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Dzieje tworzenia pierwszego aparatu do 
codziennej domowej hemodializy*

PostęPy 
w dializoterapii

Źródłem pomysłu codziennej hemodiali-
zy była moja praca habilitacyjma dotyczącą 
adekwatności hemodializy w odniesieniu 
do częstotliwości i czasu trwania sesji. Pra-
cowałem nad nią w Szpitalu Górniczym w 
Bytomiu, od marca 1969 do maja 1973 roku. 
W mojej pracy habilitacyjnej stwierdziłem, 
że przedłużony czas dializy ma korzystny 
wpływ na stan kliniczny chorych, hemato-
kryt, poziom albuminy, przewodnictwo ner-
wowe i kontrolę ciśnienia krwi. Zwiększenie 
częstości dializ ma bardziej korzystny wpływ 
na te parametry [1–3]. Moją pracę habilita-
cyjną zakończyłem stwierdzeniem: „Wyda-
je się, że codziennie krótkotrwałe dializy 
będą podstawową formą leczenia mocznicy 
w najbliższej przyszłości” [3]. W tym czasie 
dokonałem również przeglądu dostępnych 
urządzeń do hemodializy i podsumowałem 
ich wady i zalety [4]. Doszedłem do wnio-
sku, że dla codziennych hemodializ w domu 
byłaby potrzebna nowa sztuczna nerka. W 
moich rozważaniach nad optymalną sztucz-
ną nerką do codziennych domowych dializ 
wziąłem pod uwagę porównanie ewolucji 
biologicznej i technologicznej zaczerpnięte 
z książki Stanisława Lema Summa Techno-
logiae gdzie zaprezentował niesamowite 
podobieństwo między ewolucją biologiczną 

i technologiczną [5]. Nowy gatunek zjawia 
się niepostrzeżenie. Jego struktura jest po-
bierana z istniejących form, z nich również 
powstają nowe rozwiązania. Nowe gatunki 
stopniowo zmieniają swoją postać i rozwija-
ją nowe funkcje przystosowane do nowego 
środowiska, stwarzają nowe odmiany. Nowa 
technologia stopniowo powstaje w umyśle 
wynalazcy, pochodzi z istniejących techno-
logii, ewoluuje, znajduje nowe rozwiązania i 
działa lepiej dla danego przeznaczenia. 

Trzy elementy, które chciałem zawrzeć 
w ogólnej koncepcji pochodziły ze sztucz-
nych nerek, które używałem w mojej pracy 
klinicznej i które uważałem za bardzo ko-
rzystne, to dezynfekcja gorącą wodą jak w 
sztucznej nerce Alwalla, system zbiornikowy, 
nieco podobny do maszyny RSP Travenol, i 
bezpośredni pomiar ultrafiltracji pochodzący 
z maszyny Rhodial 75. Myślałem, że dla ade-
kwatnego usuwania toksyn mocznicowych 
zbiornik powinien mieć pojemność pomiędzy 
60-100 litrów. Inne cechy pochodziły z moich 
uprzednich rozważań. Dializator miał być ka-
pilarny, ze względu na jego najlepsze cechy 
w porównaniu z innymi dializatorami jak to 
przedstawiłem w mojej pracy doktorskiej [6] 
i patencie [7]. 

Urządzenie powinno posiadać kilka 

Pomysł stworzenia pierwszego aparatu do codziennej domowej hemodializy 
powstał we wczesnych latach 1970-ych i stopniowo ewaluował. Po pierwsze, 
maszyna powinna regenerować dializatory i przewody w celu zmniejszenia 
kosztów, a także oszczędzać czas chorego na montowanie dializatora przed 
następnym zabiegiem. Ponadto powinna produkować ultraczysty dializat zdatny 
do dożylnego podawania, zastępujący roztwór soli fizjologicznej. Pierwsza taka 
maszyna zbudowana została przez nowo założoną firmę, Aksys Ltd, i zatwierdzo-
na przez FDA do stosowania klinicznego w UsA w 2002 r. Aparat, zwany PHD® 
był stosowany u 308 pacjentów w 38 ośrodkach. Wyniki kliniczne były bardzo 
dobre ale finansowe złe z powodu zbyt częstych awarii. Firma zbankrutowała a 
pomysły zostały przejęte przez firmę Baxter, która zbudowała maszynę zwaną 
Vivia, która jest stosowana w Europie i w badaniu przez FDA do stosowania w Us. 
Po stwierdzeniu, że PHD® odniósł sukces inne firmy wytworzyły inne sztuczne 
nerki do codziennych domowych hemodializ w UsA i Europie.

