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Co czyni nas wyjątkowymi ?

Cztery technologie redukcji 
szumów usznych

Zaawansowane technologie 
leczenia ubytku słuchu za pomocą 

treningu multisensorycznego 
 i treningu muzycznego

Zaawansowana technologia 
diagnostyki rodzaju szumu 
usznego oraz diagnostyka 

aktywności układu nerwowego



O nas

Jesteśmy pierwszą placówką na świecie która w konsultacjach , diagnostyce i leczeniu łączy ze 
sobą świat audiologii i neurobiologii. Jako że słuch w 80 % stanowi układ nerwowy, wszelkiego 
rodzaju problemy dotyczące szumu usznego, zaburzeń pracy procesów poznawczych, reorganizacja  
i deprywacja słuchu dotyczy właśnie układu nerwowego. W czasie kiedy wszyscy szukają odpowiedzi 
w audiologii my ją znajdujemy w neurobiologii. Jest to główną przyczyną naszego sukcesu  
w efektywnym leczeniu szumu usznego, ubytku słuchu, zaburzeń procesów poznawczych, depresji, 
schizofreni. Pierwszą placówkę otworzyliśmy w Warszawie stolicy Polski w 2014 roku, w 2015 roku 
otworzyliśmy nowoczesny oddział naszej placówki w Bydgoszczy, mieście które jest w samym 
centrum Polski. Następne placówki naszej firmy będą rozlokowane w Chinach, Niemczech, Francji, 
Stanach Zjednoczonych bo chcemy dzielić się naszą pasją i tym co odkryliśmy ze wszystkimi.



Diagnostyka w naszych klinikach

Każdy pacjent trafiający do naszej placówki z szumem usznym jest traktowany indywidualnie. 
Wiemy że układ nerwowy pacjenta z 2 letnim szumem usznym jest inny niż pacjenta z 6 letnim. 
Jest to związane z plastycznością układu nerwowego. Dla tego w naszych placówkach używamy 
specjalistycznego programu doboru technologii do modelu plastyczności który powoduje 
szum uszny w układzie nerwowym. Pacjent ma przeprowadzony szereg badań od audiometrii 
wysokoczęstotliwościowej w zakresie 125 Hz do 20 kHz w kierunku diagnostyki nagłego ubytku 
słuchu aż do badań aktywności układu nerwowego typu, badań aktywności włókien horyzontalnych 
kory słuchowej, bądź badań hiperaktywności włókien ciała modzelowatego. Są to badania które 
badają głębokie struktury układu nerwowego. U każdego staramy się przewidzieć konsekwencje 
wywołane nagłym ubytkiem słuchu który spowodował hiperaktywność ukłądu nerwowego ( szum 
uszny) a następnie dobór technologii do zdiagnosowanego modelu i zmian do jakich doszło.

Przykładowa ścieżka diagnostyki w naszej klinice

1. Badanie słuchu 2.Neurodiagnostyka 3. Badanie rodzaju plastyczności 
układu słuchowego jaki zaszedł

Badanie audiometrii tonalnej 
wysokoczęstotliwościowej

od 125 Hz do 20 kHz

Badanie ABR / ASSR 
w poszukiwaniu ukrytego 

ubytku słuchu



Dlaczego jesteśmy w stanie efektywnie leczyć szum uszny a nasza konkurencja nie ?

U naszych pacjentów dzięki zaawansowanej diagnostyce i wiedzy jesteśmy w stanie zdiagnozować 
jeden z czterech modeli który zaistniał u naszego pajcenta z szumem usznym. Po zdiagnozowaniu 
jednego z czterech modeli plastyczności dobieramy najefektywniejszy sposób leczenia. Dzięki 
temu podejściu wiemy jakie technologie należy zastosować a które nie przyniosą w ogule żadnych 
efektów.

