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hydrolipidní film:  

 hydratace povrchu pokožky - Corneometer®, 

MoistureMap 

 maz – Sebumeter® 

 pH – Skin-pH-Meter 

 

Co lze stanovit? 
Přehled 
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 bariérová funkce kůže (TEWL) in vivo         
a in vitro - Tewameter® - různé typy 

 mechanické vlastnosti kůže – Cutometer®, 
Cutiscan, Indentometer 

 tření – Skin-Frictiometer 

 mechanické vlastnosti nehtů – Nail 
StrainStress Meter 
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Co lze stanovit? 
Přehled 
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barva kůže a měření související s barvou 

 pigmentace/začervenání - Mexameter® 

 barva kůže a vlasů L*a*b*/I.T.A – Skin-Colorimeter 

 hladkost povrchu kůže a vlasů – Skin-Glossymeter 

 Teplota povrchu pokožky/mikrocirkulace – Skin-Thermometer 

topografie povrchu pokožky a analýza obrazu 

drsnost/struktura/topografie/hluboké vrásky – 
Visioscan®/ Visiometer®/Visioline®  

 úroveň aktivity akné – Visiopor® 

 analýza kůže obličeje – VisioFace® 

 počet a velikost lupů ve vlasech – Dandruffmeter 
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oftalmologie 

 lipidy v slzách - Meibometer® 

 ve vývoji: evaporace z oka 

 

dermatologie 

 kyanoakrylátový stripping - Biokit® 

 diagnostika chladové kopřivky - TempTest® 
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Stanovení barvy kůže 

a s barvou souvisejících parametrů 
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 Stanovení obsahu melaninu a úrovně 
erytému (hlavní faktory barvy kůže). 

 Světově uznávaná metoda. 
 Stanovení absorpce/odrazu u 3 různých 

vlnových délek: zelená: =  568  3 nm, 
červená: =  660  3 nm, infra: =  870 
 10 nm. 

 Detekce melaninu červenou                      
a infračervenou, erytému červenou          
a zelenou. 

 Lze zachytit i velmi malé změny barvy 
(0- 999). 

Stanovení barvy kůže - 
Mexameter® 
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 Bezdotykové měření teploty.  

 Odstupňování po 0.1° C. 

 Rychlé a jednoduché. 
 Teplota kůže bezprostředně souvisí           

s mikrocirkulací. Je zde možnost 
rychlého srovnání dvou míst v podobné 
lokalizaci. 

 Korelace teploty povrchu kůže                   
a hydratace svrchních vrstev pokožky 
ukazují na úzký vztah těchto dvou 
parametrů. 

Skin-Thermometer – posouzení 
mikrocirkulace 

Diana Khazaka - June 2019 7 Petr Svoboda, Ph.D., MSc., Bs. (DH) reg. - June 2019      www.syncare.cz 

http://www.courage-khazaka.de/


www.courage-khazaka.de 

Stanovení funkčnosti kožní bariéry 

Významný faktor pro stanovení funkčnosti      
kožní bariéry 
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 Metoda TEWL otevřenou komůrkou. 
 Nejběžnější metoda stanovení bariérové 

funkce. 

 Nejpopulárnější na světě (a ve vesmíru ) 
TEWL měření podpořené tisíci článků v 
odborné literatuře. 

 Rychlé měření bez ovlivnitelnosti kožním 
mikroklima (např. okluze, tlak, teplota). 

 Kontinuální měření bez omezení časem. 
 Bez prodlevy mezi měřením a výsledky. 
 Plně kalibrovatelná metoda s výstupem              

v g/h/m². 
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Úroveň kožní bariéry: 
Tewameter® 
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Tewameter ® Triple 

 

 Tři měření v blízké ploše. 
 Přímé sledování TEWL např. při hojení 

větších ran. 
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Úroveň kožní bariéry: 
Tewameter® 
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Tewitro ® TW 24 

 

TEWL na tkáňových kulturách 

 (Lab Cyte/Episkin) jsou využívání 
pro dermální absorpci, penetraci 
nebo posouzení toxicity.  
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Nový typ do rodiny 
Tewameterů® 
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 Měření evaporace z oka. 

