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• 2015 Történelem 
• 2016 Biológia 
• 2016 Rajz 
• 2017 Innováció 

Apáczai 
Gimnázium 

Presenter
Presentation Notes
Általánosba a Fővárosi Fazekas Mihály iskolába jártam. �Jelenleg a Berzsenyi Gimnázium biológia-kémia tagozatának első évfolyamán tanulok.�Tavaly kezdtem tanulni a Mileston Intézetben, idén beválasztottak a MATEHETSZ Tutor Programba.



Hűtés és fűtés szerepe a gyógyászatban 
LÁZCSILLAPÍTÁS 
Hideg vizes borogatás, „priznic” 
Célja a test hőmérsékletének pár fokos csökkentése 

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS 
Jeges tömlő 
Hő-érzékelő receptorok ingerlése, a fájdalomérzet elnyomása 

GYULLADÁS BOROGATÁSA 
Dunsztkötés 
Góc beolvasztása („pus bonum et laudabile”) 

HIPERTHERMIA 
40-44°C hőkezelés 
Alacsony pO2 és alacsony pH mellett citotoxikus a daganatsejtekre 

Presenter
Presentation Notes
Az egyik leggyakrabban javasolt kezelési mód az orvosi rendelőkben a borogatás.�Ennek célja lehet lázcsillapítás, fájdalomcsillapítás.�A gyulladásos területeket melegítik, ha azt szeretnék elérni, hogy a góc beolvadjon, és a feszülés csökkenjen.�A teljes test melegítésének vagy hűtésének hatásait is vizsgálják, például daganatos betegségekben, agyvérzés vagy szívinfarktus után.



Gyulladásos reakciók típusai 

DEMARKÁCIÓ (betokolódás) 
Pl. abscessus (tályog) 

EXTRUSIO (kilökődés) 
Pl. acne (pattanás) 

Presenter
Presentation Notes
Meleg, párás idő esetén a fogorvosi rendelőt elárasztják a feldagadt arcú betegek.�A testünk hőmérséklete jól szabályozott, nem valószínű, hogy a külső hőmérsékletnek számottevő hatása lenne rá.�Azt feltételezzük, hogy az immunrendszer sejtjeinek döntésén múlik, hogy egy idegen anyagot körülvesznek vagy a szervezetből megpróbálják kilökni.�Ebben a döntésben a belső és külső hőmérséklet különbsége adhat nekik támpontot.
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Hűtés / fűtés hatása gyulladásos gócokra 

Presenter
Presentation Notes
Ha a gyulladásos terület közel van a testfelszínhez (1), kifelé igyekszik ürülni, szemben a mélyen lévő elváltozással (2).�Ha elvonjuk a hőt a bőrfelszínről, a mélyebben lévő immunsejtek is érzékelni tudják a külvilág irányát, ezért a kilökést választják (3).�Melegítés hatására a gyulladás betokozódik vagy beolvad (4).



Folyadék-tasak 

Hőszigetelő tok 

Hő-visszaverő fólia 

Hőszigetelő tok 

Termo-elem 

Tépőzár 

Termo-elem 

Hőmérő 

Elektronika 

A konstrukció sematikus terve 

FOLYADÉK-TASAK 

BŐR FELŐLI OLDAL 

KÜLSŐ OLDAL 

Presenter
Presentation Notes
Az előbbi hatás eléréséhez egy olyan készüléket terveztünk, amelyik a bőrre simulva, azt hűteni vagy fűteni képes.�A hőmérséklet módosítását Peltier-elven működő termo elemek (TEC-ek) biztosítják.�Ezek és a bőr közé vízzel teli zacskó kerül, az egyenletes hő-eloszlás céljából.�A szabályozást elektronika végzi, a folyadéktasakhoz rögzített hőmérő segítségével.�A folyadéktasakot hőszigetelő tok veszi körül.



A folyadék-tasak kialakítása 

Presenter
Presentation Notes
A tasak kialakításakor fontos volt, hogy a feszülés, görbülés során se szakadjon meg a folyadék folytonossága, így a horizontális irányú hővezetés megmaradjon.�Próbálkoztunk szabályos alakzatban beragasztott gyöngyökkel, majd egymásba kapaszkodó réz-rugókkal.�A tasakra fém-alapú hővezető szalagot is ragasztottunk.



A vezérlő elektronika kialakítása 

Presenter
Presentation Notes
Azon a honlapon, ahonnét a TEC-elemeket terveztük megrendelni, december végén megjelent egy termék, amely levette a vállunkról a mérnöki tervezés feladatát.�Ez az elektronika szabályozza a TEC-elemek áramellátását, a csatlakozó hőmérő segítségével, a beállított hőmérséklet fenntartásához.



Az elektronika vezérlő szoftvere 

Presenter
Presentation Notes
Az elektronika USB-kábelen keresztül egy Windows-alapú szoftverrel kommunikál, amely a soros porton keresztül küldi ki a chip részére a beállított paramétereket.�Ez a megadott tűréshatár között tartja a kívánatos hőmérsékletet.�A mért értékeket (mint a hőmérséklet vagy a TEC-ekre küldött áram) grafikusan megjeleníti.