(NEPRoL. DIAL. PoL. 2015, 19, 107-111)

the idea to create the first machine for daily home hemodialysis was esta-
blished in the early 1970s and gradually evolved. Firstly, the machine should 
regenerate dialyzers and lines in order to reduce costs, and saving the patient 
time to mount a dialyzer before the next procedure. Moreover, this apparatus 
should produce ultrapure dialysate suitable for intravenous administration, repla-
cing the saline solution. the first such machine was built by the newly founded 
company, Aksys Ltd, and approved by the FDA for clinical use in the Us in 2002. 
this machine, called PHD® was used in 308 patients in 38 centers. the clinical 
results were very good but financial bad due to too frequent breakdowns. the 
company went bankrupt and ideas have been taken over by Baxter, who built a 
machine called Vivia, which is used in Europe and audited by the FDA for use in 
the Us. After finding PHD® success other companies created artificial kidneys 
for daily home hemodialysis in the United states and Europe.

(NEPRoL. DIAL. PoL. 2015, 19, 107-111)
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ważnych cech. Przede wszystkim maszyna 
powinna regenerować dializatory i prze-
wody w celu zmniejszenia kosztów a także 
oszczędzania czasu chorego na montowanie 
dializatora przed zabiegiem. Myśl ta opierała 
się na moich doświadczeniach z ponownym 
użyciem dializatorów zwojowych z błoną 
celofanową opublikowanych [8] i opaten-
towanych [9]. Ta cecha uczyniłaby maszynę 
„przyjazną dla użytkownika” łatwą do obsłu-
gi, bez konieczności korzystania z pomocy 
i generowałaby mniejszą ilość odpadów, czy-
niąc maszynę przyjazną dla środowiska. Po 
drugie, do dializy potrzebny byłby roztwór 
z uzdatnionej wody, suchych chemikaliów i 
koncentratu. Wreszcie ta maszyna powinna 
produkować ultraczysty dializat zdatny do 
dożylnego podawania, zastępujący roztwór 
soli fizjologicznej. Te cechy wymagałyby 
znacznie mniej przestrzeni do składowania 
dostaw w domu. 

Budowa takiego aparatu nie była 
możliwa w tym czasie w Polsce. Moja 
sytuacja zasadniczo zmieniła się gdy 
przyjąłem pozycję faculty w University of 
Missouri w 1982. Ujawniłem mój wynalazek 
w University Patent and Licensing Office 18 
maja 1983 roku (Disclosure nr 83-UMC-
027). We wrześniu 1983 roku przedstawiłem 
moją koncepcję w firmie Baxter Travenol, w 
tym inżynierowi Thomasowi E. Mullerowi, 
czując, że popiera on ten projekt. Jednak po 
roku przedstawiciele Baxter Travenol poin-
formowali mnie, że nie będą kontynuować 
pracy nad projektem. Nie podano żadnego 
powodu. Nie było też zainteresowania ja-
kiejkolwiek innej firmy. University Patent and 
Licensing Office nie było skłonne do złożenia 
wniosku do Urzędu Patentowego Stanów 
Zjednoczonych, bo nie chciało ryzykować 
pieniędzy na opłaty.

