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SZANOWNI CZYTELNICY

Udało nam się zrobić kolejny krok w kierunku wyjścia na świat. Podpisaliśmy 
umowę z firmą wydawniczą de Gruyter zajmującą się między innymi popularyzowaniem 
wydawnictw fachowych udostępniających swoje zasoby na zasadzie otwartego dostępu Open 

Access. 
Jest to spora inwestycja, ale daje szanse na dotarcie do większego kręgu odbiorców zagranicznych oraz przyciągnięcia 

do nas zagranicznych autorów. Pozwoli nam to na podwyższenie wartości publikacji w PHR, co dla polskich naukowców ma 
bardzo duże znaczenie. Innym celem jest zaprezentowanie reszcie odbiorców naszego Kwartalnika tego, co jest tematem badań 
poza Polską. Wypadamy na tym tle doskonale, o czym z resztą pisałem obszerniej w zeszłorocznym słowie wstępnym. Prośba do 
odbiorców o wsparcie weszła mi już w krew; ale bez Waszej pomocy Towarzystwo nie udźwignie kosztów rozwoju Czasopisma. 
Dlatego ponownie proszę o wszelkie działania, które pomogą w zwiększeniu liczby odbiorców, jeśli ktoś prowadzi działalność 
gospodarczą związaną z szeroko pojętą tematyką hiperbarii; zapraszamy do reklamowania się. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
pomysły i propozycje. 

Drugi temat, jaki chciałbym poruszyć to listy do Redakcji. W niniejszym numerze właśnie jeden się pojawia. Uznaliśmy, 
że pisanie tylko o tym, co sami badamy, co nas interesuje nie wystarczy. Życie, inwencja twórcza (przez duże TFU !) baz 
nurkowych, w których przychodzi nam nurkować – jak w liście z numeru bieżącego – czy firm prowadzących prace podwodne, 
lekarzy z centrów medycyny hiperbarycznej itd. nie ma granic, a często zagraża zdrowiu i życiu. Dlatego z przyjemnością 
publikować będziemy takie opisy przypadków, niezależnie, czy będzie to list od pracownika naukowego, czy początkującego 
nurka. Interpretacja sytuacji – odpowiedź na list będzie pióra osoby, bądź osób, które zajmują się danym zagadnieniem 
profesjonalnie. Oczywiście klasyczne listy do Redakcji; odniesienia do publikowanych artykułów również są bardzo mile 
widziane. 

 

W imieniu vice Prezesa Towarzystwa, pani prof. Agnieszki Pedrycz przekazuję zaproszenie na I Międzynarodową 
Konferencję „Ratownictwo Medyczne w Nauce i Praktyce”, która odbywa się w Suwałkach w dniach 5 – 7 października bieżącego 
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Redaktor Naczelny 

Piotr Siermontowski 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  
The article presents a case study of a 32-year-old patient admitted to the Mazowia Hyperbaric Therapy Centre due to a sudden loss of hearing. In an 
interview the patient reported an abrupt hearing deterioration in his right ear and the feeling of congestion in the left ear with bilateral tinnitus present for 
over 2 months. The patient was qualified to undergo hyperbaric oxygen therapy (HBO). After 15 treatment sessions in a pressure chamber a noticeable 
improvement of hearing in his right-ear was noted (proved by pure tone audiometry) and subjective hearing upswing in his left ear. 
The bibliography includes the articles and references concerning the time limits of HBO therapy and its effectiveness in the treatment of sudden deafness.    
Key words:  sudden deafness, hyperbaric oxygen, hyperbaric oxygen therapy. 

W pracy zaprezentowano opis przypadku 32-letniego pacjenta przyjętego do Mazowieckiego Centrum Terapii Hiperbarycznej z powodu nagłej głuchoty. 
Pacjent podawał w wywiadzie nagłe pogorszenie słuchu ucha prawego oraz uczucie zatkania ucha lewego z towarzyszącymi obustronnie szumami 
usznymi od ponad 2 miesięcy. Pacjenta zakwalifikowano do leczenia tlenem hiperbarycznym (HBO). Po 15-tu zabiegach w komorze hiperbarycznej 
nastąpiła całkowita poprawa słuchu po stronie prawej (potwierdzona w audiometrii tonalnej) oraz subiektywna poprawa słyszenia po stronie lewej. 
Przedstawiono krótki przegląd literatury, dotyczący granic czasowych wprowadzenia terapii hiperbarycznej i jej skuteczności w leczeniu nagłej głuchoty.    
Słowa kluczowe : nagła głuchota, tlen hiperbaryczny, leczenie tlenem hiperbarycznym. 

Статья представляет собой случай 32-летнего пациента, принятого в Мазовецкий Центр Гипербарической Терапии из-за внезапной глухоты.При 
собеседовании пациент сообщил о внезапной потери слуха правого уха и ощущения заложенности в левом ухе, сопровождающихся шумом  
в ушах с обеих сторон в течение 2 месяцев.Пациент был заквалифицирован на лечение гипербарическим кислородом (ГБО). После 15 сеансов  
в барокамере отметилось общее улучшение слуха правого уха (подтверждено данными пороговой  тональной аудиометрии) и субъективное 
улучшение слуха в левом ухе. 
 Представлено краткий обзор литературы, который касается пределов времени внедрения гипербарической терапии и ее эффективности 
в лечении внезапной глухоты. 
Ключевые слова: внезапная глухота, гипербарический кислород, гипербарическая оксигенация (ГБО). 
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WSTĘP 

Prezentujemy przypadek pacjenta przyjętego do 

Mazowieckiego Centrum Terapii Hiperbarycznej  

z powodu nagłej głuchoty. Nagła głuchota to niedosłuch 

odbiorczy o nieznanej etiologii, większy od 30 dB w co 

najmniej trzech sąsiadujących ze sobą częstotliwościach, 

który pojawił się nagle, w czasie do  3 dni. Objawy 

towarzyszące szumy uszne, zawroty głowy, wymioty  

(20-60%). Brak objawów ze strony n. czaszkowych. 

Częstość występowania to 5-20/100 000 przypadków,  

prawdopodobieństwo rośnie z wiekiem. Samoistne 

wyleczenia występują u 32-65%, większość w ciągu 

pierwszego tygodnia [6].  

32-letni pacjent z nagłym pogorszeniem słuchu 

ucha prawego oraz uczuciem zatkania ucha lewego  

z towarzyszącymi obustronnie szumami usznymi od 

ponad 2 miesięcy. W audiometrii tonalnej niedosłuch 

czuciowo-nerwowy prawostronny średniego stopnia do 

55dB oraz niedosłuch  czuciowo-nerwowy lewostronny 

wyłącznie dla częstotliwości 4000 Hz 40 dB. 

INTRODUCTION

The article presents a case study of a patient 

admitted to the Mazowia Hyperbaric Therapy Centre due 

to a sudden loss of hearing. Sudden deafness is defined as 

sensorineural hearing loss of unknown etiology, 

exceeding 30 dB and occurring in at least three 

neighbouring frequencies, which appears abruptly within 

the period of 3 days. Accompanying symptoms include 

tinnitus, vertigo, vomiting (20-60%). There is an absence 

of cranial symptoms. The incidence reaches 5-20/100 000 

cases with probability of occurrence increasing with age. 

Idiopathic healing occurs in 32-65% of patients – the 

majority within the first week [6].  

A 32-year-old with an abrupt hearing 

deterioration in his right ear and the sensation of 

congestion in the left ear with bilateral tinnitus present 

for over 2 months. Pure tone audiometry examination 

confirmed a medium right-side sensorineural hearing loss 

up to 55 dB and left-side sensorineural hearing loss 

limited solely to the frequency of 4000 Hz 40 dB. 

Przed przyjęciem włączono leczenie 

farmakologiczne w trzech Oddziałach Otolaryngologii bez 

efektu (Vit B1, B6, B12, Adavin, Nootropil, Hydrocortison, 

Dexaven, Betaserc, Cavinton, Nivalin, laser biostymulujący, 

jonoforeza Xyl-Ca). 

Leczenie:  Pacjenta zakwalifikowano do leczenia 

tlenem hiperbarycznym (HBO). Chory został poddany 15 

zabiegom.  Podczas terapii hiperbarycznej leczony 

farmakologicznie (Encorton). Nastąpiła całkowita 

poprawa słuchu po stronie prawej (potwierdzona  

w audiometrii tonalnej) oraz subiektywna poprawa 

słyszenia po stronie lewej. 

Prior to admittance, pharmacological treatment 

was introduced at three Otolaryngology Wards to no 

measurable effect (Vit B1, B6, B12, Adavin, Nootropil, 

Hydrocortison, Dexaven, Betaserc, Cavinton, Nivalin, 

biostimulating laser , Xyl-Ca iontophoresis). 

Therapy:  The patient was qualified to undergo 

hyperbaric oxygen therapy (HBO) and subjected to 15 

sessions.  Pharmacological treatment was sustained in the 

course of hyperbaric therapy (Encoton). Complete 

recovery in right-ear hearing was observed (confirmed by 

pure tone audiometry) as well as subjective hearing 

upswing in the patient's left ear. 
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DYSKUSJA 

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) jest 

leczeniem polegającym na zastosowaniu tlenu, powietrza 

lub mieszaniny tlenu i powietrza pod ciśnieniem 

większym niż 1 atmosfera. Leczenie odbywa się  

w komorze hiperbarycznej, w której ciśnienie jest 2,5 

krotnie wyższe niż atmosferyczne. HBO powoduje 

zwiększenie elastyczności erytrocytów oraz obniża 

lepkość krwi, usprawniając tym samym mikrokrążenie. 

Jeden 1,5 godzinny zabieg złożony jest z kilku 

etapów. Pierwszy etap trwa 10 minut, w tym czasie 

następuje sprężenie powietrza do ciśnienia 2.5 atmosfery 

(ciśnienie panujące na głębokości 15 m pod powierzchnią 

wody). Ta wartość ciśnienia jest utrzymywana przez 70 

minut. Podczas tego etapu pacjent oddycha przez maskę 

tlenową z 5 minutowymi przerwami, podczas których 

oddycha tlenem. Kolejny etap to faza dekompresji.  

W Polsce wskazania do zastosowania HBO 

ustalone są wg listy NFZ bazującej na wskazaniach ECHM  

[8]. Do wskazań tych zalicza się nagłą głuchotę. 

Terapia hiperbaryczna to jedyny znany sposób 

podwyższenia pO2 w płynach ucha wewnętrznego. 

Skojarzenie ze sterydoterapią w dużych dawkach daje 

efekt pozytywny u 59,7% pacjentów [7]. 

W dostępnej literaturze oraz wytycznych 

leczenia nagłej głuchoty idiopatycznej zwraca się 

szczególną uwagę na czas jaki upłynął od wystąpienia 

objawów do momentu włączenia leczenia, podkreślając 

konieczność szybkiego rozpoczęcia terapii.  

Nie ma dostępnych wytycznych, określających 

czas włączenia HBO. Najlepsze rokowanie mają pacjenci,  

z niedosłuchem średnim lub głębokim (>41dB),  

u których włączono HBO do 14 dni od wystąpienia nagłej 

głuchoty. Istnieją jednak doniesienia opisujące poprawę 

po 30 dniach.  

Przedstawiony powyżej przypadek kliniczny 

wskazuje na zasadność podjęcia terapii nawet po 

dłuższym okresie czasu (60 dni) od wystąpienia nagłej 

głuchoty idiopatycznej.  

DISCUSSION

Hyperbaric oxygenation (HBO) is a treatment 

consisting in the use of oxygen, air or a mixture of oxygen 

and air at a pressure exceeding 1 atmosphere. Treatment 

takes place in a hyperbaric chamber where the pressure 

is 2.5 times higher than atmospheric pressure. HBO 

causes an increase in the elasticity of erythrocytes and 

reduces the viscosity of blood, thus improving 

microcirculation.  

One session lasting 1.5 hours consists of several 

phases. The first phase lasts 10 minutes and includes air 

compression to the pressure of 2.5 atmospheres 

(pressure equivalent to the depth of 15 m under water). 

This pressure value is maintained for 70 minutes. During 

this second phase the patient breathes oxygen through  

a mask, taking 5-minute air breaks. The next phase is the 

decompression.  

In Poland, recommendations for the use of HBO 

are determined in accordance with the list established by 

the National Health Fund on the basis of ECHM guidelines 

[8], deafness being among them. 

Hyperbaric therapy is the only known method of 

increasing pO2 in the liquids of the inner ear. When 

combined with large-dose steroid therapy, hyperbaric 

therapy gives positive results in 59.7% of patients [7]. 

In the available literature and guidelines 

regarding treatment of abrupt idiopathic deafness, special 

attention is paid to the time elapsed  between the 

occurrence of symptoms and the commencement of 

treatment, with emphasis on the necessity of quick 

therapy implementation.  

There is however an absence of guidelines 

defining the timeframe for the introduction of HBO. The 

most favourable prognoses concern patients with 

medium level or deep hearing loss (>41dB) for whom 

HBO was implemented within 14 days of the occurrence 

of hearing loss. Nonetheless, there have been reports on 

improvement after 30 days.  

The described clinical case points to the validity 

of undertaking therapy even after a longer period of time 

(60 days) from the occurrence of sudden idiopathic 

deafness.  
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DEEP DIVING WITH THE USE OF A CRABE REBREATHER 
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ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÒÈÏÀ ÊÐÀÁ 

Ryszard Kłos 

Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology in Gdynia, Poland 
Akademia Marynarki Wojennej Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The article provides the results of 31 experimental dives carried out within the depth range of � ∈ �60; 80�	
���. A combined mathematical model for 

ventilation and decompression was proposed with the possibility of an emergency omission of the last station at 3	
��� and decompression completion at 
6	
��� in the event of a deterioration in weather conditions. 
Keywords: diving apparatus, validation of decompression. 

W artykule opisano wyniki zrealizowanych 31 nurkowań eksperymentalnych przeprowadzonych w zakresie głębokości � ∈ �60; 80�	
���. Zaproponowano 
połączenie modelu matematycznego wentylacji i dekompresji z możliwością awaryjnej rezygnacji z ostatniej stacji 3	
��� i zakończenie dekompresji na 
6	
��� w przypadku załamania pogody w rejonie nurkowania. 
Słowa kluczowe: aparat nurkowy, walidacja procesu dekompresji. 

В статье описаны результаты 31 экспериментальных погружений, проводимых в области глубины � ∈ �60; 80�	
���.  Предложено объединить 
математическую модель вентиляции и декомпрессии с возможностью аварийного выхода из последней станции 3	
��� и завершения 

декомпрессии в 6	
��� в случае плохой погоды в районе плавания. 
Ключевые слова: водолазный аппарат, валидация процесса декомпрессии. 
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WSTĘP	

Punktem wyjścia do podjęcia prac był zakup 

nowego aparatu nurkowego typu �����. Aparat 

nurkowy produkcji francuskiej jest następcą aparatu typu 

����	 − 68. Zasada działania aparatu i podejście do 

modelowania jego wentylacji nie będzie tutaj 

przedstawiane, gdyż opisano je wcześniej [10]. 

Sytuacja problemowa 

Potrzeba rozpoczęcia eksploatacji aparatu 

����� wymusiła konieczność przeprowadzenia 

odpowiednich szkoleń dla nurków. Początkowo 

zakładano, że zostanie w tym celu wykorzystany system 

dekompresji używany we Francuskiej Marynarce 

Wojennej, jednak później zdecydowano się na budowę 

systemu krajowego. 

W latach 2009-2011 wdrożono system 

dekompresji dla nurkowań szkolnych w ramach projektu 

wdrożeniowego nr 0001/R/T00/ 2009108  

pt. „Projektowanie dekompresji w misjach bojowych” 

zrealizowanego na zamówienie Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju.  

Obecnie są podejmowane działania związane  

z opracowaniem technologii wykorzystania aparatu  

i dekompresji dla podwodnych działań minerskich MCM1  

i EOD2 z wykorzystaniem sztucznych czynników 
oddechowych dla zakresu głębokości do 


 ∈ �60; 80� 
�� i aparatu nurkowego typu 

�� − ��� �����  �����3. 

Opracowanie i przyjęcie określonych procedur 

kalkulacji i walidacji dekompresji jest istotne, gdyż 

stanowi podstawę do przygotowania sposobu oceny 

bezpieczeństwa nurkowania.  

W ramach projektu opracowano sposób 

kalkulowania dekompresji w misjach minerskich  

w powiązaniu z przewidywanym ryzykiem zaistnienia 

choroby dekompresyjnej. Pozwoli to na rozwinięcie 

potencjału operacyjnego w zakresie wykorzystania do 

realizacji podwodnych działań minerskich wdrożonego 

do użytkowania aparatu nurkowego �����4.  

Na kontynuację eksperymentów z udziałem 

ludzi w ramach umowy nr DOBR/0047/R/ ID1/2012/03 

o wykonanie projektu rozwojowego pt. " Projektowanie 

dekompresji dla nurkowań MCM "uzyskano zgodę Komisji 

Bioetycznej przy Wojskowym Instytucie Medycznym  

w Warszawie. Publikacja zawiera efekty 

przeprowadzonych badań w Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni, zwanej dalej ���, finansowanych ze 

środków na naukę w latach 2013 − 2015 w ramach tego 

projektu. 

METODA 

Założenia dekompresyjne 

Artykuł zawiera analizy wyników 31 

eksperymentalnych nurkowań trymiksowych 5

�� przeprowadzonych w ��� dla aparatu nurkowego 

�� − ��� ����� �����. 

wcześniejszych analizachPrzy  6 jako 

porównawcze przyjęto rozkłady dekompresji 

generowane przez oprogramowanie ��	��, dla liberalnej 

metody ����� − 100. Wstępnie uznano za bezpieczne7

INTRODUCTION 

The starting point for undertaking the works in 

question was the purchase of a new piece of diving 

apparatus –the ����� rebreather. This French produced 

rebreather is a successor to the ����	 − 68 apparatus. 

The article will not describe operation of the rebreather 

or the approach to modelling its ventilation, as these 

matters had been presented previously [10]. 

Nature of the Problem 

The need to begin to utilise the ����� 

rebreather was necessitated by a requirement to conduct 

proper training activities for divers. Initially it was 

planned to apply the decompression system used by the 

French Navy, however later it was decided to construct  

a national system. 

In the years between 2009-2011  

a decompression system for training dives was 

introduced within the implementation of project no. 

0001/R/T00/2009108 entitled "Designing 

decompression in combat missions", commissioned by 

the National Centre for Research and Development. 

Currently, activities are being undertaken to 

prepare technologies for the use of the said apparatus 

and decompression for underwater operations such as 

MCM1 and EOD2 with the use of artificial breathing mixes
for depth ranges reaching 
 ∈ 60; 80
 
�� and �� − ��� ����� �����3 rebreather.  

Preparation and adoption of the determined 

decompression calculation and validation procedures is 

crucial, as it constitutes the basis for defining the method 

of evaluating diving safety. The project allowed the 

determination of a method for anticipating the risk of 

decompression sickness and calculating the appropriate 

amount of decompression to be completed on sapper 

missions.  

The determination of this method will enable 

enhancement of the operational potential in terms of 

utilisation of the �����4 rebreather in underwater 

countermine activities. The implementation of  

a developmental project entitled "Designing 

decompression for MCM dives" was approved by the 

Bioethical Committee of the Military Medical University of 

Warsaw, allowing the continuation of experiments with 

the participation of humans within agreement no. 

DOBR/0047/R/ID1/2012/03. The publication contains 

results of the research carried out by the Naval Academy 

of Gdynia, later referred to as ���, financed from the 

educational fund for the years 2013−2015 within the said 

project. 

METHOD 

Decompression assumptions 

The article contains results of an analysis of 31 

experimental trimix dives5 �� carried out by ��� with 

the use of � � − � �� � ���� � ���� rebreather. In 

previous analyses6 the adopted comparative values were 

the decompression distributions generated by � �	�� 

software for liberal method ����� − 100. Distributions 

which were initially believed to be safe7 were those  

obtained with the AMW approach taking into account the 

ventilation model of the breathing space of the 
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rozkłady otrzymane w podejściu AMW przy 
uwzględnieniu modelu wentylacji przestrzeni 
oddechowej aparatu nurkowego8 [9]. 

Do zaproponowania nowego systemu 
dekompresji wykorzystano jedynie podejśc ie  AMW ,  
uwzględniając wcześniejsze ustalenia z Gestorem [13,14]. 

Założono, że minimalna zawartość tlenu 
w obiegu podczas pobytu na dnie ���

��� będzie wyższa niż 

���

��� � 21%���/�	. Zrobiono tak na podstawie wyników
poprzednich badań dla mieszanin nitroksowych9 
	 [9].

Założono, że 10	�� przed rozpoczęciem 
zanurzania nurek będzie oddychał �	 z aparatu na 
powierzchni. 

Zastosowano stacje dekompresji tlenowej 
zaczynające się od 12	���, lecz trzykrotne przepłukanie 
obiegu tlenem prowadzono już na stacji 15 ��� przed 
jej opuszczeniem – rys. 1.  

Trzykrotne płukanie przestrzeni oddechowej 
tlenem polega na trzykrotnym powtórzeniu procedury 
jednokrotnego płukania, która polega na trzykrotnym  
wydmuchaniu czynnika oddechowego z płuc do 

rebreather8[9]. The proposal of a new decompression 
system was based solely on the AMW approach, in 
consideration of previous agreements with the project 
manager [13,14].  

It was assumed that the minimal oxygen content 
in the circuit during the time of a stay at the bottom ���

���

will be higher than ����

�� � 21%���/�	. This was carried
out on the basis of former studies on nitrox mixtures9 

	 [9]. 

It was assumed that 10	�� before the descent 
a diver will breathe with �	 from the apparatus on the 
surface. 

Oxygen decompression stations were applied 
starting at 12	���, however the triple ventilation of the 
circuit with oxygen was conducted already at the station 
at 15	��� prior to departure – fig. 1. Triple ventilation 
of the breathing space with oxygen consists of a triple 
repetition of a single ventilation procedure involving 
triple exhalation of the breathing mix from the lungs into 
the 

Rys. 1. Profil dekompresji � dla podejścia AMW. 

Fig. 1. Decompression profile � acc. to AMW approach. 

wody i dopełnieniu przestrzeni oddechowej tlenem.  
Jeśli stacja 15	��� nie występuje, to i tak 

zasilanie tlenem zostaje uruchomione na głębokości 
15	��� i płukanie przestrzeni oddechowej tlenem 
występuje podczas procesu wynurzania do pierwszej 
stacji dekompresyjnej poniżej głębokości 15	���.
Szybkość dojścia do pierwszej stacji przyjęto na poziomie 
�� � 15	��� ∙ ����.

Podczas dekompresji tlenowej w czasie przejścia 
pomiędzy stacjami z szybkością �� � 3	��� ∙ ����
zalecano jednokrotnie płukać przestrzeń oddechową. 
Jednokrotne płukanie polega na trzykrotnym 
wydmuchaniu czynnika oddechowego z płuc do wody  
i dopełnieniu przestrzeni oddechowej tlenem. Podczas 
eksperymentów okazało się, że takie płukanie nie jest 
konieczne, choć zalecane.  

water and filling the breathing space with oxygen. In the 
absence of the 15	��� station, oxygen supply is 
activated at the depth of 15 ���, whereas the breathing 
space ventilation with oxygen occurs during the ascent to 
the first decompression station below the depth of 
15	���. The speed of reaching the first station was 
defined as �� � 15	��� ∙ ����.

During oxygen decompression at the time of 
transition between the stations at �� � 3	��� ∙ ���� it 
was recommended to conduct a single ventilation of the 
breathing space. Single ventilation entails triple 
exhalation of the breathing mix from the lungs into the 
water and filling of the breathing space with oxygen. The 
experiments revealed that such ventilation was not 
necessary, though nonetheless recommended. 
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W obliczeniach założono, że podczas 

dekompresji tlenowej zawartość �� w obiegu wyniesie 

���

��� ≥ 90%��
/��.

Choć możliwe jest zaprojektowanie procedury 

nurkowań powtarzalnych, to przy opracowywaniu 

systemu dekompresji dla nurkowań eksperymentalnych 

nie zajmowano się tą problematyką, gdyż nurkowania 

takie są mało efektywne już dla głębokości 45 
��.  

W ciągu 24 ���� dozwolone było tylko jedno 

nurkowanie10 z wykorzystaniem aparatu �� −

��� ����� ����� zasilanego ��: 24,0��,�%	�� ⋮

35�

��%	�� ⋮ 41��

�
%	
�. 

Pomiędzy kolejnymi nurkowaniami musiało upłynąć co 

najmniej 24 ����, niezależnie od rodzaju nurkowania 

poprzedzającego nurkowanie z wykorzystaniem aparatu 

�� − ��� ����� �����.  

Dla przedstawionej w tab.1 przykładowej 

tabeli dekompresji zastosowano stacje dekompresji 

tlenowej, zaczynające się od ℎ = 12 
��. Przy kalkulacji 

całkowitego czasu dekompresji uwzględniono dojście do 

pierwszej stacji dekompresyjnej, płukanie przestrzeni 

oddechowej tlenem przy przejściu/na stacji 15 
��  

i w czasie przejścia pomiędzy stacjami.  

Obliczenia zawierają gradienty przesyceń 

policzone dla algorytmu �
�
� według Bühlma nn a  

przy uwzględnieniu modelu wentylacji aparatu 

nurkowego ��� ����� ����� z pozostającym  

w obiegu11 ��: 21%	�� ⋮ 37%	�� ⋮ 42%	
� [9]. 

Nurkowania eksperymentalne 

Podczas nurkowań eksperymentalnych użyto 

aparatu nurkowego w konfiguracji 

�� − ��� ����� ����� zasilanego ��: 24,0��,�%	�� ⋮

35�

��%	�� ⋮ 41��

�
%	
� i zastosowaniu dyszy dozującej  

o wydatku �� = 17 � � ∙ !"�
, przeprowadzonych 

zgodnie z opisaną wcześniej, procedurą nurkowań 

eksperymentalnych [16].  

Podstawą do przeprowadzenia badań były 

analizy teoretyczne12, na podstawie których 

zaproponowano złagodzenie reżimów dekompresji dla 

Ta be l i  8 FN ,  powodując znaczne wydłużenia 
dekompresji, choć założenie to jest problematyczne do 

zaaprobowania przy wykorzystaniu aparatu �� −
��� ����� ����� w operacjach ��� i ��# na Bałtyku 

[13,14,16]. 

Ogólne zasady prowadzenia eksperymentów 

Całą dekompresję przeprowadzano w wodzie. 

Po zakończonej dekompresji nurek był monitorowany co 

0,5 ����, przez okres do 3 ����13 przy pomocy

urządzenia do detekcji śródnaczyniowej wolnej fazy 

gazowej.  

Monitorowano prawą i lewą żyłę 

podobojczykową oraz prawy przedsionek serca. 

Przekroczenie wartości grad $$ + dla regionu 

przedsionkowego lub grad $$ dla żył podobojczykowych 

był przesłanką do rozpoczęcia przeprowadzenia 

procedury leczniczej.  

Wszelkie objawy bólowe lub kliniczne typowe 

dla cięższych postaci #��14

Calculations assumed that during oxygen 

decompression the content of �� in the circuit would 

reach ���

��� ≥ 90%��
/��.

Although it is possible to design repeat dive 

procedures, the works on the decompression system for 

experimental dives did not deal with this issue as such 

dives are of little effectiveness already for the depth of 

45 
��.  

Within any given 24 ℎ�%&� it is not permitted to 

do more than one dive10 with the use of the 

�� − ��� ����� ����� rebreather supplied with 

��: 24.0��.�%	�� ⋮ 35�

��%	�� ⋮ 41��

�
%	
�. 

It is required that at least 24 ℎ�%&� elapses 

between consecutive dives, irrespective of the type of the 

dive preceding the one with the use of 

�� − ��� ����� �����. 

For the example decompression table 

presented as tab.1, oxygen decompression stations 

were implemented starting from ℎ = 12 
��. 

Calculation of total decompression time was carried out 

with consideration of the time of reaching the first 

decompression station, ventilation of the breathing space 

with oxygen at the transition/station at 15 
��, as well 

as for the time transitioning between the stations. 

The calculations contain oversaturation 

gradients established for algorithm �
�
� according to 

Bühlm an n  with consideration of the ventilation model 
for the  ��� ����� ����� with ��: 21%	�� ⋮ 37%	�� ⋮

42%	
� remaining in the circuit 11 [9]. 

Experimental dives  

The experimental dives were carried out with 

the use of a rebreather in the configuration of 

�� − ��� ����� ����� supplied with 

��: 24.0��.�%	�� ⋮ 35�

��%	�� ⋮ 41��

�
%	
� and a dosing 

nozzle with the output of �� = 17 � � ∙ !"�
, according 

to the experimental dive procedure as described above 

[16].  

The basis for conducting the research were 

theoretical analyses12 which enabled the proposal of the 

diminished decompression regimes a seen in 

Ta bl e  8  FN ,  thus causing a significant extension of 
decompression procedure, although such an assumption 

is problematic to adopt for the use of 

�� − ��� ����� ����� in ��� and ��# operations in 

the Baltic [13,14,16]. 

General rules for the conduct of experiments 

The entire decompression procedure was 

implemented in water. Following a completed 

decompression the diver was monitored every 0.5 ℎ�%& 

for a period of up to 3 ℎ�%&�13 with the use of 

intravascular free gas phase detection. The right and left 

subclavian vein and the right atrium of the heart were 

monitored.  

Exceeding of the value grad $$ + for the atrial 

region or of grad $$ for subclavian veins constituted the 

premise for undertaking medical treatment. Any signs of 

pain or clinical symptoms typical of more severe cases of 

#��14 constituted the premise to undertake immediate 

medical treatment. Any decisions concerning the 

implementation of medical treatment in the case of any 

symptoms of DCS were taken by the #��15. 
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Tab. 2 

Zbiorcze zestawienie nurkowań eksperymentalnych przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu � � ���	�����	����� . 

Comprehensive summary of experimental dives conducted with the use of the � � ���	�����	����� rebreather. 

