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Dla umy słu i du cha wakacje są czasem od prę że nia i relaksu. Dla na szej
skóry natomiast eks po zy cja na słoń ce jest praw dzi wym wy zwa niem,
zwła szcza że przy ty po wo pol skim fo to ty pie (ja sna kar na cja, ja sne wło sy,
nie bie skie oczy) o opa rze nia sło necz ne nie trud no.
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Powakacyjna kontrola skóry
za pomocą nowej technologii

Z każ dym ro kiem świa do mość pa cjen tów
o isto cie ochro ny prze ciw sło necz nej ro śnie.
Mi mo to wie le osób wra ca z wy po czyn ku
z prze su szo ną, za czer wie nio ną i opa rzo ną
skórą. Po od po wie dniej pie lę gna cji pro blem te -
o re tycz nie zni ka w krót kim cza sie, ale ma ło kto
my śli o tym, jak po waż ne „pa miąt ki” po zo sta ją
nie zau wa żo ne w głęb szych struk tu rach na sze -
go na tu ral ne go pła szcza ochron ne go. No wo -
two rze nie skóry na le ży do naj po waż niej sze go
na stęp stwa zbyt dłu giej eks po zy cji na słoń ce.

Czer niak, czy li no wo twór skóry wy wo dzą -
cy się z ko mórek barw ni ko wych, ce chu je się
agre syw nym wzro stem, a wcze sne i licz ne
prze rzu ty są opor ne na le cze nie. Wy kry cie no -
wo two ru w po cząt ko wym sta dium da je jed nak
nie mal 100% szans na wy le cze nie. Klu czo wa
jest tu sa mo ob ser wa cja i szyb ka, pra wi dło wa
dia gno za po sta wio na przez le ka rza spe cja li stę. 

Na ryn ku do stęp nych jest wie le sy ste -
mów po zwa la ją cych na dia gno sty kę zna mion
w po więk sze niu optycz nym. Ta kie po więk -
sze nia umoż li wia ją pod gląd na wet naj mniej -
szych zmian skór nych, a dzię ki te mu – pra wi -
dło we zwe ry fi ko wa nie ich cha rak te ru. Wi de -
o der mo sko py, ja ko urzą dze nia po ma ga ją ce

w two rze niu pre cy zyj nej do ku men ta cji fo to -
gra ficz nej, zwła szcza u pa cjen tów z licz ny mi
zna mio na mi, umoż li wia ją wy so ką ja kość ba -
da nia. Tyl ko urzą dze nia pro fe sjo nal ne za -
pew nia ją wy so ki stan dard i ofe ru ją sze ro ki
wa chlarz moż li wo ści. Jed no cze śnie, dzię ki
szyb kie mu dzia ła niu, po zwa la ją oszczę dzić
cen ny czas le ka rza i pa cjen ta.

Do kli ni ki Pro jekt Skóra dr Mar cin kie wicz
wpro wa dzo ny zo stał wi de o der mo skop fir my
Fo to Fin der o na zwie bo dy stu dio ATBM®

(ang. Au to ma ted To tal Bo dy Map ping). Jest to
urzą dze nie, które (w za leż no ści od po trzeb)
wy ko rzy stu je się do wi de o der mo sko pii, ma -
po wa nia cia ła pod wzglę dem zna mion i śle -
dze nia zmian skór nych w cza sie, tri cho sko pii,
ony cho sko pii, czy na wet pro fe sjo nal nej fo to -
do ku men ta cji me dycz nej (zdjęć „przed i po”).

Sy stem ten po zwa la na ob ser wa cję, kon -
tro lę i ar chi wi za cję obra zu zna mion lub in -
nych struk tur na skórze. Wi de o der mo skop
jest nie in wa zyj ny, a co istot ne – ogra ni cza
licz bę nie po trzeb nych wy cięć i blizn w obrę -
bie kon tro lo wa nej skóry.

Kil ka mie się cy te mu za pre zen to wa no
naj now szą we rsję – ATBM® master. Jed ną
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z in no wa cji jest krót szy czas po trzeb ny na
„zma po wa nie” cia ła pa cjen ta – urzą dze nie
wy ko nu je 20 zdjęć każ de go ob sza ru skóry
w 2,5 mi nu ty. Wy so ka ja kość obra zu umoż -
li wia uwi docz nie nie każ de go szcze gółu.
Struk tu rę zna mie nia moż na oce nić już na
zdję ciach po glą do wych, je szcze przed uży -
ciem ka me ry po więk sza ją cej mi kro sko po wo. 

No we i ewo lu u ją ce zna mio na są struk tu -
ra mi, które w pierw szej ko lej no ści po win ny
być pod da wa ne kon tro li. Pro gram bo dy scan,
tak jak w po prze dniej we rsji, wy szu ku je
i ozna cza au to ma tycz nie wszy st kie zna mio -
na, z cze go zmie nio ne ozna cza ko lo rem żół -

tym, a no we – czer wo nym. Zaś naj now sza
we rsja urzą dze nia zo sta ła wzbo ga co na
o tzw. mo za ic view – opro gra mo wa nie „wy -
ci na” wszy st kie zna mio na z da ne go ob sza ru,
a na stęp nie umie szcza je jed no obok dru gie -
go, two rząc mo za i kę. Po zwa la to bły ska -
wicz nie wy szu kać tzw. brzyd kie ka cząt ka –
zna mio na odbie ga ją ce od stan dar do we go
wzor ca, uła twia jąc i znacz nie przy spie sza jąc
pra cę le ka rza. Zna mio na ba da ne na wi zy cie
kon trol nej są au to ma tycz nie po rów ny wa ne
z ich zdję ciem wy ko na nym wcze śniej i gru -
po wa ne we dług pa ra me trów: no we/zmie -
nio ne/nie zmie nio ne, co da je moż li wość we -
ry fi ka cji. Zna mio na szcze gól nie podej rza ne
moż na obej rzeć ka me rą wi de o der mo sko po -
wą w po więk sze niach od 20 do 140 ra zy, co
roz wie wa wąt pli wo ści w dia gno sty ce.

No wa tech no lo gia jest ła twa w ob słu -
dze. Pa cjen ci mo gą kon tro lo wać skórę
w naj bar dziej za a wan so wa ny spo sob, na to -
miast szyb ka iden ty fi ka cja no wo two ru skóry
przez le ka rza da je wie le moż li wo ści te ra -
peu tycz nych.

Ryc. 1. ATBM® master firmy FotoFinder.

Ryc. 2. Aparat fotograficzny Canon 
z systemem oświetlenia pacjenta Polflash XE.
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