
Tegnologiese ontwikkelings het oor jare 

dramaties versnel. Toestelle word kleiner en 

beter, batterye hou langer, en hitte en koue 

word op vernuwende en interessante maniere 

ingespan om die mens te bevoordeel. 

Aldrie voorbeelde op dié bladsy word in hul 

werklike groottes uitgebeeld. 

DIE NUUTSE EKG-MONITOR
Deesdae kan ’n piepklein EKG monitor onder 

die vel van jou borskas ingespuit word om jou 

hartklop- en –ritmes oor dae, weke of selfs 

maande te meet. Die kardioloog kan enige tyd 

op sy rekenaarskerm die pasiënt wat hon-

derde kilometer van hom kan wees, in reeële 

tyd moniteer. Die nuutste monitor is so dun 

soos ’n potlood en korter as mens se pinkie.

SÓ LYK DIE KRIOBALLON
Die afgeblaasde krioballon word in die linker-

atrium (3- 4 cm wyd) gedruk, opgeblaas tot 

2.8 cm in deursnit, en om die beurt in die 

opening van die vier inkomende long-are 

gedruk. Die koue van die ballon vries die 

weefsel in ’n netjies sirkel, en verhoed dan dat 

foutiewe elektriese impulse uit die long-are tot 

in die hart ontsnap. 

Só lyk die nuutste 
tegnologie

Elke 3 sekondes word nog 
’n mens in die wêreld se lewe 
verander of gered danksy die 
nuwe tegnologie.
HET JY GEWEET? 

Die wêreld se kleinste pasaangeër weeg 

net 17 gram is 40mm x 32mm x 7mm groot. 

Dis spesiaal ontwerp vir kinders en kleinge-

boude grootmense. Die eerste pasaangeërs 

was sowat 4 cm lank.

1957

Die eerste prototipe 

van ’n battery-

aangedrewe uitwen-

dige pasaangeër. 

Dit is deur Earl 

Bakken, stigter van 

Medtronic, ontwerp.
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Die heel eerste inplantbare pasaangeër 

word in Swede in ’n pasiënt ingeplant. 

Die battery word in ’n sak buite die lig-

gaam gedra. 

2014

Daar is nou ’n 

verskeidenheid pas-

aangeërs en inplant-

bare defi brillators 

beskikbaar. Almal 

is baie klein, en 

die battteryleeftye 

word al langer.

Die klein EKG monitor is 44mm lank, 

6mm wyd en 3mm breed. Dit kan tot 

3 jaar onder ’n mens se vel bly en 

steeds seine uitstuur.