No. 
Diver's 

acronym 

Diving procedure 

Comments and results of the test for 

the presence of the free gas phase in 

blood vessels (Kłos R., 2012a) 
Diving depth 

Time spent 

at the 

bottom  

Speed Diving time 
Decompressi

on time 

[����] [���] [��� ∙ √���] [���] [���] 

1 Oskar 60 10 22.14 42 32 G=0; 24	%�� 

2 Hotel 60 10 22.14 44 34 

G=0; 24	%��; lesser decompression 

regime  adopted with the distribution 

63	����/ 

/10	��� 

3 Charlie 63 10 23.08 44 34 G=0; 24	%�� 

4 Juliett 66 10 24.03 51 41 G=0; 24	%�� 

5 Juliett 69 10 24.98 56 46 G=0; 24	%�� 

6 Charlie 60 10 22.14 43 33 G=0; 24	%�� 

7 Charlie 72 10 25.93 63 53 

after G=I- (LR); after 1h G=I- (LR); 

after 2h G=I- (LR); after 3h G=0; 

24	%�� 

8 Delta 60 10 22.14 42 32 G=0; 24	%�� 

9 Charlie 60 10 22.14 43 33 G=0; 24	%�� 

10 Kilo 60 10 22.14 42 32 

after G=I- (OS) and G=I (LR); after 

30min G=I (LR); after 1h G=I- (LR); 

after 2h G=0; 24	%�� 

11 Juliett 60 10 22.14 42 32 G=0; 24	%�� 

12 Kilo 66 10 24.03 53 43 G=0; 24	%�� 

13 Charlie 69 10 24.98 56 46 
after G=I (PR); G=0 after 30min; 

24	%�� 

14 Kilo 63 10 23.08 43 33 G=0; 24	%�� 

15 Foxtrot 60 10 22.14 43 33 G=0; 24	%�� 

16 Juliett 72 10 25.93 61 51 

after G=I- (OS) and G=I (LR) and G=I+ 

(PR); after 30min G=I (LR) and G=I 

(PR); after 1h G=I (LR) and G=I- (PR); 

after 2h G=I- (LR); after 3h G=0; 

24	%�� 

17 Foxtrot 66 10 24.03 52 42 G=0 

18 Charlie 75 10 26.88 70 60 

after G=I- (LR); after 30min G=I- (LR) 

and G=I- (OS); after 1h G=I (LR) and 

G=I- (OS); after 2h G=0; 24	%�� 

19 Kilo 72 10 25.93 62 52 

after G=I (OS) and G=I (LR) and G=II+ 

(PR); after 30min G=I- (OS) and G=II 

(LR) and G=II+ (PR); after 1h G=I- 

(OS) and G=II (LR) and G=II (PR); 

after 2h G=I+ (LR) and G=II- (PR); 

Ventilation with oxygen 6m/30min 

G=0; 24	%�� 

20 Juliett 63 10 23.08 43 33 
after G=I (LR); after 30min G=I (LR); 

after 1h G=0; 24	%�� 
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Tab. 2 c.d 

Zbiorcze zestawienie nurkowań eksperymentalnych przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu �� − ��� ����� ��	�� . 

Comprehensive summary of experimental dives conducted with the use of the �� − ��� ����� ��	�� rebreather. 

No. 
Diver's 
acronym 

Diving procedure 
Comments and results of testing for 
the presence of the free gaseous 
phase in blood vessels (Kłos R., 
2012a) 

Diving depth 
Time spent 
at the 
bottom  

Speed Diving time 
Decompressi
on time 

[����] [���] [��� ∙ √���] [���] [���] 

21 Juliett 63 10 23.08 41 31 
G=0; 23.5 %��; last decompression 
station 6 ���� 

22 Juliett 75 10 26.88 69 59 
after 30min G=II (LR); after 1h G=I- 
(OS) and G=I+ (LR) and G=I (PR); after 
2h G=0; 23.5 %�� 

23 Oskar 66 10 24.03 52 42 G=0; 23.5 %�� 

24 Lima 63 12 25.29 60 48 G=0; 23.5 %�� 

25 Oskar 72 10 25.93 65 55 
after 30min G=I+ (LR); after 1h G=0; 
23.5 %�� 

26 Lima 70 10 25.30 61 51 G=0; 23.5 %�� 

27 Mike 73 10 26.25 68 58 
after G=I (LR); after 30min G=I+ (LR) 
and G=I- (PR); after 1h G=I (LR) and 
G=I- (PR); after 2h G=0; 23.5 %�� 

28 Lima 80 10 28.46 77 67 G=0; 23.5 %�� 

29 November 60 15 27.11 70 55 
after 30min G=II (PR) and G=I- (OS) 
and (LR); after 1h G=I (PR) and G=I- 
(LR); after 2h G=0; 23.5 %�� 

30 Mike 80 12 31.18 88 76 G=0; 23.5 %�� 

31 November 65 12 25.98 62 50 

after G=I+ (PR) and G=I (LR); after 
30min G=II (PR) and G=I (LR); after 
1h G=II (PR) and G=I (LR); after 2h 
G=I (PR) and G=I- (LR); after 3h G=0; 
23.5 %�� 

PR-right arm, LR-left arm, OS-atria 

stanowiły przesłankę do natychmiastowego rozpoczęcia 

leczenia. Wszelkie decyzje w zakresie podjęcia leczenia 

przy wystąpieniu objawów chorobowych były 

podejmowane przez lekarza służby nurkowej #��15.  

Ekspozycje �� traktowano jako zanurzenia 

punktowe stąd, podczas ekspozycji nurek nie wykonywał 

żadnego istotnego wysiłku. Nurek zachowywał taką 

aktywność, aby zasymulować normalne obciążenie przy 

punktowym zanurzaniu i wynurzaniu.  

Zwiększenie aktywności nurka dozwolone było 

tylko w celu umożliwienia mu utrzymania komfortu 

cieplnego. Możliwość bezpiecznego wykonania pracy 

wiąże się z uwzględnieniem ewentualnych sytuacji 

awaryjnych. Stąd podczas eksperymentów pozwalano na 

sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego 

wysiłku.  

Na symulację sytuacji awaryjnych polegających 

na wydatkowaniu dodatkowego wysiłku wyrażał zgodę 

#��. Podczas dojścia do pierwszej stacji dekompresyjnej 

i pobytu na stacjach dekompresyjnych obciążenie było 

minimalne. Stanowisko do kontroli wysiłku zostało 

opisane wcześniej i nie będzie tutaj powtórnie 

analizowane [9,12]. 

Przykładowe rozkłady dekompresji pokazano  

w tab. 1 [14,13,16]. Podzielone są one na tabelę 

podstawową i procedury awaryjne16, które dotyczą 

sytuacji załamania pogody i szybkiego wzrostu 

zafalowania regionu. W takim przypadku trudno jest 

nurkowi utrzymać się przy linie opustowej na głębokości 

�� exposures were treated as passive descents since 

during their course divers did not engage in any 

considerable effort. Divers maintained activity allowing 

them to simulate normal loading during passive descents 

and ascents, an increase in activity only being permitted 

for the purpose of preserving thermal comfort.  

As routine activities must be balanced with the 

possibility of the development of an emergency situation, 

the experiments allowed for the undertaking of additional 

exertion. Simulation of emergency situations consisting of 

additional effort output was consented by the #��.  

At the time of reaching the first decompression 

station and during the stay at decompression stations the 

load was minimal. The effort control station has been 

already described and will not be analysed here [9,12]. 

Example decompression distributions are presented in 

tab. 1 [14,13,16].  

The table is divided to encompass regular 

procedures as well as those applied in emergency 

situations16 such as during situations of deteriorating 

weather conditions and rapidly increasing wave activity. 

In such circumstances it is difficult for a diver to remain 

at the 3 
 ��  station, hence decompression should be 

completed at the deeper6 
 � �  � '('!�".  

The discussed phase of tests included only 

one experimental dive of this type – tab. 2. 

Compliance control of decompression 

assumptions with currently performed decompression 

was based on monitoring of the composition of 
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stacji 3	��� dlatego dekompresja powinna zakończyć 
się głębiej, na stacji 6 ���. W tej fazie testów jedynie 
raz zostało przeprowadzone takie nurkowanie 
eksperymentalne – tab. 2. 

Kontrola zgodności założeń dekompresyjnych  
z aktualnie prowadzoną dekompresją opierała się na 
monitorowaniu składu czynnika oddechowego 
wdychanego przez nurka. Podczas całego nurkowania 
należało starać się utrzymać zawartość tlenu ���

 we 
wdychanym przez nurka �	 na poziomie ���

�
20%���/�	. Jeśli warunki te nie zostały zachowane 
podczas pobytu na głębokości przepłukiwano przestrzeń 
oddechową aparatu. Podczas nurkowań 
eksperymentalnych nie doszło do konieczności 
awaryjnego przerwania dekompresji. 

Nurkowie zabezpieczający korzystali ze 
standardowych procedur dekompresji �	 [19].

DYSKUSJA 

Wyniki nurkowań eksperymentalnych 

Celem badań była weryfikacja przedstawionych 
powyżej założeń dekompresyjnych. W tym celu 
przeprowadzono 31 nurkowań z wykorzystaniem 
premiksu �		24,0%��/
� ��� oraz �		23,5%��/�	
z wykorzystaniem inżektora o wydajności �� � 17	��	 ∙
���� w zakresie głębokości � ∈ !60; 80$��� z czasem
pobytu w zakresie % ∈ !10; 15$�� i obciążeniem 
dowolnie kształtowanym przez nurków, jednak z takim 
wyliczeniem aby zawartość tlenu ���

 możliwie nie 
spadała poniżej ���

& 20%���/
� − rys. 3.
Średnie obciążenie dla nurkowań wyrażone  

w sile ' nacisku wywieranej na poziomą płytę połączoną 
z tensometrem zawierało się w przedziale ' ∈ 

� !0,7; 2,3$(). Można w pierwszym przybliżeniu przyjąć,
że średni obserwowany napór odpowiada zakresowi Czas 
utrzymywanego obciążenia wahał się w granicach 
* ∈ !2,5; 15$��. prędkości średniej płynięcia w węzłach 
+ ∈ !0,5; 0,8$, [9,12,14].

the breathing mix exhaled by the diver. It was aimed to 
maintain the oxygen content ���

 in the entire diving 
procedure of the �	 exhaled by the diver at the level of 
���

� 20%���/�	. If the said conditions were not 
maintained during the stay at the depth, the breathing 
space of the rebreather would be subjected to ventilation, 
however during the course of these experimental dives, 
there was no need for an emergency interruption of the 
decompression procedure. 
Securing divers followed standard �	 decompression 
procedures [19]. 

DISCUSSION 

Results of experimental dives 

The objective of the research was to conduct 
verification of the above decompression assumptions. To 
this end, 31 dives were performed with the use of the 
premix �		24.0%��/
� � �� and �		23.5%��/�	 and an 
injector with the capacity of �� � 17	��	 ∙ ���� within
the depth range of � ∈ !60; 80$��� and a stay time 
between % ∈ !10; 15$�� and the load shaped by the 
divers in such a way to ensure oxygen content ���

 to be 
not less than ���

& 20%���/
� − fig. 3. 
The average load for such dives, expressed in the 

pressure force ' seen to be exerted on the horizontal 
plate connected to a strain gauge, was at the level of ' ∈ 

� !0.7; 2.3$ (). At first approximation we may assume 
that the average observed pressure corresponds to the 
speed of swimming expressed in knots + ∈ !0.5; 0.8$(
[9,12,14]. 

The time of maintained load oscillated between 
* ∈ !2,5; 15$��.
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Rys. 3. Przykładowe wyniki nurkowań eksperymentalnych przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu �� − ��� ����� ��	��. 

Fig. 3. Example results of experimental dives conducted with the use of the �� − ��� ����� ��	�� rebreather. 

Zakres temperatury wody dla poszczególnych 

nurkowań wahał się na poziomie ' ∈ [10; 22]℃.  
Podczas nurkowań eksperymentalnych 

obserwowano niezgodnie z założeniami, utrzymujące się 

w czasie ' ≥  1 !", spadki minimalnej zawartości tlenu 

���
 poniżej poziomu ���

= 21%	��/��. W krótkich

okresach czasu były obserwowane spadki poniżej tej 

wartości ���
= 20%	��/��.

Maksymalne wartości obecności wolnej fazy 

gazowej w naczyniach żylnych w rejonie przedsercowym 

lub prawej lub lewej żyle podobojczykowej podczas 

prowadzonego monitoringu kształtowały się w zakresie 

#�))*�& ∈ [0; $$+]. 

The scope of water temperatures during 

particular dives was between ' ∈ [10; 22]℃.  
In the experimental dives decreases in minimal 

oxygen content ���
, non-compliant with the adopted 

assumptions, below the level of ���
= 21%	��/�� were 

observed in the time span of ' ≥  1 !". During short 

periods of time, the observable decreases were below the 

value of ���
= 20%	��/��.

During the free gas phase, maximum values 

measured in blood vessels of the precordial area or in the 

region of the right or left subclavian vein were obtained 

via monitoring and found to be within #�))*�& ∈ [0; $$+]. 

a) 
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b) 

Rys. 4. Wskaźnik obciążenia dekompresyjnego ��� dla: a) przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych; b) przeprowadzonych typów nurkowań 
eksperymentalnych. 

Fig. 4. Decompression load rate ��� for: a) performed experimental dives; b) performed types of experimental dives.

Zbiorcze zestawienie wyników 31 nurkowań 
eksperymentalnych z wykorzystaniem aparatu 
nurkowego typu �	 . /�0	�0123	/�421 przedstawiono
w tab. 2 i na rys. 3. Wyniki pomiarów pokazują, że przy 
każdej próbie zwiększenia wysiłku zawartość tlenu ���

we wdychanym �	 zawartość tlenu rzadko spadała 
poniżej, minimalnej zwartości tlenu ���

� 20%���/�	
lecz stosunkowo często poniżej ���

� 21%���/�	.

Wskaźnik obciążenia dekompresyjnego 

Z teorii opartej o proces dyfuzji He mp el ma n  
wyprowadził regułę zwaną 56* [16]. Model ten zakłada 
stałą wartość iloczynu ciśnienia 7 i pierwiastka z czasu %: 

56* � 7 ∙ √% opartego na analizie procesu dyfuzji, który
dobrze się sprawdza dla krótkich czasów ekspozycji17 [3]. 

Wartość iloczynu 56* jest czasami 
wykorzystywana jako wskaźnik obciążenia 
dekompresyjnego [6].  

Za umiarkowane wartości zagrożenia uznawane 
są wszystkie te, dla których 56* � 25	9*9 ∙ ��
,�, za 
średnie  

A collective summary of results for the 31 
experimental dives with the use of the 
�	 . /�0	�0123	/�421 rebreather are shown in tab. 2 
and fig. 3. Measurement results indicate that at each 
attempt with an increased effort the oxygen content ���

 in 
the inhaled �	 was seldom below the minimal oxygen 
content ���

� 20%���/�	, and relatively frequently
below ���

� 21%���/�	.

Decompression load rate 

Based on diffusion process theory, Hempelman 
derived a rule referred to as 56* [16]. This model assumes 
a constant value of the product of pressure 7 and root of 
time %: 56* � 7 ∙ √% based on an analysis of diffusion
process, which checks out well with short exposure 
times17 [3].

The value of the product 56* is sometimes used
as a decompression load rate [6]. 

Moderate hazard values are those for which 
56* � 25	9*9 ∙ ��
.�, whereas the average 

Rys. 5. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych zobrazowane na 
wykresie funkcji planowanej głębokości � od planowanego czasu pobytu na dnie �: � � ����, w zależności od stężenia tlenu w inercie jako parametru. 

Fig. 5. Measured results for the occurrence of free gas phases in blood vessels during the conducted experimental dives are depicted in a graph of function 
of the planned depth � and the planned stay time at the bottom �: � � ����, depending on oxygen concentration in the inert as a parameter. 
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Rys. 6. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych na wykresie funkcji 
planowanej głębokości � od rzeczywistego czasu nurkowania : � � ���, w zależności od stężenia tlenu w inercie jako parametru. 

Fig. 6. Measured results for the occurrence of free gas phases in blood vessels during the conducted experimental dives are depicted in a graph of function 
of the planned depth � and the real diving time : � � ���, depending on oxygen concentration in the inert as a parameter. 

Rys. 7. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych dla zależności 
poszczególnych nurków eksperymentalnych od obciążenia dekompresyjnego ���, w zależności od stężenia tlenu w inercie jako parametru. 

Fig. 7. Measured results for the occurrence of free gas phases in blood vessels during the conducted experimental dives for the dependence of particular 
experimental divers on decompression load ���, depending on oxygen concentration in the inert as a parameter. 

Rys. 8. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych dla przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych na wykresie 
rzeczywistego czasu nurkowania  w funkcji obciążenia dekompresyjnego ���, w zależności od stężenia tlenu w inercie, jako parametru. 

Fig. 8. Measured results for the occurrence of free gas phase in blood vessels during the conducted experimental dives depicted in a graph of real diving 
time  in the function of decompression load ���, depending on oxygen concentration in the inert as a parameter. 



Polish Hyperbaric Research 

PolHypRes magazine index-related in bases: 
BazTech, Index Copernicus, ARIANA, GBL

23

Rys. 9. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych naniesionych na 
zależność planowanej głębokości nurkowania � od obciążenia dekompresyjnego ���, w zależności od stężenia tlenu w inercie, jako parametru dla 

25	!�! ∙ 
#$�,� % ��� & 35	!�! ∙ 
#$�,�, a za znaczne dla iloczynu ��� ' 35	!�! ∙ 
#$�,� [7]. 

Fig. 9. Measurement results for the occurrence of free gas phases in blood vessels in the conducted experimental dives plotted on the dependence of the 

planned diving depth � on decompression load ���, depending on oxygen concentration in the inert as a parameter for 25	!�! ∙ 
#$�.� % ��� & 35	!�! ∙


#$�.�, and significant hazard values for product ��� ' 35	!�! ∙ 
#$�.� [7]. 

Miarę tę wykorzystywano przy badaniach nad 
zagrożeniem :�/ na Morzu Północnym, które
prowadzono na zlecenie British Department of Energy 
[17,3,7]. Tutaj także wykorzystano tę regułę do oceny 
obciążenia dekompresyjnego – rys. 4. 

Analiza wyników  

Przeprowadzono 31 nurkowań eksperymenta-
lnych, z których 20 dla mieszaniny �	: 24,0%��� ⋮35,0%�
� ⋮ 41,0%��� a 11 dla mieszaniny 
�	: 23,5%��� ⋮ 35,0%�
� ⋮ 41,0%���.

W 12 nurkowaniach zdiagnozowano wolną fazę 
gazową w naczyniach żylnych, przy czym wszystkie 
pomiary dotyczyły „cichej fazy gazowej” [11]. W jednym 
przypadku, ze względu na długo utrzymującą się wolną 
fazę gazową zdecydowano się na wymycie jej tlenem pod 
ciśnieniem. 

Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy  
gazowej w naczyniach żylnych podczas przeprowa-
dzonych nurkowań eksperymentalnych uwidoczniono na 
wykresie funkcji planowanej głębokości � od 
planowanego czasu pobytu na dnie %: � � =>%?,
w zależności od stężenia tlenu w inercie– rys. 5.  

Zaś na rys. 6 uwidoczniono wyniki pomiarów 
występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych 
po przeprowadzonych nurkowaniach eksperymentalnych 
na wykresie funkcji planowanej głębokości � od 
rzeczywistego czasu nurkowania �: � � =>�?,
w zależności od stężenia tlenu w inercie jako parametru.  

Z oglądu wykresów wydaje się, że obniżenie 
stężenia tlenu nie miało bezpośredniego wpływu na 
pogorszenie wyników. Na rys. 6 można jednak zauważyć 
grupowanie się rezultatów nurkowań, dla których 
stwierdzono występowanie wolnej fazy gazowej  
w naczyniach żylnych, w środkowej części wykresu. 

Możliwym jest, że odpowiedzialnym za ten fakt 
jest zmiana tkanki wiodącej dla tych rozkładów 
dekompresyjnych, dla której wybrane zostały 
nieadekwatne parametry. Powszechnie uważa się, że 
algorytm @�A�� nie jest bezpieczny dla nurkowań 
rekreacyjnych, jednak został tutaj wybrany ze względu na 
to, że przy nurkowaniach militarnych istnieje możliwość 
zaakceptowania wyższych wartości zagrożenia :�/ [4].

Nurkowie wojskowi są dobierani, trenowani 

This principle was used in the risk assessment of 
:�/ at the North Sea commissioned by the British 
Department of Energy [17,3,7]. Here, this rule is used in 
the assessment of the decompression load – fig. 4. 

Analysis of results 

The study consisted in 31 experimental dives, 20 
with the use of �	: 24.0%��� ⋮ 35.0%�
� ⋮ 41.0%���
mixture, and 11 with �	: 23.5%��� ⋮ 35.0%�
� ⋮41.0%���. The presence of a free gas phase in blood 
vessels was diagnosed in 12 dives, with all measurements 
concerned with the "silent gas phase" [11]. In one case, 
due to a persistent free gas phase it was decided to 
perform ventilation with pressurised oxygen. 

Measured results for the occurrence of free gas 
phases in blood vessels in the conducted experimental 
dives are depicted in the graph representing the function 
of the planned depth � and the planned stay time at the 
bottom %: � � =>%?, depending on oxygen concentration 
in the inert as a parameter	–	fig.5.  

Fig. 6, on the other hand, depicts measurement 
results for the occurrence of free gas phases in blood 
vessels in the conducted experimental dives in the 
function of the planned depth � and the real diving time 
�: � � =>�?, depending on oxygen concentration in the
inert as a parameter.  

Graph analysis indicates that oxygen 
concentration reduction did not have an immediate effect 
on result deterioration. Nonetheless, fig. 6 shows 
a grouping of diving results with the diagnosed presence 
of a free gas phase in blood vessels in the central part of 
the graph. It is possible that the factor responsible for this 
fact is a change in the main tissue for these 
decompression distributions for which inadequate 
parameters had been selected.  

It is common belief, that algorithm @�A�� is not
safe for recreational dives, however it was applied here 
due to the fact that military dives allow for the possibility 
of accepting higher risk values for :�/ occurrence [4]. 
Military divers are preselected, trained, and their health, 
physical condition and efficiency are constantly 
monitored. This facilitates the scheduling of less 
conservative decompression programmes18, thus 
presenting an advantage over to less prepared opponents 
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a ich stan zdrowia i wydolności jest monitorowany. 
Pozwala to na planowanie mniej konserwatywnych 
programów dekompresji18 dając tym handicap nurkom 
wojskowym przeciwko mniej przygotowanemu 
przeciwnikowi, umożliwiając efektywniejsze 
prowadzenie działań B�B i 3�:.

Przedstawiając wyniki pomiarów występowania 
wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych po 
przeprowadzonych nurkowaniach eksperymentalnych 
dla zależności obciążenia dekompresyjnego 56*,
w zależności od stężenia tlenu ���

 w inercie dla 
poszczególnych nurków eksperymentalnych jako 
parametru.  

Widać, że reakcje nurków są najczęściej zgodne 
z oczekiwaniem pojawiania się wolnej fazy gazowej przy 
nurkowaniach o wyższym zagrożeniu wyrażonym 

iloczynem 56* – rys. 7. Można znaleźć także kilka 
zachowań odmiennych, co sugeruje na ważny efekt 
doboru nurków oraz ich trenowania do nurkowań 
głębokich. Należałoby także spróbować poszukać 
interakcji ich parametrów fizycznych i fizjologicznych19  
z obserwowanymi zjawiskami. 

Na rys. 8 zobrazowano wyniki pomiarów 
występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych  
dla przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych na  
wykresie zależności rzeczywistego czasu nurkowania 
� w funkcji obciążenia dekompresyjnego 56*, 
w zależności od stężenia tlenu w inercie ���

, jako 
parametru.  

Zaś na rys. 9 pokazano wyniki detekcji wolnej 
fazy gazowej w naczyniach żylnych dla 
przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych 
naniesionych na zależność planowanej głębokości 
nurkowania � od obciążenia dekompresyjnego 56* i od 
stężenia tlenu w inercie ���

, jako parametru.
Oba te wykresy, podobnie jak poprzednio, 

uwidaczniają możliwość występowania nie do końca 
adekwatnie dobranych parametrów dla tkanek wiodących 
dla rozkładów o średnim zagrożeniu :�/.

and ensuring greater effectiveness of the conducted B�B
and 3�: operations. 

Measured results for the occurrence of free gas 
phases in blood vessels were obtained by the conduction 
of the previously mentioned experimental dives. Seeking 
to determine the dependence of decompression load 56*
on oxygen concentration ���

 in the inert for particular 
experimental divers, the results of these dives were 
shown as a parameter.  

It is noted that divers' reactions are commonly 
compliant with the expectation of an occurrence of a free 
gas phase in dives characterised by a higher hazard 

expressed as 56* product – fig. 7. Moreover, we may find
several instances of differing behaviour, which suggests 
the significance of diver preselection and their training to 
perform deep dives. It would be also advisable to search 
for interactions between their physical and physiological 
parameters19 and the observed phenomena. 

Fig. 8 depicts measurement results for the 
occurrence of free gas phases in blood vessels in the 
conducted experimental dives as a graph showing the 
relationship between real diving time � in the function of 
decompression load 56*, depending on oxygen 
concentration in the inert ���

, as a parameter.
Fig. 9, on the other hand, represents measured 

results for the occurrence of free gas phases in blood 
vessels in the conducted experimental dives plotted on 
the dependence of the planned diving depth � on the 
decompression load 56*, depending on oxygen 
concentration in the inert ���

 as a parameter.
Both graphs, similarly to the previous ones, 

demonstrate the possibility of an occurrence of 
inadequately selected parameters for the main tissues for 
average hazard distributions for the occurrence of :�/.

Rys. 10. Diagram procedury walidacyjnej, opracowany w NMRI  dla grupy profilów dekompresji traktowanych jako blok [5]. 

Fig. 10. Validation procedure diagram prepared at the NMRI for a group of decompression profiles treated as a block [5]. 
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Tab. 3 

Prawdopodobieństwo statystycznego zajścia zdarzeń łącznych dla procedury walidacyjnej NMRI. 

Probability of a statistical occurrence of combined incidents for the NMRI validation procedure. 

Significance [%]   → α�

Probability � of symptom occurrence ��� [%]   → 10 5 1 

Incident: � � 31; 	����� � 0  3.8 20.3 73.2 

Confidence interval �: �� � 0.�� � 	1−	α�
�
	 	∧ 			α� � 	�0.�� � 1 � ���� 

�� � �0.31� � 1 � 0.10��� � 0.038

�� � �0.31� � 1 � 0.05��� � 0.203

�� � �0.31� � 1 � 0.01��� � 0.732

 

Podsumowanie 

Po przeprowadzeniu 31 nurkowań bez 
wystąpienia symptomów :�/ możliwe jest 
zaakceptowanie zaproponowanych tabel dekompre-
syjnych zgodnie z procedurą 
B0C – rys. 10 [15]. 

Analizując uzyskane wyniki w oparciu o rozkład 
dwumianowy można stwierdzić, że maksymalne 
oczekiwane prawdopodobieństwo wystąpienia objawów 
:�/ podczas użytkowania systemu jest nie większe od 
10% dla poziomu istotności D
 & 0,05.
Prawdopodobieństwa przypadkowego zajścia tych 
zdarzeń łącznych, w funkcji wartości 
prawdopodobieństwa zaistnienia pojedynczego 
przypadku :�/ podano w tab. 3. Dla procedury NMR I

można przyjąć hipotezę zerową �
 i alternatywna ��

w postaci: 

∀
�����
F�
: G � 10%
��: G � 10% (1) 

gdzie: ( �zagrożenie DCS wyrażone prawdopodobieństwem jego 
wystąpienia; �� �hipoteza zerowa; �� �hipoteza alternatywna. 

Obliczona istotność wnioskowania wynosi 20: 
D
 � 5>0,31? � >1 . 0,10?	� � 0,038 i jest mniejsza niż 
5% xl. Rozwiązując numerycznie układ równań dla 
wartości krytycznych istotności D� i mocy wnioskowania 
H� [8]:

1 . ∑ J �!

�!∙�����
∙ G�� ∙ >1 . G�?���K�

��
 � H�
∑ J �!

�!∙�����
∙ G
� ∙ >1 . G
?���K�

��
 � D�
  (2) 

gdzie: (� �lewostronna granica przedziału ufności dla wartości 
zagrożenia wyrażonego prawdopodobieństwem wystąpienia objawów 
)��; (� �prawostaronna granica przedziału ufności dla wartości 
zagrożenia wyrażonego prawdopodobieństwem wystąpienia objawów 
)��; *	 �wartość krytyczna istotności wnioskowania; +	 �wartość 
krytyczna mocy wnioskowania; , �liczba nurkowań. 

ze względu na G
 i G� dla 
 � 31 nurkowań 
eksperymentalnych, � � 0 zaobserwowanych 
przypadków wystąpienia :�/, założeniu wartości 
krytycznej istotności wnioskowania na poziomie 
D� � 0,05 i założeniu wartości krytycznej mocy 
wnioskowania na poziomie H� � 0,95, można obliczyć 
wartości zagrożenia :�/: G
 ≅ 0,092; G� ≅ 0,092. 
Przedział ufności dla tak wyliczonych wartości zagrożenia 
wynosi G ∈ !0; 0,092$.

Konkludując, skoro profil przeszedł pomyślnie 
walidację dla 
 � 31 nurkowań eksperymentalnych przy 
� � 0 przypadkach :�/, to nie ma podstaw do 
odrzucenia hipotezy zerowej �
: G � 10%  na poziomie 
ufności 5 � 95% i mocy wnioskowania H � 0,95.

Conclusions 

Following the performance of 31 dives without 
the occurrence of :�/ symptoms it is possible to accept 
the proposed decompression tables in concord with  

B0C  procedure – fig. 10 [15]. 

By analysis of the results obtained on the basis 
of binomial distribution, we may stipulate that the 
maximum expected probability of an occurrence of :�/
symptoms while utilising the system does not exceed 
10% for the significance level of D
 & 0.05. The
probability of accidental occurrences of combined 
incidents, in the function of probability of occurrence of a 
single :�/ incident is shown in tab. 3. For NMRI 
procedure it is possible to adopt zero �
 and alternative 
��hypotheses in the following form:

∀
�����
F�
: G � 10%
��: G � 10%	 (1) 

where: ( �DCS threat expressed as probability of its occurrence; 
�� �zero hypothesis;�� �alternative hypothesis. 

