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Siódmy moduł szkoleniowy 





-szybka diagnostyka w miejscu zdarzenia 

-czynność mięśnia sercowego 

-tętno 

-saturacja 

-bezpośredni kontakt z serwerem centrum 

dowodzenia – telefon, tabloid, android 

-triażowanie sterowane centralnie – kolor diody 

informacją dla ratownika, lekarza 

-kieszonkowy, lekki, przenośny 

 



Gelita tampon Cellistypt 

• hemostatyczna gąbka wzmocniona żelatyną 

pochodzenia zwierzęcego – 1 cm3 zawiera 

10 mg wchłanianej gąbki żelatynowej.  

• hemostatyk w opakowaniach po 10 sztuk i 

po 50 sztuk w rozmiarach 1x1x1; 8x5x1 oraz 

8x2x1 (cm).  

• nałożony bezpośrednio na ranę, może 

zostać przycięty nożyczkami lub połamany 

w palcach.  

• sterylny wchłanialny hemostatyk, zawiera 

utlenioną celulozę, z tkaniny dzianej. 

• kontrola krwawienia naczyniowego – 

większych krwawień żylnych lub tętniczych. 

• znaczna elastyczność. 

• kontrola hemostazy dużych powierzchni. 

• właściwości bakteriostatyczne i 

bakteriobójcze. 



• opracowany na Politechnice Łódzkiej 

 

• wodna kompozycja naturalnych i 

syntetycznych polimerów: povidone, glikol 

polietylenowy i agar 

 

• polimeryzacja i sterylizacja radiacyjna 

 

• inżynieria radiacyjna - w wyniku absorpcji 

promieniowania powstają trwałe wiązania 

chemiczne pomiędzy oddzielnymi 

łańcuchami polimerów 

  

• możliwość inicjowania reakcji bez 

konieczności wprowadzania do układu 

inicjatorów chemicznych 

 

• płat hydrożelu o grubości 3,5 mm i 

zawartości ponad 90% wody 

• stwarza i utrzymuje w ranie wilgotne 

środowisko 

• stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz 

• umożliwia wymianę gazową (przepuszcza 

tlen) 

• absorbuje wysięk z rany 

• koi ból co zapewnia komfort pacjenta 

• nie przywiera do rany 

• zmiana opatrunku jest bezbolesna 

• obojętny biologicznie, całkowicie biozgodny 

• Przezroczysty - możliwe obserwowanie 

gojenia bez zdejmowania opatrunku 

• plastyczny, dzięki czemu może być 

stosowany na trudnych do zaopatrzenia 

powierzchniach ciała np. dłonie, twarz 

 



microdacyn 

 
• przeciwzapalny, antyalergiczny 

• redukuje liczbę drobnoustrojów 

• zapewnia wilgotne środowisko gojenia 

• wspomaga uwalnianie wolnych rodników w 

procesie wybuchu tlenowego  

• poprawia perfuzję kapilarną 

• wspomaga migrację fibroblastów 

• stabilizuje wydzielenie komórek tucznych 

(mastocytów) 

• jest inhibitorem histaminy (86%) 

• inhibituje wydzielanie prozapalnych molekuł 

• owrzodzenia, odleżyny, oparzenia 

• preparaty  o działaniu antyseptycznym oraz 

przeciwzapalnym przeznaczone do leczenia  

-ran powikłanych, owrzodzeń podudzi, 

-zespołu stopy cukrzycowej, 

-odleżyn, ran pooperacyjnych, oparzeń. 

 

wysoką skuteczność antyseptyczną 

preparatu zapewnia kwas podchloroawy 

(HOCl) oraz podchloryn sodu (NaOCl). 