Pacjenci z szumem do powyżej 
4 lat

Wzmocniona synchronizacja 
neuronów

Szum uszny do 2 lat

Spontaniczna aktywność 
synaps

Szum uszny powyżej 4 lat

Hiperaktywność
 włókien horyzontalnych kory 

słuchowej

Hiperaktywyność włókien ciała modzelowatego szum uszny powstały na wskutek urazu 
akustycznego

Enhaced
synchronization

Spontaneous
activity

Hiperactive horizontal
 fibers structure

Hiperactive
corpus callosum



Nasze technologie krótki opis naszych odkryć

Stymulacja przezczaszkowa rTMS jest już stosowana w wielu krajach podczas leczenia depresji  
i schizofreni. Technologia ta była badana również pod względem leczenia szumów usznych okazało 
się że jeżeli zostanie ona dopasowana do stwierdzonej diagnozy wzmocnionej synchronizacji 
neuronów kory słuchowej, technologia ta osiąga wysoką efektywność redukcji szumu nawet do 90 %. 
W naszej klinice stosujemy tą technologię u pacjentów u których szum uszny trwa dłużej niż 2 lata.  
U takich pacjentów komórki które są w zakresie ubytku słuchu i nie są odpowiednio stymulowane 
tracą połączenia z neuronami kory słuchowej. Neurony z koleji szukają innego sposobu aby znaleść 
źródło stymulacji. Wtedy dochodzi do połączenia dużej populacji neuronów którym zabrakło 
stymulacji z komórek dotkniętych ubytkiem słuchu z neuronami i włóknami które mają prawidłowy 
dostęp do stymulacji z zdrowymi komórkami. Tworzy się w ten sposób zbyt duży obszar neuronów 
analizujący dobrze słyszalny sygnał, objawia się to również nadwrażliwością na zbyt głośne dźwęki.



Stymulacja rTMS i jej efektywność dopasowana do przyczyny szumu usznego: wzmocniona  
synchronizacja

Uproszczony model Uproszczony model

Neurony

Komórka słuchowa Komórka słuchowa

Neuron

Hiperaktywne synapsy 
u pacjenta z szumem usznym 

trwającym dwa lata

Hiperaktywne synapsy 
u pacjenta z szumem usznym 
trwającym więcej niż dwa lata

Na obrazku przedstawiono dwa modele powstania szumu usznego. W pierwszych dwóch latach 
synapsy są hiperaktywne jednak z powodu dłuższego braku stymulacji łączą się z komórkami 
które działają prawidłowo, tego rodzaju plastyczność zachodzi u pacjentów z szumem usznym od 
2 do 6 lat. Aby zredukować szum u takiego pacjenta należy zastosować depolaryzację neuronów 
technologią rTMS, stymulacja akustyczna mogła by przynieść efekty jednak trzeba było by znacznie 
dłuższego czasu stmyulacji.



Terapia adaptacji synaptycznej Arc - jest technologią naszego autorstwa , stworzyliśmy ją w oparciu 
o doświadczenie i innowacyjne podejście do pacjenta w naszej klinice. Jest to terapia która polega 
na stymulacji dźwiękowej zakresu w uchu wewnętrznym w którym komórki słuchowe zgineły 
gwałtowną śmiercią. Podczas nagłego ubytku słuchu układ nerwowy zbudowany z neuronów 
nie jest w stanie tak szybko zaadoptować się do nagłej zmiany stymulacji i pozostaje taki sam 
jak przed ubytkiem słuchu. Z tego powodu układ nerwowy pozostaje niezmieniony co objawia 
się w naturalnie zwiekszonej aktywności do sektora ucha wewnętrznego gdzie komórki zgineły 
gwałtowną śmiercią i gorzej słyszymy. Jeżeli układ nerwowy zauważa brak stymulacji z komórek 
dotkniętych ubytkiem słuchu zwiększa swoja aktywność. Zbyt duża aktywność synaps objawia 
się po przez słyszenie charakterystycznego pisku bądź dźwięku czyli szumem usznym. Jest to 
pierwszy model plastyczności do jakiego dochodzi u pacjentów z szumem usznym do 2 lat. Nie ma 
na świecie technologii która by była w stanie zredukować szum uszny do tego modelu. Dla tego 
stworzyliśmy własną technologię którą opatentowaliśmy o nazwie terapii adaptacji synaptycznej 
Arc. Technologia ta wykorzystuje proces adaptacji układu nerwowego do coraz mniejszej stymulacji 
za pomocą produkcji białka cytoszkieletowego Arc/Arg 3.1 które produkuje się naturalnie podczas 
narastającego ubytku słuchu. Dla tego pacjent który ma stopniowo rozwijający się ubytek słuchu 
nie ma szumu usznego, jego układ nerwowy produkuje białko Arc/Arg 3.1 i dostosowije rozmar  
i aktywność układu proporcjonalnie do poziomu stymulacji. Podczas nagłęgo ubytku słuchu układ 
nerwowy nie ma możliwości dopasowania swojej struktury do nagłego pogorszenia słyszenia. I dla 
tego pacjent z nagłym ubytkiem słuchu ma szum uszny (hiperaktywność układu nerwowego ). Nasza 
technologia wychodzi na przeciw temu problemowi ,za pomocą terapii adaptacji synaptycznej Arc. 
Technologia za pomocą malejącej stymulacji akustycznej w czasie powoduje taką samą reakcję jaka 
zachodzi w stopniowym ubytku słuchu. Technologia pobudza do produkcji białko Arc/ Arg 3.1 które 
następnie dopasowuje aktywność i rozmar synaps i neuronów do malejącej stymulacji w czasie. 
Technologę tą używamy do modelu spontanicznej aktywności synaps do której dochodzi zawsze  
w ciągu pierwszych lat u pacjentów od momentu pojawienia się szumu usznego.