The calculated significance of this inference 
amounts to 20: D
 � 5>0.31? � >1 . 0.10?	� � 0.038 and is 
lower than 5% xlii. Numerical solutions for the system of 

equations for critical significance values D� and power of 
inference H�[8]:

1 .N O 
!
	! ∙ >
 . 	? ∙ G�

� ∙ >1 . G�?���Q
�

��

� H�	

N O 
!
	! ∙ >
 . 	? ∙ G


� ∙ >1 . G
?���Q
�

��

� D�

		>2? 

where: (� �left limit of confidence interval for hazard values expressed 

with the probability of )�� symptoms occurrence; (� � right limit of 
confidence interval for hazard values expressed with the probability of 
)�� symptoms occurrence; *	 � critical value of the significance of 

inference; +	 � critical value of the power of inference; , � number of 
dives. 

with regard to G
 and G� for 
 � 31 experimental dives, 
� � 0 observed cases of :�/ occurrence, critical 
significance value of inference at the level of D� � 0.05 
and the assumption of the critical value of the power of 
inference at the level of H� � 0.95, we may calculate the 
values of hazard :�/: G
 ≅ 0.092; G� ≅ 0.092. The
confidence interval for the thus calculated threat levels 
equals G ∈ !0; 0.092$.

In conclusion, since the profile underwent 
successful validation for 
 � 31 experimental dives with 
� � 0 cases of :�/, there are no grounds for rejection of 
the zero hypothesis �
: G � 10%  at the confidence level 
of 5 � 95% and inference power of H � 0.95.

It would seem however that the response  
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Wydawałoby się, że odpowiedź po zastosowaniu 

procedury ���$ jest mało satysfakcjonująca. Należy 

jednak zauważyć, że określenie zagrożenia #�� na 

poziomie 1% wymaga przeprowadzenia � = �����

�����	
��
=

����,��

�����	�,���
> 298 nurkowań eksperymentalnych przy " = 

0 przypadkach #��. Można także pokazać, że należy 

przeprowadzić � > 473 nurkowań eksperymentalnych 

przy " = 1 przypadków #�� aby upewnić się, że 

zagrożenie #�� jest nadal na tym poziomie.  

Do wnioskowania wykorzystano procedurę 

���$ gdyż nurkowania eksperymentalne nie miały 

dowieść słuszności modelu dekompresji, gdyż został on 

już walidowany przez Bühlmanna. Testowano założenia 

systemowe do użytkowania aparatu22.  

Badania pełnią rolę przesiewowych eliminujące 

ewentualne błędy grube. Wydaje się wystarczające, że 

przy udowodnieniu, że zagrożenie #�� leży poniżej 

+ < 10% , przy poziomie ufności , = 95% i mocy 
wnioskowania - ≥ 0,95, aby tym samym upewnić się, że 

nie popełniono błędów grubych w procesie planowania 

dekompresji23.  

WNIOSKI 

W serii I zrealizowano 31 nurkowań 

eksperymentalnych przeprowadzonych w celu 

przetestowania systemu do nurkowań z wykorzystaniem 

aparatu nurkowego �� − ��� ����� ����� zasilanego 

��: 24,0��,�%	�� ⋮ 35�

��%	�� ⋮ 41��

�
%	
� i zastoso-

waniu dyszy dozującej o wydatku �� = 17 � � ∙ !"�
  

w zakresie maksymalnych głębokości nurkowania 


�� ∈ �60; 80� 
��.  

Zastosowano własny model wentylacji 

przestrzeni oddechowej aparatu nurkowego różny od 

tego, który posłużył konstruktorom do opracowania 

założeń dla tego systemu oddechowego [2]. Jest on jednak 

zgodny z modelem opisanym w stosownym 

piśmiennictwie [18]. Model wentylacji aparatu został 

opisany wcześniej i nie był tutaj analizowany [14]. 

Zaproponowano tabele dekompresji dla systemu 

Tx 23%O� 36%N� 41%He − SCR CRABE SCUBA według 

podejścia Büh l manna z pewnymi modyfikacjami. 

Podejście to jest w zasadzie zgodne z podejściem według 

algorytmu Abyss − 100. Starano się zaproponować 

możliwość awaryjnej rezygnacji z ostatniej stacji 3 mH�O 

i zakończenie dekompresji na 6 mH�O w przypadku 

znacznego wzrostu zafalowania rejonu24. 

W proponowanym systemie dekompresji 

umożliwiono stosowanie stacji dekompresyjnych25  

i sposobów limitowania czasu dojścia do pierwszej  

z nich26 wykorzystywane tradycyjnie w użytkowanych 

przez MW RP tabelach dekompresyjnych. 
Przy nurkowaniach eksperymentalnych nie 

testowano modelu dekompresji, gdyż został on już 

walidowany przez Bühlmanna, lecz założenia systemowe 

do użytkowania aparatu27. Badania pełnią rolę 

przesiewowych eliminujące ewentualne błędy grube. 

W tym celu wydaje się wystarczające, że zagrożenie DCS 

zostało określone na poziomie około ρ ≅ 0,092 , przy 

poziomie ufności P = 95% i mocy wnioskowania β ≥
0,95. 

Wyniki badań pokazują, że prawdopodobnie nie 

popełniono błędu grubego, gdyż w przeciwnym razie 

zagrożenie ρ byłoby znacznie większe. Zatem po 

przeprowadzeniu 31 nurkowań bez DCS możliwe jest 

zaakceptowanie zaproponowanych tabel dekompre-

syjnych zgodnie z procedurą NMRI [15]. 

following the implementation of the ���$ procedure is 

not satisfactory enough. Nonetheless, we should note that 

threat determination for #�� at the level of 1% requires 

conducting � = �����

���(�	
�)
= ����.��

���(�	�.��)
> 298 experimental 

dives with " = 0 cases of #��. We may also indicate that 

it is required to carry out � > 473 experimental dives for 

" = 1 cases of #�� in order to ensure that the risk of #�� 

occurrence remains at the said level.  

The inference was based on the ���$ 

procedure, as the experimental dives were not aimed at 

proving legitimacy of the decompression model since it 

had already been validated by Bühlmann. What was 

tested were the system assumptions for the utilisation 

of22 the rebreather. The tests are of a screening character, 
with the purpose of eliminating possible gross errors. It 

appears sufficient to obtain the substantiation that the 

threat of #�� is below + < 10% , with the confidence 

interval of , = 95% and the power of inference of 
- ≥ 0.95, in order to make certain that gross errors were 
avoided in the process of decompression planning23. 

CONCLUSIONS 

Series I encompassed 31 experimental dives 

carried out for the purpose of testing a diving system with 

the use of the �� − ��� ����� ����� rebreather 

supplied with ��: 24.0��.�%	�� ⋮ 35�

��%	�� ⋮ 41��

�
%	
� 

and a dosing nozzle with the output of �� = 17 � � ∙

!"�
 within the scope of maximum diving depths of 


�� ∈ �60; 80� 
��.   

During these experiments, we applied our own 

ventilation model to the assumptions relating to the 

apparatus’s breathing space, our method differing from 

the one used by the designers to develop their 

assumptions for this breathing system [2]. The said model 

is compatible with the model described in the literature 

[18]. The ventilation model had been described earlier 

and was not analysed here [4].  

Decompression tables for the 

�� 23%�� 36%�� 41%
� − ��� ����� ����� system 

according to Bühlm an n's  approach were proposed with 
certain modifications. The said approach is fundamentally 

compliant with the����� algorithm − 100. It was 

attempted to propose the possibility of an emergency 

omission of the last station at 3 
�� and finish 

decompression at 6 
��  in the case of a considerable 

increase in the wave motion  in the vicinity24. 

In the proposed decompression system it was 

possible to apply decompression stations25 and 

procedures reducing the time taken to reach the first of 

the stations 26 traditionally used according to 

decompression tables followed by the Polish Navy. 

The experimental dives did not test the 

decompression model, as it had already been validated by 

Bühlmann, but rather system assumptions for the use of 

the rebreather27. The tests are of a screening character, 

with the purpose of eliminating possible gross errors.  

For this purpose it seems sufficient that the 

threat of #�� was estimated for the level of ca. + ≅ 0.092 , 

with a confidence interval of , = 95% and inference 

power at - ≥ 0.95. Research results show that probably 

no gross error had been made, otherwise the threat + 

would be much higher. Following the performance of 31 

dives without the occurrence of #�� symptoms it is 

possible to accept the proposed decompression tables in 

concord with the ���$ [15] procedure. 

The time limits for the descent and stay at the  
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Limity czasów opuszczania i pobytu na dnie do 
10	�� są krótkie dla operacji podejmowanych na 
Bałtyku. Przeciętna widoczność oraz mrok panujący na 
głębokościach poniżej 30	��� wymagają, aby nurek 
zbliżył się na odległość do 0,5  od obiektu
minopodobnego w celu rozpoznania. Przy maksymalnej 
prędkości opuszczania do 15	��� ∙ ���� pozwala to na 
zanurzenie się na głębokości w zakresie 
� ∈ !60; 80$	��� w ciągu 5	��. Pozostaje zatem ok
3 �� czasu na rozpoznanie i podjęcie dekompresji.

Wytyczne do dalszych badań 

Wyniki nurkowań eksperymentalnych  
z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu �	 .
SCR CRABE SCUBA pokazują, że przy każdej próbie 
zwiększenia wysiłku zawartość tlenu ���

 we wdychanym 
�	 rzadko spadała poniżej ustalonej, minimalnej
zwartości tlenu ���

� 20%���/
�. Stąd w dalszych
badaniach należy przyjąć raczej tę wartość do 
prowadzenia obliczeń stosownych rozkładów 
dekompresji niż przyjętą wcześniej ���

� 21%���/
�.
Na podstawie wyników przeprowadzonych 

badań zaproponowano modyfikację systemu dekompresji 
w kierunku profili bardziej konserwatywnych28.  

W tym celu utrzymano gradienty przesyceń na 
poziomie Y��� Z 95% podczas procesu dekompresji 
i Y��� Z 90% po zakończeniu dekompresji. Do obliczeń 
zastosowano minimalną wartość stężenia tlenu 
pozostającego w cyrkulującym czynniku oddechowym na 
poziomie ���

��� � 20%���/�	. Zmodyfikowano także
procedurę płukania aparatu.  

Przy kalkulowaniu tabel dekompresji 
wykorzystanie do obliczeń czasów azotowych dla tkanek 
teoretycznych według systemu @�A��. Założono, że 
10 �� przed rozpoczęciem zanurzania nurek będzie 
oddychał �	 z aparatu na powierzchni.

Zaproponowano rozszerzenie zakresu 
głębokości operacyjnych � ∈ !45; 80$	��� w celu
pokrycia na zakładkę głębokości operacyjnych z 
	.
Zastosowano stacje dekompresji tlenowej zaczynające się 
od 12	���, lecz trzykrotne przepłukanie obiegu tlenem 
prowadzono już na stacji 15 ��� przed jej 
opuszczeniem lub podczas mijania tej głębokości. 

Trzykrotne płukanie przestrzeni oddechowej 
tlenem polega na trzykrotnym powtórzeniu procedury 
jednokrotnego płukania, która polega na trzykrotnym 
wydmuchaniu czynnika oddechowego z płuc do wody  
i dopełnieniu przestrzeni oddechowej tlenem.  

Jeśli stacja 15	��� nie występuje, to i tak 
otwarcie tlenu następuje na głębokości 15 ���
i płukanie przestrzeni oddechowej tlenem występuje 
podczas procesu wynurzania do pierwszej stacji 
dekompresyjnej poniżej 15	���. Szybkość dojścia do 
pierwszej stacji przyjęto na poziomie �� � 15 ��� ∙
����.

Podczas dekompresji tlenowej w czasie przejścia 
pomiędzy stacjami z szybkością �� � 3	��� ∙ ���� nie 
płucze się już przestrzeni oddechowej gdyż podczas 
badań okazało się, że podczas dekompresji �	 i �� takie 
płukanie nie jest konieczne, choć zalecane.  

Do obliczeń przyjęto, że podczas dekompresji 
tlenowej zawartość tlenu ���

 w obiegu wyniesie 

���

��� � 90%��
/�	. Szybkość dojścia do pierwszej stacji 

przyjęto w analizie na poziomie �� Z 15	 ∙ ����.
Choć możliwe jest zaprojektowanie procedury  

bottom for up to 10	�� are too short for operations 
undertaken in the Baltic. The mediocre visibility and 
darkness experienced at depths exceeding 30	���
require the diver to approach a mine-resembling object to 
the proximity of up to 0.5	 for reconnaissance.

With a maximum speed of descent of 
15	��� ∙ ����, this allows divers to descend to the 
depths included in the range between � ∈ !60; 80$ ���
within 5 ��. Therefore, the remaining time for 
reconnaissance and decompression commencement 
reaches approximately 3	��.

Guidelines for follow-up research 

The results of the experimental dives utilising 
the �	 . /�0	�0123	/�421 rebreather show that at
each attempt to increase an effort, the oxygen content ���

in the inhaled �	 rarely dropped below the defined 
minimum oxygen content of ���

� 20%���/
�. Hence, 
further research should adopt this value for the purpose 
of calculating decompression distribution rather than the 
previously adopted value of ���

� 21%���/
�.
On the basis of results of the conducted tests it 

was proposed to modify the decompression system 
towards more conservative profiles28. For this purpose, 
oversaturation gradients were estimated at the level of 
Y��� Z 95% during the decompression process and 
Y��� Z 90% on decompression completion.

The calculations were based on the minimal 
value of oxygen concentration remaining in circulation 
within the breathing mix at the level of ���

��� �
20%���/�	. Moreover, the rebreather ventilation 
procedure was modified. In the calculation of 
decompression tables, nitrogen times for theoretical 
tissues were used in compliance with the system @�A��.

It was assumed that in the 10	��[*�\ prior to
making the descent, the diver had been breathing with �	
from the apparatus on the surface. 

It was proposed to extend the scope of 
operational depths � ∈ !45; 80$	��� to cover the 
operational depths of 
	. Oxygen decompression stations 
were applied starting at 12	���, however triple 
ventilation of the circuit with oxygen was conducted 
already at the station at 15	��� prior to departure or in 
the passing of this depth.  

Triple ventilation of the breathing space with 
oxygen consists in triple repetition of a single ventilation 
procedure involving triple exhalation of the breathing mix 
from the lungs into the water and supplementation of the 
breathing space with oxygen.  

In the absence of the 15	��� station, the 
oxygen supply is activated at the depth of 15 ���, 
whereas breathing space ventilation with oxygen occurs 
in the ascent to the first decompression station below the 
depth of 15	���. The speed of reaching the first station 
was defined as �� � 15	��� ∙ ����.

In oxygen decompression, at the time of 
transition between stations with the speed of 
�� � 3	��� ∙ ���� the breathing space is no longer 
ventilated as tests showed that in the course of �	 and ��

decompression such ventilation is not necessary, 
although still recommended.  

Calculations assumed that during oxygen 
decompression the content of ���

 in the circuit will reach 

���

��� � 90%��
/�	. The speed of reaching the first station

was defined as �� Z 15	 ∙ ����.
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nurkowań powtarzalnych, to przy opracowywaniu 

systemu dekompresji nie zajmowano się tą problematyką, 

gdyż nurkowania takie są mało efektywne już dla 

głębokości 45 
 �� . W ciągu 24 ���� dozwolone jest 

tylko jedno nurkowanie29 z wykorzystaniem aparatu 

�� − ��� ����� ����� zasilanego premiksem 

o składzie ��: 23,0��,�%	�� ⋮ 36�

��%	�� ⋮ 41��

�
%	
�. 

Badania aparatu nurkowego CRABE są 

rezultatem projektu naukowego, finansowanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 

2012 – 2015. 

Although it is possible to design repeat dive  

procedures, the works on the decompression system for 

experimental dives did not deal with this issue as such 

dives are of little effectiveness already at the depth of 45 

��. Within any given 24 ℎ�%& )�&!�� only one dive 29 
was permitted to take place with the use of the 

�� − ��� ����� ����� rebreather supplied with 

premix of the following composition: ��: 23.0��.�%	�� ⋮

36�

��%	�� ⋮ 41��

�
%	
�. 

The research on the diving apparatus CRABE 

is a result of a scientific project financed from 

research funds obtained from the National Centre for 

Research and Development in 2012-2015. 
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1 Mine Countermeasure, 
1 Mine Countermeasure, 

2 Explosive Ordinance Disposal, 
2 Explosive Ordinance Disposal, 

3 niezależny aparat nurkowy (SCUBA Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) o półzamkniętym obiegu (SCR Semi-close Circuit 

Rebreather) trymiksu (Tx) jako czynnika oddechowego typu CRABE, 
3 Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) with Semi-Closed Circuit (SCR) of trimix (Tx) as a breathing mix in CRABE 

apparatus, 

4 polecenie wdrożenia aparatu ����� Nr 106 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 17 listopada 2010 roku, 
4 Ordinance No. 106 of the Chief of Inspectorate of Armed Forces Support as of 17 November 2010 for the implementation of	����� 

rebreather, 

5 mieszanina helowo-azotowo-tlenowa, 
5 helium-nitrogen-oxygen mix, 

6 zamieszczono je we wcześniejszych opracowaniach, tj. Kłos R.: Wstępna analiza proponowanych tabel dekompresji dla aparatu CRABE na 

podstawie opracowania Dive conduct and organization − tab. 7. Decompression table for a Nitrox containing 30%O�: OTM/TULIPAN III/01-

2013; Kłos R.: Wstępna analiza proponowanych tabel dekompresji dla aparatu CRABE na podstawie opracowania Dive conduct and 

organization − tab. 8. Decompression table for a Trimix containing 23%O�	36%N�	41%He: OTM/TULIPAN III/02-2013, 
 

6 they were presented in previous works. i.e. Kłos R.: Initial analysis of the proposed decompression tables for the CRABE rebreather on the 

basis of the findings presented in the work Dive conduct and organisation − tab. 7. Decompression table for a Nitrox containing 30%O�: 

OTM/TULIPAN III/01-2013; Kłos R.: Initial analysis of the proposed decompression tables for the CRABE rebreather on the basis of the 

findings of the work Dive conduct and organisation − tab. 8. Decompression table for a Trimix containing 23%O�	36%N�	41%He: 

OTM/TULIPAN III/02-2013, 

7 z małym zagrożeniem ���, 
7 of low ��� hazard 

8 programy dekompresyjne zakładają oddychanie zdefiniowanym czynnikiem oddechowym − zbliżenie się do realizacji tego założenia 

możliwe jest jedynie w dobrze zaprojektowanych systemach o obiegach otwartych, 
8 decompression programmes assume breathing with a defined breathing mix − with the implementation of this assumption being enabled 

only with well-designed open circuit systems, 

9 mieszaniny azotowo-tlenowe, 
9 nitrogen-oxygen mixes, 

10 nurkowania powtarzalne są zabronione, 
10 repeated dives are prohibited, 

11 w aparatach o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego następuje relatywny spadek zawartości tlenu w recyrkulującym czynniku 

oddechowym, 
11 in semi-closed circuit rebreathers there is a relative decrease in oxygen content in the recirculated breathing mix, 

12 analizy porównawcze zagrożenia DCS dla Tabeli 8 FN Decompression table for a Trimix containing 	23%O�	36%N�	41%He [1] 

i proponowanego systemu AMW, 
12 comparative analyses related to the risk of DCS for Table 8 FN Decompression table for a Trimix containing 	23%O�	36%N�	41%He [1] and 

the system proposed by AMW, 

13 chyba, że nadzorujący lekarz uznał inaczej, lecz minimalny czas obserwacji nie był krótszy niż 1,5	', 
13 unless the supervising doctor decided otherwise, however the minimum observation time was not less than 1.5	',, 

14 szczególnie neurologiczne, 
14 in particular the neurological ones, 

15 Diving Medical Officer 

15 Diving Medical Officer, 

16 jeżeli procedury awaryjne były możliwe do wygenerowania w trakcie teoretycznych obliczeń dla poszczególnych bloków reprezentujących 

różne założenia dekompresyjne, 
16 provided that it was possible to generate emergency procedures in the course of theoretical calculations for particular blocks representing 

various decompression scenarios, 

17 do maksymalnego czasu 100	()�; późniejsze próby zastosowania podobnych reguł do nurkowań saturowanych były także udane, 
17 to maximum time 100	()�; later attempts to apply similar principles in saturation dives were also successful, 

18 bardziej forsownych rozkładów dekompresji, 
18 more strenuous decompression distributions, 

19 jak wiek, wydolność wyjściowa, zawartość tkanki tłuszczowej itp., 
19such as age, initial efficiency, fat tissue content, etc. 
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20 obliczenia przeprowadzono z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, 
20 calculations are expressed to three decimal places, 

21 wartości najczęściej przyjmowanej jako graniczna 	� przy wnioskowaniu statystycznym, 
21 values most commonly adopted as limitary 	� in statistical reasoning, 

22 przede wszystkim model wentylacji przestrzeni oddechowej, sposób płukania aparatu, dopuszczalne obciążenie pracą itp., 
22 mainly the ventilation model of the breathing space, the manner of flushing the apparatus, permissible workload, etc., 

23 wyniki badań pokazują, że prawdopodobnie nie popełniono błędu grubego, gdyż w przeciwnym razie zagrożenie 
 byłoby znacznie 
większe, 
23 research results show that probably no gross error had been made, otherwise the threat 
 would be much higher, 

24 nurkowi ciężko jest wtedy utrzymać się przez cały czas postoju na stacji poniżej 3 ����, jeśli nie jest to przynajmniej głębokość 5−7 razy 
przewyższająca wysokość fali; podczas nurkowań punktowych dekompresję przechodzi się przy linie opustowej, która zmienia swoją 
pozycję podczas przechyłów jednostki pływającej, 
24 such conditions impede the diver's ability to remain position at the station below 3 ���� if it is not at least the depth 5−7 times exceeding 
the height of waves; in fixed position dives decompression is carried out at the line, which changes its position when the vessel lists, 

25 w MW RP wykorzystuje się tabele dekompresyjne ze stacjami dekompresyjnymi rozłożonymi co 3 mH�O, 
25 the Polish Navy utilises decompression tables with decompression stations provided every 3 ����, 

26 w MW RP wykorzystuje się sposób limitowania czasu dojścia do pierwszej stacji dekompresyjnej, podając czas dojścia, 
26 the Polish Navy applies time reduction in reaching the first decompression station by specifying such time, 

27 przede wszystkim model wentylacji przestrzeni oddechowej, sposób płukania aparatu, dopuszczalne obciążenie pracą itp., 
27 mainly the ventilation model of the breathing space, the manner of flushing  the apparatus, permissible workload, etc., 

28 możliwe jest zaakceptowanie przetestowanego systemu, lecz mogłoby to spowodować trudności w utrzymaniu w wymaganej kondycji 
nurków w jednostkach, stąd zaproponowano nieznaczne zwiększenie konserwatyzmu przy planowaniu dekompresji, 
28 it is possible to accept the tested system, however this could lead to certain impediments in maintaining the required conditions of divers 
in units, hence it was propose to slightly increase the conservative approach in planning decompression, 

29 nurkowania powtarzalne są zabronione, 
29 repeat dives are prohibited. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  
Decision-making in problem situations is based on up-to-date and reliable information. A great deal of information is subject to rapid changes, hence it may 
be outdated or manipulated and enforce erroneous decisions. It is crucial to have the possibility to assess the obtained information. In order to ensure its 
reliability it is best to obtain it with an own measurement process. In such a case, conducting assessment of measurement system reliability seems to be 
crucial. The article describes general approach to assessing reliability of measurement systems. 
Key words:  analysis of Gage R&R, Gage Reliability, Gage Repeatability. 

Podejmowanie decyzji w sytuacjach problemowych opiera się o aktualne i rzetelne informacje. Wiele z nich ulega szybkim zmianom, stąd będące 
w posiadaniu informacje mogą być przestarzałe lub zmanipulowane w celu wymuszenia błędnych decyzji. Istotnym jest posiadanie moŜliwości oceny 
pozyskiwanych informacji. Aby zapewnić im wiarogodność, najlepiej pozyskiwać je w drodze własnego procesu pomiarowego. W takim przypadku ocena 
wiarogodności systemu pomiarowego wydaje się kluczowa. W artykule opisano ogóle podejście do oceny wiarogodności systemów pomiarowych. 
Słowa kluczowe : analiza GR&R, odtwarzalność systemu pomiarowego, powtarzalność systemu pomiarowego.  

Принятие решения в проблемных ситуациях основано на текущей и достоверной информации. Многие из них очень быстро меняются, таким 
образом, обладание информацией может быть устаревшим или манипуляцией, чтобы вынудить принятие неправильных решений. Важно, чтобы 
иметь возможность оценить имеющуюся информацию. Для обеспечения ей доверия, лучше всего приобрести ее через собственный процесс 
измерения. В таком случае, оценка надежности системы измерения имеет решающее значение. 
Статья описывает общий подход к оценке надежности измерительных систем. 
Ключевые слова: анализ GR&R, воспроизводимость системы измерения, повторяемость измерительной системы. 
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WSTĘP	

Artykuł jest kontynuacją1 rozpoczętej już dość 

dawno, na łamach Polish Hyperbaric Research, dyskusji na 

temat metody oceny wiarogodności systemów 

pomiarowych bez wykorzystania materiałów odniesienia 

− ���� �&�2 [1,2]. Metody ���� �&� są próbą 
wykorzystania metod stochastycznych3 do poszukiwania 

źródeł zmienności wyników pomiarów realizowanych 

przez systemy pomiarowe a wpływających później na 

poziom ich wiarogodności, który powinien odpowiadać 

wymaganiom jakościowym ���4.  

W piśmiennictwie na temat metod ���� �&� 

można rozróżnić dwa nurty. Pierwszy to opracowania 

utylitarne [3] a drugi grupuje wyczerpujące analizy 

statystyczne [4,5]. Niewiele z prac na temat metod 

���� �&� odnosi się do oceny wiarogodności procesu 

pomiarowego poprzez porównanie z materiałami 

odniesienia, które to metody są raczej domeną prac  

z zakresu metrologii [6]. 

W artykule zostanie przybliżona ocena 

wiarogodności systemu pomiarowego metodami 

���� �&� wykorzystującymi etalony będące 

wzorcowymi materiałami odniesienia wartości 

poprawnych 	̂ dla różnych wielkości fizykochemicznych 

�.  

Przez wartość poprawną 	̂ należy rozumieć 

liczbowe oszacowanie odtwarzanej przez etalon 

wielkości, obciążone zaniedbywalnymi błędami 

systematycznymi5 �
�
 z punktu widzenia określonych 

zastosowań. Wynika stąd, że choć odtwarzana wartość 

poprawna 	̂ jest obciążona szczątkowymi błędami 

systematycznymi �
�
, to w danych zastosowaniach6 może 

być uważana za dostatecznie dobre7 oszacowanie 

wartości prawdziwej8 	. 

METODA 

System pomiarowy 

We wcześniejszych pracach wspominano już, że 

przy ocenie systemu pomiarowego9 niezwykle ważna 

jest zarówno ocena wiarogodności przyrządu  

i wyposażenia pomiarowego10 jak i procedur 

postępowania SOP11 [1,2]. Pomimo znacznego postępu, 

systemy pomiarowe wykorzystują najczęściej takie same 

zjawiska fizykochemiczne. Bez zmian sensorów, 

wykorzystanie unowocześnionych elektronicznych 

systemów wsparcia procesu pomiarowego ma jedynie 

ograniczony wpływ na dotychczas spotykane 

ograniczenia metod pomiarowych. 

Wiedza o zjawiskach fizykochemicznych 

leżących u podstaw działania wykorzystywanych 

sensorów jest kluczowa w ocenie możliwości zwiększania 

wiarogodności systemów pomiarowych. Nadal aktualna 

jest tradycyjna wiedza metrologiczna12, która jest ciągle 

unowocześniana i poszerzana. 

Dokładne pomiary wymagają stosunkowo 

częstej kalibracji systemów pomiarowych za pomocą 

etalonów13. Wzorcowanie14 może stanowić także 

prospektywny sposób oceny zdolności procesu 

pomiarowego15 znajdując swe główne zastosowanie 

w metrologii prawnej16, przy kalibracji przyrządów 

pomiarowych17, do zastosowań przy odpowiedzialnych 

pomiarach18 itp. Wyróżnia się kilka rodzajów metod 

wykorzystujących etalony: porównania z wzorcem,  

INTRODUCTION 

The article is a continuation1 of a discussion 

commenced already quite some time ago within Polish 

Hyperbaric Research magazine on the method of 

assessment of measurement systems reliability without 

the use of reference materials − ���� �&� 2 [1,2].  ����

�&� methods are an attempt to utilise stochastic 
methods3 in search of sources of variability in 

measurement results obtained with particular 

measurement systems and later having an effect on their 

reliability, which should be suited to quality requirements 

���4. 

Literature on ���� �&� methods distinguishes 

two main trends. The first is formed by utilitarian studies 

[3], whereas the second provides a grouping of exhaustive 

statistical analyses [4,5]. Not many works on  ���� �&� 

methods make reference to reliability assessment of the 

measurement process by comparison with reference 

materials, and such methods are commonly attributed to 

works on metrology [6]. 

The article presents an approximate assessment 

of measurement system reliability with ���� �&� 

methods utilising etalons and constituting standard 

reference materials for correct values 	̂ for various 

physicochemical quantities �.  

The correct value 	̂ should be understood as  

a quantitative estimation of the value reproduced by 

etalon, burdened with negligible systematic errors5 �
�
 

from the perspective of the defined applications. This 

means that although the reproduced correct value 	̂ is 

burdened with residual systematic errors �
�
, in particular 

applications6 it may be seen as sufficient7 estimation of 

the true value8 	. 

METHOD 

Measurement system 

In previous works it was mentioned that in the 

assessment of a measurement system9 it is highly 

important to evaluate both the reliability of a measuring 

instrument and equipment10 as well as that of a SOP11 

[1,2]. Despite a significant progress, measuring systems 

usually use the same physiochemical phenomena. 

Without sensor replacement, using modernised electronic 

support systems for the measuring process will only have 

a limited impact on the thus far encountered limitations 

of measurement methods.  

Knowledge of physiochemical phenomena 

underlying operation of the used sensors is crucial in the 

assessment of possibilities to increase reliability of 

measurement systems. What is continuously important is 

the traditional metrological knowledge12, constantly 

modernised and extended. 

Accurate measurements require relatively 

frequent calibration of measurement systems with the 

use of etalons13. Calibration14 may moreover constitute 

a prospective method of assessing the capacity of 

a measurement process15 while finding its main use in 

legal metrology16, in the calibration of measuring 

instruments17, for applications in responsible 

measurements18, etc.  
We distinguish several types of methods using 

etalons: comparisons performed with a single standard, 

comparisons with two standards, following the  
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krzywej wzorcowej, itp. [7]. 