Kísérletek a hőmérséklet-kiegyenlítődésre 

Presenter
Presentation Notes
A folyadéktasakot csapvízzel megtöltve, infravörös hőmérő segítségével mértük a hőmérséklet kiegyenlítődését.�A diagramon ez látható: a piros görbén a testre helyezve, a kék görbén az asztalra téve, a zöld görbén pedig a testre helyezve, de TEC-elemmel hűtve.�A tasakon belüli hő-eloszlás egyenletességét hő-kamerás felvételekkel vizsgáltuk.



Presenter
Presentation Notes
Az övtáskában helyezkedik el a folyadéktasak és a hőmérő, míg az elektronika külön zsebbe került, mivel a chip hőtermelése is számottevő.�A TEC fölött a táskát kivágtuk, hő-visszaverő fóliával béleltük.�A tápfeszültséget hálózati adapter adta.



Presenter
Presentation Notes
Egy másik rögzítési mód, amikor mobiltelefon-tokba helyeztük el a folyadéktasakot és fölé az elektronikát.�Ez alkalmasabb a végtagon történő rögzítésre.



Üzleti terv: előállítási költségek 
Költségnemek Minimum 

eFt 
Maximum 

eFt 
Átlag (1000 db-ra) 

mFt 

Elektronika 50 100 60 

Tok, tasak 6 12 9 

Szerviz 0.5 1.5 1 

Szerelés 1 3 2 

Csomagolás 1 3 2 

Szállítás 2 12 7 

Marketing 0.1 2 1 

ÖSSZESEN 61 133 82 ∑ 

Presenter
Presentation Notes
Megbecsültük a készülék költségeit.�A maximális költséget a prototípus ára adta.�Feltételeztük, hogy egyes alkatrészek optimalizálhatók illetve a beszerzési áruk mérsékelhető.�Megállapítható, hogy a készülék nem olcsó.



Üzleti terv: becsült piaci igény 

Paraméter 

Érték 

Magyarország 
(ezer) 

Európa 
(millió) 

Populáció 9800 519 

Éves betegszám 
(reumatológia + traumatológia + fogászat + fizioterápia) 

2300 122 

Aktív kereső 4500 207 

Havi nettó >1e EUR 500 49 

Érintett fizetőképes háztartás 127 12 

Potenciális vásárló (10%) 12 1.2 

Gyógyszertárak száma 2400 141000 

Darabszám / gyógyszertár 5 8 

Presenter
Presentation Notes
A potenciális piacot az ÁEEK betegforgalmi statisztikái alapján a becsültük.�Ezek közül csak azokkal kalkuláltunk, akik a KSH adatai alapján megengedhetnek maguknak egy ilyen eszközt.�Az érintettek 10%-át véve alapul a potenciális vásárlók száma Magyarországon 12,000-nek, Európában 1,200,000-nek adódott.�Ez gyógyszertáranként 5 illetve 8 eszköznek felel meg.



Kompetítorok 
Thermojacket.eu 

Embrlabs.com 

Presenter
Presentation Notes
A nyilvános szabadalmi adatbázisokban nem találtunk olyan terméket, amely a készülékünket kiválthatná.�Volt elektromos fűtésű ruhanemű és találtunk egy test hűtésére alkalmas eszközt.�Ez utóbbi 3 éve elnyerte az MIT innovációs díját.�Szintén Peltier-elven működik, de nincs benne hő-szabályozó elektronika, nem egészségügyi eszköz, viszont olyan csúnya, mint a mi készülékünk.



Fejlesztési tervek 

Presenter
Presentation Notes
A jövőben tervezzük az elektronika optimalizálását egy nagyobb teljesítményű microcontroller-rel.�Ez BlueTooth technológiával kommunikálna egy mobiltelefonon futó alkalmazással.In the future we plan to optimize the electronic part using a stronger microcontroller.This will communicate with a mobile application using BlueTooth technology.



Presenter
Presentation Notes
A készüléken nem konkrét hőmérsékletet kellene beállítani.�Az alkalmazás a beteg és a betegség ismeretében határozná meg az optimális értékeket és küldené el a készüléknek.�A szakértői részt alátámasztó publikációból jelenleg kevés van, talán azért, mert nem állt rendelkezésre megfelelő standard eszköz.We don’t have to set a concrete temperature.The application determines the optimal values and sends it to the device, knowing the patient and the disease.Currently, there is little publicity in support of the expert component, perhaps because there was no standard tool available.



Presenter
Presentation Notes
A hőmérők számát háromra emelnénk: egy a tasak, egy a bőr, egy pedig a külső hőmérsékletet mérné.�Ezek segítségével relatív hőmérsékletek is beállíthatóak lennének.�Online szakértő segíthet beállítani a speciális esetek terápiáját.The number of thermometers would be raised to three: one would be on the bag, one on the skin, and one would measure the outside temperature.These can also be used to set relative temperatures.An online expert can help to set up the therapy of a special case.
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