Terapia adaptacji synaptycznej Arc i jej efektywność dopasowana do przyczyny szumu usznego : 
Spontaniczna aktywność synaps

Uproszczony model

Neurony

Komórka słuchowa

Prawidłowy słuch

Na obrazku widzimy prawidłowo pracujący układ słuchowy z każdką komórką połączone są włókna 
i neurony. Podczas nagłej śmierci komórek słuchowych zewnętrznych, dochodzi do zwiększenia 
aktywności synaps które przestają otrzymywać stymulację od komórek słuchowych wewnętrznych. 
W ten sposób tworzy się model u każdego początkującego pacjenta z szumem usznym dotyczący 
spontanicznej aktywności synaps. Aby zredukować ten model powstałęgo szumu usznego należy 
użyć technologię terapii adaptacji synaptycznej Arc.

Hiperaktywne synapsy 
u pacjenta z szumem usznym 

trwającym dwa lata

Nagła smierć komurek słuchowych

Neuron
Hiperaktywne synapsy 

u pacjenta z szumem usznym 
trwającym więcej niż dwa lata

Uproszczony model



Nagła smierć komurek słuchowych

Neuron

Uproszczony model

Terapia neuromodulacją akustyczną CR
Terapia ta jest już stosowana w niemczech w anglii, Polsce. Jej głównym celem jest redukcja 
hiperaktywnych włókien po między neuronami kory słuchowej. Kiedy dochodzi do nagłego 
ubytku słuchu dochodzi również do braku wyrównania aktywności neuronów pobudzających  
a hamujących. Często duża populacja neuronów kory słuchowej nie dotknięta ubytkiem słuchu 
zwiększa swoją aktywność dzięki połączeniom horyzontalnym z strukturą hiperaktywnych synaps 
neuronów dotkniętych nagłym ubytkiem słuchu. Do tego rodzaju powstałego modelu plastyczności 
i rodzaju szumu usznego dobieramy w naszej klinice terapię neuromodulajcą akustyczną która 
stanowi również stymulację akustyczną za pomocą naukowego algorytmu opracowanego przez 
niemieckich uczonych.

Terapia neuromodulacji akustycznej CR i jej efektywność dopasowana do przyczyny szumu usznego: 
Hiperaktywność włókien horyzontalnych kory słuchowej