Metody wykorzystujące wzorcowe materiały 

odniesienia nie zawsze są opłacalne19 lub nie mogą być 

zastosowane, jak w metodach retrospektywnych20. 

Sprawdzenie poprawności działania systemu 

pomiarowego post factum poprzez porównanie  

z wzorcami nie powinno służyć do wnioskowania 

o jakości wcześniejszej pracy systemu.

W procesie wzorcowania wykorzystuje się 

etalony danej wielkości fizykochemicznej  � charakteryzujące się przypisaną i uznaną21 wartością

dla tej wielkości fizykochemicznej, wyznaczoną  

z niepewnością akceptowalną dla konkretnych 

zastosowań22 � wartość poprawna �̂.

Kalibracja na podstawie etalonów wartości 

poprawnych �̂ prowadzi do minimalizacji błędów

systematycznych ��, pozwalając na utrzymanie23 wymagań

jakościowych ���24 dla systemu pomiarowego.

Metodyki 	
��	�&� niewykorzystujące

etalonów nie mogą zapewnić tych samych możliwości 

oceny różnych źródeł błędów systematycznych. 

Przygotowanie systemów pomiarowych bez 

wykorzystania etalonów zapewnia jedynie 

minimalizowanie uchybu związanego z odtwarzalnością  

i powtarzalnością pomiarów � rys. 1.

Uchyby związane z liniowością skali25 czy 

stabilnością w czasie26 są określane poprzez badania 

metrologiczne z wykorzystaniem etalonów i najczęściej 

można je znaleźć w świadectwie sprawdzenia 

metrologicznego systemu pomiarowego. Ich wyznaczenie 

najczęściej jest możliwe tylko przy wykorzystaniu 

etalonów.  

Kompensacja różnego rodzaju uchybów jest 

najczęściej dokonywana na drodze wykorzystania dobrej 

praktyki laboratoryjnej ���, które można czerpać 

z zaleceń producentów, podręczników metrologicznych 

czy opracowań naukowych [8,7]. 

Przy ocenie systemu pomiarowego należy brać 

pod uwagę odtwarzalność i powtarzalność związaną  

z pracą przy różnych dopuszczalnych modyfikacjach 

sytemu pomiarowego27, w tym również zmian obsługi � 
rys. 1. 

calibration curve method, etc. [7]. 

Methods utilising standard reference materials 

are not always profitable19 or applicable, as it is the case 

with retrospective methods20. A post factum check-up of 

the correctness of operation of a measurement system by 

comparing with standards should not be used in making 

assumptions on the previous operation of the system. 

Calibration process is carried out with the use of 

etalons of particular physiochemical quantity � characterised by an assigned and recognised21 value for

that physiochemical quantity established with an 

acceptable uncertainty for concrete applications22 � the

correct value �̂.
Calibration on the basis of etalons of correct 

values �̂ results in minimisation of systematic errors ��, 
thus allowing to maintain23 quality requirements ���24 for

the measurement system. 	
��	�&� methodologies, 

which do not use etalons, cannot afford the same 

possibilities of assessment of various sources of 

systematic errors.  

Preparation of measurement systems without 

the use of etalons guarantees only a reduction in the 

deviation connected with reproducibility and 

repeatability of measurements � fig. 1. Deviations

connected with scale linearity25 or stability in time26 are 

determined via metrological tests with the use of etalons 

and, most commonly, are to be found in the examination 

certificate of metrological measurement system.  

Their determination is usually possible only 

with the use of etalons. Compensation of various types of 

deviations is most commonly established by the use of 

good laboratory practice of ���, which may be found in 

manufacturers' recommendations, metrological manuals 

or scientific studies [8,7]. 

In the assessment of a measurement system we 

need to consider the reproducibility and repeatability 

connected with operation in the case of various allowable 

modifications in the measurement system27, including 

changes in operational modes – fig. 1. 
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Rys.1. Rodzaje obserwowanej zmienności procesu oraz nakładającej się zmienności samego systemu pomiarowego [9]. 

Fig. 1 . Types of the observed process variability and overlapping variability of the measurement system itself [9]. 

Odtwarzalność i powtarzalność 

Ocena wiarogodności procesu pomiarowego, 

zarówno przy wykorzystaniu jak i bez wykorzystania 

etalonów28, możliwa jest na podstawie oceny niepewności 

związanej z odtwarzalnością29 i powtarzalnością30 

pomiarową.  

Odtwarzalność i powtarzalność może być 

oszacowana przez analizę historycznych danych  

z pomiarów31 – metoda retrospektywna. W tym 

przypadku powtarzalność charakteryzuje potencjalne 

możliwości procesu pomiarowego32, natomiast 

odtwarzalność charakteryzuje praktycznie osiągalną 

zdolność procesu przy wykorzystaniu konkretnego 

przyrządu, zastosowaniu standardowych procedur SOP 

oraz dobrej praktyki laboratoryjnej GLP33. 

Zmienność związana z odtwarzalnością jest 

obserwowana przy pomiarach dla tej samej próbki 

realizowanych przez różnych analityków  

lub/i modyfikacjach systemu pomiarowego.  

Zaś powtarzalność stanowi obserwowaną 

zmienność wyników pomiarów dla tej samej próbki, przy 

realizacji pomiarów przez tego samego analityka, przy 

pomocy tego samego instrumentu pomiarowego  

i w niezbyt odległych odstępach czasowych34 � rys. 1.

Metody oceny systemu pomiarowego 

Rozwój metod oceny wiarogodności35 procesu 

pomiarowego wymuszany jest przede wszystkim przez 

przemysł produkcji wielkoseryjnej i masowej [3].Do 

najważniejszych metod należą metodyki oceny zdolności 

procesu R&R36 [1].  

Metody stosowane w metrologii odnoszą się do 

wykorzystania odniesienia wyników pomiaru do  

Reproducibility and repeatability 

Measurement system reliability assessment, 

both with and without the use of etalons28 is possible on 

the basis of an assessment of uncertainty connected with 

reproducibility29and repeatability30 of measurements.

Reproducibility and repeatability may be estimated by 

conducting an analysis of historical measurement data31 

– the retrospective method.

In such a case reproducibility characterises the 

potential possibilities of a measurement system32,

whereas repeatability characterises the practically 

achievable process capacity with the use of a particular 

instrument, standard SOP and GLP33. 

Variability connected with reproducibility is 

observed in the measurements of the same sample 

performed by different analysts or/and modifications of 

the measurement system. Repeatability, on the other 

hand, constitutes an observed changeability in the 

measurement results of the same sample, with 

measurements performed by the same analyst, and with 

the use of the same measurement instrument and at not 

too long time intervals34 – fig. 1.  

Methods of assessment of a measurement 

system 

The need for development of methods of 

reliability assessment35 of a measurement process is 

mainly called for by large-scale and mass production 

industry [3]. The most important methods include R&R 

methodologies of process capacity assessment36 [1]. 

Methods used in metrology relate to the use of 

reference of measurement results to a chain of etalons of 

correct values. Thanks to this, with their help it is possible  
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łańcucha etalonów wartości poprawnych. Dzięki temu 

można za ich pomocą oszacować propagację prawie 

wszystkich składowych szczątkowej niepewności 

systematycznej37 wyrażanej przez błędy systematyczne38
.

Błąd systematyczny ε� stanowi różnicę pomiędzy ustaloną

wartością wielkości mierzonej z pomiarów X ← x 
a przyjętą do porównania wartością poprawną39 �μ, 
najczęściej wyrażany różnicą pomiędzy wartością średnią 

z wykonanych pomiarów �x a wartością poprawną �μ: ε� � �x � �μ. Często odtwarzalność jest utożsamiana 
z niepewnością systematyczną.  

Należy rozróżniać odtwarzalność wyznaczaną 

dla etalonu wartości poprawnej μ� , która nie powinna być 

utożsamiana z odtwarzalnością, związaną z l �krotnym

powtarzaniem pomiaru X ← x� tej samej próbki X o nieznanej lub jedynie szacowanej w przybliżeniu 

wartości poprawnej ~μ� .

Zastosowanie metod statystyki matematycznej 

pozwoliło na opracowanie sposobów ewaluacji40 

systemów pomiarowych na podstawie pomiaru tych 

samych próbek pochodzących z ustabilizowanego lub 

wolnozmiennego procesu41 poprzez oszacowanie  

i oddzielenie zmienności procesu pomiarowego oraz 

zmienności42 measuranda43 i na tej podstawie 

oszacowanie odtwarzalności i powtarzalności dla 

systemu pomiarowego. 

Analiza R&R jest uproszczoną metodą oceny 

systemu pomiarowego w stosunku do metod 

stosowanych w metrologii44 [6,7,1]. Lecz przy jej 

zastosowaniu można dokonać oceny systemu 

pomiarowego przy braku wzorców lub niemożliwości ich 

aplikacji [7]. Jednak taka ocena nie pozwala już na 

oszacowanie wszystkich źródeł szczątkowych błędów 

systematycznych ε� dla systemu pomiarowego – tab. 1 [6]. 

to estimate propagation of nearly all constituents of 

residual systematic uncertainty37 expressed by systematic 

errors38. Systematic error �� constitutes a difference

between the defined value of the measurand � ← � and

the adopted for comparison correct value39 �̂, most

commonly expressed as a difference between the mean 

value from the conducted measurements �̅ and the correct

value �̂: �� � �̅ � �̂.
Often, reproducibility is identified with 

systematic uncertainty. It is required to distinguish 

between repeatability determined for an etalon of the 

correct value �̂, which should not be identified with 

reproducibility, connected with � �fold measurement 

repetition � ← ��  on the same sample � with unknown or

only roughly estimated correct value ~�̂.

The use of mathematical statistics methods 

allowed working out of evaluation methods40 for 

measurement systems on the basis of measurement of the 

same samples originating from a stabilised or low 

frequency process41 by estimation and separation of 

variability of a measurement process and measurand42 

variability43  and thus determining reproducibility and 

repeatability of a measurement system. 

R&R analysis is a simplified measurement 

system assessment method as compared with methods 

used in metrology44 [6,7,1]. With its use it is possible to 

evaluate a measurement system in the absence of 

standards or impossibility of their application [7]. 

However, such an evaluation no longer allows estimation 

of all sources of residual systematic errors �� in 

a measurement system – tab. 1 [6].  

Tab. 1 

Sugerowane metody stosowane przy ocenie wiarogodności systemu pomiarowego w zależności od rodzaju pomiaru i dostępności wzorca wartości poprawnej 

�̂, na podstawie
45

 [6].

Suggested method used in measurement system reliability assessment depending on measurement type and availability of a standard correct value �̂, on the 
basis of 

45
 [6]. 

Access to standard correct value 

Type of measurement 

Destructive Non-destructive 

Available Comparison with standard correct value Comparison with standard correct value 

Unavailable c r o s s e d  R & R * method) n e s t e d  R & R ** method) 

*)*)method does not allow to estimate all constituents of a systematic error of the measurement system �
�
 and only enables estimation 

of uncertainty related to reproducibility and repeatability  

**)**)method does not allow to estimate variability related to reproducibility and repeatability and only enables estimation of 

measurment uncertainty as a whole , for which reason it could be formally omitted 

DYSKUSJA 

Ogólna ocena wiarogodności systemu 

pomiarowego  

Ogólne podejście do oszacowania wiarogodności 

procesu pomiarowego przy wykorzystaniu procedur �&�
bez i z użyciem etalonów stanowi określenie proporcji  

DISCUSSION 

General assessment of measurement 

system reliability 

General approach to the assessment of 

measurement system reliability with the use of �&� procedures with and without etalons

consists in determining the proportion of the  
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osiąganej precyzji pomiarowej do zakresu 

tolerancji �
�46, definiowany jako (5):

PTR� k ∙ sUSL � LSL ) 0,1			- 		s � .∑ 0x��� �μ� �1�n � 1
1) 

gdzie: ���−stosunek osiąganej precyzji pomiarowej do zakresu 

tolerancji reprezentujący wymagania jakościowe ��� dla systemu 
pomiarowego, � 	współczynnik rozszerzenia, najczęściej przyjmowane 
są dwie wartości � ∈ �5,15; 6�, � 	odchylenie standardowe od wartości 

poprawnej, ��� i ���−odpowiednio, górna i dolna granica specyfikacji 
będąca wymaganiem jakościowym ��� dla systemu pomiarowego, 

� 	liczba wzorców, �̅� 	wartość średnia z � pomiarów dla � 	tego 
wzorca, �̂� 	wartość poprawna dla � 	tego wzorca, � 	całkowita liczba 
replikacji składająca się ze wszystkich kombinacji liczby modyfikacji 
systemu � systemu pomiarowego, liczby wzorców � oraz replikacji � dla 
każdego wzorca �: � � ∑ �� ∙ ��� . 

obtained measurement precision to the scope of 

tolerance 
� 46, defined as [5]:

�
�� 3 ∙ �

��	
	�	
) 0,1			- 		4 � 5∑ �̅�� 
�����

�
�
(1) 

where: ���− the ratio of the obtained measurement precision to 
tolerance representing quality requirements ��� for the measurement 
system, � 		coverage factor, most commonly two values are adopted 
� ∈ �5,15; 6�, � 	standard deviation from correct value, ��� and ���− 
respectively, the upper and lower specification limit consisting quality 
requirement ��� for the measurement system, � 	 number of 

standards, �̅� 	mean value from � measurements for � 	th standard, 
�̂� 	correct value for � 	th standard, � 	total number of replications 

consisting of all combinations of the number of system modifications �, 
the number of standards � and replications � for each standard  
�: � � ∑ �� ∙ ��� . 

Rys. 2. Teoretyczny przedział pokrycia dla odchyleń ∆�� �̅� 	 �� średniej �̅� z �� � �� ∙ �� replikacji związanych z powtórzeniami � i modyfikacjami systemu 
� przy realizacji pomiarów dla wzorca � na technicznym poziomie dokładności odpowiadającym prawdopodobieństwu na poziomie ok. �!�� 	 �" ≅ 95% 

prawdopodobieństwa całkowitego tworzący symetryczny przedział dla wartości � ∈ !	1,96; 1,96"�. 

Fig. 2. Theoretical coverage interval for deviations ∆�� �̅� 	 �� in the mean �̅� from �� � �� ∙ �� from replications connected with repetitions � and system 

modifications � in measurement implementation for the standard � at the technical accuracy level corresponding to probability at the level of ca. �!�� 	 �" ≅

95% of overall probability constituting a symmetrical interval for values � ∈ !	1.96; 1.96"� . 

Rys. 3. Teoretyczny przedział pokrycia dla odchyleń ∆�� �̅� 	 �� średniej �̅� z �� � �� ∙ �� replikacji związanych z powtórzeniami � i modyfikacjami systemu 
� przy realizacji pomiarów dla wzorca � jako przedział pokrycia pomiarowego dla sześciokrotnej wartości � � 6 ∙ � obserwowanego odchylenia 

standardowego � stanowiący ok. 99,73% prawdopodobieństwa wystąpienia różnicy ∆�: �!�� 	 �" ≅ 99,73%. 

Fig. 3. Theoretical coverage interval for deviations ∆�� �̅� 	 �� in the mean �̅� from �� � �� ∙ �� replications connected with repetitions � and system 

modifications � in measurement implementation for the standard � as measurement coverage interval for sextuple value � � 6 ∙ � of the observed standard 
deviation � constituting ca. 99.73% of the probability of variability occurrence ∆�: �!�� 	 �" ≅ 99.73%. 
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Współczynnik rozszerzenia 3 jest liczbą 

wyrażoną w jednostkach obserwowanego odchylenia 

standardowego 637 � 4 składającą się na niepewność 

rozszerzoną 8 szacowaną, jako: 8 � 3 ∙ 9, gdzie 9 jest 

niepewnością standardową szacowaną z wariancji 

wyników pomiarów zrealizowanych przez system 

pomiarowy. Niepewność rozszerzona określa przedział 

ufności ∆0�1 ≡ <8 na poziomie ufności � dla wyników 

pomiarów. Tak skonstruowany przedział ufności jest 

typowym sposobem szacowania niepewności dla 

replikowanego pomiaru [1]. 

Przy pomiarach wartości odniesienia 

odtwarzanych przez etalon = odchylenia ∆�0�1 szacowane

są z obserwowanych odchyleń wartości średnich �̅�
z pomiarów47 �� od odtwarzanej przez etalon wartości

poprawnej �̂�. Jeśli zmienność pochodząca od błędów

systematycznych �� jest znacznie mniejsza �� ≪ �� od 

udziału zmienności wnoszonej przez błędy przypadkowe ��, to odchylenia ∆�� �̅� � �� średniej �̅� z ?� � �� ∙ @�
replikacji związanych z powtórzeniami � i modyfikacjami 

systemu @ przy realizacji pomiarów � ← ��  dla wzorca = od jego wartości poprawnej �̂� powinny mieć rozkład 

normalny, gdyż stanowią w znacznej większości 

reprezentację zmienności związanej jedynie z propagacją 

błędów przypadkowych ��.

Aby rozkład ten miał wartość centralną  

w punkcie 3 � 0 muszą zostać całkowicie 

skompensowane zmienności wnoszące stały wkład  

z błędów systematycznych �� powodujących przesunięcie 

centrum od wartości 3 � 0 w formie poprawki – patrz 

dalej na rys. 6. 

Współczynnik rozszerzenia 3 dobierany jest 

zależnie od preferowanej metody. W metrologii pole 

reprezentujące prawdopodobieństwo wystąpienia 

różnicy �� � � stanowiące �0�� � �1 ≅ 99% całkowitego 

pola pod krzywą Gaussa, reprezentującego zdarzenie 

pewne, jest powszechnie przyjmowane za zadawalające 

dla klasy pomiarów laboratoryjnych.  

Dla takiego podejścia współczynnik rozszerzenia 

kształtuje się na poziomie 3 ≅ 5,15 ∙ 4. Dla pomiarów 

technicznych przedział ufności przyjmowany jest na 

poziomie �0�� � �1 ≅ 95% a wtedy współczynnik 

rozszerzenia 3 leży na poziomie 3 ≅ 3,92 ∙ 4 – rys. 2. 

Współczynnik 3 � 6 ∙ 4 jest zgodny z podejściem 

nazywanym �=� � �=�@
 [10] – rys. 3.

Można uznać, że tak skonstruowane przedziały 

ufności, nazywane czasami przedziałami pokrycia dla 

zdolności pomiarowej systemu pomiarowego, stanowią 

granicznie niską wiarogodność dla tego systemu. Im 

większy przedział wokół obserwowanego rozproszenia 

metody pomiarowej tym łatwiej jest za jego pomocą 

rozróżniać i klasyfikować mierzone cechy.  

Coverage factor 3 is a number expressed in the 

units of the observed standard deviation 637 � 4 related 

to expanded uncertainty 8 estimated as: 8 � 3 ∙ 9, where 9 stands for standard uncertainty estimated on the basis 

of variance of measurement results obtained by  

a measurement system. Expanded uncertainty defines the 

confidence interval ∆0�1 ≡ <8 at the level of confidence � for measurement results. The thus constructed 

confidence interval is a typical method of estimating 

uncertainty for a replicated measurement [1]. 

In measuring reference values reproduced by 

etalon = the deviations ∆�0�1 are estimated from 
observable deviations in mean values �̅� from 
measurements47 �� from the correct value �̂� reproduced

by etalon. If the variability resulting from systematic 

errors �� is significantly smaller �� ≪ �� than the 
variability due to random errors ��, then the deviations∆�� �̅� � �� in the mean �̅� z ?� � �� ∙ @� from replications 
connected with repetitions � and system modifications@ in measurement implementation � ← �� for the

standard = from its correct value �̂� should have a normal

distribution, since by a significant majority they represent 

variability connected only with random error propagation ��. In order to ensure central value of this interval at the

point 3 � 0 the variabilities resulting from systematic

errors �� and having a constant impact causing a shift of

the centre from value 3 � 0 in the form of an adjustment

– see fig. 6.

Coverage factor 3 is selected accordingly to the 

preferred method. In metrology, the field representing 

probability of occurrence of a variance �� � � constituting�0�� � �1 ≅ 99% of overall field below the Gauss curve 

representing a certain event, is commonly adopted as 

satisfactory for the class of laboratory measurements. In 

such an approach, the coverage factor is at the level of 3 ≅ 5.15 ∙ 4. For technical measurements, confidence 

interval is adopted at the level of �0�� � �1 ≅ 95% with

coverage factor 3 at the level of 3 ≅ 3.92 ∙ 4 – fig. 2. Factor 3 � 6 ∙ 4 is compliant with the approach referred to as �=� � �=�@
[10] – fig. 3. 

It is possible to assume that the thus construed 

confidence intervals, sometimes called coverage intervals 

of measurement capacity of the measurement system, 

constitute significantly weak reliability for such a system. 

The greater the interval around the observed divergence 

in the measurement method the easier it is to 

differentiate and classify the measured properties with its 

use. 
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Rys. 4. Zobrazowanie prawdopodobieństwa związanego z przekroczeniem górnej granicy tolerancji ��� spowodowane przyjętymi maksymalnymi 
fluktuacjami błędu systematycznego na poziomie )�

��� � *1,5 ∙ σ. 

Fig. 4. Illustration of probability connected with surpassing of upper tolerance limit ��� caused by the adopted maximum fluctuations of a systematic error at 

the level of )�
��� � *1.5 ∙ σ. 

Z doświadczenia wynika, że dla 

ustabilizowanych procesów obserwuje się jednak 

fluktuacje związane z występowaniem błędów 

systematycznych �� powodujące maksymalne 

przesunięcie w rzetelności odtwarzania wyników 

pomiaru od średniej �̅ o przyjmowaną wartość 

maksymalną ���� � 1,5 ∙ 4.

Przy takim założeniu wartość średnia może 

odchylać się o wartość ���� w obie strony �̅ < 1,5 ∙ 4.

Pozostawiając granice tolerancji 6I�I; 	9�I7 na tym 

samym poziomie, jak na rys. 3 spowoduje to, że przy 

maksymalnej wartości błędu systematycznego ���� część 

pola leżąca poza jedną z granic tolerancji 6I�I; 	9�I7
odcinać będzie prawdopodobieństwo na poziomie: �0�� � �1 ≅ 6,67% – rys. 4 

Przy eksperymentalnym wyznaczaniu stosunku 

osiąganej precyzji pomiarowej do zakresu tolerancji ��� 
należy dążyć do równomiernego pokrycia wzorcami = wymaganego zakresu pomiarowego48 69�I;	I�I7. Pomiar

każdego wzorca powinien być realizowany poprzez jego 

wielokrotną replikację � L 5, przy kilku możliwych

modyfikacjach49 systemu pomiarowego @ L 2, w tym przy

uwzględnieniu pracy różnych operatorów. Tak 

zbudowany plan powinien być randomizowany50.  

Jeśli system pomiarowy nie wymaga obsługi, to 

należy pomiary grupować i realizować w znaczących 

odstępach czasu pomiędzy grupami w dopuszczalnych, 

lecz różniących się  warunkach, przy różnych stopniach 

naładowania integralnego zestawu akumulatorów, przy 

zastosowaniu różnych dostępnych wersji 

oprogramowania, dopuszczalnych modyfikacji systemu, 

różnych porach dnia, miejscach51 itp., także  

z uwzględnieniem procesu randomizacji dla tych 

modyfikacji. 

Zależność [1] odzwierciedla ogólnie 

przyjmowane założenie, że system pomiarowy powinien 

zapewnić rozróżnienie przynajmniej 10 różnych wartości 

dla przewidywanego zakresu oczekiwanej zmienności 

measuranda, jako jedno z wymagań jakościowych ���
dla procesu pomiarowego.  

Na rys. 5 pokazano przykład oceny wartości 

stosunku ��� osiąganej precyzji pomiarowej do zakresu 

tolerancji przy wykonaniu pomiarów dla dwóch wzorców 

i podejściu �=� � �=�@
. Rozproszenie obserwowane dla 

etalonów stanowiło miarę do określenia krotności    

Experience has shown, however, that in 

stabilised processes it is still possible to observe 

fluctuations connected with the occurrence of systematic 

errors ��causing maximum shift in the reliability of
 

measurement results from the mean �̅ by the adopted 

maximum value of ���� � 1.5 ∙ 4. With such an

assumption, the mean value may deviate by the value ���� towards both directions �̅ < 1.5 ∙ 4. Leaving 

tolerance limits 6I�I; 	9�I7 at the same level as shown in 

fig. 3 will cause that with the maximum value of a 

systematic error ���� in the part being beyond one of the

tolerance limits 6I�I; 	9�I7 probability will be reduced 

by: �0�� � �1 ≅ 6.67% – fig. 4 

In experimental determination of the ratio of the 

obtained measurement precision to tolerance ��� it is 

needed to head towards an even coverage with standards = of the required measurement scope48 69�I;	 I�I7. 
Measurement of each standard should be realised 

through its multiple replication � L 5, with several

possible modifications49 in the measurement system @ L 2, including work of different operators. The thus

designed plan of action should be randomised50.  

Should a measurement system not require 

operation, it is necessary to group measurements and 

implement them by applying significant time intervals 

between the groups in allowable, yet different conditions, 

with various charging levels of the integral battery pack, 

with the use of different available software versions, 

allowable system modifications, different times of day, 

locations51, etc., also with consideration of randomisation 

process for such modifications. 

Relation [1] reflects the generally adopted 

assumption that the measurement system should enable 

differentiation of at least 10 different values for the 

predicted scope of the expected measurand variability, as 

one of the quality requirements ��� regarding the 

measurement process.  

Fig. 5 presents an example assessment of the 

value of ratio ��� of the reached measurement precision 

to tolerance in measurement performance for two 

standards and application of �=� � �=�@
 approach.

The observed etalon divergence was used to 

define the coverage factor for tolerance interval 6I�I; 	9�I7.
Nearly half of the field below the Gauss curve 
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Rys. 5. Zobrazowanie oceny wartości stosunku precyzji do tolerancji ��� dla systemu pomiarowego (dolny rysunek) przy współczynniku rozszerzenia 
� � 6 ∙ � i zakresie tolerancji ,���; 	���-, dla którego wykonano pomiary dla dwóch wzorców (górny rysunek). Z przeprowadzonych wyliczeń wynika jedynie 
ok. ośmiokrotne pokrycie przedziału tolerancji ,���; 	���-, stąd system nie spełnił wymogów zależności [1]. 

Fig. 5. Representation of an assessment of precision to tolerance ratio ��� for the measurement system (bottom figure) with coverage factor � � 6 ∙ � and 
the tolerance scope ,���; 	���- for which the measurements were performed, with two standards (top figure). However, the conducted calculations show 

only approximately octuple coverage of the tolerance interval ,���; 	���-, hence the system failed to meet the requirements of relation [1]. 

pokrycia przedziału tolerancji 6I�I; 	9�I7. Prawie połowa 

pola pod krzywą Gaussa zawiera się w odległości od 

centrum o ok. 3 ≅ 3 ∙ 4. Stąd średnia dla dwóch wzorców 

będzie zobrazowana przez złożenie połówek krzywych 

rozkładu odpowiednio po jednej od każdego wzorca. Tak 

otrzymany średni przedział precyzji metody pomiarowej 

stanowił miarkę do przemierzenia zakresu tolerancji.  

Z przeprowadzonych na rys. 5 wyliczeń wynika, 

że ponad ośmiokrotnie pokryto przedział tolerancji. 

Zgodnie z zależnością [1] system nie spełnia jednak 

przyjętych wymogów jakościowych ��� dla założonego 

zakresu zmienności measuranada.  

Zależność [1] obrazuje znaną zasadę 

mnemotechniczna stanowiącą, że dokładność pomiarowa 

powinna być przynajmniej o rząd wielkości większa niż 

wymagany przewidywany zakres zmienności 

measuranda, dla którego należy wykonywać pomiary. 

Stąd wartość stosunku osiąganej precyzji pomiarowej do 

zakresu tolerancji PTR z zależności [1] powinna być 

mniejsza od ��� ) 0,1.

Ocena systemu pomiarowego oparta na wzorcu 

Powszechnie w metrologii stosuje się 

oszacowanie błędu bezwzględnego ∆ wyniku pomiaru 

w postaci średniej arytmetycznej �̅ będącej 

estymatorem52 wartości prawdziwej � z wykonanych  ? pomiarów: ∆� 3 ∙ �

√

� 3 ∙ 8	 ⟹	 ∆

�
� 3 , gdzie 4 jest 

odchyleniem standardowym obliczonym na podstawie 

wyników otrzymanych w cyklu pomiarowym zaś 8 jest 

błędem standardowym. Dobór wartości 3 dla pomiarów 

technicznych zobrazowano wcześniej na rys. 2. 

Ogólnie, odchylenia ∆� �̅ � � średniej �̅ z � replikacji pomiarów � ← �� od wartości prawdziwej � powinny mieć rozkład normalny, gdyż powinny 

reprezentować jedynie błąd przypadkowy. Na podstawie 

tego rozkładu dobierany jest współczynnik rozszerzenia 3. Jednak często do dyspozycji są jedynie wyniki z małej 

próby ? ) 30, wtedy przyjmuje się wartość 

współczynnika rozszerzenia 3 dobieranego na podstawie 

is found within the distance from the centre of ca. 3 ≅ 3 ∙ 4. Therefore, the mean for the two standards will 

be depicted by combination of the halves of distribution 

curves, one for each standard respectively. The thus 

obtained mean precision interval of a measuring method 

constituted the measure to determine the scope of 

tolerance. The calculations carried out on fig. 5 show that 

the tolerance interval was covered over eight times. In 

concord with relation [1] however, the system does not 

meet the adopted quality requirements ��� for the 

adopted measurand variability range.  

Relation [1] depicts the familiar principles of 

mnemnotechnics stipulating that the measuring precision 

should be at least by an order of magnitude larger than 

the anticipated measurand variability range for which the 

measurements need to be conducted. Hence, the value of 

the ratio of the reached measurement precision to 

tolerance PTR from relation [1] should be lower than ��� ) 0.1.

Measurement system assessment based on  

a standard 

√


Metrology commonly utilises estimation of an 

absolute error ∆ in the measurement result in the form of

an arithmetic mean �̅ constituting the estimator52 of the

true value � from the performed ? measurements: ∆� 3 ∙ � � 3 ∙ 8	⟹	∆
� 
� 3 , where 4 is a standard 

deviation calculated on the basis of the results obtained in 

the measuring cycle, whereas 8 is a standard error. The 

choice of values 3 for technical measurements is 

illustrated in fig. 2. 

