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Fotosieciowalne materiały 
– nowa technologia na powłoki i wyroby medyczne

Materiały sieciujące pod wpływem promienio-
wania UV znajdują się w ciągłej fazie rozwoju w ob-
szarze zaawansowanych produktów powłokowych,  
w tym klejów samoprzylepnych, powłok ochron-
nych i funkcjonalnych. W Zakładzie Biomateriałów 
i Technologii Mikrobiologicznych Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie opracowano nowe materiały zdolne 
do przemiany z postaci ciekłej lub lepiącego się 
wosku w postać litego elastycznego ciała stałego 
pod wpływem promieniowania UV o niskim na-
tężeniu. 

Dzięki szczególnej budowie chemicznej i reak-
tywności mogą być łatwo formowane już w tem-
peraturze pokojowej. Można do nich wprowadzać 
również różne dodatki (związki o działaniu prze-
ciwbakteryjnym, mikrokapsułki, leki, napełniacze 
czy porogeny) aby nadać im odpowiednią funk-
cjonalność w takich potencjalnych zastosowaniach 
jak np. materiały uszczelniające na opakowania lub 
powłokowe na elementy wyrobów medycznych, lub 
materiały opatrunkowe. Do wytwarzania tych ma-
teriałów stosuje się bowiem nietoksyczne surowce 
oraz dodatki. 

Niewątpliwie największy, bo już wstępnie prze-
testowany potencjał (również zgłoszony do ochro-
ny patentowej), materiały te wykazały w testach 
biologicznych, które przeprowadzono na Pomor-
skim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w 
Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. 
Nowe materiały wykorzystano do zaopatrywania 
małych przepuklin zwierząt doświadczalnych zastę-
pując tradycyjnie wszywane łaty (siatki) polipropy-
lenowe, wstrzykniętym materiałem, który następ-
nie uformowano (usieciowano) już w organizmie 
zwierzęcia. Nowy materiał umożliwia wykorzysta-
nie technik małoinwazyjnych (wideoskopowych) 
i znaczne skrócenie czasu zabiegu w porównaniu 
do tradycyjnej operacji. Idea wynalazku polega na 
tym, że wprowadzony do organizmu materiał ulega 
rozkładowi (resorpcji), a produkty jego rozpadu są 
nietoksyczne i usuwane z organizmu wraz z meta-
bolitami.

Wynalazek został opracowany w ramach pracy 
doktorskiej mgr. inż. Jędrzeja Skrobota, którego 

promotorem jest prof. dr hab. inż. Mirosława El 
Fray. Przebiegiem badań na zwierzętach kierował 
dr n. med. Labib Zair z PUM. 

Wytwarzanie innowacyjnych materiałów zostało 
objęte ochroną nie tylko w Urzędzie Patentowym 
RP, ale dzięki dofinansowaniu w ramach  Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013; priorytet 1: „Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii”, działanie 1.3: „Wsparcie projektów 
B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez 
jednostki naukowe”, poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie 
Ochrony prawnej własności przemysłowej tworzo-
nej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”, 
obydwa wynalazki (dotyczące wytwarzania i zasto-
sowania) zostały zgłoszone do ochrony w Europej-
skim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz Urzędzie  
Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO). Po 
zakończeniu trwającej obecnie analizy potencjału 
rynkowego i wycenie technologii, rozwiązania te 
będą mogły stanowić atrakcyjną ofertę dla przed-
siębiorców.

Mirosława El Fray

Projekt POIG 1.3.2. „Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu 
biomateriałów do zastosowania w przemyśle medycznym, opakowa-
niowym i powłokowym”.
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