Hiperaktywne włókna horyzontalny Hiperaktywne włókna horyzontalny



Trening muzyczny
Brain volts to laboratorium uniwersytetu w northwestern, w publikacjach tego laboratorium można 
znaleść ogromną ilość badań na temat wpływu muzyki na układ nerwowy, reakcję neuronów 
i plastyczność. Podczas nagłego ubytku słuchu który powstał na wskutek urazu akustycznego 
często spotykaną sytuacją jest że diagnostycznie tylko jedne ucho dotknięte jest ubytkiem słuchu 
na audiogramie a drugie nie posiada widocznego uszczerbku na komórkach. Pacjent w takiej 
sytuacji często słyszy jednak szum obustronnie mimo braku diagnostycznego potwierdzenia 
szumu usznego na wskutek obustronnego uszkodzenia komórek słuchowych. W takim wypadku 
wykonujemy badanie aktywności włókien ciała modzelowatego, często podczas tego badania 
neurodiagnostycznego,  wynik wskazuje na gwałtowne zniszczenie neuronów kory słuchowej.  
Włókna ciała modzelowatego w takiej sytuacji pozostają bez połączeń neuralnych i również 
zwiększają swoją aktywność.  Potencjał elektryczny jest generowany na początku synapsy ale 
wysyłany do przeciwnej kory słuchowej nie dotkniętej w tym paśmie zniszczeniem neuronów.  
Pacjent z tego powodu słyszy szum uszny który obustronnie generowany jest przez synapsy przy 
zniszczonych neuronach a impuls elektryczny wędruje przez całe włókno modzelowate i jest 
analizowane przez zdrową korę słuchową. Jedynym rozwiazaniem takiego modelu szumu usznego 
jest ponowne odbudowanie neuronów kory słuchowej dotknięte wypaleniem. Do tego modelu 
używamy treningu muzycznego, neurony drogi słuchowej często na przemian analizują w tym 
samym czasie dźwięk oraz stymulację somatosensoryczną. Udowodniono że gra na instrumencie 
muzycznym zwiększa populacjęneuronów hamujących czyli tych które zbyt duży potencjał 
elektryczny zmniejszają . Z tego powodu odbudowa neuronów za pomocą nauki gry na instrumencie 
jest tak efektywna. Stymulacja dźwiękiem aktywność pamięci kory wzrokowej i kory słuchowej 
powoduje krzyżującą się stymulację neuronów piramidalnych kory słuchowej a tym samym 
ponowną odbudowę neuronów. Pacjent dodatkowo podczas treningu ma zalecenia dietetyczne 
które zwiększają poziom glicyny, neurporzekaźnika GABA oraz białka neurotropowego BDNF które 
przyśpiesza regenrację neuonów i ułatwia ponowną komunikację między neuronami.



Trening muzyczny i efektywność dopasowana do przyczyny szumu usznego: Hiperaktywność 
włókien ciała modzelowatego kory słochowej.

Standardy które tworzymy będą w przyszłości standardami każdej liczącej 
się kliniki leczenia szumów usznych i ubytku słuchu na całym świecie.

Hiperatywne synapsy
ciała modzelowatego

Neurony kory słuchowej
prawej

Zniszczone neurony

Włókna ciała modzelowatego

Neurony kory
słuchowej lewej

Neurony zdrowej kory 
słuchowej odbierające 
spontaniczny potencjał
elektryczny synaps bez 
neuronów

Najczęściej spotykane błędy w diagnostyce i konsultacji szumów usznych większości klinik i 
przychodni

Nie wystarczająca 
konsultacja

Jedynie podstawowa 
diagnostyka słuchu z 
ominięciem najważniejszych 
badań audiometrii 
wysokoczęstotliwościowej 
oraz badań układu 
nerwowego

Bez diagnostyki i 
znajomości różnych 
rodzaji plastyczności a 
tym samym powstałych 
szumów usznych dobór 
takiej samej technologii 
do każdego przypadku 

Bez efektywności 
pominięcie aspektów 
diety i aktywności 
fizycznej które 
umożliwiają 
kształtowanie wpływu 
stymulacji terapii na 
efektywność leczenia za 
pomocą najważniejszych 
białek układu nerwowego 
BDNF - NT 3 -Serotoniny



Nasz złoty standard i podejście które powoduje że jesteśmy bezkonkurencyjni

Nasze podejście

Wstępna konsultacja
początkowe określenie 
modelu powstałego 
szumu usznego na 
podstawie wpływu 
aktywności fizycznej, 
alkoholu, otoczenia, 
diety, pory dnia na 
glośność szumu

Diagnostyka
Rozszrzone badania 
słuchu, badania 
układu nerwowego w 
celu zdiagnowowania 
modelu szumu 
usznego, potwierdzenie 
modelu co najmniej 
dwoma badaniami 
neurodiagnostycznymi

Ponowna konsultacja
Omówienie wyników, 
graficzne i wizualne 
wytłumaczenia 
modelu i przyczyny 
powstałego szumu 
usznego, kwalifikacja 
pacjenta do 
terapii, konsultacja 
dietetyczna

Stosowanie diety i 
aktywności  fizycznej
Pacjent musi 
przestrzegać diety i 
aktywności fizycznej 
która stworzy 
odpowiednie warunki 
do rozpoczęcia terapii 
dopasowanej na 
podstawie diagnostyki 