Generally, deviations ∆� �̅ � � in the mean �̅
from � measurement replications � ← �� from true value � should have a normal distribution, as they should 

represents only random errors. Coverage factor 3 is 

selected on the basis of this distribution. However, often 

what is available are only results obtained for a small 

sample ? ) 30, and in such a case the value of the 

coverage factor 3 selected on the basis of N �Student
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rozkładu N �Studenta.

Dla liczności próbek ? O 30 przyjmuje się, że 

różnice pomiędzy rozkładem N �Studenta i rozkładem 

normalnym są do zaniedbania w znakomitej większości 

sytuacji problemowych i można przyjmować 

współczynnik 3 na podstawie rozkładu normalnego.

Dla pomiarów technicznych i rozkładu 

normalnego przyjmuje się najczęściej wartość 

współczynnika rozszerzenia 3 � 2.

Istnieje mnemotechniczna reguła stanowiąca, że 

rezultatu53 �̅ cyklu pomiarowego54 powinien być

przynajmniej o rząd wielkości lepszy od jego 

niepewności, wyrażonej za pomącą błędu bezwzględnego ∆: �
∆ 
≫ 10.

Przyjmując założenie, że pomiarem jest wartość 

ważonego błędu bezwzględnego ∆�  z pomiarów = wzorców 

obliczona jako średnia ∆�� ∆



 z wartości bezwzględnych 

różnic ∆�� |�̅� � �̂�| średnich �̅� z � replikacji pomiarów � ← �� dla wszystkich modyfikacji systemu pomiarowego ?, to analogicznie jak wyżej, błędem bezwzględnym tej 

wartości 	∆� będzie iloczyn 3 ∙ 8, gdzie 8 jest niepewnością 

standardową 8 � �

√

∙ 4.

Ponieważ wspomniano wcześniej, że rozsądną 

minimalną wartością współczynnika rozszerzenia 3 jest 3 � 2, to wracając do reguły mówiącej 

o tym, że wartość mierzona powinna być o rząd wielkości 

większa od błędu bezwzględnego tej wartości, można 

zapisać: ∀����	⟹	���				 ∆��∙� ≫ 10	 ⟹	 ∆�
�
≫ 5.

Na tej podstawie oszacowano wartość 

wskaźnika oceny wiarogodności systemu pomiarowego 

dla metody wykorzystującej etalony, jako parametr 

będący stosunkiem średniego błędu bezwzględnego ∆�  do 

estymowanej średniej wartości jego odchylenia 

standardowego 4̅: ∆
�

��
 [6].

distribution. For sample multiplicity ? O 30 it is assumed

that differences between the N �Student and normal 

distribution may be omitted in the majority of problem 

situations with factor 3 adopted on the basis of normal 

distribution. In technical measurements and with normal 

distribution the most commonly adopted value of the 

coverage factor of 3 � 2.

There is the mnemnotechnic principle stipulating 
that the result53 �̅ of a measurement cycle54 should be at
least by an order of magnitude larger than its uncertainty 
expressed with the use of absolute error ∆: �

∆
≫ 10.

By the assumption that a measurement is a value 

of weighted absolute error ∆�  from measurements = standards calculated as mean ∆�� ∆



 from the values of 

absolute differences ∆�� |�̅� � �̂�| in the mean �̅� of � measurement replications � ← �� for all modifications 

in the measurement system ?, then analogously to the 

above representation, the absolute error for this value 	∆� 

will be the product 3 ∙ 8, where 8 is standard uncertainty 8 � �

√

∙ 4.

Since it was previously mentioned that the 

reasonable minimum value of the coverage factor 3 is 3 � 2, then going back to the principle stating that the 

measured value should be by an order of magnitude 

greater than the absolute error for this value, we may 

write down the following: ∀����	⟹	���	 ∆�

�∙�
≫ 10	 ⟹	 ∆�

�
≫5. This allows to estimate the value of measurement 

system reliability assessment index for the method based 

on the use of etalons, as a parameter constituting the ratio 

of mean absolute error ∆�  to the estimated mean value of 

its standard deviation 4̅: ∆
�

��
 [6].

Rys. 6. Odchylenia |�̅� 	 �̂�| dla � � 2 wzorców wartości poprawnych �̂� oraz rozkład ich wartości średniej �

�
∙ ∑ |�̅� 	 �̂�|.�

Fig. 6. Deviations |�̅� 	 �̂�| for � � 2 standards of correct values �̂� and the distribution of their mean value �

�
∙ ∑ |�̅� 	 �̂�|� .

∆ 

!
≫ 5			 S			∆�� ∑ |̅�
���|�

�
; 8 � �

√�
∙ 4 � �

√�
∙ 5∑ �̅�� 
�����

�
�
(2) 

gdzie: ∆0 	średnie odchylenie od wartości poprawnych �̂� dla � wzorców; 
1 	 niepewność standardowa obliczona dla wszystkich wzorców �. 

Ze swej natury reguła [2] stanowi analizę 

wariancji wykonaną w taki sam sposób jak wykonuje się 

oszacowanie niepewności pomiarowej, gdzie wynikami 

pomiarów są wartości bezwzględne odchylenia |��,� � �̂�|
wyników pomiaru ��,� od wartości poprawnej

∆

%

!
≫ 5			 S			∆�� ∑ |̅�
���|�

�
; 8 � �

√�
∙ 4 � �

√�
∙ 5∑ �̅�� 
�����

�
�
(2) 

where: ∆0 	standard deviation from correct values �̂� for � standards; 1 	 
standard uncertainty calculated for all standards �. 

In its nature, principle [2] constitutes a variance 

analysis carried out in the same manner as estimation of 

measurement uncertainty, where the measurement 

results are absolute values of the deviation |��,� � �̂�| of
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measuranda �̂�.

Uśrednienie odchyleń jest w tym przypadku 

uzasadnione, gdyż zmienne kumulują w sobie jedynie 

dopuszczalne różnice w modyfikacji systemu 

pomiarowego, które mogą być zaniedbywane z punktu 

widzenia wymagań jakościowych ��� dla procesu 

pomiarowego � rys. 6.

Taki dobór zmiennych powinien  

w większości przypadków zapewniać ich rozkład 

normalny. Jeśli podczas obligatoryjnego sprawdzenia 

rozkładu odchyleń |��,� � �̂�| okaże się, że jest on 

zaburzony to należy podejrzewać występowanie 

nadmiernych błędów systematycznych55.  

Powodowane przez obecność błędów 

systematycznych deterministyczne zaburzenie należy 

wprzódy zidentyfikować i zminimalizować, nim przystąpi 

się powtórnie do analizy wiarogodności procesu 

pomiarowego.  

Poszukiwanie źródeł błędów systematycznych 

jest możliwe jedynie, jeśli dysponuje się etalonami 

odtwarzającymi wartości poprawne �̂� dla mierzonych

wielkości. 

WNIOSKI 

Zależność [1] stanowi przesłankę mówiącą  

o zdolności procesu pomiarowego do pokrycia zakresu 

spodziewanych zmian measuranda, zaś nierówność [2] 

stanowi przesłankę określającą spełnienie wymagań 

jakościowych dla każdego pojedynczego pomiaru. Dla 

systemu pomiarowego spełniającego wymagania 

jakościowe ��� warunki [1] i [2] powinny być spełnione 

równocześnie. 

Wypełnienie jedynie warunku [1] wyrażanego 

przez stosunek precyzji do tolerancji ���, który może 

leżeć poniżej wartości ��� ) 0,1 i tym samym wypełnić 

wymagania jakościowe ��� dotyczące możliwości 

rozróżniania mierzonej cechy jest niewystarczające. 

Równocześnie ze spełnieniem warunku [1] wartość 

stosunku [2] średniego błędu bezwzględnego ∆�  do jego 

niepewności standardowej 8 może leżeć poniżej wartości 
∆� ) 5 i system nie będzie zapewniał wymaganej precyzji
�

z aprobowaną wiarogodnością. Podobnie wypełnienie 

warunku [2] spowoduje, że precyzja pomiaru będzie 

zapewniona, lecz jednocześnie proces pomiarowy może 

nie zapewniać pokrycia wymaganego przedziału pokrycia 

i tym samym nie wypełnić warunku 56[1].
Informacji na temat wiarogodności systemu 

pomiarowego można oczekiwać od producenta, 

wnioskując o jego deklarację w tym zakresie. Często 

deklarowane przez producenta wartości mogą być 

poprawione poprzez zastosowanie odpowiednich 

procedur postępowania ���, gdyż zazwyczaj producent 

w swej deklaracji podaje wartości uzyskane przeciętnie  

i wybrane metodą najgorszych okoliczności.  

Dla wyznaczenia rzeczywistych wartości 

metrologicznych systemu pomiarowego należy już 

przeprowadzić badania metrologiczne. Są one kosztowne, 

nie tylko ze względu na ponoszone wydatki na ich 

przeprowadzenie, lecz w większości wypadków 

wymagają także poniesienia kosztów inwestycyjnych 

zakupu systemu pomiarowego.  

Firmy rzadko zgadzają się na wypożyczenie 

systemów pomiarowych celem przeprowadzenia badań 

metrologicznych. Z tego powodu ten etap prac jest często 

pomijany doprowadzając do kosztownego rozczarowania  

measurement results ��,� from the correct value of the 

measurand �̂� .

Averaging of deviations is justified in this case, 

as the variables accumulate only the allowable differences 

in the modifications of the measurement which may be 

neglected from the point of view of quality requirements ��� for the measurement process � fig. 6. Such choice of 

variables should in the majority of cases ensure their 

normal distribution. If in the course of an obligatory 

check-up of deviation distribution |��,� � �̂�| it proves to 

be disturbed, we will be bound to suspect presence of an 

excessive number of systematic errors55.  

The deterministic disturbance caused by 

presence of systematic errors should be first identified 

and minimised before carrying out another analysis on 

the reliability of a measurement system. Seeking the 

sources of systematic errors is only possible with etalons 

reproducing correct values �̂� for the measurands.

CONCLUSIONS 

Relation [1] suggests the capacity of  

a measurement process to cover the scope of the expected 

measurand variations, whereas inequality [2] implies 

fulfilment of quality requirements of each measurement. 

For a measurement system which meets the quality 

requirements ���, conditions [1] and [2] should be 

fulfilled simultaneously. 

Fulfilment of only one condition [1]expressed 

through precision to tolerance ratio ���, which may fall

below the value ��� ) 0.1 and thus meet the quality

requirements ��� concerned with the possibility of 

distinguishing of the measured value is insufficient.  

∆�
∆�

Along with the fulfilment of condition [1], the 

value of ratio [2] of mean absolute error  to its standard 

uncertainty 8 may fall below the value 
� 
) 5 and the 

system will not guarantee the required precision with 

approved reliability. Similarly, meeting of condition 

[2]will ensure measurement precision, however at the 

same the measurement process may not ensure coverage 

of the required interval and thus fail to fulfil condition56 

[1].
Information concerning reliability of  

a measurement system should be provided by 

manufacturer after filing a request for proper declaration. 

Often, values declared by the manufacturer may be 

improved by applying proper operational procedures ���, as usually manufacturers provide in their 

declarations average values selected according to the 

worst case analysis method. In the determination of true 

metrological values of a measurement system it is 

necessary to carry out metrological tests.  

These tend to be costly, not only in terms of 

expenditures related to carrying them out, but in majority 

of cases also require covering investment costs by 

purchasing a measurement system. Companies rarely 

agree to lend measurement systems for the purpose of 

conducting metrological tests. For this reason, this stage 

of works is often omitted, thus resulting in an expensive 

disappointment during the operation of a measurement 

system. 

The proposed indicators [1]-[2] relating to the 

fulfilment of quality requirements ��� of a measurement

system are useful, albeit their application is rather 

conceptually complicated. A natural, self-explanatory 

method in the assessment of measurement systems  
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podczas eksploatacji systemu pomiarowego. 

Zaproponowane do wykorzystania wskaźniki 

[1]-[2] wypełnienia wymagań jakościowych ��� dla 

systemu pomiarowego są użyteczne, choć ich stosowanie 

jest pojęciowo zagmatwane. Naturalną, samo tłumaczącą 

się metodą oceny systemów pomiarowych jest 

wyznaczenie przedziałów ufności dla szacowanych 

metodami analizy wariancji frakcji obserwowanego 

rozproszenia [4].  

Jednak taki sposób podejścia jest rzadko 

stosowany w analizie systemów pomiarowych, jak 

i podczas wnioskowania statystycznego [11]. 

Prawdopodobnie jest to spowodowane koniecznością 

świadomego przyjmowania poziomu mocy wnioskowania 

pociągającej za sobą świadomość stosunkowo dużych, 

niemożliwych do zaaprobowania wartości błędów 

drugiego rodzaju dla małych próbek.  

Jeśli badania metrologiczne ujawnią 

nieaprobowaną wartość błędów drugiego rodzaju, to 

badania powinny być powtórzone dla większej populacji, 

podrażając znacznie koszty badań, narażając badaczy na 

niezadowolenie własne, sponsorów, kierownictwa itd. 

Często, z niewiedzy lub dla świętego spokoju, są one 

pomijane lub utajniane przez badaczy. Przy 

projektowaniu systemów zachowania życia takie cyniczne 

zaniechania lub brak dostatecznej wiedzy mogą okazać 

się dramatyczne w skutkach. 

Publikacja zawiera efekty przeprowa-

dzonych badań w Akademii Marynarki Wojennej 

w Gdyni, finansowanych ze środków na naukę 

w latach 2013 − 2015 w ramach projektu 

rozwojowego pt. "Projektowanie dekompresji dla 

nurkowań MCM" o numerze umowy DOBR/0047/R/ 

ID1/2012/03. 

consists in the establishment of confidence 

intervals for the fractions of observed divergence[4] 

estimated with variance analysis. Nonetheless, this 

approach is rarely used in the analysis of measurement 

systems or statistical inference [11].  

This is probably due to the necessity to 

consciously adopt the level of the power of inference 

involving the awareness of relatively large, impossible to 

accept values of errors of the second type for small 

samples. Should metrological tests indicate an improvable 

value of errors of the second type, they need to be 

repeated for a greater population, thus significantly 

increasing the costs and exposing researchers to their 

own dissatisfaction, as well as that of sponsors, 

management, etc.  

Often, due to lack of knowledge or for the sake of 

peace they are altogether omitted or undisclosed by 

researchers. In designing life support system such cynical 

omissions or lack of sufficient knowledge may have very 

dramatic repercussions. 

The publication presents effects of the 

research carried out by the Naval Academy of Gdynia, 

financed from the educational fund for the period of 

2013−2015 within the developmental project entitled 

"Designing decompression in MCM dives", contract 

no. DOBR/0047/R/ID1/2012/03. 
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1 we wcześniejszym artykule pokazano praktyczny sposób zastosowania analizy �&� do oceny nowo wdrażanych analizatorów, tutaj 

zostanie przedstawiony ogólny wstęp teoretyczny, 
1 previous article presented a practical application of �&� analysis in the evaluation of newly implemented analysers, whereas here I offer a 

general theoretical introduction, 

2 gage repeatability and reproducibility, 
2 gage repeatability and reproducibility, 

3 czyli przypadkowy; określenia tego używa do odróżnienia od określenia statystyczny, które ma także znaczenie spoza statystyki 

matematycznej, 
3 i.e. random; this term is used for the purpose of differentiation from the term 'statistical' which is also used outside the mathematical 

statistics, 

4 critical to quality, 
4 critical to quality, 

5 błędy systematyczne są zminimalizowane do akceptowanego poziomu poprzez wprowadzenie poprawek lub zastosowanie specjalnych 

metod pomiarowych, 
5 systematic errors are minimised to the accepted level by introducing alterations or using special measurement methods, 

6 jeśli w danej sytuacji problemowej akceptowalne jest przyjęcie dokładności na ustalonym poziomie z punktu widzenia celowości 

podejmowanego działania, 
6 if in a given problem situation it is acceptable to assume accuracy at a determined level from the point of view of purposefulness of 

undertaken action, 

7 akceptowalne w danych warunkach, 
7 acceptable in particular conditions, 

8 wartość poprawna jest estymatorem wartości prawdziwej, 
8 correct value is an estimator of true value, 

9 jako system pomiarowy uważany jest coraz częściej taki zestaw, który w prosty sposób dostarcza łatwo interpretowalne wyniki, przy czym 

nie wymaga skomplikowanej obsługi przez kwalifikowanych operatorów. Dawniej, jako przyrząd pomiarowy uważano wyposażenie 

dedykowane specjalnym typom pomiarów. Obecnie pojęcia te, ze względu na znaczny postęp metod i elektronizację pomiarów trudno 

spotkać urządzenie pomiarowe, które nie stanowiłoby skomplikowanego systemu elektro− mechanicznego, 
9 current understanding of a measurement system points to a set providing in a simple way easily interpretable results, without complicated 

operating procedures requiring presence of highly qualified operators. In the past, a measuring instrument was equipment dedicated to 

special types of measurements. At present, due to substantial progress in the available methods and electronisation of measurements it is 

difficult to encounter a measuring device that would not constitute a complicated electro-mechanical system, 

10 przyrząd pomiarowy to urządzenie przeznaczone do wykonywania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub z wieloma 

urządzeniami dodatkowymi [12], 
10 measuring instrument is a device designed to perform independent measurements or in combination with one or many auxiliary devices 

[12], 

11 Standard Operating Procedure − SOP, 
11 Standard Operating Procedure − SOP, 

12 osiągnięcia metrologii są nadal koniecznym elementem wiedzy analityka systemów pomiarowych – dość często nieuwzględnianie tego 

prostego faktu prowadzić może do poważnych problemów , 
12 the achievements of metrology are still an indispensable element in the knowledge of an analyst of measurement systems – quite often 

negligence of this fact may lead to serious problems, 

13 wzorzec jednostki miary (etalon) to przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania, 

zrealizowania, zachowania lub odtwarzania jednostki miary albo jednej z wielu wartości pewnej wielkości i służący jako odniesienie (12), 
13 a standard unit of measurement (etalon) is a measuring instrument, reference material or measurement system designed to define, realise, 

preserve or reproduce units of measurement or one of many values of a certain quantity and acting as a reference[12], 

14 wzorcowanie (kalibracja) to zbiór operacji ustalonych, w określonych warunkach, relację między wartościami wielkości mierzonej 

wskazanymi przez przyrząd pomiarowy lub układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub materiał 

odniesienia a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce jednostki miary [12], 
14 calibration is a set of defined operations carried out in defined conditions, relationship between the values of a measured quantity 

indicated by a measuring instrument or measurement system or values represented by standard measurement or reference material and 

proper values of the quantity realised by standard units of measurement [12], 

15 przez zdolność procesu pomiarowego należy rozumieć stopień spełnienia przez wymogów jakościowych ���, 
15 the capacity of a measurement process should be understood as the level of meeting quality requirements ���, 
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16 przykładowo: 
badanie typu będące zespołem czynności mających na celu wykazanie czy przyrząd pomiarowy danego typu spełnia wymagania stanowiące 
podstawę do zatwierdzenia typu według ustawy o miarach. 
Legalizacja będąca zespołem czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd 
pomiarowy spełnia wymagania według ustawy o miarach. 
Uwierzytelnianie będące wynikiem wzorcowania, które może być poświadczone dokumentem nazywanym niekiedy świadectwem 
wzorcowania lub protokółem wzorcowania, 
16 for instance: 
Type test constituting a set of activities aimed at determining whether a measuring instrument of a certain type meets the requirements for 
approval in accordance with the act on measurement units. 
Legalisation comprises a number of activities including check-up, confirmation and certification with a proof of legalisation that a measuring 
instrument meets the requirements stipulated in the act on measurement units. Authentication resulting from calibration which may be 
confirmed with a document known as a calibration certificate or protocol, 

17 uniwersalne systemy pomiarowe wymagają adjustacji i wzorcowania na warunki wykonywanych pomiarów, gdyż zależnie od doboru 
parametrów pracy mogą być wykorzystane do różnych pomiarów, np. chromatograf gazowy zależnie od doboru kolumny, parametrów jej 
pracy, rodzaju detektora i SOP może służyć do pomiarów jakościowych lub ilościowych różnych ciekłych i gazowych mieszanin, 
17 universal measurement systems require adjustment and calibration to the conditions of measurement performance, as depending on the 
choice of working parameters they may be utilised for different types of measurements, e.g. a gas chromatograph, depending on column 
selection, its working parameters, detector type and SOP may be used in qualitative or quantitative measurements of various liquid and 
gaseous mixes, 

18 niekiedy należy dążyć do precyzyjnego oszacowania aktualnej wiarogodności pomiarów, np. w technice bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, 
warunków pracy, metrologii prawnej itp., 
18 sometimes it is necessary to aim at precise estimation of the current reliability of measurements, e.g. in security technique, health 
protection, working conditions, legal metrology, etc., 

19 czasami zastosowanie jej uniemożliwiają nie tyle przyczyny techniczne, lecz brak uzasadnienia ekonomicznego, 
19 sometimes its use is impossible not to due technical reasons but rather due to absence of an economic justification, 

20 czasami trudno zastosować wzorcowanie na działającej linii produkcyjnej, gdyż może to wymagać zatrzymania procesu produkcyjnego, 
wyłączenia z ruchu czy przełączenia na równoległy przyrząd, który nierzadko jest elementem systemu automatyki – oczywiście prawidłowo 
zaprojektowane systemy pomiarowe muszą posiadać możliwość wzorcowania, lecz może być ona nieuzasadniona lub kłopotliwa w danym 
momencie, 
20 sometimes it is difficult to apply calibration on an operating production line as it may require interrupting a production process, shutting 
off or performing a switch-over to a parallel instrument, which quite often is an element of an automation system – of course properly 
designed measurement systems need to allow calibration, however it may be unjustified or problematic at a given time, 

21 przykładowo na podstawie atestu uznanej firmy, 
21 for instance, on the basis of a certificate issued by a recognised company, 

22 najlepszą, dostępną powszechnie na rynku, 
22 the best, commonly available in the market, 

23 sprawdzanie, 
23 checking, 

24 błędy systematyczne zostały tak skompensowane, że są minimum o rząd wielkości mniejsze od błędów przypadkowych, błędy grube są 
przedmiotem analizy statystycznej dla punktów odstających, 
24 systematic errors have been compensated to such a degree that they are an order of magnitude smaller than random errors, gross errors 
are subject of statistical analysis of outlying points, 

25 zależność odpowiedzi system pomiarowego � w funkcji wartości mierzonej, np. wzorca �: � = �(�), 
25 relation of the response of a measurement system � in the function of the measurand, e.g. the standard �: � = ����, 

26 stabilność odpowiedzi � system pomiarowego w funkcji czasu �: � = �(�), 
26 stability of the response � of a measurement system in the function of time �: � = ����, 

27 przykładowo, może istnieć możliwość zastosowania dwóch typów oprogramowania obsługującego system pomiarowy, 
27 for instance, it may be possible to use two types of software to operate the measurement system, 

28 lecz w takim przypadku nie można oszacować wszystkich składowych błędu systematycznego metody pomiarowej, 
28 however in such a case it will be impossible to estimate all of the constituents of a systematic error in the measurement method, 

29 odtwarzalność to stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości mierzonej, wykonanych w zmiennych warunkach 
pomiarowych [12], 
29 reproducibility means the level of compliance of measurement results of the same measured value, performed in varying conditions [12], 

30 powtarzalność to stopień zgodności wyników kolejnych pomiarów tej samej wielkości mierzonej, wykonywanych w tych samych 
warunkach pomiarowych [12], 
30 repeatability means the level of compliance of measurement results of the same measured value, performed in the same conditions [12], 
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31 istotnym jest wybór wycinka czasu do przeprowadzenia takich oszacowań, gdyż ma on znaczący wpływ na estymowane wartości 

odtwarzalności i powtarzalności – im krótszy tym, z reguły, lepsze wartość szacowanych parametrów, 
31 the choice of the time segment for performing such estimates is crucial as it has a significant effect on the values of reproducibility and 

repeatability – a shorter time usually means better values of the evaluated parameters, 

32 zdolność pomiarową,

 measuring capacity,

33 Good Laboratory Practice, 
33

 Good Laboratory Practice 

34 powtarzanie pomiaru, 
34 repeating of measurement, 

35 często stosowane jest także określenie zdolności procesu pomiarowego, które dotyczy już stwierdzenia wypełnienia wymagań 

jakościowych ��� dla procesu pomiarowego do konkretnych zastosowań, zaś oszacowanie wiarogodności leży u podstaw formalnego 

stwierdzenia tej zdolności, 
35 also frequently applied is determination of the capability of a measurement process which is concerned with the confirmation of fulfilment 

of quality requirements CTQ of a measurement process for particular applications, whereas reliability assessment underpins the formal 

confirmation of such capacity, 

36 reliability and reproducibility, 
36 reliability and reproducibility, 

37 tradycyjnie naucza się prawidłowo, że błędy systematyczne powinny być minimalizowane do akceptowalnego poziomu nad interpretując 

poprzez stwierdzenie o możliwości ich całkowitej eliminacji, lecz w wielu przypadkach jest to niemożliwe (1; 7), 
37 traditionally, and correctly, it is taught that systematic errors should be minimised to an acceptable level, thus perhaps implying the 

possibility of their complete elimination, whereas in fact in many cases it is impossible to achieve [1,7], 

38 błąd systematyczny stanowi wartość bezwzględną odchylenia zaś niepewność rozumiana jest tutaj, jako rozszerzenie tej wartości o jego 

granice dokładności wyznaczenia, 
38 systematic error constitutes the absolute value of deviation, whereas uncertainty is understood as an extension of this value with the 

boundaries of accuracy of its determination, 

39 czasami przyjmuje się większą wartość błędu systematycznego uwzględniającą także różne modyfikacje systemu pomiarowego, jak: różne 

wersje oprogramowania, metody adiustacji, eksploatacyjnego sprawdzenia itp., spotykane najczęściej w postaci deklaracji producenta 

dotyczącej maksymalnego błędu systematycznego dla przekazywanego użytkownikowi systemu pomiarowego, 
39 sometimes a greater value of a systematic error is adopted taking into account also different modification in the measurement system, such 

as: different software versions, adjustment methods, operational performance, etc., most commonly in the form of manufacturer's 

declaration regarding maximum systematic error for a given measurement system, 

40 oszacowanie stopnia spełnienia wymagań jakościowych CTQ przez system pomiarowy, 
40 estimation of the level of fulfilment of CTQ quality requirements by a measurement system, 

41 np. procesu produkcyjnego, 
41 natural fluctuations in the measurand, 

42 mierzona wielkość fizyczna, właściwość, stan itp., 
42 measured physical quantity, property, state, etc., 

43 przy wykorzystaniu wzorców wartości poprawnej, 
43 with the use of a standard correct value, 

44 nie ma pełnej zgodności z cytowanym źródłem, 
44 lack of complete compliance with the quoted source, 

45 nazywany także PTR – precision to tolerance ratio, 
45 e.g. a production process, 

46 naturalnej fluktuacji wielkości mierzonej, 
46 being a realisation of random variable � ← �� , 

47	 ��– Upper Specification Limit; �– Lower Specification Limit, 
47 ��– Upper Specification Limit; �– Lower Specification Limit, 

48 ustawieniach, 
48 settings, 

49 nazywany także PTR – precision to tolerance ratio, 
49 also called PTR – precision to tolerance ratio, 

50 będących realizacją zmiennej losowej � ← ��, 
50 being a realisation of random variable � ← �� , 

32
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51 losowy rozdział kolejności realizacji różnych kombinacji próbek i ustawień systemu pomiarowego, 
51 random order of realisation of various sample combinations and measurement system settings, 

52 dla przyrządu przenośnego, 
52 for a mobile device, 

53 funkcja służącą do szacowania wartości parametru rozkładu, 
53 function used to estimate parameter distribution value, 

54 najczęściej podawany w postaci średniej arytmetycznej �̅, 
54 usually provided in the form of arithmetic mean �̅, 

55 rozumianego jako wynik cyklu czynności badawczych prowadzących do oszacowania ostatecznego wyniku w postaci konkluzji z badań, 
55 understood as a result of a cycle of research activities leading to the estimation of the final result in the form of research conclusions, 

56 występowanie czynnika deterministycznego zaburzającego analizę, 
56 presence of a deterministic factor disturbing analysis, 

57 często zdarza się taka sytuacja, gdy zakres pomiarowy danego systemu pomiarowego nie pokrywa się z wymaganym, 
57 frequently the scope of a given measurement system fails to cover the required. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  
The authors conducted the preliminary clinical investigation on 16 multiple sclerosis (Sclerosis multiplex) patients of median disease duration 9.33 years 
and symptoms evaluated on Kurtzke’s scale. The patients underwent between 25 and 30 hyperbaric oxygen exposures at a pressure of 2 ata in intervals 
spread over a few days. The patients were qualified and classified to the treatment symptomatologically according to Fisher but the obtained results were 
evaluated according to the standardised Disability Status Scale by Kurtzke. During the investigations the authors carried out additional quantitative 
immunoglobulin and complement activity determination, lymphocyte T and B determinations as well as the usually applied clinical and laboratory 
investigations. Evident clinical improvement was observed in 14 patients, but in the case of one patient a deterioration was observed after 15 hyperbaric 
expositions (resulting in the hyperbaric oxygen treatment being stopped), whilst in another case no curative effect could be observed. By utilising the 50% 
haemolysis method, within the examined immunological parameters the authors observed an increase of complement fractions and its activity, white 
lymphocytes T and B examined qualitatively did not maintain the characteristic shift. The authors are still discussing the obtained results. 
Key words : hyperbaric oxygen, sclerosis multiplex, therapy. 

