústavu 
umírá v ČR ročně v důsledku onkologic-
kých onemocnění více než 27 000 osob. 

Nanočástice v boji proti nádorům
Oba vědci se svým týmem zkoumají 

také využití nanočástic pro včasnou 
diagnostiku a cílenou léčbu primárních 
nádorů. „Na katedře jaderné chemie 
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 
ČVUT se kromě jiných oblastí zabývá-
me výzkumem v oblasti využití nano-
materiálů jako perspektivních aktivně 
cílených nosičů radionuklidů pro nukle-
ární medicínu. Náš výzkum je aktuálně 
zaměřen na přípravu biologicky kom-
patibilních nanočástic označených jak 
diagnostickými nuklidy, jako je 99mTc, 

tak i na radionuklidy dez-
integrující kaskádou rych-
lých rozpadů při současné 
emisi několika alfa-částic, 
především 223Ra,“ přibli-
žuje unikátní postup při 
značení terapeutickými 
či diagnostickými radio-
nuklidy a jejich cílení do 
nádorů nanočásticemi 
RNDr. Ján Kozempel, 
Ph.D. „Použitím vhodně zvolených na-
nočástic označených radiem (radium 
je nanočásticemi pevně vázáno) se po-
souváme ve srovnání s volným radiem 
ve formě iontů o několik kroků dál. Na 
rozdíl od současně dostupných prepa-
rátů chceme využít celou rozpadovou 
řadu radia a použitím nanočástic zajistit 
přesné cílení dávky nejenom do kostí, 
ale i dalších tkání. Tím bychom rozšířili 
potenciální terapeutické cíle i na další 
typy rakoviny a zvýšili bezpečnost stá-
vajících preparátů.“ 

Vědci jsou přitom optimisté a tvrdí: 
„Ačkoli cesta k  úspěšnému vyléčení 
všech onkologických pacientů bude 
ještě dlouhá a komplikovaná, může-
me odvážně tvrdit, že je jen otázkou 
času.“ Cílená a personalizovaná léčba 
připravená pacientovi na míru umož-
ní zasáhnout s  adekvátní intenzitou 
a odpovídajícím způsobem tam, kde je 
to potřeba, ideálně bez vedlejších nežá-
doucích účinků. 

„Snažíme se tímto způsobem zabít 
alespoň část rakovinných buněk. I když 
by se to mohlo zdát jako nepříliš účin-

né, našim cílem není primárně zabít 
všechny rakovinné buňky v  organiz-
mu. Naopak chceme ozářením alespoň 
části rakovinných buněk vyvolat jejich 
imunogenní buněčnou smrt, tzn. smrt 
a rozpad buněk na elementy – antigeny, 
které aktivují imunitní systém organiz-
mu,“ vysvětluje dr. Kozempel. 

Nové metody léčby
Dostupnost takové péče pro všechny 
onkologické pacienty bude důležitým 
faktorem v další prognóze onemocně-
ní. Nové systémy na bázi virových vek-
torů, nukleových kyselin, protilátek či 
peptidů, dendritických buněk aj. jsou 

již dnes v pokročilých fázích klinické-
ho zkoušení, a pokud jejich testování 
dopadne dobře, lze v  dohledné době 
očekávat jejich klinické nasazení. Pod-
pora zavádění nových výsledků výzku-
mu a vývoje do klinické praxe by však 
měla mít vyšší prioritu než doposud. 
Zavádění nových farmak či léčebných 
postupů je v  současné době značně 
nákladné a mělo by se stát veřejným 
zájmem. Problematickým někdy bývá 
rovněž p řístup státních regulačních 
autorit a způsob � nancování zdravot-
nictví. Doufejme však, že i v této oblasti 
nastane brzy posun. 

„Naším snem je rozšířit a zlevnit pří-
pravu účinných radiofarmak do takové 
míry, aby mohla být přenesena přímo 
na kliniku a tam mohla být v požado-
vané kvalitě a bez zbytečného prodlení 
aplikována každému, kdo je bude po-
třebovat,“ uzavírají vědci.  