Rozpoczęcie dobranej 
terapii
Jeżeli pacjent zauważył 
że jest bardziej odporny 
na stres, zmęczenie, 
szum uszny został 
wyciszony oznacza to 
uregulowanie wszystkich 
białek niezbędnych do 
rozpoczęcia terapii



Prezentacja naszych placówek

Warszawa

W naszym centrum zlokalizowanym w Warszawie posiadamy Gabinet 
Audiologa służący do protezowania pacjentów z ubytkiem słuchu 
i regulację procesorów implantów ślimakowych. Jesteśmy jedną  
z nielicznych placówek w kraju i w Europie gdzie używamy testów pamięci 
słuchowej sensorycznej, krótkotrwałej oraz badań dynamiki wzrokowo-
słuchowej do wyboru rodzaju aparatu słuchowego dla naszego pacjenta. 
W naszych placówkach używamy aparatów słuchowych marki SeboTek 
które jako jedyne posiadają bardzo szerokie pasmo wzmocnienia  
aż do 16 kHz.

Oprócz zaawansowanej diagnostyki szumu usznego, ubytku słuchu 
wykonujemy również badania słuchu za pomocą badań ABR, ASSR 
testów uwagi P300, badania te służą również do doborów aparatów 
słuchowych dla najmniejszych pacjentów . Kabina ciszy jest wyposażona  
w najnowszą technologię Tympanometrii 3D, ABR, Otoemisji,  
Audiometrii wysokoczęstotliwościowej, Baterii testów procesów 
poznawczych, oraz TINNITUS DIAGNOSTIC PLATFORM platformy 
do diagnostyki modeli rodzaji szumów usznych. Posiadanie tak 
wyspecjalizowanego sprzętu nie ograniczna nas nawet w
najcięższych diagnostykach

Posiadamy również gabinet dietetyka, który pomaga nam w utrzymaniu 
najwyższej efektywności naszych terapii i wpływu stymulacji  
na regenrację kory słuchowej po ubytku słuchu. To jak jemy i jaką dietę 
posiadamy wpływa na to jak szybo terapia przyniesie efekty, oraz jak 
szybko zorganizujemy ponownie strukturę układu nerwowego podczas 
rehabilitacji po wszczepie implantu bądź zastosowaniu aparatu 
słuchowego.



Jednym z najbardziej zadziwiających miejsc w naszej placówce 
jest pokój treningu muzycznego gdzie pomagamy naszym 
pacjentom z ubytkiem słuchu bądź urazem akustycznym 
odbudować zniszczoną strukturę neuronów. Naszym zadaniem 
nie jest długotrwała pasja do instrumentu, już 6 miesięczny 
trening muzyczny przyśpiesza regenerację neuronów kory 
słuchowej po ubytku słuchu z 10 000 godzin na 5000 godzin. 
Niektórzy pacjenci nawet po treningu decydują się na dalszą grę 
więc można powiedzieć że pobudzamy ukryte talenty w każdym 
wieku.

W naszej placówce znajdą państwo również gabinet wyposażony 
w program treningowy rozwijający procesy poznawcze  
u pacjentów po urazach akustycznych, ubytkach słuchu i procesie 
implantowania. Są to specjalne testy które umożliwiają ćwiczenie 
aspektów lepszego rozumienia mowy w hałasię, prawidłową 
lokalizację dźwięku oraz regenerację neuronów kory słuchowej 
po przez stymulację płata ciemieniowego, płata czołowego.

Gabinet do stymulacji przezczaszkowej rTMS- wyposażony  
w specjalistyczny fotel z regulacją elektryczną, Stymulator rTMS 
Magstim oraz neuronawigację firmy Syneika do sterowania  
i monitorowania procesu za pomocą nowoczesnego obrazowania 
optycznego.



Bydgoszcz

W bydgoszczy placówka również wyposażona jest  
w wszelkie dostępne badania związane z diagnostyką 
słuchu, procesami poznawczymi, ukrytym ubytkiem 
słuchu, badaniami aktywności układu nerwowego  
oraz neurodiagnostyki. Dodatkowo pacjenci w naszej 
placówce mogą być objęci programem badania EEG 
mózgu przed rozpoczęciem terapii szumów usznych.  
W każdej najszej placówce znajdą Państwo najlepszych 
specjalistów oraz najwyższej klasy i technologii sprzęt 
pomiarowy.