Autorzy przeprowadzili wstępne badania kliniczne na 16 pacjentach ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym (Sclerosis multiplex) o średnim okresie 
trwania choroby wynoszącym 9,33 lat i objawami ocenionymi na podstawie skali Kurtzkego. Pacjenci przebyli od 25 do 30 ekspozycji hiperbarycznych  
w ciśnieniu wynoszącym 2 ata realizowanych w odstępach kilkudniowych. Chorzy zostali zakwalifikowani do badań oraz sklasyfikowani na podstawie 
prezentowanych objawów w zgodzie z ustaleniami Fishera, zaś wyniki oceniono na podstawie znormalizostanej Skali Niewydolności Ruchowej 
opracowanej przez Kurtzkego. W toku prowadzonych badań autorzy wykonali dodatkowe oznaczenia immunoglobulin, aktywności dopełniacza, limfocytów 
T i B oraz standardowe badania kliniczne i laboratoryjne. 
Wyraźną poprawę stanu zdrowia zaobserwowano u 14 pacjentów, w przypadku jednego pacjenta po przebyciu 15 ekspozycji odnotowano pogorszenie 
stanu (przerwano leczenie hiperbarią tlenową), zaś w przypadku jednego pacjenta nie zauwaŜono Ŝadnego wpływu leczniczego wdroŜonej terapii.  
W zakresie badanych parametrów imunologicznych, autorzy zaobserwowali wzrost frakcji dopełniacza i jego aktywności przy uŜyciu metody 50% hemolizy, 
zaś badanie jakościowe białych limfocytów T i B nie wykazało charakterystycznych zmian. Autorzy kontunuują dyskusję nad uzyskanymi wynikami. 
Słowa kluczowe:  tlen hiperbaryczny, sclerosis multiplex, terapia. 

Авторы провели предварительные клинические исследования у 16 пациентов с диагнозом рассеянного склероза (склероз мультиплекс) со 
средней продолжительностью заболевания, по крайней 9,33 лет и симптомами, рассмотренными на основе шкалы Куртцке. Больные прошли от 
25 до 30 гипербарических экспозиций при давлении 2 атм, осуществляемых с интервалом в несколько дней. Пациенты были включены 
в исследование и классифицированы на основании представленных симптомов в соответствии с критериями Фишера, а результаты оценивались 
на основе шкалы оценки функциональных систем по Куртцке. В ходе исследования авторы провели дополнительную маркировку 
иммуноглобулинов, активации комплемента , Т- и В-лимфоцитов, а также стандартное клиническое и лабораторное исследование. 
Явное улучшение в состоянии здоровья наблюдалось у 14 пациентов, один пациент после прохождения 15 экспозиции сообщил ухудшение 
состояния (гипербарической лечение кислородом было прекращено), и в случае одного пациента не выявлено никакого  терапевтического 
эффекта реализуемой терапии. В диапазоне иммунологических параметров авторы наблюдали увеличение фракции комплемента и его 
деятельности с использованием метода 50% гемолиза, однако качественное исследование белых Т- и В-клеток не показало характерных 
изменений. Авторы продолжают обсуждение полученных результатов. 
Ключевые слова: гипербарический кислород, Рассеянный склероз, терапия. 
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WSTĘP 

Zapadalność na stwardnienie rozsiane (SM) 

wynosi w populacji europejskiej naszej strefy 

klimatycznej 60 na 100.000 osób +), przy czym wedle 

Pugliese i Missio (1977) choroba ta atakuje głównie 

młodych ludzi płci męskiej. Tym niemniej na podstawie 

badań epidemiologicznych Troilles i wsp. (1971) można 

by przyjąć, że częściej obserwuje się te przypadki  

w krajach środkowo-zachodnio-europejski wzdłuż 

Wybrzeża Atlantyckiego.  

Etiologia tej choroby nie jest znana, ale ostatnio 

przyjmuje się raczej etiologię wirusową (możliwe wirus 

odry czy inny paramyxo, t.zw. czynnik Carpa czy też inne 
czynniki wirusowe, a wśród nich i pewne wirusy RNA, 

które implikują wpływ na prowirus uzupełniający do 

wirusa DNA). Ten z kolei może długo przebywać  

w organizmie w stanie ukrytym pod kontrolą zwrotnej 

transkryptazy (Pugliese i Missio – 1977). Oczywiście  

i inne czynniki odgrywają tutaj rolę etiologiczną, jak m.in. 

i  czynniki genetyczne, zakaźne czy toksyczne oraz inne 

jeszcze bliżej nie znane (Gozzano - 1970). 

SM charakteryzuje się przewlekłym przebiegiem 

z remisjami występującymi samoistnie lub pod wpływem 

stosowania różnych metod leczniczych, ale  

w rzeczywistości aktualnie istnieje tylko leczenie 

objawowe tej choroby (Bauer – 1978, Rose i wsp. - 1968). 

Choroba ta prowadzi ostatecznie do kalectwa po 
kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. Aktualnie brak 

leczenia przyczynowego i skutecznych metod leczniczych. 

W ostatnich latach pojawiły się liczne prace na temat 

leczenia SM tlenem hiperbarycznym.  

Doniesiono o pozytywnych efektach leczniczych 

(Kurtzke – 1965, Neubauer – 1978, 1985, James – 1982, 

1983, Fisher i wsp. – 1983, Davis – 1984, Formai i wsp. – 

1980,) ale zarazem podkreśla się, że opisywane 

pozytywne wyniki leczenia nie są w pełni 

przekonywujące, a biorąc pod uwagę trudności 

stosowania tej metody nie jest ona przez ogół badaczy 

akceptowana (Brown – 1980, Perrins – 1984, Barnes  

i wsp. – 1985). W pracach krytycznie oceniających te 

badania (Bauer – 1978, Rose i wsp. – 1968) zarzuca się 
m.in. brak dostatecznej liczby przypadków w grupach 

kontrolnych leczonych placebo (Fisher i wsp. – 1983, 

Perrins – 1984), a także często brak grupy kontrolnej.   

Pomimo tych zastrzeżeń, wychodząc z założenia, 

że w przebiegu SM dochodzi m.in. do demielinizacji, przy 

czym układ immunologiczny odgrywa zapewne dużą rolę, 

a także opierając się na wcześniejszych badaniach 

eksperymentalnych i klinicznych wskazujących na 

immunosupresyjne działania hiperbarii tlenowej  

( Zannini i Ulewicz – 1986) przebadano na naszym 

materiale wpływ ekspozycji hiperbarii tlenowej na 

przebieg SM.  Dodatkowym czynnikiem skłaniającym do 

przeprowadzenia tych badań, rozpoczętych jeszcze  
w 1986 roku w Instytucie Medycyny Morskiej  

i Tropikalnej w Gdyni, było uzyskanie naukowego 

uzasadnienia leczniczego stosowania hiperbarii tlenowej 

w tych przypadkach, określenia tegoż wpływu w okresach 

zaostrzeń choroby oraz wartości leczniczej tej choroby.  

W latach 1986-1988 ogółem leczono w Klinice 

Chorób Zawodowych i Tropikalnych  Instytutu Medycyny 

Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 69 chorych  

z rozpoznaniem SM w różnym stadium choroby. Z tej 

grupy wybrano do wstępnej oceny klinicznej w tej pracy 

16 chorych. 

INTRODUCTION

Multiple sclerosis (MS) incidence among 

European populations within our climate zone reaches 60 

cases per 100.000 +), and according to Pugliese and 

Missio (1977) the condition affects mainly young males. 
Nonetheless, based on the epidemiological studies by 

Troilles and others (1971) it is possible to assume that 

more cases are observed in the central and western 

European countries along the coast of the Atlantic. Its 

etiology is not known, however recent findings point to 

viral etiology (possibly the measles virus or a different 

paramyxo, the so-called Carp factor or other viral factors, 

including some RNA viruses which implicate an impact on 

the complementary provirus to DNA virus).  

The virus may reside in an organism over a long 

period of time in a hidden state under the control of 

reverse transcriptase (Pugliese and Mission – 1977). Of 

course, other factors also play a role in the etiology of the 

disease, including genetic, infectious and toxic agents, and 

others still unrecognised (Gozzano – 1970). 

MS is characterised by its chronic character with 

remissions occurring independently or as an effect of 
various treatment methods, yet in truth, currently it is 

only possible to apply symptomatic treatment (Bauer – 

1978, Rose et al. – 1968). Ultimately, the condition leads 

to physical disability upon the lapse of several years or 
decades. At present, there is no existent causal therapy or 

effective treatment methods. In recent years numerous 

works have been conducted in relation to the application 

of hyperbaric oxygenation in treating MS.  

Positive results were reported (Kurtzke – 1965, 

Neubauer – 1978, 1985, James – 1982, 1983, Fisher et al. 

– 1983, Davis – 1984, Formai et al. – 1980), while at the 

same time it was emphasised that the described outcomes 

were not entirely convincing, and taking into account the 

difficulty in the adjustment of this method, it is not 

accepted by the majority of researchers (Brown – 1980, 

Perrins – 1984, Barnes et al. – 1985). Critical works on 

such studies (Bauer – 1978, Rose et al. – 1968) raise 

accusations concerned, among other things, with the 

insufficient number of cases in controlled placebo groups 

(Fisher et al. – 1983, Perrins – 1984), and frequently also 

the absence of a control group.   

Despite these reservations, following the 

assumption that the course of MS involves, for instance, 
the occurrence of demyelinisation, with the 

immunological system certainly playing an important 

role, as well as based on previous experimental and 

clinical studies indicating the immunosuppressive effects 

of hyperbaric oxygenation (Zannini and Ulewicz – 1986), 

it was decided to use our material to examine the effect of 

hyperbaric oxygenation on the course of MS.   

An additional element which encouraged the 
authors to carry out the research that was first 

commenced as early as 1986 at the Institute of Maritime 

and Tropical Medicine in Gdynia consisted in obtainment 

of medical justification for the application of hyperbaric 

oxygenation in such cases, determining its effect in the 

periods of aggravation and assessing the curative value of 

this condition. In the years 1986-1988, altogether 69 

patients with diagnosed MS at various stages of the 

disease were treated at the Clinic of Occupational and 

Tropical Diseases of the Institute of Maritime and 

Tropical Medicine of Gdynia. From this group 16 patients 

were selected for preliminary clinical evaluation. 
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MATERIAŁ I METODA

Przedmiotem badań i obserwacji było 16 

chorych na SM w wieku 18-60 lat (średnia 34,86). 

Chorych do leczenia hiperbarią tlenową z rozpoznaniem 

SM kwalifikował rejonowy specjalista neurolog, zaś ocenę 

rozpoznania, dokumentację naukową i okresowe badania 

specjalistyczne prowadził specjalista neurolog z Zakładu 
Medycyny Hiperbarycznej IMMiT. 

U tych chorych przeprowadzono badania 

ogólnolekarskie, laryngologiczne i laboratoryjne celem 

wykluczenia przeciwwskazań do stosowania tej metody 

leczniczej. Należy dodać, że nie kwalifikowano w naszej 

pracy chorych z SM do leczenia tą metodą ze znacznego 

stopnia uszkodzeniami aparatu ruchowego (przykurcze, 

duże zaniki mięśniowe, chorzy leżący od dłuższego czasu 

z tych powodów itp.). Dokumentację kliniczną 

prowadzono wedle wzoru Kliniki Mayo (USA), zaś ocenę 

wyników leczenia wedle Kurtzke’go na podstawie 

Disability Status Scale (Kurtzke – 1965, 1980). Chorzy 

leczeni hiperbarią tlenową nie otrzymywali żadnych 

leków o działaniu immunologicznym czy też działaniu na 
układ nerwowy i mięśniowy. 

W przebiegu realizacji tejże pracy u chorych, 

obok stale prowadzonej obserwacji klinicznej i zwykle 

stosowanych badań dodatkowych laboratoryjnych, 

wykonywano dodatkowe oznaczenia immunoglobulin 

IgG, IgM, IgA, IgD, oznaczenia aktywności dopełniacza 

metodą 50% hemolizy, jego frakcji C3 i C4, oznaczenia 

limfocytów T oraz B (testy ARFC, TRFC, EAC), oznaczenia 

leukocytozy, a także odsetka populacji limfocytów. 

Oznaczenia immunoglobulin wykonywano metodą 

immunodyfuzji radialnej (PARTIGEN Behring-Werke), 

oznaczenia dopełniacza, jego frakcji metodą 

immunodyfuzji radialnej (Firma MEGA), oznaczenia 
aktywności dopełniacza metodą 50% hemolizy 

zmodyfikowaną Tagliaferro, zaś testy ARFC, TRFC, EAC 

wedle Pawelskiego (1983). Wszystkie wymienione 

powyżej oznaczenia wykonano przed rozpoczęciem 

leczenia oraz po jego zakończeniu. 

Spośród 16 chorych zakwalifikowanych do 

leczenia hiperbarią tlenową, 13 stanowili chorzy 

z przewlekle postępującą postacią choroby z okresami 

remisji i zaostrzeń, często tylko o charakterze 

postępującym. U 3 chorych choroba miała charakter 

stacjonarny, gdzie po ostrym okresie wstępnym objawy 

się utrwaliły. Wszyscy chorzy poruszali się samodzielnie, 

przy czym w dwóch przypadkach przy użyciu laski lub 

szczudeł.  
Wstępną charakterystykę chorych zamieszczono 

w tabeli nr 1. 

MATERIAL AND METHOD

The object of the study and observation were 16 

MS patients aged between 18-60 years (average age of 

34.86). The patients with diagnosed MS were qualified for 

hyperbaric oxygenation treatment by the district 

neurologist, whereas the evaluation, documentation and 

periodic specialist examinations were conducted by  
a neurologist from the Hyperbaric Medicine Department 

of the Institute of Maritime and Tropical Medicine. 

The patients were subject to general medical 

examinations, as well as laryngological and laboratory 

tests in order to exclude any contraindications for 

treatment implementation. It should be noted that MS 

patients with significant impairment to the 

musculoskeletal system (contractures, significant muscle 

atrophies or patients who, due to these reasons were 

long-term bedridden) were not qualified for treatment. 

Clinical documentation was carried out according to  

a model from the Mayo Clinic (USA), whereas evaluation 

of the results was carried out according to Kurtzke's 

Disability Status Scale (Kurtzke – 1965, 1980). Patients 

subject to hyperbaric oxygenation were not administered 

any medicines with effect on the immunological, 

neurological or muscular system. 

During the conducted research, apart from 

continuous clinical observation and the commonly 

applied additional laboratory tests, additional 

determinations were performed for immunoglobulins 

IgG, IgM, IgA, IgD, complement activity following the 50% 
haemolysis method, and determinations of its C3 and C4 

fractions, determinations of lymphocytes T and B (ARFC, 

TRFC, EAC tests), leukocytosis, as well as lymphocyte 

population percentage. Immunoglobulin determination 

was carried out according to the radial immunodiffusion 

test (PARTIGEN Behring-Werke), the determination of the 

complement and its fractions being defined according to 

the radial immunodiffusion test (MEGA Company), 

complement activity being identified  via the 50% 

haemolysis method modified by Tagliaferro, whereas 

ARFC, TRFC and EAC tests were completed as per 

Pawelski (1983). All of the above determinations were 

performed before treatment commencement as well as 

upon its completion. 
Among the 16 patients qualified for hyperbaric 

oxygenation treatment, 13 were patients with  

a chronically progressing condition with periods of 

remissions and exacerbations, often only of progressive 

character. In 3 patients the condition was of a stationary 

character with symptoms becoming fixed after an acute 

initial phase. All of the subjects were able to move 

independently, whereas in two cases the patients used  

a cane or crutches.  

Initial characterisation of the patients is 

presented in table 1. 
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Tab. 1 

Wstępna charakterystyka chorych z SM leczonych hiperbarią tlenową. 

Initial characterisation of MS patients subject to hyperbaric oxygenation treatment. 

Number of patients 16 

Men 8 

Women 8 

Average age ӿ 

 SD± 

34.86 

5.84 

Average time of disease duration ӿ 
 SD± 

9.33 
6.64 

Average Disability Status Scale before ӿ 

  and after SD± treatment 

3.4 per 2.1 

1.1 per 1.3 

Chronically progressive disease 13 

Stationary disease 3 

Leczenie 16 chorych z SM, zakwalifikowanych 

do leczenia hiperbarią tlenową, prowadzono w komorze 

wysokich ciśnień, gdzie chory w pozycji leżącej oddychał 

czystym tlenem pod ciśnieniem 2 ata O2 przez maskę, 
gdzie wdech był poza komorę, zaś chory był sprężony  

w komorze powietrzem w tej samej wysokości ciśnienia. 

Ekspozycja hiperbarii tlenowej trwała 60 minut.  

W przebiegu leczenia w komorze hiperbarycznej 

znajdował się lekarz specjalista z zakresu medycyny 

podwodnej, zaś komorę z zewnątrz obsługiwało  

2 techników. Ogólnie w przebiegu leczenia stosowano 15-

30 ekspozycji codziennie (5tygodniowo). 

WYNIKI

Spośród 16 chorych na SM leczonych hiperbarią 

tlenową u 13 uzyskano poprawę, u jednego nie 

stwierdzono zmian w zakresie układu nerwowego po 

leczeniu, zaś u jednego nastąpiło pogorszenie, w związku 

z czym przerwano leczenie po 15 ekspozycjach 

hiperbarycznych. W tabeli nr. 2, podano wyniki leczenia 

hiperbarią tlenową po zastosowaniu 25-30 ekspozycji. 

The treatment of 16 MS patients qualified to 

undergo hyperbaric oxygenation was carried out in  

a hyperbaric chamber, with patients remaining in a lying 

down position, breathing with pure oxygen at the 
pressure of 2 ata O2 through a mask, with exhalation 

performed outside the chamber, with air being 

compressed in the chamber at the same pressure value. 

Hyperbaric exposure lasted 60 minutes. In the 

course of the treatment a physician specialised in 

underwater medicine was present in the hyperbaric 

chamber and two technicians operated the chamber from 

outside. Generally, the treatment consisted of 15-30 

exposures carried out 5 times a week. 

RESULTS

Among the 16 MS patients subject to hyperbaric 

oxygenation, 13 indicated improvement, one showed no 

changes within the nervous system following the 

treatment, whereas one indicated deterioration as  

a result of which the treatment was discontinued after 15 

hyperbaric exposures. Table 2. presents results of 

hyperbaric oxygenation after 25-30 exposures. 

Tab. 2 

Wyniki leczenia chorych z SM tlenem hiperbarycznym po 25-30 ekspozycjach leczniczych. 
Zespoły-objawy wg. Fishera i wsp. (1983). Poprawa na wszystkie przypadki z podanymi objawami-zespołami. 

Hyperbaric oxygenation treatment results in MS patients after 25-30 exposures. 
Syndromes-symptoms acc. to Fisher et al. (1983). Improvement per all cases with the specified symptoms-syndromes. 

Mobility 15/17 

Imbalance 9/10 

Fatigability 10/13 

Intention tremor remission 4/9 

Romberg symptom remission 3/5 

Nystagmus remission 2/3 

Control of urinary bladder sphincters 4/7 

Pyramidal symptoms 4/17 

Sensory system symptoms 3/8 

Symptoms from the organ of vision 0/2 
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Z powyższej tabeli wynika, że najlepsze wyniki 

leczenia uzyskano w zakresie sprawności ruchowej, 

zaburzenia równowagi oraz ustępowania męczliwości. 

Nie uzyskano poprawy w zakresie upośledzenia wzroku 

po przebyciu zapalenia nerwu wzrokowego.  

Oporne na leczenie okazały się objawy ze strony 

czucia, a także układu piramidowego. Chociaż uległa 

poprawie sprawność ruchowa,, to jednak ogólnie objawy 

uszkodzenia układu piramidowego ustępowały opornie. 

Nie obserwowano u większości chorych ustępowania 

objawów patologicznych jak Babińskiego i Rossolimo, 

zmniejszenia spastyczności, rzepkowstrząsu i stopotrząsu 

pod wpływem leczenia. Podobnie u stosunkowo małej 
ilości chorych notowano poprawę kontroli zwieraczy 

pęcherza moczowego, ustępowania drżenia zamiarowego, 

podczas gdy korzystniej na leczenie reagowały inne 

objawy móżdżkowe jak ataksja, dysdiadochia i zaburzenia 

równowagi w próbie Romberga. 

Analizując powyższy materiał należy dodać, że 

nasi chorzy leczeni hiperbarią tlenową reprezentowali 

lekki lub średni typ ciężkości choroby, zaś w badanym 

materiale przeważali chorzy umiarkowanie lub lekko 

niesprawni ( w skali DSS 3 lub 2 stopień). Po leczeniu 

hiperbarią tlenową w naszym materiale, jak wyżej 

zaznaczono, u 13 chorych stwierdzono poprawę, czego 

wyrazem był lekki lub minimalny stopień niesprawności. 

Przedstawiono to w tabeli nr. 3. 

The above table illustrates that the best 

treatment results were those related to mobility, 

imbalance and fatigability. Absence of improvement was 
noted with regard to vision impairment following optic 

neuritis. Symptoms related to the sensory system and 

pyramidal tracts were resistant to treatment.  

Despite the improvement in mobility, general 

symptoms of damage to pyramidal tracts were difficult to 

resolve. In the majority of patients there was an absence 

of remission in terms of pathological symptoms, such as 

Babiński and Rossolimo symptoms, reduction in 

spasticity and clonus as a result of treatment 

implementation. Similarly, via the Romberg test, 

a relatively small number of patients showed an 

improvement in controlling the sphincters of the urinary 

bladder, remission in intention tremor, while other 
cerebellum symptoms reacted more favourably to the 

treatment, such as ataxia, disdiachokinesia and 

imbalance. 

In the analysis of the above material it needs to 

be said that our patients subjected to hyperbaric 

oxygenation represented a mild or average level of 

severity of their condition, whereas in the reviewed 

material the majority of patients were those with 

moderate or low disability (level 3 or 2 acc. to DSS). 

Following the hyperbaric oxygenation treatment 

implemented by the authors, observable improvement 

was noted in 13 patients, as expressed by mild or minimal 

level of disability. This is illustrated in table 3. 

Tab. 3 

Wyniki leczenia 16 przypadków SM hiperbarią tlenową, ocenianie w skali Disability Status Scale wg.Kurtzke’go. 

Treatment results for 16 MS cases subjected to hyperbaric oxygenation, evaluated according to the disability status scale prepared by Kurtzke. 

Case no. Results Case no. Results 

1 2-1 9 3-2 

2 4-2 10 3-1 

3 3-2 11 6-6 

4 2-1 12 3-2 

5 3-2 13 3-2 

6 3-2 14 2-1 

7 6-6 15 4-2 

8 4-3 16 2-1 
Uwaga:  
cyfra po lewej stronie oznacza stan chorego przed leczeniem. 
cyfra po prawej stronie oznacza stan chorego po leczeniu. 

Note: 
figure to the left indicates the patient's condition before the treatment. 
figure to the right indicates the patient's condition after the treatment. 

Aktualnie nasi chorzy, po ich wypisaniu z Kliniki 

Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, 

znajdują się pod stałą obserwacją specjalistyczną  

i kontrolą stanu układu neurologicznego. 

Jak wspomniano powyżej, przeprowadzono 

badania immunologiczne trzykrotnie we wszystkich 

wypadkach. Należy dodać, że interpretując wyniki badań 
immunologicznych, przy ich ocenie przyjęto za nasze 

normy wartości immunoglobuliny IgG 639-1349 mg)dl, 

IgM 50-250 mg)dl, IgA 70-312 mg)dl, zaś IgD do 8 mg)dl, 

dla aktywności dopełniacza oznaczonej metodą 50% 

hemolizy 20-50 j)ml.  

Natomiast za normy limfocytów T oraz  

B przyjęto w testach ARFC 16-33%, TRFC 45-75%, zaś 

Currently, upon discharge from the Clinic of the Institute 

of Maritime and Tropical Medicine of Gdynia, our patients 

remain under the continuous specialist observation and 

supervision of the neurological department. 

As mentioned before, in all cases three repeated 

immunological tests were carried out. It should be added 

that their interpretation allowed the adoption of standard 
values for immunoglobulins IgG of 639-1349 mg/dl, IgM 

50-250 mg/dl, IgA 70-312 mg/dl, whereas for IgD this 

figure was up to 8 mg/dl while for complement activity, 

values determined via the 50% haemolysis method were  

found to be 20-50 u/ml. The standard values for 

lymphocytes T and B adopted for tests were: for ARFC 16-

33%, TRFC 45-75%, whereas for EAC 23-40%.  
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EAC 23-40%. 

W naszym materiale uwzględniając powyższe 

wartości stwierdzono u chorych z SM leczonych 

hiperbarią tlenową pewne przesunięcia w zakresie 
badanych wskaźników immunologicznych, co 

przedstawiono w tabeli nr 4. dla oznaczonych 

immunoglobulin oraz dopełniacza, zaś w tabeli nr 5. dla 

limfocytów T oraz B. 

With consideration of the above values, certain 

shifts in the examined immunological indicators were 

noted in MS patients’ subjected to hyperbaric 

oxygenation, these being illustrated in table 4 for the 
determined immunoglobulins and complement and in 

table 5 for lymphocytes T and B. 

Tab. 4 

Zachowanie się wartości immunoglobulin u chorych z SM, leczonych hiperbarią tlenową. 

The behaviour of immunoglobulin values in MS patients subjected to hyperbaric oxygenation. 

Material Number 

of cases 

Immunoglobulins Complement 

IgG 

↑	↓		nc 

IgM 

↑	↓		nc 

IgA 

↑		↓	nc 

IgD 

↑		↓	nc 

C3 

↑		↓	nc 

C4 

↑	↓		nc 

curr.compl. 

50%  haem. 

Blood 

serum - 

cases with 

MS 

16 -    12    - 1   11   - 5   7    - 2   4   6 8   3    1 4   6    2 5   -    7 

Uwaga: Spośród 16 badanych i obserwowanych przypadków w 4 zebrano nie pełne wyniki badań immunologicznych. Z tych względów w tabeli 
uwzględniono tylko 12 przypadków. 

Note: Among 16 studied and observed cases 4 presented incomplete results of immunological tests. For this reason, the table presents only 12 cases. 

Tab. 5 

Zachowanie się wartości limfocytów T oraz B u chorych z SM leczonych hiperbarią tlenową. 

The behaviour of lymphocyte T and B values in MS patients treated with hyperbaric oxygenation. 

Material Number of 

cases 

Lymphocytes T Lymphocytes B 

ARFC 

↑		↓			nc 

TRFC 

↑		↓			nc 

↑ EAC 

↓ 

nc 

Peripheral 

blood 

lymphocytes 

16 6   5    1 6   6    - 6 4 2 

Uwaga: Spośród 16 badanych i obserwowanych przypadków w 4 zebrano nie pełne wyniki w badanych testach limfocytów. Z tych względów w Tabeli 
uwzględniono tylko 12 przypadków. 

Note: Among 16 studied and observed cases 4 presented incomplete results of lymphocyte tests. For this reason, the Table presents only 12 cases. 

Z przytoczonych tabeli wynika, że u chorych 

z SM leczonych hiperbarią tlenową z pozytywnym 

wynikiem, w większości przypadków obserwuje się 

spadek immunoglobulin IgG oraz IgM, podczas gdy 
immunoglobuliny IgA oraz IgD nie wykazywały 

znamiennych przesunięć. W zakresie dopełniacza 

notowano w zasadzie wzrost frakcji C3.  

Natomiast wartości limfocytów T („aktywne”  

w teście ARFC oraz „całkowite” w teście TRFC) oraz 

limfocyty B ( w teście EAC) nie dawały 

charakterystycznych przesunięć.  

W 2 przypadkach chorych z SM (przypadek DS. 

oraz ChA) z negatywnym wynikiem leczenia  

w wykonanych testach immunologicznych nie 

obserwowano charakterystycznych dla hiperbarii 

tlenowej zmian w zakresie immunoglobulin oraz 

limfocytów T i B. 
Zbyt szczupły materiał badany nie pozwala na 

pełne wypowiedzenie się co do zachowania się wartości 

badanych testów immunologicznych w przypadkach SM 

leczonych hiperbarią tlenową, chociaż jednoznacznie 

notuje się pewne immunosupresyjne działanie tegoż 

czynnika w tych przypadkach (immunoglobuliny IgG oraz 

IgM). Wydaje się koniecznym kontynuowanie tych badań 

z uwzględnieniem rozszerzonego asortymentu badań 

immunologicznych. 

The above tables indicate that the majority of MS 

patients treated successfully with hyperbaric oxygenation 

showed an observable decrease in immunogloblins IgG 

and IgM, whereas immunoglobulins IgA and IgD did not 
present significant shifts. With regard to complement, an 

increase in C3 fraction was noted. The values of 

lympocytes T ("active" in ARFC tests and "total" in TRFC 

tests) and lymphocytes B (EEC tests), on the other hand, 

showed no characteristic shifts. In 2 MS cases (DS. and 

ChA) with negative treatment result, no changes 

characteristic of hyperbaric oxygenation were observed 

in relation to immunoglobulins and lymphocytes T and B. 

Due to the meagreness of the researched 

material we were unable to obtain full information on the 

behaviour of the values of immunological tests in MS 

patients treated with hyperbaric oxygenation, although 

certain immunosupressive activity of this factor in the 
said cases was noted (immunoglobulins IgG and IgM). It is 

therefore required to continue the research with 

consideration of an extended assortment of 

immunological tests. 

In conclusion, it needs to be emphasised that the 

above work should be treated as preliminary with plans 

to continue the tests over a longer observation period and 

with 2 control groups (including one subject to 

hyperbaric air) and larger groups of subjects. 
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W zakończeniu należy dodać, że powyższą pracę 

traktuje się jako doniesienie wstępne oraz planuje się 

kontynuowanie tych badań z uwzględnieniem dłuższego 

okresu obserwacji oraz 2 grup kontrolnych ( w tym jedna 
leczona hiperbarią powietrzną) i liczniejszych grup 

badanych. 
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+). W Polsce leczy się na tę chorobę około 48.000 ludzi. 

Stopień upośledzenia chorobowego z powodu SM  

Wedle Disability Status Scale Kurtzke’go 

0 - stan neurologiczny normalny. 

1 - objawy minimalne np. dodatni objaw Babińskiego 

2 - upośledzenie minimalne np. niewielki niedowład. 

3 - upośledzenie umiarkowane, chory chodzący np. 

monopareza, umiarkowana ataksja. 

4 - względnie ciężkie upośledzenia, chory jeszcze 

chodzący. 

5 – upośledzenia ciężkie, chory nie chodzi, najwyżej kilka 

kroków. 

6 – chory chodzi tylko przy pomocy szczudeł. 

7 – chory może poruszać się na wózku inwalidzkim 

samodzielnie. 
8 – chory na stałe przywiązany do łóżka, ale może używać 

rąk. 

9 - chory całkowicie unieruchomiony w łóżku. 

10 – zgon z powodu stwardnienia rozsianego. 

+). In Poland approximately 48000 people are treated for 

MS. 

Disability status due to SM 
Acc. to Kurtzke's Disability Status Scale 

0 – normal neurological exam.

1 – minimal signs, e.g. Babiński's symptom

2 – minimal disability, e.g. slight paresis

3 - moderate disability, ambulatory patient, 

e.g. monoparesis, moderate ataxia. 