Alexandra Helmichová, 
Inovacentrum ČVUT
foto: SIEMENS a autorka

RNDr. Ján Kozempel, Ph.D., a RNDr. Martin Vlk při práci

 Kombinované PET/MRI 
zobrazení mozku po úspěšné 

terapii nádoru

PET zobrazení nádoru v oblasti pánve
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Již 63 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu...

 Mezinárodní rok světla, iniciativa 
připomínající význam optických 
technologií

 O� ciální zahájení koncem ledna 
v Paříži

Valné shromáždění Organizace spoje-
ných národů vyhlásilo na konci předloň-
ského roku letošek Mezinárodním rokem 
světla. Cílem této iniciativy, již zaštiťuje 
UNESCO a  podporuje ji řada renomova-
ných vědeckých a  vzdělávacích institu-
cí, neziskových organizací a komerčních 
subjektů, je připomenout význam, ja-
ký světlo, světelné a optické technologie 
hrály v lidských dějinách a hrají dnes. 

Oficiálně bude Mezinárodní rok světla 
zahájen 19. a 20. ledna v pařížském ústře-
dí UNESCO. Půjde o  ceremoniál, jejž se 
zúčastní řada celebrit ze světa vědy i poli-
tiky. Namátkou lze uvést několik laureátů 

Nobelovy ceny: Egypťana Ahmeda Ze-
waila, Američany Stevena Chu a Williama 
Phillipse, Francouze Serge Haroche ne-
bo Rusa Zhorese Alferova. Prostor dosta-
ne i umění. Finský světelný umělec Kari 
Kola představí instalaci s názvem Light is 
Here, která pojednává téma polární záře.

NIKOLI NÁHODNÁ VOLBA
Rok 2015 nebyl zvolen rokem světla ná-

hodně. Letos si totiž připomeneme něko-
lik dějinných milníků, v nichž hraje svět-
lo zásadní roli. Právě před jedním tisícem 
let uveřejnil arabský učenec ibn al-Hajt-
ham (Alhazen) knihu Velká optika, v níž 
popsal fyzikální vlastnosti světla a fungo-
vání lidského oka a vyvrátil některé chyb-
né antické představy o vidění. Patří k za-
kladatelům optiky. Před 200 lety objevil 
Augustin-Jean Fresnel, opíraje se o  ex-
perimentální výsledky Thomase Youn-
ga, vlnovou povahu světla. O 50 let poz-
ději, v  roce 1865, James Clerk Maxwell 

v y pracoval teorii elektromagnetické-
ho vlnění. V ní pak za dalších 50 let, tzn. 
v roce 1915, nalezl oporu Albert Einstein, 
když tvořil teorii obecné relativity. Za dal-
ších 50 let, v roce 1965, Charles Kuen Kao 
vynalezl optická vlákna, která hrají klí-
čovou roli v  současných informačních 
technologiích.

SVĚTLO V DĚJINÁCH
Světlo však samozřejmě zasáhlo do lid-

ských dějin mnohem dříve, podílelo se 
přece na samotném zrodu života na Zemi. 
Sluneční světlo a  fotosyntéza – jeho zá-
kladní stavební kameny – a jejich souhra 
byly předpokladem vytvoření atmosféry 
obsahující kyslík, v níž se později mohly 
rozvinout vyšší formy života včetně člo-
věka. Ochočení ohně pak bylo malým Vel-
kým třeskem v temnotách pravěkých jes-
kyní. S jeho pomocí si člověk začal ocho-
čovat i ostatní přírodu a zažehl tak i svět-
lo rozumu. Objevy optických zařízení 

– mikroskopu a  dalekohledu – mnohem 
později otevřely i celé nové světy poznání 
a byly u zrodu moderní vědy. 