W tym czasie byłem zajęty innymi po-
mysłami, więc tymczasowo zawiesiłem moje 
wysiłki znalezienia takiej firmy. Pracowałem 
w tym czasie nad innymi projektami, w tym 
nad pływną dializą otrzewnową, współ-
pracując z firmą Baxter Travenol, która w 
1988 roku została przemianowana na Ba-

projekt do rzecznika patentowego 22 maja 
1991 roku. Ostatecznie wniosek został złożony 
w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczo-
nych 21 sierpnia 1991 roku, a patent został 
wydany 9 sierpnia 1994 [10]. Na podstawie 
pierwszej aplikacji zostały przyznane trzy 
wydzielone patenty [11-13]. Piąty, bardzo 
ważny, został złożony w 7 listopada 1994 
roku, jako część poprzedniego wniosku, ale z 
nowym roszczeniem związanym z metodą 
wypełniania przestrzeni krwi w dializa-
torze. Roszczenie to zostało omówione z 
Rodem przed złożeniem mojego pierwszego 
zgłoszenia patentowego, więc przyznano go 
nam obu jako współautorom [14]. Ta ostatnia 
cecha jest bardzo ważna dla zmniejszenia 
przestrzeni do składowania w domu, gdyż 
sól fizjologiczna nie jest potrzebna do roz-
poczęcia, zakończenia dializy, jak również 
do infuzji roztworu w razie potrzeby pod-
czas dializy. Brak potrzeby stosowania soli 
fizjologicznej oczywiście przyczynia się do 
zmniejszenia kosztów.

Dnia 20 stycznia 1991 r. Rod sfinalizo-
wał dokumenty założycielskie firmy Aksys, 
Ltd. Zaprosił do współpracy Dawn Matthews, 
osobę stosującą bardzo innowacyjne środki i 
metody, która również opuściła Baxter, aby 
dołączyć do Roda w nowym wyzwaniu. Po-
czątkowo wynajęli małe biuro i laboratorium 
przy Industrial Drive w Libertyville. Kiedy 
po roku leasing się kończył, a oni nie zdobyli 
żadnego kapitału, przenieśli się do piwnicy 
Dawn w Grayslake. Dyrektorami spółki 
zostali Rodney S. Kenley, prezes, Dawn 
C. Matthews, sekretarz i ja jako skarbnik. 
Firma została założona 1 stycznia 1992 roku 
(Ryc. 1). Prosiliśmy bezskutecznie wiele firm, 
które nie były przekonane co do perspektyw 
codziennej domowej hemodializy. Wresz-
cie Rod zaproponował umowę Peterowi 
McNerney z Venture Capital Group (Grupa 
Kapitałowa Wysokiego Ryzyka). Przeko-

Rycina 1
Rodney S. Kenley, Dawn Mathews i Zbylut J. Twardowski, pierwsza Rada Dyrektorów Aksys, Ltd. Zdjęcie 
zrobione w suterenie mieszkania Dawn w 1992 roku.
Rodney S. Kenley, Dawn Mathews, and Zbylut J. Twardowski, the first Board of Directors of Aksys, Ltd. Picture taken 
in Dawn’s basement in 1992.

Rycina 2
PHD® (Personal Hemodialysis System): Pierwsza 
wersja maszyny Aksys pokazana w czasie zebrania 
Naukowego Komitetu Doradczego po II Sympozjum 
Domowej Hemodializy w Seattle, WA, w lutym 1996. 
PHD® (System Osobistej Dializy): The first version of 
PHD® shown during the meeting of the Scientific Advisory 
Board after the 2nd Home Hemodialysis Symposium held 
in Seattle in February 1996).  

xter International, Inc. Moim najbliższym 
współpracownikiem ze  s t rony  f i rmy  był 
Rodney (Rod) S. Kenley, bardzo innowacyjny 
menedżer działu rozwoju zaawansowanych 
systemów. Wykazaliśmy, że pływna dializa 
otrzewnowa będzie bardzo skuteczna, jeśli 
użyje się do niej dużej ilości roztworu. Wte-
dy w Baxter podjęto decyzję opracowania 
maszyny do produkcji roztworu do dializy 
otrzewnowej z koncentratu i uzdatnionej 
wody. Jednak ten projekt został zaniechany 
bez wyraźnego powodu, ku wielkiemu roz-
czarowaniu Roda.

W grudniu 1988 roku odbywała się 21 
doroczna konferencja American Society of 
Nephrology w San Antonio; nie byłem tam 
zbyt zajęty, miałem tylko 2 prezentacje jako 
współautor. Doszło wtedy do rozmowy mię-
dzy Rodem a mną, w której przedstawiłem 
mój pomysł na urządzenie do codziennej 
domowej hemodializy. Dyskutowaliśmy 
na ten temat około dziesięciu godzin. Rod 
„kupił ten pomysł”. 