4 – relatively severe impairments, still ambulatory

patient. 

5 – severe disability, patient does not walk more than a 

few steps. 

6 – patient walks only on crutches

7 – patient wheels self in wheelchair.

8 – patient restricted to bed, has effective use of arms.

9 – helpless bed patient.

10 – death due to MS. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS  
Cerebral stroke is one of the most important issues for modern medicine. Despite the fact that numerous activities have been undertaken for the purpose of 
raising awareness and significance of prevention, this condition still remains one of the main reasons behind disability. The objective of the work was to 
assess the effects of the type of therapy, age and period from the incident occurrence, on the progress of rehabilitation of imbalance and body stability 
observed in a group of researched patients, on the basis of results obtained according to the Berg Balance Scale, tandem balance test, Kwolek's loading 
symmetry index and Timed Up and Go test. The test group comprised of 55 post-stroke patients. The group consisted of 29 women (52.73%) and 26 men 
(47.27%). The average age of the subjects was 61.02 years (age range between 33-85 years). A number of the patients were subjected to rehabilitation 
with the use of classic kinesitherapy, whereas the remaining group underwent rehabilitation based on the proprioceptive neuromuscular facilitation method 
(PNF).  
Key words:  balance impairment, cebrebral stoke, psysiotherapeutic facilitation, functional test. 

Udar mózgu jest jednym z najwaŜniejszych problemów współczesnej medycyny. Pomimo podjętych wielu działań w celu zwiększenia świadomości, oraz 
znaczenia profilaktyki, choroba ta wciąŜ pozostaje jedną z głównych przyczyn powstawania niepełnosprawności.  Celem pracy była ocena wpływu rodzaju 
terapii, wieku oraz  okresu od zachorowania na postępy w rehabilitacji zaburzeń równowagi i stabilności ciała występujących w grupie badanych pacjentów 
w oparciu o wyniki uzyskane ze Skali Równowagi Berg’a (Berg Balance Scale), testu dwóch wag, wskaźnika symetryczności Kwolka oraz testu Timed Up 
and Go. Grupę badaną  stanowiło 55 pacjentów po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu. Wśród badanych było 29 kobiet (52,73%), oraz 26 
męŜczyzn (47,27%). Średnia wieku wszystkich badanych osób wynosiła 61,02 lat (przedział wieku 33-85 lat). Część pacjentów została poddana 
rehabilitacji przy pomocy klasycznej kinezyterapii, natomiast w drugiej grupie zastosowano rehabilitację opartą na metodzie proprioceptywnego torowania 
nerwowo – mięśniowego (PNF).  
Słowa kluczowe : zaburzenia równowagi, udar mózgu, usprawnianie fizjoterapeutyczne, testy czynnościowe.

The summary in Russian on end of the publication. 
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WSTĘP 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, udar 
mózgu jest chorobą charakteryzującą się zaburzeniami 
krążenia, w wyniku których dochodzi do nagłych 
ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności 
mózgu, mogących utrzymywać się ponad 24 godziny,  
a nawet doprowadzić do śmierci [1,2].  

W Europie zachorowalność na udar mózgu sięga 
miliona osób rocznie, z czego 1/3 umiera. Osoby, które 
przeżyją, w  większości przypadków do końca życia 
borykają się z następstwami choroby. Bardzo często, 
chorzy stają się uzależnieni czynnościowo od osób 
trzecich.  

W Polsce zapadalność wynosi 175/100tys./rok 
dla mężczyzn i 125/100 tys./rok dla kobiet. Umieralność 
z powodu udaru mózgu szacuje się na 104/100tys/rok 
dla mężczyzn, oraz 79/100tys./rok dla kobiet. 
Współczynnik inwalidztwa wynosi ok. 70%, natomiast  
w krajach wysoko rozwiniętych między 31-51 % [3]. 
Najbardziej znaną klasyfikacją udarów mózgu jest podział 
na udary niedokrwienne i krwotoczne. Udary krwotoczne 
powstają na skutek wynaczynienia krwi z uszkodzonego 
naczynia (krwotok podpajęczynówkowy lub 
śródmózgowy). 

Udary niedokrwienne są spowodowane 
zamknięciem naczynia przez zator lub zakrzep, co 
wpływa na niedostateczny przepływ krwi w rejonie 
zaopatrywanym przez niedrożne naczynie [4]. 

Niedokrwienny udar mózgu występuje pod 
czterema postaciami tj.: udar niedokrwienny 
przemijający, udar niedokrwienny odwracalny, udar 
postępujący oraz udar dokonany [5,6].  

Problemem osób z niedowładem połowiczym są 
zaburzenia związane z równowagą i stabilnością 
posturalną. Powodują one ograniczenie związane  
z samodzielnością, oraz w istotny sposób wpływają na 
pogorszenie się stanu zdrowia chorego [7,8].  

Niezwykle istotne dla chorych po przebytym 
udarze, jest podjęcie natychmiastowej rehabilitacji, która 
daje szanse na powrót do zdrowia i samodzielności. 
Usprawnianie powinno mieć charakter ciągły, 
kompleksowy i dostosowany do indywidualnych 
możliwości każdego pacjenta.  

Fizjoterapeuta ma do dyspozycji wiele form  
i metod usprawniania, między innymi: kinezyterapię  
klasyczną, oraz metodę proprioceptywnego torowania 
nerwowo – mięśniowego (PNF- Proprioceptive 
Neuromuscular Facilitation). Usprawnianie przy pomocy 
kinezyterapii klasycznej opiera się na leczeniu ruchem. 
Przy pomocy ćwiczeń biernych, czynno – biernych, leczy 
się przykurcze mięśniowe, zaniki mięśniowe, ograniczoną 
ruchomość w stawach, zapobiega się odleżynom  
i infekcjom [9].  

Metoda PNF jest to proprioceptywne nerwowo-
mięśniowe torowanie ruchu. Głównym zadaniem tej 
formy terapii jest odtworzenie i przywrócenie utraconej 
funkcji chorego, bazując na zjawisku plastyczności mózgu. 
Jest metodą aktywizującą mięśnie nieuszkodzone, 
zwiększającą kontrolę motoryczną, stabilność oraz 
mobilność.  

Badania wykonane w ostatnich latach, wskazują 
tą metodę jako jedną z wiodących jeśli chodzi  
o skuteczność w rehabilitacji pacjentów po udarze 
niedokrwiennym mózgu [7,8,10]. 

INTRODUCTION 

According to the World Health 
Organisation, cerebral stroke is a condition 
characterised by circulation disorders leading to 
abrupt focal or general disturbances in brain 
functions which may persist for periods exceeding 24 
hours or even result in death [1,2]. In Europe its 
incidence reaches 1 million people a year, of whom 
1/3 die.  

The majority of survivors struggle with the 
sequelae of the illness till the end of their lives. Very 
often, patients become dependent on others. In 
Poland, incidence amounts to 175/100 000/year in 
relation to men and 125/100 000/year to women. 
Mortality rate for cerebral stroke is estimated at 
104/100 000/ year for men and 79/100 000/year 
for women.  

Disability coefficient reaches ca. 70%, 
whereas in highly-developed countries between 31-
51% [3]. The most recognised classification of 
cerebral strokes involves its division into ischemic 
and haemorrhagic varieties. Haemorrhagic strokes 
occur as a result of blood extravasation from 
damaged vessels (subarachnoid or cerebral 
haemorrhage). Ischemic strokes are caused by 
closure of a vessel by an embolism or thrombus, 
which leads to insufficient blood flow in the region 
supplied by the occluded vessel [4]. 

Ischemic stroke takes four possible forms, 
namely: transient ischemic attack, reversible 
ischemic neurological deficit, progressive 
neurological deficit and complete ischemic stroke 
[5,6]. The problem of patients with hemiparesis 
involves disturbances in balance and postural 
stability. These conditions lead to limitation of self-
reliance and have a significant effect on the 
deterioration of a patient's health status [7,8]. What 
is of key importance to post-stroke patients is 
undergoing immediate rehabilitation, which offers 
them the chance to recover and restore self-
dependence. Rehabilitation should have a continuous 
and complex character and be adopted to the 
individual possibilities of each patient. 
Physiotherapists have numerous rehabilitation 
methods at their disposal, including: classic 
kinesitherapy and proprioceptive neuromuscular 
facilitation of movement (PNF). 

Facilitation with the use of classic 
kinesitherapyy is based on motion treatment. Passive 
and active-passive exercises help to treat muscular 
contractures, dystrophies, limited joint mobility, as 
well as prevent bedsores and infections [9]. PNF 
therapy is based on the phenomenon of 
neuroplasticity, its main task being the restoration of 
lost functions. PNF is a method of activating 
undamaged muscles, increasing motor control, 
stability and mobility. Studies carried out in recent 
years indicate this method to be one of the most 
effective methods in the rehabilitation of patients 
after ischemic stroke [7,8,10]. 
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MATERIAŁ I METODA 

Charakterystyka badanej grupy 

Badania przeprowadzono w okresie od maja 
2013 r. do kwietnia 2014 r. na terenie Szpitala 
Specjalistycznego SANUS w Stalowej Woli, oraz 
prywatnego gabinetu fizjoterapeutycznego. Grupę badaną  
stanowiło 55 pacjentów po przebytym niedokrwiennym 
udarze mózgu.  

Wśród badanych było 29 kobiet (52,73%) oraz 
26 mężczyzn (47,27%) (Rys. 1).  

MATERIAL AND METHOD 

Group profile 

The research was performed in the period 
between May 2013 and April 2014 in SANUS Specialist 
Hospital in Stalowa Wola as well as in a private 
physiotherapy office. The test group comprised 55 post-
stroke patients, 29 women (52.73%) and 26 men 
(47.27%) (Fig. 1). 

Rys. 1. Płeć w badanej grupie. 

Fig. 1. Sex distribution in the test group. 

Średnia wieku wszystkich badanych osób wynosiła 61,02 lat (przedział wieku 33-85 lat). W wieku poniżej 65 lat było 63,64% 
badanych, 36,36% badanych miało 65 lat i więcej. (Rys. 2). 

The average age of the subjects was 61.02 years (age range between 33-85 years).  Subjects aged under 65 years old 
constituted 63.64% of the group, whereas those aged 65 and more 36.66%. (Fig. 2). 

Rys. 2. Wiek badanych. 

Fig. 2. Age of subjects. 

Średni okres czasu od zachorowania wynosił 1, 32 roku (61,82%, n=34), pozostałe osoby (38,18%, n=21) zmagały się  
z chorobą powyżej jednego roku (Rys. 3). 

Average time from incident occurrence amounted to 1.32 years (61.82%, n=34), the rest of the patients (38.18%, n=21) 
struggling with the ailment for over a year (Fig. 3). 
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Ryc. 3. Okres od zachorowania w badanej grupie. 

Fig. 3. Period from incident occurrence. 

Pacjentów podzielono na dwie grupy. Pierwszą 
grupę pacjentów stanowili chorzy (54,55%, n=30),  
u których zastosowano klasyczną kinezyterapię, 
natomiast druga grupa pacjentów (45,45%, n=25) to 
chorzy poddani zindywidualizowanemu programowi 
usprawniania prowadzonemu w oparciu o metodę 
proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania 
(PNF) (Rys. 4). 

The subjects of the study were divided into two 
groups. The first group comprised patients (54.55%, 
n=30) undergoing classic kinesitherapy, whereas the 
second group consisted of patients (45.45%, n=25) 
subjected to individualised rehabilitation programmes 
conducted on the basis of proprioceptive neuromuscular 
facilitation (PNF) (Fig. 4). 

Rys. 4. Rodzaj rehabilitacji zastosowany w badanej grupie. 

Fig. 4. Rehabilitation type applied in the researched group. 

Metodologia badań własnych i zastosowane 
narzędzia badawcze 

W badaniach wzięli udział pacjenci 
uczęszczający na rehabilitację przysługującą im w ramach 
skierowania otrzymanego od lekarza specjalisty: 
neurologa, neurochirurga, ortopedy.  

Warunkami kwalifikującymi pacjentów do 
badań były: aktualny dobry stan zdrowia, okres 
rehabilitacji lub adaptacji funkcjonalnej, stabilny stan 
emocjonalny, poruszanie się, oraz funkcjonowanie 
codzienne przy niewielkiej pomocy drugiej osoby, 
utrzymanie przynajmniej przez chwile stabilnej pozycji 
stojącej.  

Rehabilitacja w obu badanych grupach trwała 
4 tygodnie, z częstotliwością 5 razy w tygodniu. Czas 
trwania ćwiczeń wynosił 1 godzinę dziennie. Za 
przeprowadzenie terapii, oraz późniejsze badanie 
pacjentów odpowiadała ta sama osoba.  

Pierwsza grupa licząca 30 osób, poddawana była 
rehabilitacji przy pomocy klasycznej kinezyterapii. 
Ćwiczenia podczas całego cyklu usprawniania 
prowadzone były przez jedną i tą samą osobę.  

W terapii wykorzystano ćwiczenia czynno-
bierne, oraz wspomagane strony zajętej i pozornie zajętej, 
ćwiczenia równoważne, oraz wprowadzano ćwiczenia na  

Methodology of own research and the applied 
research tools 

The participants of the research were patients 
frequenting rehabilitation programmes granted by 
referral from specialist doctors: neurologists, 
neurosurgeons, orthopaedists. The conditions qualifying 
patients to participate in the research included: good 
current health status, rehabilitation or functional 
adaptation period, stable emotional state, ability to move 
and function daily with minimum assistance from another 
person and the ability to maintain a stable standing 
position, at least momentarily.  

Rehabilitation in both researched groups lasted 
4 weeks, at the frequency of 5 sessions per week. The 
duration of exercises was 1 hour a day. One person was 
responsible for carrying out both the therapy and later an 
examination of the patients.  

The first group of 30 patients was subject to 
rehabilitation involving classic kinesitherapy. The therapy 
consisted of active-passive exercises as well as assisted 
exercises of the affected and seemingly affected side, 
balance exercises, and exercises with the use of gymnastic 
tools. As part of the exercises the patients were taught 
proper loading of the lower extremities for the purpose of 
consecutive reeducation of gait performed with the use of  
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przyrządach. Pacjenci w ramach ćwiczeń, uczeni byli 
prawidłowego obciążania kończyn dolnych w celu  
późniejszej reedukacji chodu, która odbywała się przy 
poręczach.  

Druga grupa pacjentów składających się z 25 
osób poddana została rehabilitacji opartej na filozofii 
metody PNF. Rozpoczęcie terapii wiązało się z ustaleniem 
indywidualnych potrzeb, oraz oczekiwań każdego 
pacjenta. Określono zaburzenia pacjenta na poziomie 
aktywności dnia codziennego.  

W związku z charakterem prowadzonych badań, 
każdego pacjenta pytano czy jest zgodny ze 
stwierdzeniem, iż priorytetem będzie poprawa 
równowagi i stabilności posturalnej, oraz reedukacja 
chodu.  

Rehabilitacja każdego z pacjentów oparta była 
na hipotezie przyczyny problemu aktywności dnia 
codziennego. W przypadku badanej grupy były to głównie 
spastyka, równowaga, brak osiowości w obciążaniu 
kończyn, czucie głębokie.  

Pacjenci byli poddawani również badaniu 
określającemu poziom partycypacji, wykonany  
w pierwszym dniu, a następnie po 4 dniach, 2 tygodniach 
i na końcu 4 tygodniowego programu rehabilitacji.  

W przypadku analizy chodu, ustalano, która z faz 
jest najbardziej zaburzona i nad nią pracowano  
(w przypadku kilku faz, starano się poprawić każdą).  

W badaniu opartej o terapię próbną, 
sprawdzano mobilność, stabilność, mobilność na 
stabilności oraz wytrzymałość każdego pacjenta. 
Ćwiczenia były prowadzone w pozycjach niskich, 
poczynając od leżenia zarówno na boku jak i plecach, 
następnie w klęku podpartym (łańcuch zamknięty),  
w siadzie, oraz pozycji stojącej.  

Ustalenie celu funkcjonalnego, jak  
i strukturalnego pomagały w doborze odpowiednich 
wzorców ruchowych np. miednicy (depresja tylna), 
aktywności kończyn dolnych w odpowiednich synergiach, 
oraz technik (np. napnij rozluźnij lub rytmiczna 
stabilizacja) mających wspomagać osiągnięcie tych celów. 
Praca nad stabilnością pozycji stojącej odbywała się np.  
w leżeniu na boku zdrowym, ze stopą kończyny porażonej 
opartej o ścianę.  

Fizjoterapeuta poprzez komendę słowną „pięta 
w ścianę” wydawał polecenie choremu, a jego zadaniem 
przy kontroli wzrokowej było jego wykonanie. Przy pracy 
nad stabilnością pozycji stojącej podczas wykonywania 
ruchu przez pacjenta, bardzo ważnym było reaktywne 
przenoszenie ciężaru ciała, nad którym terapeuta 
pracował przy pomocy informacji dotykowej dostarczanej 
dla stabilności statycznej, w miejscu gdzie było to 
konieczne.  

W terapii wykorzystywano również taśmę 
Thera-Band, za której pośrednictwem były przekazywane 
informacje proprioceptywne. 

Badania oceniające skuteczność prowadzonych 
form terapii, oraz ich wpływ na zmiany parametrów 
równowagi w przebiegu całego programu usprawniania 
odbyły się w pierwszym dniu terapii, oraz 4 tygodnie 
później, to jest w ostatnim dniu rehabilitacji.  

W celu oceny równowagi pacjentów użyto 
następujących narzędzi: Skala Równowagi Berg’a (Berg 
Balance Test), test dwóch wag, oraz test Timed Up and Go. 

Skala Równowagi Berga jest narzędziem 
skonstruowanym w celu badania osób z zaburzeniami 
równowagi statycznej i dynamicznej. Składa się z 14 
punktów, a  każdemu z nich przyporządkowana jest inna 

handrails.  
The exercises included throughout the entire 

facilitation cycle were conducted by the same person. The  
second group of 25 patients was subjected to 
rehabilitation based on PNF philosophy. Therapy 
commencement involved determination of individual 
needs and expectations of each patient. Patients' 
disorders were defined with regard to daily activities.  

Due to the character of the conducted research, 
each patient was asked whether they agreed with the 
statement that their priority involved improvement of 
balance and postural stability and gait reeducation. 
Rehabilitation of each patient was based on the 
hypothesis defining the reasons for having problems in 
everyday activities. In the case of the test group these  
included mainly spasticity, balance, absence of axiality in 
applying load on limbs, proprioception.  

Moreover, the patients were subjected to an 
examination determining their level of participation 
performed on the first day and repeated after 4 days, 2 
weeks and at the end of the 4-week of the rehabilitation 
programme. In the case of gait, it was determined which 
of the phases was the most disturbed, this becoming the 
focus of exercises (in the case where several of the phases 
were involved, it was attempted to improve each of 
them).  

Tests based on the trial therapy allowed the 
estimation of mobility, stability, mobility stability and 
endurance of every patient. The exercises were conducted 
in low positions, starting from lying on the side and on the 
back, then in supported kneel (closed chain), sitting and 
standing positions. Determination of functional and 
structural objectives helped select proper movement 
patterns, for instance, for the pelvis (posterior 
depression), activity of lower extremities in proper 
synergies and techniques (e.g. flex, relax or rhythmic 
stabilisation) aiding their accomplishment.  

Work on the stability of a standing position was 
carried out, for example, while lying on the healthy side 
with the foot of the affected limb pressed against the wall. 
The physiotherapist made a verbal command "foot to the 
wall" to the patient, whose task was to carry it out under 
their visual supervision. In the work on the stability of 
standing position while the patient performed  
a movement, what was very important was the reactive 
transfer of body weight on which the therapist worked 
with the use of sensory information delivered for 
statistical stability in a place where it was necessary. The 
therapy also involved the use of Thera-Band to transfer 
proprioceptive information. 

The tests evaluating the efficiency of the 
conducted forms of therapy and their impact on balance 
parameter changes in the course of the whole facilitation 
programme were carried out on the first day of therapy 
and repeated 4 weeks later, i.e. on the last day of 
rehabilitation. Balance assessment was performed with 
the use of the following tools: Berg Balance Test, tandem 
balance test and Timed Up and Go test.  

Berg Balance Test is a tool designed for the 
purpose of examining people with static and dynamic 
balance impairment. It contains 14 items, each assigned a 
different motor function typical for everyday life 
activities. The test evaluates the patient's balance in  
a sitting and standing position, with a gradual increase in 
the difficulty of performed tasks.  

The activities are evaluated on a scale from 0 to 
4, with the maximum possible score of 56. 



2015 Vol. 51 Issue 2 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

60

czynność ruchowa, typowa dla funkcjonowania w życiu 
codziennym.  

Skala ocenia równowagę pacjenta w pozycji 
siedzącej, oraz stojącej, stopniowo zwiększając skale 
trudności wykonywanych zadań.  

Wykonywane czynności były oceniane w skali 
od 0 do 4, łączna suma punktów możliwych do zdobycia 
wynosiła 56. Ilość zdobytych punktów świadczyła  
o stopniu samodzielności danego pacjenta.

Pacjent oceniany był na podstawie 
wykonywania następujących zadań ruchowych: zmiana 
pozycji z siadu do stania; stanie bez pomocy; siad bez 
podparcia; zmiana pozycji ze stania do siadu; transfer; 
stanie z zamkniętymi oczami; stanie stopy razem;  
podnoszenie przedmiotów z podłogi; stanie na jednej 
nodze; skręty tułowia przy nieruchomych stopach; 
sięgnięcie w przód stojąc; obrót 360 stopni; wejście na  
stopień; stanie w jednej linii; stopy jedna za drugą. 
Interpretacja wyników: (0-20 pacjent uzależniony od 
wózka; 21-40 chodzi z pomocą;41-56 niezależny). 

Test dwóch wag służy do oceny różnic 
występujących w obciążaniu kończyn dolnych w pozycji 
stojącej.  

Do badania wykorzystane zostały dwie 
identyczne wagi łazienkowe z cyfrowym wyświetlaczem. 
Wagi ustawione były w odległości 5 cm od siebie, 
wyświetlacz położony był prostopadle do brzegu stopy. 
Pacjent stając na wadze mógł skorzystać z asysty 
fizjoterapeuty prowadzącego badania. Podczas badania 
pacjent miał opuszczone ramiona, oraz patrzył przed 
siebie. Za normę uznaje się średnie odchylenie o wartości 
niższej niż 4-5 kg.  

Uzyskane wyniki w teście dwóch wag pozwoliły 
obliczyć wskaźnik symetryczności obciążania kończyn 
dolnych według Kwolka. Za wartości prawidłowe należy 
przyjąć przedział od 1,00 do 1,15. 

Test Timed Up and Go. Wykonanie testu 
polegało na wstaniu z leżanki, ustawionej na wysokości 
odpowiadającej wzrostowi każdego pacjenta, przejściu  
3 metrów, oraz powrocie na miejsce startu.  

W trakcie wykonywania zadania, fizjoterapeuta 
mierzył czas, potrzebny choremu do jego ukończenia. 
Pacjenci mogli korzystać z zaopatrzenia ortopedycznego, 
takiego jak łuski na stopę lub jeśli to było konieczne 
trójnogu. Proszeni byli o jak najszybsze pokonanie 
danego odcinka, ale w sposób możliwie 
najbezpieczniejszy dla nich. 

Analiza statystyczna 

Analizy wyników dokonano za pomocą pakietu 
statystycznego PQStat ver. 1.4.2.324. Wyniki 
analizowanych skal przed i po rehabilitacji porównywano 
testem t- studenta dla zmiennych zależnych.  

Wyniki tych skal w zależności od rodzaju 
prowadzonej terapii, płci, wieku czy okresu od 
zachorowania porównywano testem t-studenta dla 
zmiennych niezależnych. Dokonano łącznej analizy za 
pomocą analizy wariancji. Zależności między badanymi 
skalami analizowano szacując współczynniki korelacji 
liniowej Pearsona. 

Za istotne przyjęto prawdopodobieństwo 
testowe na poziomie p<0,05 a za wysoce istotne przyjęto 
prawdopodobieństwo testowe na poziomie p<0,01. 

The number of points scored allows the defining 
of the degree of self-sufficiency of a given patient. Patients 
were evaluated on  

the performance of the following movements: 
shift from sitting to standing position; standing 
unsupported; sitting unsupported; shift from standing to 
sitting; transfers; standing unsupported with eyes closed; 
standing unsupported with feet together; picking up 
objects from the floor; standing on one leg; turning while 
standing; reaching forward with outstretched arms while 
standing; turning 360 degrees; placing feet on step; 
standing in one line; placing one foot behind the other.  

Interpretation of results: 0-20 wheelchair 
patient; 21-40 walks with support; 41-46 independent. 

Tandem balance test is used to evaluate 
differences occurring in the l oad on l ower 
extremities when in the standing position. The test was 
performed with the use of two identical bathroom scales 
with digital displays. The scales were separated from 
each other by 5 cm, with the displ ay in a position 
perpendicular to the edge of the foot.  

The patient was allowed to be assisted by  
a physiotherapist while standing on the scales. In the 
course of testing the patient's shoulders were at the sides 
and the patient was asked to look forward. Mean 
deviation of less than 4-5 kg was deemed standard. The 
results obtained in the tandem balance test allowed the 
calculation of the loading symmetry index for lower 
extremities according to Kwolek. Correct values are 
included in the range between 1.00 and 1.15. 

Timed Up and Go test. This test consisted in 
a patient's raising from a bed placed at a height suited to 
each patient, walking 3 meters and returning to the 
starting point. During task performance, physiotherapist 
measured the time needed by a given patient for its 
completion. Patients were allowed to use orthopaedic 
devices, such as a foot orthosis or, if necessary, a tripod. 
They were requested to cover the assigned distance in the 
shortest possible time but also in a manner that was 
safest for them. 

Statistical analysis 

The analysis of results was carried out according 
to the statistical package PQStat ver. 1.4.2.324. The results 
of the analysed scales before and after rehabilitation were 
compared with the use of the t-student test for dependent 
variables. Depending on the type of therapy, sex, age or 
period elapsed from the incident, the results for the said 
scales were compared on the basis of the t-student test 
for independent variables.  

Combined analysis was conducted with the use 
of analysis of variance. Interrelations between the scales 
were analysed by estimation of Pearson's linear 
correlation coefficients. 

Significant test probability was assumed for the 
level of p<0.05, and highly significant test probability for 
the level of p<0.01.   
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Wyniki Results 

Tab. 1. 

Korelacje między badanymi skalami przed rehabilitacją. 

Correlations between the researched scales before rehabilitation. 

Time in 
Timed Up and 
Go test 
(before) 

Load 
 on affected 
limb (before) 

Load on 
seemingly 
affected limb 
(before) 

Kwolek's 
symmetry 
index 
(before) 

Berg balance 
scale 
(before) 

Time in Timed Up and Go test 
(before) 

-0.0541 -0.0600 -0.0275 -0.3018 
p =0.695 p =0.663 p =0.842 p =0.025 

Load on affected limb (before) 
-0.0541 0.9019 -0.6581 0.2135 
p =0.695 p<0.001 p<0.001 p =0.118 

Load on seemingly affected 
limb (before) 

-0.0600 0.9019 -0.2816 0.2698 
p =0.663 p<0.001 p =0.037 p =0.046 

Kwolek's symmetry index 
(before) 

-0.0275 -0.6581 -0.2816 0.0074 
p =0.842 p<0.001 p =0.037 p =0.957 

Berg balance scale (before) 
-0.3018 0.2135 0.2698 0.0074 
p =0.025 p =0.118 p =0.046 p =0.957 

Czas w teście Timed Up and Go (przed) był 
istotnie ujemnie skorelowany z wynikami skali 
równowagi Berg (przed). Obciążenie kończyny zajętej 
(przed) jest wysoce istotnie dodatnio skorelowane  
z obciążeniem kończyny pozornie zajętej (przed), oraz 
wysoce istotnie ujemnie skorelowane ze wskaźnikiem 
symetryczności Kwolka (przed).  

Obciążenie kończyny pozornie zajętej (przed) 
jest też istotnie ujemnie skorelowane ze wskaźnikiem 
symetryczności Kwolka (przed) oraz istotnie dodatnio ze 
skalą równowagi Berg’a (przed) (Tab. 1). 

Times in the Timed up and Go test (before) were 
significantly negatively correlated with the results on the 
Berg balance scale (before). Load on affected limb 
(before) is highly significantly positively correlated with 
the load on seemingly affected limb (before), and highly 
significantly negatively correlated with Kwolek's 
symmetry index (before).  

Load on the seemingly affected limb (before) is 
also significantly negatively correlated with Kwolek's 
symmetry index (before) and significantly positively with 
the Berg balance test (before) (Tab. 1). 

Tab. 2. 

Korelacje między badanymi skalami po rehabilitacji. 

Correlations between the researched scales after rehabilitation. 

Time in 
Timed Up 

and Go test 
(after) 

Load on 
affected limb 

(after) 

Load on 
seemingly 

affected limb 
(after) 

Kwolek's 
symmetry index 

(after) 

Berg balance 
test (after) 

Time in Timed Up and Go 
test (after) 

-0.2855 -0.1670 0.3536 -0.4453 

p =0.035 p =0.223 p =0.008 p =0.001 

Load on affected limb 
(after) 

-0.2855 0.9002 -0.5520 0.3162 

p =0.035 p<0.001 p<0.001 p =0.019 

Load on seemingly 
affected limb (after) 

-0.1670 0.9002 -0.1412 0.2906 

p =0.223 p<0.001 p =0.304 p =0.031 

Kwolek's symmetry index 
(after) 

0.3536 -0.5520 -0.1412 -0.1588 

p =0.008 p<0.001 p =0.304 p =0.247 

Berg balance test (after) 
-0.4453 0.3162 0.2906 -0.1588 

p =0.001 p =0.019 p =0.031 p =0.247 

Czas w teście Timed Up and Go (po) jest istotnie 
ujemnie skorelowany z  obciążeniem kończyny zajętej 
(po) i wysoce istotnie ujemnie ze skalą równowagi Berg 
(po), natomiast wysoce istotnie dodatnio z wskaźnikiem  

Times in the Timed Up and Go test (after) are 
significantly negatively correlated with the load on 
affected limb (after) and highly significantly negatively 
correlated with Berg balance test (after), whereas they  
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symetryczności Kwolka (po).  
Obciążanie kończyny zajętej (po) jest wysoce 

istotnie dodatnio skorelowane z obciążaniem kończyny  
pozornie zajętej (po), oraz wysoce istotnie ujemnie  
z wynikami wskaźnika symetryczność Kwolka (po)  
i istotnie dodatnio z wynikami skali równowagi Berg (po). 
Obciążanie kończyny pozornie zajętej (po) jest istotnie 
dodatnio skorelowane z wynikami skali równowagi Berg 
(po) (Tab. 2). 

are highly significantly positively correlated with 
Kwolek's symmetry index (after).  

