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Na UJ powstaje tani tomograf pozytonowy na
bazie plastiku.
Zbudowany na bazie materiałów organicznych emisyjny tomograf pozytonowy jest wynalazkiem dr
hab. Pawła Moskala z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Urządzenie daje możliwość obniżenia kosztów badań tomograficznych, a odpowiednia wielkość
komory diagnostycznej jest szansą na zobrazowanie procesów fizjologicznych zachodzących
jednocześnie w całym ciele pacjenta. Moskal chce zastosować specjalnie zsyntezowany plastik, który
będzie mógł służyć w tomografie jako scyntylator- materiał, w którym pod wpływem promieni
gamma wzbudzane są błyski światła. Błyski te stanowią podstawę do wnioskowania o rozpadach
promieniotwórczych w ciele pacjenta i dają możliwość zaobserwowania rozwoju nowotworu w fazie
choroby niewidocznej gołym okiem.
Zastosowanie specjalnych materiałów odbijających promieniowanie stanowi innowacyjność tego
projektu.
Pomysł ten został już zgłoszony do opatentowania i przeszedł wstępną weryfikację. By można było
skonstruować prototyp poszukiwane są źródła finansowania.
Wynalazek Moskala brał udział w XVII giełdzie Wynalazków w Warszawie, a także dostał złoty medal
oraz puchar delegacji Bośni i Hercegowiny na targach innowacji w Brukseli 2009.
Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, działające przy UJ zajmuje się
promocją urządzenia, a także poszukiwaniem partnerów biznesowych zainteresowanych jego
realizacją.
http://laboratoria.net/aktualnosci/3835.html
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

22-01-2021

Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.

22-01-2021

Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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