Staraliśmy się przekonać firmę do pod-
jęcia idei produkcji maszyny do codziennej 
domowej hemodializy, jednak jej przed-
stawiciele stwierdzili, że nie zajmą się tym 
dlatego, że po pierwsze, nie jest pewne, czy 
projekt będzie udany i byłoby to nieopłacalne, 
po drugie, jeżeli projekt nawet byłby udany, 
dochody z dializy otrzewnowej znacznie 
by się zmniejszyły, czyli, że byłaby to kani-
balizacja bardzo dochodowego interesu. 
Próbowaliśmy argumentować, że jeśli inna 
firma rozwinie nasz projekt, wtedy będzie dla 
nich jeszcze gorzej, że lepiej kanibalizować 
niż być pożartym, ale nie zdołaliśmy jednak 
nikogo przekonać. Ponowiliśmy próbę, rów-
nież bez skutku, w 1989 roku.

Ostatecznie Rod zdecydował się zre-
zygnować z pracy i założyć nową firmę. 
Rod opuścił firmę Baxter, poradził mi, aby 
poprosić o uchylenie prawa Uniwersytetu 
do mojego wynalazku ujawnionego w UM 
i złożyć zgłoszenie patentowe prywatnie. 
Dostałem uchylenie 13 czerwca 1989 roku. 
Zacząłem pracować nad aplikacją, konsul-
towałem z Rodem szczegóły i przekazałem 
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nanie przeze mnie Petera o potencjale 
firmy wymagało wielu godzin dyskusji. W 
efekcie umowa została podpisana 2 kwietnia 
1993 roku. Podpisałem umowę licencyjną 
z Aksys, Ltd. na wszystkie moje patenty 
związane ze sztuczną nerką do częstych 
(codziennych) hemodializ. Zatrudniono 
inżynierów i praca nad prototypem ma-
szyny się rozpoczęła.

W 1995 r zorganizowałem I Międzyna-
rodowe Sympozjum Domowej Hemodializy 
podczas XV Corocznej Konferencji Dializ 
Otrzewnowych. Przewodniczyłem sesji z Eli 
Friedmanem. Wygłosiłem wprowadzający 
referat: „Codzienna domowa hemodializa 
– hybryda hemodializy i ciągłej ambulatoryj-
nej dializy otrzewnowej”. Rodney S. Kenley 
przedstawił koncepcję naszej maszyny a Eli 
Friedman zakończył sympozjum prezenta-
cją “Daily home hemodialysis: The ultimate 
dialysis modality?” (Codzienne domowe 
hemodializy; czy to jest ostateczny sposób 
dializowania?). 

Prototyp nerki „Wersja A” lub po prostu 
PHD® został wkrótce zbudowany i poka-
zany po drugim Sympozjum Domowych Dializ 
w Seattle podczas następnego spotkania 
Naukowego Komitetu Doradczego 23 lutego 
1996 roku (Ryc. 2). Postęp był powolny w 
ciągu najbliższych kilku lat ze względu na 
wiele trudności technicznych. W 1997 roku 
przeprowadzono badania na zwierzętach 
(kozach) i stworzono protokół kliniczny dla 
badań nad PHD®.

W lecie 1999 roku Aksys uzyskał z FDA 
(Food and Drug Administration – Administra-
cja Żywności i Leków) zezwolenie na badanie 
urządzenia u chorych (IDE – Investiga-
tional Devise Exemption) i rekrutacja 
pacjentów zaczęła się w tym czasie. Okres 
kontrolny na regularnych maszynach rozpo-
czął się we wrześniu 1999 roku. 