Placówka w Bydgoszczy dodatkowo oprócz gabinetu 
redukcji szumów usznych wyposażony w stymulator 
rTMS i neuronawigacje posiada również gabinet 
treningu i rechabilitacji neurobiologicznej wyposażony 
w specjalistyczne urządzenia które umożliwiają 
zwiększenie poziomu białka neurotroficznego 
BDNF, białka adaptacyjnego Arg/Arc 3.1, regulację 
peptydu natriuretycznego przedsionkowego (ANP) 
likwidując zagrożenie powstania kolejnych czynników 
niedokrwienia, niedotlenienia ucha wewnętrznego  
i błędnika co może prowadzić do ponownych zawrotów 
oraz szumu usznego.



W każdej naszej placówce posiadamy możli-
wość korzystania z czterech naszych technologii 
leczenia szumu usznego . Terapia adaptacji syn-
aptycznej może być zaprogramowana przez Au-
diologa na dowolnej wizicie , i jest technologią 
która automatycznie jest zaprogramowana  
na cały okres terapii . Nasz pacjent zatem 
nie musi przychodzić do nas na zmianę  
ustawień może się skupić nad procesem terapii  
a urządzenie samo kalibruje ustawienia  
w zależności od początkowych ustawień.

Nasza pszyszłość ?

Oprócz rozwoju placówek w innych krajach planujemy inny sposób skalowania naszych usług

W ciągu niespełna dwóch lat od rozpoczęcia naszej przygody już musimy zmieniać stronę 
internetową, tak dynamicznie rozwija się u nas nauka, zasady i standardy. Cały czas staramy się 
ulepszać technologię diagnostyki, konsultacji czy samego leczenia, odnajdujemy nowe sposoby na 
jeszcze efektywniejsze dopasowanie terapii i leczenie ubytku słuchu pacjentów.

Nasza strona 2014 Rok



Nasza strona 2016 Rok

Nasza strona została przebudowana na znacznie czytelniejszą i łatwiejszą w obsłudze. Ale to  
nie wszystko, jesteśmy pierwszą placówką Audiologiczno Laryngologiczną w Kraju u której  
są dwie możliwości konsultacji i diagnostyki klinicznej. Stworzyliśmy własną platformę diagnostyki  
i konsultacji online. Dzięki naszej nowej stronie internetowej pacjent po zalogowaniu może wybrać 
czy chce się udać do jednych z naszych klinik czy może skonsultować się z naszym pacjentem  
nie ruszając się z domu za pomocą programu videokonsultacji dzięki któremu może porozmawiać 
z swoim lekarzem online przez internet. Jeżeli lekarz zleci niezbędne badania bądź dietę, pacjent 
może przejść do zakładki diagnostyka i przejść automatyczny protokół badań które są takie same 
jak w naszej klinice. Taki wynik może już pomóc określić lekarzowi czy jest konieczna obecność 
pacjenta w naszej klinice.



W ten sposób możemy obsłużyć każdego pacjenta z kraju bądż z zagranicy, nasze usługi są łatwiej 
dostępne nawet w najbardziej odległych miejscach świata. Jest to program rewolucyjny dla tego 
napewno trzeba czasu aby stał się normalnym sposobem komunikacji pacjent lekarz.

O nas w mediach

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleść zakładkę media w której znajdą Państwo 
wszelkie informacje dotyczące wywiadów które udzielaliśmy w telewizji bądź artykułów w gazetach. 
Jesteśmy innowacyjni i wyjątkowi dla tego są nami zainteresowane media krajowe jak i zagraniczne.