Load on the affected limb (after) is highly  
significantly positively correlated with the load on 
seemingly affected limb (after), and highly significantly 
negatively correlated with the results of Kwolek's 
symmetry index (after) and significantly positively 
correlated with the results in the Berg balance test (after). 
Load on seemingly affected limb (after) is significantly 
positively correlated with the results of the Berg balance 
test (after) (Tab. 2). 

Tab. 3. 

Zmiana wyników analizowanych skal w zależności od terapii. 

Changes in the results of analysed scales depending on therapy. 

Rehabilitation 

Descriptive statistics 
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t p 

Time in Timed Up 
and Go test 
(change) 

classic 
kinesitherapy 

-1.68 0.69 -3.15 -2.03 -1.82 -1.04 0.00 10.27 p<0.0001 

PNF -5.19 1.72 -9.81 -6.11 -5.02 -3.81 -2.61 

Load on affected 
limb (change) 

classic 
kinesitherapy 

1.93 0.83 1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 -4.13 p =0.0001 

PNF 3.08 1.22 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

Load on seemingly 
affected limb 
(change) 

classic 
kinesitherapy 

-2.00 0.95 -5.00 -2.00 -2.00 -1.00 -1.00 3.98 p =0.0002 

PNF -3.16 1.21 -5.00 -4.00 -3.00 -2.00 -1.00 

Kwolek's symmetry 
index (change) 

classic 
kinesitherapy 

-0.16 0.10 -0.52 -0.19 -0.14 -0.10 -0.05 2.53 p =0.0144 

PNF -0.23 0.08 -0.46 -0.28 -0.20 -0.17 -0.11 

Berg balance test 
(change) 

classic 
kinesitherapy 

1.73 0.94 0.00 1.00 2.00 2.00 4.00 -12.95 p<0.0001 

PNF 
6.40 1.68 2.00 6.00 6.00 7.00 9.00 

t-wartość statystyki testu; p-poziom istotności. 

t-test statistics value; p-significance level. 

Czas w teście Timed Up and Go (zmiana)  
w grupie usprawnianej metodami kinezyterapii 
klasycznej to średnio -1,68, a w grupie usprawnianej PNF 
średnia wyników to -5,19. Między grupami stwierdzono 
wysoce istotną różnice.  

W grupie usprawnianej PNF poprawa wyników 
jest znacznie wyższa. Obciążanie kończyny zajętej 
(zmiana) w grupie usprawnianej metodami klasycznej 
kinezyterapii to średnio 1,93kg, w grupie z PNF średnia 
wyników to 3,08 kg. Między grupami stwierdzono wysoce  

Time in the Timed Up and Go test (change) in 
the group facilitated by the classic kinesitherapy methods 
was on average -1.68, whereas in the PNF group, the 
mean result reached -5.19. A highly significant difference 
was observed between the groups. In the PNF group the 
resulting improvement is much higher. Load on affected 
limb (change) in the group facilitated with classic 
kinesitherapy methods was on average 1.93 kg, where in 
the PNF group, the mean value reached 3.08 kg. A highly 
significant difference was observed between the groups.  
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istotną różnice.  
W grupie PNF poprawa wyników jest znacznie 

wyższa. Obciążanie kończyny pozornie zajętej (zmiana)  
w grupie klasycznej kinezyterapii to średnio -2 kg,  
a w grupie PNF średnia wyników to -3,16 kg. Między 
grupami stwierdzono wysoce istotną różnice.  

W grupie PNF poprawa wyników jest znacznie 
wyższa. Wskaźnik symetryczności Kwolka (zmiana)  
w grupie klasycznej kinezyterapi to średnio -0,16 pkt., 
a w grupie PNF średnia wyników to -0,23 pkt. Między 
grupami stwierdzono istotną różnice. W grupie PNF 
poprawa wyników jest wyższa. 

Skala równowagi Berg (zmiana) w grupie 
klasycznej kinezyterapii to średnio 1,73 pkt., a w grupie 
PNF średnia wyników to 6,4 pkt. Między grupami 
stwierdzono wysoce istotną różnice. W grupie PNF 
poprawa wyników jest znacznie wyższa (Tab. 3). 

In the PNF group the result improvement is 
much higher. Load on the seemingly affected limb 
(change) in the group facilitated with the classic 
kinesitherapy methods was on average -2 kg, whereas in 
the PNF group the mean value reached -3.16 kg. A highly 
significant difference was observed between the groups. 
In the PNF group the result improvement is much higher. 
Kwolek's symmetry index (change) in the group 
facilitated with classic kinesitherapy methods was on 
average -0.16 pt, whereas in the PNF group the mean 
value reached -0.23 pt. A significant difference was 
observed between the groups. In the PNF group the 
resulting improvement is higher. 

The Berg balance test (change) in the classic 
kinesitherapy group was on average 1.73 pt, whereas in 
the PNF group the mean value reached was 6.4 pt.  

A highly significant difference was observed 
between the groups. In the PNF group the resulting 
improvement is much higher (Tab. 3). 

Tab. 4. 

Zmiana wyników analizowanych skal w zależności od okresu od zachorowania. 

Changes in the results of analysed scales depending on time elapsed from incident occurrence. 

Period from 
incident 
occurrence 
1-less than a 
year 
2-more than 
a year 

Descriptive statistics 
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Time in Timed 
Up and Go test 
(change) 

1 -3.13 2.08 -8.11 -4.53 -2.32 -1.66 0.00 
0.65 p =0.5166 

2 -3.52 2.33 -9.81 -4.92 -3.01 -1.68 -0.73 

Load on affected 
limb (change) 

1 2.35 0.95 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 
-0.82 p =0.4167 

2 2.62 1.47 1.00 2.00 2.00 4.00 5.00 

Load on 
seemingly 
affected limb 
(change) 

1 -2.44 0.99 -5.00 -3.00 -2.00 -2.00 -1.00 
0.67 p =0.5088 

2 -2.67 1.53 -5.00 -4.00 -2.00 -2.00 -1.00 

Kwolek's 
symmetry index 
(change) 

1 -0.18 0.08 -0.36 -0.21 -0.17 -0.13 -0.05 
0.85 p =0.3965 

2 -0.21 0.12 -0.52 -0.28 -0.18 -0.12 -0.06 

Berg balance test 
(change) 

1 3.44 2.52 0.00 2.00 2.00 6.00 9.00 
-1.47 p =0.1488 

2 4.52 2.87 0.00 2.00 5.00 7.00 9.00 
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Czas w teście Timed Up and Go (zmiana)  
w grupie 1 to średnio -3,13 sek., a  w  grupie 2 średnia 
wyników to -3,52. Między grupami nie stwierdzono 
istotnej różnic. Obciążanie kończyny zajętej (zmiana)  
w grupie 1 to średnio 2,35 kg, a w grupie 2 średnia 
wyników to 2,62 kg. Między grupami nie stwierdzono  
istotnej różnicy.  

Obciążanie kończyny pozornie zajętej (zmiana) 
w grupie 1 to średnio -2,44 kg, a w grupie 2 średnia 
wyników to -2,67 kg. Między grupami nie stwierdzono 
istotnej różnicy. Wskaźnik symetryczności Kwolka 
(zmiana) w grupie 1 to średnio -0,18 pkt., a w grupie  
2 średnia wyników to -0,21. Między grupami nie 
stwierdzono istotnej różnicy. Skala równowagi Berg’a 
(zmiana) w grupie 1 to średnio 3,44 pkt., a w grupie  
2 średnia wyników to 4,52 pkt.  

Między grupami nie stwierdzono istotnej 
różnicy (Tab. 4). 

Time in the Timed Up and Go test (change) in 
group 1 reached on average -3.13 sec., whereas in group  
2 the mean result reached -3.52. No statistical significance 
was observed between the groups. Load on affected limb 
(change) in group 1 was on average 2.35 kg, whereas in 
group 2 the mean value reached 2.62 kg.  

No statistical significance was noted between 
the groups. Load on the seemingly affected limb (change) 
in group 1 was on average -2.44 kg, whereas in group  
2 the mean value reached -2.67 kg.  

No statistical significance was observed between 
the groups. Kwolek's symmetry index (change) in group  
1 was on average -0.18 pt, whereas in group 2 the mean 
value reached -0.21 pt. No statistical significance was 
noted between the groups. The Berg balance test (change) 
in group 1 was on average 3.44 pt, whereas in group 2 the 
mean value reached 4.52 pt. No statistical significance 
was observed between the groups (Tab. 4). 

Tab. 5. 

Zmiana wyników analizowanych skal w zależności od wieku. 

Changes in the results of analysed scales depending on age. 

Age 

Descriptive statistics 
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Time in Timed Up and 
Go test (change) 

<65 -3.56 2.29 -9.81 -5.02 -3.11 -1.66 0.00 
-1.29 p =0.2025 

65 and above -2.78 1.88 -7.48 -3.67 -2.09 -1.66 -0.64 

Load on affected limb 
(change) 

<65 2.63 1.31 1.00 2.00 2.00 4.00 5.00 
1.48 p =0.1453 

65 and above 2.15 0.81 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 

Load on seemingly 
affected limb (change) 

<65 -2.66 1.30 -5.00 -4.00 -2.00 -2.00 -1.00 
-1.05 p =0.2986 

65 and above -2.30 1.03 -5.00 -3.00 -2.00 -2.00 -1.00 

Kwolek's symmetry 
index (change) 

<65 -0.20 0.09 -0.46 -0.28 -0.17 -0.13 -0.07 
-0.32 p =0.7527 

65 and above -0.19 0.11 -0.52 -0.20 -0.18 -0.13 -0.05 

Berg balance test 
(change) 

<65 4.14 2.78 0.00 2.00 4.00 6.00 9.00 
1.05 p =0.2974 

65 and above 3.35 2.52 0.00 2.00 2.00 5.00 9.00 
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Czas w teście Timed Up and Go (zmiana)  
w grupie <65 to średnio -3,56 sek., w grupie 65 i więcej 
średnia wyników to -2,78 sek. Między grupami nie 
stwierdzono istotnej różnicy. Obciążanie kończyny zajętej  
 (zmiana) w grupie <65 to średnio 2,63 kg,  
a w grupie 65 i więcej średnia wyników to 2,15 kg. Między 
grupami nie stwierdzono istotnej różnicy. 

Obciążanie kończyny pozornie zajętej (zmiana) 
w grupie <65 to średnio -2,66 kg, w grupie 65 i więcej 
średnia wyników to -2,3 kg. Między grupami nie 
stwierdzono istotnej różnicy.  

Wskaźnik symetryczności Kwolka (zmiana)  
w grupie <65 to średnio -0,2 pkt., w grupie 65 i więcej 
średnia wyników to -0,19 pkt. Między grupami nie 
stwierdzono istotnej różnicy. Skala równowagi Berg’a 
(zmiana) w grupie <65 to średnio 4,14 pkt., aw grupie 65  
i więcej średnia wyników to 3,35 pkt.  

Między grupami nie stwierdzono istotnej 
różnicy (Tab. 5). 

DYSKUSJA 

Nieodłącznym elementem kompleksowego 
postępowania terapeutycznego w przypadku pacjentów 
po udarze mózgu jest ocena ich równowagi i stabilności 
posturalnej.  

Choroba jaką jest udar mózgu powoduje  
u pacjentów olbrzymie deficyty neurologiczne, związane  
z uszkodzeniem ośrodkowego i centralnego układu 
nerwowego. Upośledzenie struktur zapewniających stan 
równowagi, powoduje wzrost ryzyka upadków, zaburza 
poczucie bezpieczeństwa pacjentów, oraz w sposób 
znaczący obniża jakość ich życia.  

Zaburzenia równowagi i stabilności ciała  
u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu 
pogłębiają ich niepełnosprawność, oraz zmniejszają 
szanse na odzyskanie samodzielności [11,12].  

Według wielu autorów, jedną z form 
rehabilitacji, która odpowiada na oczekiwania pacjentów 
borykających się ze skutkami udaru mózgu, jest metoda 
proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania 
ruchu (PNF).  

Badania prowadzone przez zespół Fedak  
D. i wsp. [13]  w grupie 32 pacjentów po udarze mózgu 
poddanych 12-tygodniowej rehabilitacji metodą PNF, 
wskazują na poprawę równowagi w pozycji stojącej, co 
potwierdzają wyniki uzyskane w badaniu 
posturograficznym.  

Za skutecznością metody PNF w usprawnianiu 
chorych po niedokrwiennym udarze mózgu przemawiają 
również wyniki uzyskane w badaniach Suszyńskiego  
K.i wsp. [14]. Grupę badaną stanowiło 20 
hospitalizowanych pacjentów (15 kobiet i 5 mężczyzn)  
w wieku od 49 do 86 lat.  

Przeprowadzone testy wykazały poprawę 
zarówno w zakresie siły mięśniowej, napięcia 
mięśniowego, jak i odzyskania sprawności w codziennych 
czynnościach.  

Uzyskane wyniki badań własnych znajdują 
potwierdzenie w badaniach prowadzonych przez zespół 
Kalisz K.i wsp. [15]. Zarówno wiek jak i czas od 
zachorowania w grupie pacjentów po przebytym udarze 
mózgu nie wpłynęły na postępy w rehabilitacji zaburzeń 
równowagi.  

Time in the Timed Up and Go test (change) in 
the group aged <65 reached on average -3.56 sec., 
whereas in the group aged 65 and above the mean result 
reached -2.78 sec. No statistical significance was observed 
between the groups. Load on the affected limb (change) in 
the <65 group was on average 2.63 kg, whereas in the 
group aged 65 and above the mean value reached 2.15 kg. 
No statistical significance was observed between the 
groups. 

Load on the seemingly affected limb (change) in 
the <65 group was on average -2.66 kg, whereas in group  
aged 65 and above the mean value reached -2.3 kg. No 
statistical significance was observed between the groups. 
Kwolek's symmetry index (change) in the <65 group was 
on average -0.2 pt., whereas in the group aged 65 and 
above the mean value reached -0.19 pt.  

No statistical significance was observed between 
the groups. The Berg balance test (change) in the <65 
group was on average 4.14 pt., whereas in group aged 65 
and above the mean value reached 3.35 pt. No statistical 
significance was observed between the groups (Tab. 5). 

DISCUSSION 

An inseparable element of a complex therapeutic 
procedure in the case of post-stroke patients is the 
evaluation of balance and postural stability. Conditions 
such as stroke cause vast neurological deficits in patients 
as a result of damage to the central nervous system. 
Impairment of physiological structures responsible for 
maintaining balance involves higher risk of collapse, 
disturbs the sense of security among patients and 
significantly reduces their quality of life.  

Disturbances in balance and body stability in 
patients after ischemic cerebral stroke intensify their 
disability and reduce the chances of restoring 
independence [11,12]. According to numerous authors, 
one of the forms of rehabilitation which responds to the 
expectations of patients struggling with the effects of 
stroke is the method of proprioceptive neuromuscular 
facilitation (PNF).  

Studies conducted by the team of Fedak D. et al. 
[13] on the group of 32 post-stroke patients subjected to 
a 12-week PNF rehabilitation programme indicate an 
improvement in the ability to maintain balance when in a 
standing position, as confirmed by the results obtained in 
the posturography test. Moreover, the effectiveness of the 
PNF method in patients after ischemic stroke is proved by 
results obtained in the research conducted by Suszyńskie 
K. et al. [14].  

The test group was comprised of 20 hospitalised 
patients (15 women and 5 men) aged between 49 and 86 
years. The conducted tests showed improvement both in 
muscular strength and tension, as well as in restoring 
capabilities in everyday activities. The obtained own 
research results find confirmation in studies carried out 
by the team of Kalisz K. et al. [15]. Neither the age nor the 
time from incident occurrence in the group of post-stroke 
patients affected progress in the rehabilitation of balance 
impairment.  

CONCLUSIONS 

1. The age and period elapsed from the incident do 
not have a statistically significant effect on the 
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WNIOSKI 

1. Wiek oraz okres czasu od zachorowania nie 
wpływają istotnie statystycznie na postępy 
w rehabilitacji zaburzeń równowagi i stabilności 
ciała występujących w grupie  pacjentów po 
niedokrwiennym udarze mózgu.

2. Wyniki uzyskane w teście Timed Up and Go, 
teście dwóch wag, wskaźniku symetryczności
Kwolka, oraz Skali Równowagi Berg’a, 
wykonanych przed i po 4 tygodniowej 
rehabilitacji, wskazują zdecydowanie lepsze
rezultaty u pacjentów usprawnianych metodą 
PNF, w stosunku do klasycznej kinezyterapii. 

3. Występuje wysoki stopień korelacji dla wyników 
uzyskanych przed i po terapii w zakresie 
wszystkich wykorzystanych skal i testów.

progress in the rehabilitation of balance and 
body stability impairment in the group of 
patients after ischemic cerebral stroke. 

2. The results obtained in the Timed Up and Go 
test, tandem balance test, Kwolek's symmetry  
index and the Berg balance test, performed 
before and after the 4-week rehabilitation 
programme, indicate considerably better results 
in patients facilitated by the PNF method as 
compared with classic kinesitherapy.  

3. A high correlation level was noted with regard to 
results obtained before and after the therapy in 
all of the utilised scales and tests.  
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Инсульт является одной из самых важных проблем современной медицины. Несмотря на многочисленные виды деятельности, 
предпринимаемые по повышению осведомленности и важности профилактики, это заболевание по-прежнему остается одной из главных причин 
инвалидности. Целью исследования было оценить влияние вида терапии, возраста и периода болезни в прогрессе реабилитации дисбаланса 
равновесия и стабильности тела, происходящие в группе исследуемых пациентов на основе результатов, полученных с применением шкалы 
Берга (Berg Balance Scale), тесте колебания тела на двух весах , индекса симметричности Kволка, а также тесте  "Timed Up and Go". Основную 
группу составили 55 больных, перенесших ишемический инсульт. Среди респондентов было 29 женщин (52,73%) и 26 мужчин (47,27%). Их 
средний возраст был 61.02 лет (возрастной предел 33-85 лет ). Некоторые пациенты прошли реабилитацию с помощью кинезитерапии, а во 
второй группе применялся метод реабилитации на основе проприоцептивной нервно-мышечной стимуляции (ПНФ). Инсульт является одной из 
самых важных проблем современной медицины. Несмотря на многочисленные виды деятельности, предпринимаемые по повышению 
осведомленности и важности профилактики, это заболевание по-прежнему остается одной из главных причин инвалидности. Целью 
исследования было оценить влияние вида терапии, возраста и периода болезни в прогрессе реабилитации дисбаланса равновесия и 
стабильности тела, происходящие в группе исследуемых пациентов на основе результатов, полученных с применением шкалы Берга (Berg 
Balance Scale), тесте колебания тела на двух весах , индекса симметричности Kволка, а также тесте  "Timed Up and Go". Основную группу 
составили 55 больных, перенесших ишемический инсульт. Среди респондентов было 29 женщин (52,73%) и 26 мужчин (47,27%). Их средний 
возраст был 61.02 лет (возрастной предел 33-85 лет ). Некоторые пациенты прошли реабилитацию с помощью кинезитерапии, а во второй группе 
применялся метод реабилитации на основе проприоцептивной нервно-мышечной стимуляции (ПНФ). 
ключевые слова: дисбаланс равновесия, инсульт,  физиотерапия, функциональные тесты. 
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Malta, miejscowość Cirkewwa ze względu na 

polecane przez innych nurków doskonałe warunki 

nurkowe., bliskość błękitnej laguny oraz rafy szczególnie 

mnie zachęciła do wyboru właśnie tego miejsca na 

tegoroczne wakacje. Baza nurkowa Paradise Diving 

&Water Sports www.paradisediving.com znajduje się na 

plaży hotelowej. 

Pierwszego dnia udaliśmy się do bazy w celu 

uzgodnienia szczegółów. W bazie pracuje Polka, więc 

rozmowa była bardzo ułatwiona, w każdym razie tak mi 

się wtedy wydawało. Poinformowałam o moich 

ograniczeniach zdrowotnych i związanych z tym 

wymaganiach. Jestem po operacji kręgosłupa, mam 

wstawiony implant i obustronną stabilizację. W związku z 

tym nie mogę się schylać, dźwigać, skakać. Jednak 

odpowiednia pomoc i warunki pozwalają mi nadal 

normalnie funkcjonować i cieszyć się życiem, w tym 

nurkowaniem. Usłyszeliśmy, że nie stanowi to żadnego 

problemu, więc wykupiliśmy pakiet nurkowy. 

Po przyjściu o umówionej godzinie do bazy, 

okazało się, że mamy ubrać się kompletnie, łącznie  

z balastem i kamizelką wypornościową w bazie, 

przemaszerować przez plażę do łodzi (boso, bo  

w klapkach nie wolno wchodzić na pokład) i wypływamy 

na nurkowanie.  

Na moją uwagę, że nie mogę założyć na siebie 

takiego obciążenia i z nim chodzić, dostaliśmy niechętną 

zgodę żeby wziąć mój sprzęt na łódź i dopiero tam go 

założę. Pozostali uczestnicy w pełnym ekwipunku 

przemaszerowali do łodzi, na której nie było możliwości 

schowania się w cieniu.  

Pobyt w tej temperaturze powoduje szybkie 

odwodnienie organizmu i przegrzanie, co grozi udarem 

cieplnym oraz może być przyczyną wypadków, w tym 

nurkowych. Nawet całkiem zdrowa osoba może ulec 

zasłabnięciu, a nawet utracić przytomność [1]. Łódź mają 

bardzo ładną, turystyczną (!). Nie ma na niej miejsca na 

złożenie sprzętu, nie ma podestu nurkowego albo chociaż 

niskiej burty ułatwiającej wejście do wody. Jakoś udało mi  

się przy pomocy mojego partnera ubrać sprzęt i znaleźć  

w wodzie, chociaż skok do wody z wysokiej burty 

spowodował ostry ból kręgosłupa.  

Nurkowanie odbyło się zgodnie z planem  

i wróciliśmy do bazy. Wszyscy poza mną i moim 

partnerem oczywiście w pełnym sprzęcie, w którym  

z łodzi tym razem przemaszerowali z powrotem do bazy.   

Malta, the city of Cirkewwa – I was encourged to 

choose this place for a summer holidays due to many 

recomendations given by other divers, closeness of the 

blue lagoons and reeefs. Diving base called Paradise 

Diving & Water Sports (www.paradisediving.com) is 

located on the hotel's beach. 

On the first day we went to the base to make the 

arrangements. It turned out that the Polish girl was 

working there so it was easier for us to carry on the 

conversation, at least so it seemed to us that day.  

I informed her about my health limitations and 

the requirements associated with them. I had had a spine 

surgery, I had the implant inserted and a mutual 

stabilization done. Therefore, I cannot bend, lift and jump. 

However, an adequate assistance and a proper conditions 

allow me to function normally and enjoy life, within 

diving. During the conversation we were ensured that my 

health condition is not a problem so we purchased a dive 

package. 

After coming to the base at the appointed hour, 

it turned out that firstly we had to dress up completely, 

including the ballast and buoyancy vest in the base, then 

marched across the beach to the boat (barefoot, because 

the flip-flops were not allowed on board) and finally 

sailed for our diving destiny.  

When I gave a signal that I cannot lift such a load 

and walk with it, I got a reluctant permission to take my 

equipment on the boat and then wore it on. Other 

participants had to march into the boat in full gear. On the 

boat it was impossible to hide in a shade. Staying in a high 

temperature can cause a rapid dehydration and 

overheating that may result in a heat stroke and be  

a cause of serious diving accidents. Even a healthy person 

may collapse or worse lose consciousness in such 

conditions[1].  

They had a very nice boat, but it was a touristic 

one (!). There was no place to put the equipment on, there 

was no diving platform or even low side board to enter 

the water. Somehow I managed to dress up with my 

partner’s help and got into the water, although the jump 

from the high side board into the water caused a sharp 

pain in my spine.  

Diving was held as scheduled and we returned 

to the base. This time everyone, except me and my 

partner of course, in a full equipment marched from the 

boat back to the base. Why have I written marched? 

NURKOWANIE, PRZYJEMNOŚĆ I RYZYKO 
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Dlaczego piszę: przemaszerowali? Bo widok tych ludzi 

karnie maszerujących w czarnych skafandrach, 

obciążonych sprzętem, jeden za drugim, skojarzył mi się 

jedynie z musztrą w wojsku.  

Kolejny dzień jednak całkowicie mnie zaskoczył. 

Nurkowanie miało być na rafie, ale tym razem z polską 

instruktorką Pauliną. Od razu po przyjściu usłyszeliśmy, 

że mamy się szybko ubierać, bo wszyscy są już gotowi.  

Po ubraniu się odbyła się odprawa (czy nie 

powinna odbyć się wcześniej, żeby uniknąć  

przegrzania?!). Po odprawie wzięłam maski i płetwy  

swoje i mojego partnera i chciałam zanieść je na 

łódź. Paulina powstrzymała mnie, mówiąc, że nie mogę 

wchodzić pierwsza na łódź, bo tam nie ma miejsca na 

składanie sprzętu i kazała nam czekać aż wszyscy 

pozostali będą już na łodzi.  

Gdy już zaczęliśmy się pakować z naszym 

sprzętem, Paulina zaczęła na nas pokrzykiwać żebyśmy 

się pospieszyli, bo wszyscy na nas czekają i dodała: „czy 

nie możecie tak jak wszyscy założyć sprzęt na siebie i nie 

robić problemów?”  

Postanowiłam jeszcze raz jej wyjaśnić, że nie 

mogę, tłumacząc, jakie są zagrożenia spowodowane 

nadmiernym obciążeniem przy moim stanie zdrowia [2]. 

Ona na to kazała założyć mi pas balastowy od razu, 

twierdząc, że nie ma różnicy w obciążeniu na powierzchni 

i pod wodą. Na moje pytanie czy wie, co to jest wypór  

i bezwładność natychmiast zmieniła temat.  

Zwróciłam jej również uwagę, że nie wykonam 

skoku do wody tyłem w pełnym sprzęcie z wysokiej 

burty, bo stwarza to zbyt duże zagrożenie dla mojego 

kręgosłupa. Następnie zadałam jej pytanie czy rozumie 

jakie są moje ograniczenia. Usłyszałam odpowiedź: nie 

rozumiem. Mogłam już zrobić tylko jedno, 

poinformowałam ją, że rezygnujemy z dalszego 

nurkowania i wyszliśmy z łodzi. 

Całkowita ignorancja jaką wykazała 

instruktorka zaskoczyła nas. Na nasze uwagi  

o odwodnieniu, przegrzaniu i możliwości udaru cieplnego 

odpowiadała jedynie: „nikomu nic się nie stanie jak 

pobędzie trochę na słońcu” [3].  

Nie każdy znosi dobrze tak wysokie temperatury 

(temperatura powietrza około 400C), a skafander 

piankowy stanowi doskonałą izolację, uniemożliwiając 

organizmowi usunięcie nadmiaru ciepła. Trzeba też wziąć 

pod uwagę możliwość szoku termicznego po skoku do 

wody i gwałtownym obniżeniu temperatury do około 

230C.  

Pani Paulina o umożliwianiu osobom 

niepełnosprawnym korzystania z możliwości rehabilitacji 

w wodzie [4] prawdopodobnie nigdy nie słyszała lub nie 

chciała słyszeć, albo co gorsza uważa, że tylko całkowicie 

zdrowi mogą cieszyć się życiem, a wszyscy pozostali niech 

się schowają w domu i nie pokazują światu bo to psuje 

idealny obraz. 

Proszę państwa nurkujemy dla przyjemności  

i nie zgadzajmy się na takie traktowanie i brak 

poszanowania naszych potrzeb lub wręcz narażanie 

naszego zdrowia i życia na niebezpieczeństwo. 

Because the sight of these people forced to marche in 

black suits, loaded with equipment, one by one, reminded 

me only of military drills. 

However, it appeared that the next day was  

a complete shock to me. We were supposed to dive on the 

reef with a Polish instructor, Paulina. Immediately after 

arriving we heard that we had to dress up quickly, 

because everyone else was ready.  

After the suits were put on a briefing took place 

(shouldn’t it take place earlier to avoid overheating ?!). 

After the briefing I took my and my partner’s masks and 

fins and I wanted to take them on the boat. Paulina 

stopped me, saying that I could not get on the boat first, 

because there was no place to set the equipment there 

and told us to wait until everyone else would get on the 

boat. 

Once we started to pack up our equipment, 

Paulina started shouting at us that we should hurry up, 

because everyone was waiting and added nervously: 

"Can’t you dress up in your equipment like other people 

and stop making problems?"  

One more time I decided to explain her that  

I cannot do that due to my health condition, explaining 

what were the dangers caused by excessive load on my 

spine [2]. Then she ordered me to set up a weight belt 

immediately, arguing that there is no difference in the 

load on the surface and under water.  

When I asked if she knew what buoyancy and 

inertia was she immediately changed the subject of the 

conversation. I pointed her out also that I would not 

perform a jump into the water backwards in a full 

equipment from the high side board, because it would 

create too much risk for my spine. Then I asked her if she 

understood what my limitations were. As the answer  

I heard: I do not understand. In that case I could only do 

one thing. I told her that I resigned from further diving 

and stepped out of the boat. 

The total ignorance that was shown by the 

instructor shockeded me. She ignored each of my 

comments about dehydration, overheating and possibility 

of a heat stroke. Her only answer was: "Nothing would 

happen if you stayed in the sun for a while" [3].  

Not everyone stands high temperatures well (air 

temperature there was about 400C), and the diving suits 

provide an excellent isolation, preventing the body from 

removing an excess heat. We must also consider the 

possibility of thermal shock after the jump into the water 

and rapid lowering of the temperature to about 230C. 

Paulina probably has never heard of or does not 

want to hear about the possibilities of rehabilitation in 

the water for people with disabilities [4], or worse, 

believes that only completely healthy people can enjoy 

life, and let everyone else hide in the house and do not 

show to the world because it spoils a perfect picture. 

Dear Sirs, we dive for our pleasure and we 

should not agree to such a treatment and a lack of respect 

for our needs, or even putting our health and life at risk. 
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