Badania na PHD® rozpoczęły się w 
lutym 2000 roku i zostały ukończone w paź-
dzierniku 2000 roku. W sumie w badaniach 
uczestniczyło 23 pacjentów — 13 z North-

west Kidney Center w Seattle, Washington, 4 
z naszego ośrodka w Columbii, Missouri i 6 
z University of Mississippi w Jackson, Missis-
sippi. Pacjenci bardzo lubili ten system, czuli 
się znacznie lepiej niż na dializach trzy razy 
tygodniowo lub na codziennych dializach 
na innych maszynach. Dodatkowym atutem 
było to, że maszyna wykonywała wszystkie 
obowiązki związane z przygotowaniem do 
dializy i czyszczeniem po niej, więc całkowi-
ty czas dializy był zbliżony do efektywnego. 
Robert Burton, bardzo doświadczony pacjent, 
który był leczony regularnymi hemodializami 
i dializą otrzewnową, powiedział mi, że 
po włączeniu do leczenia PHD® po raz 
pierwszy od wielu lat czuł, że jego myślenie 
było bardziej jasne, a nie „zamglone”, jak 
poprzednio (Ryc. 3). 

Po skończeniu badań klinicznych, 16 

Rycina 3
Robert Burton i jego żona w czasie treningu na PHD®. 
Robert Burton and his wife during training on PHD®.

Rycina 5
Rodney S. Kenley, Dawn Mathews, and Zbylut J. Twardowski, 10 lat starsi, ale zadowoleni z osiągniętego rezultatu. 
Rodney S. Kenley, Dawn Mathews, and Zbylut J. Twardowski, 10 years older but very happy because of the achievement.  

Rycina 4
Druga wersja PHD® pokazana w czasie uroczystej kolacji z okazji zatwierdzenia 
do sprzedaży przez FDA.
A second version of PHD® shown during celebration dinner commemorating the approval 
by the FDA to market the machine.

Rycina 6
Druga wersja PHD® składała się z graficznego 
interfejsu użytkownika, modułu dializatora i osłony 
zawierającej moduł uzdatniania wody, moduł roztwo-
ru dializacyjnego i modułu kontroli.
Second version of PHD®  was composed of the graphic 
user interphace, dialyzer module, and housing containing 
water treatment module, dialysis solution module, and 
control module.
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stycznia 2001 roku został złożony do FDA 
wniosek o dopuszczenie PHD® do stoso-
wania w praktyce klinicznej (510-k). Firma 
otrzymała zezwolenie na stosowanie w prak-
tyce klinicznej Systemu PHD® 26 marca 
2002 roku. W dniu 13 kwietnia 2002 roku 
odbyła się z tej okazji uroczystość w Aksys. 
Podczas kolacji po raz pierwszy pokazano 
drugą wersję PHD® (Ryc. 4). Również 
Rod, Dawn i ja zrobiliśmy sobie ponownie 
zdjęcie (Ryc. 5).

PHD® składał się z modułu dializa-
tora, modułu roztworu do dializy, modułu 

uzdatniania wody, modułu sterującego oraz 
graficznego interfejsu użytkownika (Ryc. 
6). Moduł dializatora zawierał dializator, 
przewód tętniczy z pompą do krwi i przewód 
żylny z pułapką na bańki powietrza (odpo-
wietrzaczem) (Ryc. 7). Przewody tętnicze i 
żylne były wyposażone w manometry. Pomię-
dzy dializami, przewody tętnicze i żylne były 
podłączone (przez łączniki) do przewodów 
płynu modułu roztworu do dializy. 

Moduł uzdatniania wody (Ryc. 8) składał 
się z pompy i błony odwróconej osmozy (OO). 
Urządzenie zostało podłączone do wody, 