Międzynarodowe gazety:

http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/news,406757,silence-the-noise-with-sounds.html

Polskie gazety:

http://pulsinnowacji.pb.pl/4250204,24824,bioacoustic-uciszy-szum-w-uszach http://wyborcza.biz/
biznes/1,100896,18966732,cisza-w-uchu-szum-na-rynku-pomysl-29-latka-z-polski-wart-2.html

Nasza autorska terapia adaptacji synaptycznej dostała nawet nominację znanego w Polsce 
czasopisma naukowego Focus

Mamy w Polsce wielu utalentowanych naukowców i wynalazców. Dwa lata temu wprowadziliśmy w naszym plebiscycie trzy kategorie,  
w których nominujemy ludzi zaangażowanych w ciekawe projekty badawcze. Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru nagrodzonych zostawiamy 
Wam! Na nominowanych możecie głosować od XXXX do YYYYY 2016 r. za pośrednictwem strony internetowej www.soczewki.focus.pl

INNOWACJE MEDYCZNE

1 IMPLANT DO LECZENIA 
PRZEPUKLINY

Uczeni z Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego i Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego 
stworzyli implant ułatwiający 
operowanie przepuklin. Płynny 
polimer po wstrzyknięciu do 
organizmu zamienia się w gąbczastą 
substancję, wzmacniającą osłabione 
miejsce. Zabieg ma trwać tylko pół 
godziny.

2 PŁYN DO PRZECHOWYWANIA 
NARZĄDÓW

Naukowcy związani ze Śląskim 
Uniwersytetem Medycznym 
opracowali nowy płyn do przecho-
wywania narządów pobranych do 
przeszczepu: serca, wątroby, trzustki 
lub nerek. Biolasol jest o połowę 
tańszy niż jego zagraniczne 
odpowiedniki. Na rynek wprowadziła 
go firma Biochefa. Więcej: www.
biochefa.pl

 

3 ŚWIETLNY POMIAR  
POZIOMU GLUKOZY

Aby zmierzyć poziom glukozy 
u chorego na cukrzycę trzeba dziś 
pobrać krew. Grupa studentów 
Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie pracuje nad technolo-
gią iSULIN, dzięki której badanie 
jest nieinwazyjne. Wystarczy 
przystawić palec do czujnika 
diodowego, a potem odczytać wynik 
np. na ekranie smartfona.

4 TERAPIA  
SZUMÓW USZNYCH

Słuchawki połączone  
z tzw. neuroprocesorem pomagają 
pacjentom cierpiącym na dokuczliwe 
szumy uszne. Poprawę widać już po 
kilku miesiącach stałej terapii. 
Nowatorską technologię Terapii 
Adaptacji Synaptycznej Arc 
opracowali specjaliści z warszawskie-
go Centrum Nowoczesnej Audiologii 
– Kinetic. Więcej: www.kinetic-cna.pl

5 TERMOGRAFICZNE 
WYKRYWANIE RAKA PIERSI

Firma Braster z Ożarowa Mazowiec-
kiego skonstruowała tester do 
diagnostyki raka piersi. Dzięki 
technologii termografii kontaktowej 
można wykryć ogniska komórek 
nowotworowych, które mają wyższą 
temperaturę niż zdrowe tkanki. 
Braster Tester ma być stosowany 
samodzielnie przez kobiety w domu. 
Więcej: www.braster.eu

INNOWACJE TECHNICZNE

1 BUTELKA IZOTERMICZNA

Zespół z Politechniki Gdańskiej 
postanowił ulepszyć termos. 
W efekcie powstał pojemnik, który 
pozwala na utrzymanie niskiej 
temperatury napoju nawet przez 
kilkanaście godzin. Może mieć 
dowolny kształt i być wykonany 
zarówno ze szkła, jak i z plastiku. 
Jest przy tym tani w produkcji 
i bezpieczny dla zdrowia.

2 MONITOROWANIE  
PSZCZÓŁ W ULU

Pszczelarze mają dużo pracy przy 
doglądaniu pasieki. Pomóc im w tym 
ma system elektronicznego 
monitorowania ula, opracowany 
przez studenta Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Dzięki czujnikom 
i powiadomieniom SMS pszczelarz 
będzie wiedział np., kiedy pszczoły 
zaczynają chorować. Więcej: www.
fb.com/ProjektMaja   

3 PŁYNNY PANCERZ 
KULOODPORNY

Kamizelki chroniące przed kulami są 
najczęściej ciężkie i grube. Polscy 
naukowcy współpracujący z łódzką 
firmą Moratex chcą to zmienić, 
zastępując sztywny materiał cieczą 
reologiczną, która twardnieje pod 
wpływem uderzenia. Dzięki temu 
kamizelki będą wygodniejsze i 
lżejsze.