 Využití v oftalmologie, 
alergologii, onkologii nebo 
geriatrii. 
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Objektivizace syndromu 
suchého oka 
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Mechanické vlastnosti kůže 
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 Nejčastější metoda pro posouzení elastických 
vlastností kůže 

 Princip sukce (optický): jak je kůže rezistentní 
vůči sukci (podtlaku) a jak rychle se po 
ukončení jeho působení vrátí do původního 
stavu. Výsledkem je křivka v čase. 

 Různé průměry měření pro různá místa (2, 4, 
6 and 8 mm Ø) 

 Low controlled pressure during measurement 
by a spring 

 Snadná a rychlá kalibrovatelnost. 

 

Elasticita kůže – 
Cutometer® 
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Typické křivky 

1. elastický balón 

2. předloktí volárně 

3. kůže v procesu 
hojení 

Elasticita kůže – Cutometer® 
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zdůvodnění sukční křivky 
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elastin 

kolagen 

Elasticita kůže – Cutometer® 
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Nejdůležitější R parametry: 

R0: tažnost/pevnost mm 

R1: minimální výchylka v mm 

R2: visko-elasticita v % 

R5: elasticita in % 

R6: podíl visko-elasticity na křivce 
v % 

R7: elasticity (čistá) % 

R8: návrat v mm 

R3, R4 a  R9: mají význam pouze 
v případě opakovaného měření 

Cutometer® R parametry 
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 Kombinace podtlaku a kamery. 

 Měření elasticity je prováděno opakovaně 
ve vyznačeném kruhu.  

 Kamera zaznamenává každou změnu         
v průběhu měření pixel po pixelu. 

 Výsledkem je optická mapa elasticity. 
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Objektivizace štěpitelnosti 
kůže – CutiScan 
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 Výsledkem je nejen nativní zobrazení, ale také 
digitální topografie kůže v 360°. 

 Graf lze vizualizovat v libovolném úhlu. 
 Výsledky lze exportovat do Excelu® jedním 

kliknutím. 
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nehojící se          zdravá kůže        
kůže 

Štěpitelnost kůže – CutiScan 
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 Měření tuhosti/tvrdosti kůže. 
 Tři různé průměry hlavic s čepem               

(2, 3, 5 mm). 

 Je měřena penetrace čepu. 
 

 

 

Diana Khazaka - June 2019 20 

Tuhost/tvrdost kůže              
– Indentometer 
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 Metoda je využitelná např. u diabetické nohy. 
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Tuhost/tvrdost kůže             
– Indentometer 
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Měření tření (drsnosti) - 
Frictiometer 
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Kožní topografie a visioskopie 

Systém zobrazovacích kamer pro sledování           
a vyhodnocování různých kožních parametrů 
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SELS parametry (Surface Evaluation of 
the Living Skin)  - vyvinuto univerzitou ve 
Wittenu: 

 SEr = drsnost kůže 

 SEsc = úroveň rohovatění 
 SEw = vrásky 

 SEsm = hladkost 
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UV kamera - 
Visioscan® 
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 Zachytit změny vývoje kožní tkáně        
v době, kdy aspekcí či palpací nejsou 
patrné. 

 Zahájit intervenci/terapii ještě před 
objevením se klasických klinických 
příznaků. 

 Odhad potenciálu hojení před 
konkrétním zákrokem. 

 Objektivní sledování úspěšnosti terapie 
rány. 

 Využitelnost dat pro výzkum a vývoj. 
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Hojení ran z pohledu 
biomedicíny 
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 Soubor opatření prováděných „na míru“ 
pacientovi. 

 Biomedicínské metody jsou 
standardizovanou součástí. 

 Německo 367 zdravotnických zařízení 
s C+K přístroji pro monitoraci hojení, 
ČR 3. 
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Personalized Intensive 
Wound Healing Care 
(PIWHEC) 
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Sofistikované přístroje 

Pro dermatologii, oftalmologii a alergologii 
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Otázky?  
Hledáme partnery také 
pro vědecký výzkum. 
Neváhejte nás 
kontaktovat. 

Petr Svoboda 
Syncare Plus, s.r.o 

Ambulance estetické dermatologie 

Trnkova 117g 
628 00 Brno 

Česká republika 

petr@syncare.cz 

Děkuji za pozornost. 

www.syncare.cz 
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