przygotowanej przez wiele filtrów. Central-
nym elementem modułu roztworu do dializy 
(Ryc. 8) był 50-litrowy główny zbiornik z 
dwoma pojemnikami na butelki z chemi-
kaliami niezbędnymi do sporządzania roz-
tworu do dializy. Butelka numer 1 zawierała 
dwuwęglan sodu i chlorek sodu w proszku. 
Butelka numer 2 (kwaśny koncentrat) za-
wierała wodny roztwór chlorku sodu, chlor-
ku potasu, chlorku wapnia, chlorku magnezu, 
kwasu octowego i dekstrozy. Moduł przygo-
towywał ultra-czysty roztwór do dializy z 
suchych substancji chemicznych, kwaśnego 
koncentratu oraz wody poddanej filtracji 
i odwrotnej osmozie podgrzanej do 30°C. 
Roztwór do dializy, czerpany z dna zbiornika, 
był ogrzany do około 37°C i dostarczony przez 
przewód roztworu do dializy do przedziału 
dializatu dializatora poprzez wbudowany 
w przewód ultrafiltr 1. Dializat był zwracany 
przez przewód dializatu do górnej części 
zbiornika. Przewód dializatu był podłączony 
do 4-litrowego zbiornika ultrafiltracji (UF), 
nadmiar płynu przesyłany do zbiornika UF 
i bezpośrednio mierzony. Ze względu na róż-
nicę temperatur między świeżym roztworem 
do dializy i dializatem, mieszanie tych dwóch 
roztworów w głównym zbiorniku było ogra-
niczone, jak pokazano na rycinie 8, przez 
cieniowanie między roztworem do dializy i 
dializatem. Prawie cała objętość zbiornika 
mogła być używana do pojedynczego prze-
pływu w czasie krótkiej dializy. Wszystkie 
operacje były regulowane przez komputer 
w module kontroli oraz polecenia z graficz-
nego interfejsu użytkownika. Po skończonej 
dializie dializator był sterylizowany gorącą 
wodą i jego wydajność mierzona klirensem 
przewodności za pomocą dwóch mierników 
przewodności. Prawie zawsze klirensy były 
w granicach dopuszczalnych i pozwalały 
na używanie dializatora przez miesiąc 
(zgodnie z założeniem).

Model PHD® system łączył cztery ma-
szyny w jednej: maszynę do dializy, aparat 
wielokrotnego użycia dializatora i przewo-
dów, urządzenie do uzdatniania wody, urzą-
dzenia do produkcji ultra-czystego roztworu 
do infuzji. Dlatego nie było potrzeby dosta-
wy roztworu do infuzji. Urządzenie oparto 
na systemie zbiornikowym wytwarzania roz-
tworu dializacyjnego. Wyeliminowanie sys-
temu proporcjonalnego uprościło konstrukcję 

Rycina 7
Moduł dializatora.
Dialyzers module.

Rycina 8
Uproszczony diagram przepływu płynu w systemie PHD®:
Simplified diagram of fluid paths in the PHD® system.

Rycina 9
Vivia: a- graficzny interfejs użytkownika, b- moduł dializatora, c- osłona zawierająca moduł uzdatniania wody, 
moduł roztworu dializacyjnego i moduł kontroli. 
Vivia: a- graphic user interphace, b- dialyzer module, c- housing containing water treatment module, dialysis solution 
module, and control module.
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maszyny. Zastosowanie ultrafiltracji przez 
pozytywne ciśnienie wyeliminowało koniecz-
ność pompy odpowietrzającej. Wreszcie, 
zamknięty system pozwalał na bezpośredni 
pomiaru ultrafiltratu. Taka maszyna pozwa-
lała zaoszczędzić czas pacjenta (lub pomocni-
ka) poprzez automatyczne przygotowanie do 
dializy i czyszczenie po dializie, oszczędzała 
pieniądze poprzez ponowne wykorzystanie 
dostaw i zmniejszenie kosztów transportu 
oraz przestrzeni do składowania. Ponadto, 
bardzo ważną cechą było prawie całkowite 
odzyskanie po dializie krwi za pomocą tak 
zwanej backfiltration, czyli filtracji dializatu 
do przestrzeni krwi dializatora i w ten sposób 
wypchnięcie krwi z dializatora do pacjenta 
przez obydwa przewody — tętniczy i żylny 
(Ryc. 8) [15].