4 PORTFEL Z WŁÓKNA 
WĘGLOWEGO

Jak ochronić zbliżeniową kartę 
płatniczą przed zdalnym odczytaniem 
z niej danych? Można zawijać ją 
w folę aluminiową, ale bardziej 
stylowym rozwiązaniem jest portfel, 
który nie przepuszcza fal radiowych. 
Firma Carbon Workshop wykorzystała 
w tym celu bardzo wytrzymały 
materiał, jakim jest włókno węglowe. 
Więcej: www.carbonworkshop.pl

5 ROBOT KOLEJOWY

Obsługa lokomotyw towarowych 
i ich wagonów to zadanie trudne 
i niebezpieczne. Aby zmniejszyć 
ryzyko wypadku inżynierowie Grupy 
Zarmen z Chorzowa pracują nad 
robotem kolejowym, który sam 
będzie wykonywał manewry, 
podłączał i odłączał wagony oraz 
przewoził ładunek na miejsce.

INNOWACJE INFORMATYCZNE    

1 LOGOWANIE SIĘ  
ZA POMOCĄ GŁOSU

Większość z nas cały czas wpisuje 
hasła w komputerze czy PIN 
w telefonie. Krakowska firma 
proponuje alternatywę – rozpoznawa-
nie użytkownika po głosie. System 
może być stosowany w telefonicznych 
centrach obsługi klienta np. banków 
czy firm ubezpieczeniowych. Więcej: 
www.voicepin.com

2 SERWIS  
DLA MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT

DingDog pozwala właścicielom psów 
na poznawanie się i umawianie na 
wspólne spacery. Możemy sprawdzić 
na mapie, kto spaceruje z psem 
w pobliżu lub ogłosić, że sami 
wybieramy się na przechadzkę. Część 
zysków z aplikacji ma być przezna-
czona na pomoc dla zwierząt (np. 
w schroniskach). Więcej: www.
dingdog.pl

 

3 SPOŁECZNOŚCIOWE 
KONKURSY FOTOGRAFICZNE

Serwis Shuttout pozwala miłośnikom 
fotografii na zarabianie na swoich 
zdjęciach. Wystarczy je zgłosić do 
konkursu lub zorganizować własny. 
Nagrody są finansowane z niewiel-
kich opłat za wpisowe, wnoszonych 
przez każdego uczestnika rywalizacji. 
Więcej: www.shuttout.com

4 WYKRYWANIE  
AUTYZMU U DZIECI

Krakowska firma Harimata stworzyła 
aplikację ułatwiającą rozpoznanie 
autyzmu u dzieci. Kilkulatek bawi się 
zestawem prostych gier na tablecie, 
a program analizuje jego zachowanie. 
Aplikacja Play.Care przeznaczona jest 
dla rodziców (wersja dla profesjonali-
stów ma pojawić się wkrótce). Jej 
skuteczność sięga 90 proc. Więcej: 
www.playcareapp.com

5 ZAKUPY PATRIOTYCZNE

Aplikacja o nazwie Pola potrafi 
sprawdzić, czy kupowany przez nas 
produkt pochodzi z polskiej firmy. Po 
zeskanowaniu kodu kreskowego 
smartfonem dowiemy się, czy 
producent opiera się na polskim 
kapitale, ma zakłady w Polsce 
i tworzy wykwalifikowane miejsca 
pracy. Więcej: www.pola-app.pl

Zagłosuj na www.soczewki.focus.pl
Na głosujących, którzy odpowiedzą na pytanie  
konkursowe, czekają atrakcyjne nagrody:

Regulamin konkursu na www.soczewki.focus.pl
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Przeprowadzone konferencje

W tym roku również zorganizowaliśmy konferencję naukowo - badawczą dla lekarzy z całej Polski 
aby podzielić się naszą wiedzą, praktyką oraz doświadczeniem w zaawansowanym badaniu  
i leczeniu szum usznego i ubytku słuchu. Konferencje odbyły się w trzech miastach Warszawa, 
Bydgoszcz, Katowice.

Neurobiologia w audiologii
Konferencje i szkolenia poświęcone tematyce neurobiologii w współczesnej audiologiiConference and training devoted to neuroscience in modern audiology

Neurobiology in audiology

This year we also organize Neurobiology in audiology conference first conference 
in Poland where we present our product for all doctors in Poland and we trained 
first clients





Leczymy szumy uszne


