
 
 
 

 

  

 

                                                                                               

Kraków, 25.01.2022 r. 

 

CarnaLife Holo wykorzystane w zabiegu ablacji serca w najlepszym szpitalu w 
Polsce wg rankingu World’s Best Hospitals 2021  

15.11.2022 technologia trójwymiarowej wizualizacji danych diagnostycznych CarnaLife Holo została 
wykorzystana w trakcie zabiegu ablacji, który miał na celu zlikwidowanie zaburzeń rytmu bicia serca, w 
tym migotania przedsionków z wykorzystaniem prądu o częstotliwości radiowej. Trójwymiarowy, 

interaktywny hologram serca zostało użyty na etapie planowania operacji oraz w trakcie całego zabiegu.    

Operacja miała miejsce w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM, Oddział Kliniczny Elektrokardiologii.  
UCK WUM jest najlepszym szpitalem w Polsce w rankingu World's Best Hospitals 2021. 

Zabieg został wykonany przez Zespół Kliniki Kardiologii UCK WUM kierowany przez Prof. Marcina 
Grabowskiego, w składzie:   

Dr hab. n. med. Paweł Balsam   

Dr n. med. Piotr Łodziński   

Dr n. med. Michał Peller  

Dr n. med. Michał Marchel  

Lek. Bartosz Krzowski  

Mając do dyspozycji trójwymiarowy hologram serca możemy dokładniej zobrazować anatomię i 
przygotować się do tego, jak najlepiej wykonać zabieg, jak i również w trakcie zabiegu podpowiadać sobie, 
gdzie możemy odnaleźć poszczególne struktury w obrębie serca.  Pacjenci są pod wrażeniem tego, jak 

rozwinęła się technologia leczenia zaburzeń rytmu serca. Na dzień dzisiejszy jesteśmy szczęśliwi, że mamy 
w UCK WUM do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt, który pozwala zapewnić pacjentowi największą 
skuteczność zabiegu oraz bezpieczeństwo dla naszych chorych. - mówi doc. Paweł Balsam.   

Zapraszamy do wideo relacji: https://www.youtube.com/watch?v=3CXih8rN1_k 

 

 
   

 

  

Oskar Fuchs  

https://www.youtube.com/watch?v=3CXih8rN1_k
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--- 

MedApp ist ein an der NewConnect notiertes Technologieunternehmen, dessen Innovationen Diagnose- und 

Behandlungsmethoden in Polen sowie auf ausländischen Märkten revolutionieren. Das Unternehmen bietet 

einzigartige Software-Lösungen zur Unterstützung der bildgebenden Diagnostik und der Leistungen auf dem Feld 

der neuesten digitalen Medizin. Die Hauptprodukte, die das Unternehmen bietet, sind: CarnaLife Holo, HoloComm, 

CarnaLife System und die digitale Praxis. MedApp arbeitet mit international führenden Unternehmen aus dem 

Technologie- und Medizinbereich wie u.a. Google, Microsoft, GE Healthcare oder Johnson & Johnson zusammen und 

gewährleistet so seinen Kunden eine sichere Erfassung, Analyse und Visualisierung großer Datenmengen. Weitere 

Informationen zum Unternehmen und den von ihm entwickelten Innovationen finden Sie auf den Seiten: 

www.MedApp.pl und LinkedIn.  
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