Maszyny PHD® zostały zainstalowane 
w drugiej połowie 2002 roku, początkowo w 
Seattle i Nowym Jorku, potem w Chicago i 
innych ośrodkach. Jedno centrum otwarto w 
Oksfordzie w Anglii, w listopadzie 2002 roku. 
Do ośrodków została wysłana druga, popra-
wiona wersja (Ryc. 6-8). Ograniczenie się 
tylko do kilku ośrodków było podyktowane 
brakiem odpowiedniej liczby techników po-
trzebnych do naprawy maszyny w przypadku 
awarii. Posiadanie mniejszej liczby ośrodków 
obniżało koszty podróży i gwarantowało 
szybsze naprawy. Początkowo maszyny 
nie były niezawodne i wymagały naprawy 
średnio co 20 zabiegów, niektóre zaś były 
niezawodne i nie sprawiały problemów 
przez wiele miesięcy. Liczba pacjentów 
rosła systematycznie, ale bardzo powoli. 
W 2004 roku na PHD® było leczonych 
ponad 100 pacjentów. William Peckham, 
bardzo doświadczony pacjent leczony he-
modializami, podczas swojego wystąpienia 
w San Antonio w 2004 roku powiedział o 
leczeniu na PHD®: „nie ma porównania 
między leczeniem w centrum a na tej nerce w 
domu. Człowiek czuje się sobą”. Inny pacjent 
leczony na PHD®, Nelson Snowball, pod-
czas swojego wystąpienia w San Francisco 
w 2006 roku, porównując wcześniejsze 
doświadczenie z codziennymi dializami na 
NxStage oświadczył, że leczenie na PHD® 
znacznie polepszyło jego samopoczucie. 
Od kiedy zaczął dializy na PHD® pięć 
miesięcy wcześniej, nie miał awarii maszy-

ny. Regularne, przeprowadzane trzy razy w 
tygodniu dializy były znacznie gorsze od obu 
codziennych dializ na NxStage i PHD®. 
Największe doświadczenie z leczeniem na 
PHD® miało Northwest Kidney Center 
w Seattle [16]. Od 2004 roku coraz więcej 
ośrodków używało PHD®, by ostatecznie w 
2006 roku liczba ta wzrosła do 308 pacjentów 
w 38 ośrodkach. Wzrost liczby pacjentów 
był niewystarczający, aby firma mogła być 
opłacalna finansowo. Ponadto aparaty 
ulegały awariom średnio co 20 zabiegów 
(zamiast co-najmniej co 200) co podrażało 
koszty. Ostatecznie Aksys zbankrutował w 
2007 roku. Pacjenci, bardzo niezadowoleni, 
musieli przejść na inne maszyny.  

Własności intelektualne (patenty) zosta-
ły nabyte przez firmę DEKA w 2007 roku a 
następnie przez Baxter w 2011. Tak więc 
Baxter nabył pomysł 28 lat po pierwszej 
ofercie. Nowa maszyna nazwana Vivia jest 
systemem proporcjonalnym, tylko z małym 
zbiornikiem do regeneracji dializatora i 
przewodów. Inne cechy są zachowane. Vivia 
jest przedmiotem badań przez FDA na 510-k 
(zezwolenie na używanie u chorych w USA). 
Jest już używana w Europie od 2014. Vivia 
(Ryc. 9) została pokazana po raz pierwszy 
w USA 1 lutego 2015 na 21st Hemodialysis 
Symposium (21-szym Sympozjum Hemo-
dializy) w czasie 35thAnnual Dialysis Confe-
rence (35-tej Corocznej Konferencji Dializ) 
w Nowym Orleanie, Louisiana. 

Po stwierdzeniu, że PHD® odniósł 
sukces powstały inne sztuczne nerki do co-
dziennych domowych hemodializ. NxStage 
został dopuszczony do stosowania w USA 
w 2005 r., Fresenius 2008@Home w 2010 r. 
W Europie powstały dwie maszyny: Physidia 
S3, we Francji w 2012 i Quanta SelfCare+ 
w Wielkiej Brytanii w 2013. Dwie dalsze 
maszyny są w trakcie badań: Fresenius – 
PAK Sorbent HD System i TabloTM - Home 
Dialysis Plus z Oregonu.

W konkluzji należy stwierdzić, że nawet 
jeśli pomysł jest dobry to wymaga długiego 
czasu od momentu jego powstania do 
realizacji, ale jeśli się uda to będzie miał 
następców biorących z niego pewne cechy 
po wygaśnięciu patentów i powstaną „nowe 
gatunki”.
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