 



Roztwory przeciwdrobnoustrojowe zawierające podchloryn sodu  

i kwas podchlorawy 



Roztwory przeciwdrobnoustrojowe zawierające  

podchloryn sodu i kwas podchlorawy 
 



Związki chemiczne 



testy szybkiej diagnostyki 

• Harvard Medical School, FDA 

• Ebola, żółta febra, denga 

• Szybki, prosty test, dostępny dla personelu 

bez większych kwalifikacji 

• Pozbawiony czułości typowej dla PCR 

• Kolorowy test detekcji reakcji  

      Ag-Ab 

 



uraz radiacyjny – wykrywanie mikro – RNA – 

molekularny marker uszkodzenia komórek  

• Accidental radiation exposure is a threat to human health that necessitates effective 

clinical planning and diagnosis. Minimally invasive biomarkers that can predict long-

term radiation injury are urgently needed for optimal management after a radiation 

accident. We have identified serum microRNA (miRNA) signatures that indicate long-

term impact of total body irradiation (TBI) in mice when measured within 24 hours of 

exposure. Impact of TBI on the hematopoietic system was systematically assessed to 

determine a correlation of residual hematopoietic stem cells (HSCs) with increasing 

doses of radiation. Serum miRNA signatures distinguished untreated mice from 

animals exposed to radiation and correlated with the impact of radiation on HSCs. 

Mice exposed to sublethal (6.5 Gy) and lethal (8 Gy) doses of radiation were 

indistinguishable for 3 to 4 weeks after exposure. A serum miRNA signature 

detectable 24 hours after radiation exposure consistently segregated these two 

cohorts. Furthermore, using either a radioprotective agent before, or radiation 

mitigation after, lethal radiation, we determined that the serum miRNA signature 

correlated with the impact of radiation on animal health rather than the radiation dose. 

Last, using humanized mice that had been engrafted with human CD34(+) HSCs, we 

determined that the serum miRNA signature indicated radiation-induced injury to the 

human bone marrow cells. Our data suggest that serum miRNAs can serve as 

functional dosimeters of radiation, representing a potential breakthrough in early 

assessment of radiation-induced hematopoietic damage and timely use of medical 

countermeasures to mitigate the long-term impact of radiation.  

• Copyright © 2015, American Association for the Advancement of Science. 

 





• pomiar całkowitej hemoglobiny (Hb), Oxy-

HB, dezoksy-Hb, Met-Hb i karboksy-HB 

• równocześnie gazy krwi i elektrolitów 

• pomiaru stężenia bilirubiny  

• mleczany, pirogroniany 

 



żelowe płytki krwi w miejscu krwawienia 



Biosyntetyczne materiały kompozytowe 

 
• struktury podobne do płytek (PLP) zostały zsyntetyzowane przez połączenie wysoce 

odkształcalnych cząstek mikrożelu, 

• poli (kwas N-izopropyloakryloamid-CO-akrylowy) (pNIPAm-AAC) mikrożele (μgels) były 

syntetyzowane i wytrącanie metodą polimeryzacji, 

• pełna odkształcalność i powinowactwo do siatki fibryny , 

• wysokie powinowactwo do fibryny i minimalne wiązanie z fibrynogenem, 

• zbadano krzepnięcie osocza ubogiego w płytki w stosunku do osocza bogate w płytki w 

warunkach in vitro, 

• PLP wiążą się z fibryną, z aktywowanymi płytkami krwi, służą  jako naturalny pomost dla 

czynników krzepnięcia, 

• PLP wiążą włókna fibryny, służą jako środki sieciujące w czasie tworzenia się skrzepu, zwiększają 

tworzenie fibryny, 

• Skrócenie czasu krwawienia, 

• ultra miękki / odkształcalny układ koloidalny. 



nanocząsteczki z deksametazonem hDNP 

• hDNP sprzężony z GRGDS – kopolimer kwasu 

mlekowo-go-glikolowego, poli L-lizyny, poli-

glikolu etylenowego 

• GRGDS łączy się z receptorem glikoproteiny 

IIb/IIIa aktywowanych trombocytów 

• Deksametazon w ilości 22ng/mg 

• 70% deksametazonu uwalniana jest w 

pierwszych 24 godzinach 

• 95% deksametazonu uwalnia się po 63 dniach 

• zmniejszenie działania cytokin zapalnych 

 

 

 

 

 



Sonoseit IVIZ / DRAMIŃSKI FAST  i OPUS D 





Wizualizacja naczyń krwionośnych 





Wiropłaty, drony 



Dziękuję za uwagę 

                           kpt. lekarz Grzegorz Lewandowski 