Dnešní pokroky v oblasti fotoniky či la-
serových technologií do  budoucna sli-
bují například lepší lékařské přístroje. 
Objevy v  optometrii již dnes zlepšují ži-
vot pacientů postižených očními vada-
mi, technologie postavené na světelném 
záření často přispívají zásadním dílem 
k  diagnostice nemocí. V  budoucnu by 
světelné technologie měly přispět napří-
klad ke  zdokonalení diagnostiky rako-
viny, k  zajištění rychlejšího přenosu di-
gitálních dat, čisté energie nebo pomo-
ci při výzkumu černých děr. O tom všem 
se v  průběhu celého letošního roku ne-
pochybně povede mnoho diskusí a určitě 
alespoň některé budo u zajímavé. Je tedy 
nač se těšit.  /pj/

(O tématu Mezinárodní rok světla 
čtěte i na str. 21) 
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Superior Clamping
and Gripping
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Koncem loňského roku byly ke  schvále-
ní Evropské komisi odeslány tři z  dese-
ti českých operačních programů a  Ope-
rační program Podnikání a  inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) byl jed-
ním z nich. Nový operační program v ges-
ci Ministerstva průmyslu a  obchodu ČR 
(MPO) navazuje na  Operační program 

Podnikání a  inovace (OPPI) a  pro české 
podnikatele je v něm připraveno k čerpá-
ní zhruba 120 miliard Kč. Pokud Evropská 
komise OP PIK schválí, MPO předpokládá 
vyhlášení prvních výzev letos v dubnu.

OP PIK se po schválení ze strany Evrop-
ské komise stane klíčovým nástrojem pro 
podporu českých podnikatelů z  fondů 
Evropské unie v programovacím období 
2014–2020. 

JASNÉ CÍLE
„Cíle MPO pro letošní rok jsou v oblasti 

evropských fondů jasné. Prvním je úspěš-
né dočerpání OPPI a proplacení zbývajících 
23 miliard Kč českým podnikatelům. Dru-
hým je vypsání výzev navazujícího pro-
gramu OP PIK, který má Evropská komise 
schválit v březnu letošního roku. To zna-
mená, že první výzvy OP PIK by měly být 
vypsány již v  dubnu,“ řekl minulý týden 
na  tiskové konferenci ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek.

Operační program je zaměřen na rozvoj 
podnikových výzkumných, vývojových 
a  inovačních kapacit a  jejich propojení 
s okolním prostředím, ale také na podpo-
ru podnikání malých a středních podniků 
v oborech s nižší znalostní intenzitou. 

POSUN K ENERGETICKY ÚČINNÉMU 
HOSPODÁŘSTVÍ

Důležitou součástí operačního programu 
je snaha o  posun k  energeticky účinné-
mu hospodářství spočívajícím především 
ve zvyšování energetické účinnosti pod-
nikatelského sektoru, využívání obnovi-
telných zdrojů energie, modernizaci ener-
getické infrastruktury a zavádění nových 
nízkouhlíkov ých technologií. Usnad-
nit rozvoj podnikání a  přístup ke  služ-
bám státu má pomoci podpora zaměře-
ná na  zavádění vysokorychlostního pří-
stupu k  internetu a  rozšiřování nabídky 
služeb informačních a  komunikačních 
technologií. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce vyhlásit první výzvy OP PIK v dubnu
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Simulace:
3D model srdce, který 
realisticky reprodukuje jeho 
mechanické a elektrické 
chování 

Výzkum:
Vědci z ČVUT pracují na 
výzkumu léčby rakoviny 
čistým 223radiem

Rozhovor:
„Dobrý lékař, a zvláště 
onkolog, musí být i dobrým 
psychologem,“ říká přednosta 
Kliniky radiační onkologie 
prof. Pavel Šlampa

Včasná 
diagnostika:
podmínka 
úspěšné léčby

červen 2015Cena: 49 Kč / 1,80 €
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Laser melting je digitální proces, který využívá laserovou energii k přeměně 
kovového prášku do trojrozměrných předmětů.

• Bez odpadu a s nižšími náklady. Vyrábějte jen součástku, 

nikoliv třísky

• Vyrábějte kovové dílce přímo z Vašeho CAD systému

• Rychlejší vývoj – buďte se svým novým výrobkem na 

trhu dříve než konkurence

• Můžete začít myslet jinak – možné je vyrobit i složité 

struktury nebo zvenčí nepřístupné dutiny

• Jiné myšlení – dokážete vyrobit i téměř nemožné

• Materiály – vyberte si materiál jaký potřebujete: ocel, 

hliník, titan

Chcete-li získat více informací, volejte +420 548 216 553, nebo si prohlédněte 
webové stránky na adrese www.renishaw.cz/additive

Z počítače...
  ...přímo do kovu
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