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Zastosowanie druku trójwymiarowego (3D) w medycynie w ostatnich latach cieszy się 

rosnącym zainteresowaniem. Wynika to z jednej strony z postępów w rozwoju technologii 

druku, lepszej dostępności drukarek bazujących na różnych procesach technologicznych, 

szerszej oferty materiałów oraz łatwiejszego w obsłudze oprogramowania, a z drugiej strony  

z postępu w obrazowaniu medycznym oraz rosnącego zainteresowania specjalistów tą 

technologią. Stanowi rozszerzenie opcji diagnostycznych na których bazuje (głownie TK, 

MRI). Posiadając model wydrukowany w skali 1:1 możliwa jest pełniejsza ocena anatomii 

serca i naczyń wraz z oceną wielkości i proporcji struktur i relacji przestrzennych  

z sąsiadującymi odcinkami i strukturami. Odpowiednio przygotowany model pozwala też na 

przymierzenie implantów, które planuje się zastosować w leczeniu, tak żeby dobrać 

najodpowiedniejszy. Taki wydruk umożliwia również przeprowadzenie symulacji 

hemodynamicznej czy chirurgicznej przez co umożliwia zmniejszyć ryzyka operacyjnego  

i zwiększenie skuteczności operacji. W ostatnich latach wiele niezależnych ośrodków wykazało 

przydatność modeli 3D w diagnostyce i planowaniu leczenia zarówno w przypadku wad 

wrodzonych serca u dzieci, jak i chorób strukturalnych układu krążenia u dorosłych. 

Dodatkową zaletą wydruków jest łatwość informowania pacjenta o jego chorobie oraz 

planowanym leczeniu. Druk 3D znajduje również zastosowanie w edukacji medycznej 

studentów i kadry specjalistycznej. Technologia ta jest też pomocna w projektowaniu  

i testowaniu nowych urządzeń medycznych. 
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