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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono charakterystykę trekowych membran filtracyjnych

stanowiących produkt zaawansowanej technologii (wykorzystanie wiązki ciężkich jonów z

cyklotronu). Membrany trekowe (MT) w literaturze anglojęzycznej znane pod nazwą particle

track membranes (PTM), mogą znaleźć szereg zastosowań w zakresie mikrofiltracji ze

szczególnym uwzględnieniem biomedycyny i nowoczesnych biotechnologii (m.in. jako bariera

mikrobiologiczna).

Przeprowadzono badania odporności radiacyjnej MT wykonanych z folii poliestrowej

(PETP), poliwęglanowej (PC) oraz polipropylenowej (PP). Stwierdzono, że membrany

wykonane z PETP wykazują bardzo wysoką odporność radiacyjną, nieco niższą membrany z

PC, natomiast nie są odporne radiacyjnie membrany wykonane ze standardowego PP.

Sterylizację radiacyjną można prowadzić tylko w przypadku membran wykonanych z folii

PETP i PC.

Przedstawiono biomedyczne zastosowania MT: w nierozbieralnych nasadkach na

strzykawki lekarskie oraz w opatrunkach medycznych. W pierwszym przypadku po zgłoszeniu

patentowym podjęte zostało seryjne wytwarzanie nasadek filtracyjnych z MT o średnicy

mikroporów: 0,2; 0,45 lub 1,3 um. W przypadku opatrunków uzyskano pozytywne wyniki

badań klinicznych i podjęto działania nad uruchomieniem ich wytwarzania w warunkach

przemysłowych.

1. WSTĘP

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania membranami filtracyjnych i

procesami membranowymi. Sytuacja taka podyktowana jest coraz szerszym zastosowaniem

technik membranowych w takich dziedzinach jak: medycyna, nowoczesne biotechnologie,

przemysł farmaceutyczny, rolno-spożywczy, chemiczny, mikroelektronika, ochrona

środowiska. [1]
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Szczególną rolę w zakresie mikro- i ultrafiltracji pełni nowa klasa precyzyjnych

materiałów filtracyjnych , którą określa się jako membrany trekowe (MT). W literaturze

anglojęzycznej najczęściej stosowane jest określenie „particle tracks membranes" (PTMs) jak

też „ion track-", „track etched membranes". Membrany te charakteryzują się precyzyjnie

określoną średnicą cylindrycznych mikroporów i działają na zasadzie powierzchniowego

mikrosita. Otrzymuje się je metodami akceleratorowymi stosując najczęściej cyklotrony.

Metody te opierają się na oddziaływaniu wysokoenergetycznej wiązki ciężkich jonów z cienką

folią polimerową. [2]

Nieliczne ośrodki na świecie zajmują się pracami badawczymi w zakresie membran

trekowych oraz ich wytwarzaniem. Należą do nich: Cyclopore-Whatman w Louvain-la-Neuve

(Belgia), COSTAR Co. (USA), GANIŁ w Caen (Francja), GSI-Darmstadt (Niemcy), IIM-

Rossendorf (Niemcy), oraz wiodący w tej dziedzinie ZIBJ w Dubnej (Rosja). Z tym ostatnim

ośrodkiem od wielu lat współpracuje Zakład Badań Strukturalnych IChiTJ w zakresie tematyki

dotyczącej trekowych membran filtracyjnych oraz ich zastosowań. [3,4,5]

2. MEMBRANY TREKOWE

2.1. Wytwarzanie membran trekowych

Membrany trekowe (MT) wytwarzane są przez oddziaływanie wiązki ciężkich jonów,

przyspieszanych w cyklotronie, z cienką folią polimerową. Naświetlenie w ten sposób folii

polimerowej powoduje powstanie tzw. treków, (ang.: „tracks") czyli utajonych śladów, jonów

bombardujących materiał polimerowy. Energia jonów (2-5 MeV/u) jest dobrana w ten sposób,

że powodują one silną destrukcję materiału polimerowego na poziomie wiązań chemicznych

(rozrywanie łańcuchów, generowanie rodników itd.) w kanale o średnicy ok. 10 nm) (Rysi).

Naświetloną w ten sposób folię poddaje się procesowi sensybilizacji. Proces ten prowadzi do

pogłębienia uszkodzeń w strukturze polimeru spowodowanych przez ciężkie jony co zwiększa

później szybkość trawienia wzdłuż treku. Tak przygotowaną folię poddaje się obróbce

chemicznej w wyniku której w materiale folii powstaje sieć rozłożonych stochastycznie

przelotowych mikrokanalików (mikroporów). Dobierając odpowiednio parametry kąpieli

trawiącej: stężenie NaOH, temperaturę roztworu trawiącego i czas trawienia, można

precyzyjnie sterować końcową średnicą mikroporów. (Rys.2)
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PRÓŻNIA

Rys. 1 - Schematyczne przedstawienie formowania się pojedynczego treku w folii
polimerowej

1 - trajektoria ciężkiego jonu, 2 - obszar silnie zdefektowany przez oddziaływania
kulombowskie, 3 - obszar tzw. „halo" związany z kaskadą wtórnych elektronów

b)

Rys. 2. Schemat wytwarzania trekowych membran filtracyjnychz folii PETP.

a) naświetlanie przewijanego pasa folii wiązką ciężkich jonów z cyklotronu,
b) obróbka foto-chemiczaa naświetlonej folii.

I - płytki odchylania pionowego, 2 - płytki odchylania poziomego, 3 - rozmyta
wiązka ciężkich jonów, 4 - pas przewijanej folii (w prozni),5 - sensybilizacja
(naświetlanie UV), 6 - trawienie treków, 7 - zobojętnanie czynnika trawiącego,
8 - płukanie, 9 • suszenie
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2.2. Własności i parametry membran trekowych

Membrany trekowe wytwarzane są z reguły z takich materiałów polimerowych jak:

polietylenotereftalan (PETP), poliwęglan (PC), polipropylen (PP). Typowa grubość

stosowanych folii z takich materiałów zawiera się w przedziale 8-15 um. MT charakteryzują

się następującymi unikalnymi własnościami w porównaniu ze standardowymi membranami

filtracyjnymi o strukturze włóknistej czy gąbczastej:

• precyzyjnie określoną średnicą cylindrycznych mikroporów,

• gładką powierzchnią membrany.

Inne istotne parametry MT to:

• wysoka odporność oraz stabilność chemiczna i termiczna;

• dobra wytrzymałość mechaniczna;

• brak aktywności biologicznej i wydzieleń do filtratu.

Podstawowe parametry charakteryzujące MT to średnica porów i ich gęstość

powierzchniowa wyrażona liczbą mikroporów na 1 cm2. W przypadku typowych MT

parametry te zawierają się odpowiednio w zakresach: (0,1 - 5,0) um oraz od 109 do 105 porów

/cm2. Parametry te dobiera się w ten sposób, aby porowatość membrany zawierała się

przedziale: 8-15% (średnia wartość ok.10%). (Rys.3)

2.3. Wyznaczanie parametrów membran trekowych

Wizualizacja powierzchni membran trekowych oraz ich przełomu wymaga

zastosowania skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przykładowe rejestracje techniką

SEM membran trekowych przedstawione są na rys. 5. Za jej pomocą można w sposób

bezpośredni wyznaczyć średnicę porów, ich gęstość powierzchniową oraz określać kształt

porów i ich wzajemną konfigurację. [5]

Pełną charakterystykę MT tzn.: wielkość średnicy porów (wartość średnia, minimalna,

maksymalna), rozkład różniczkowy średnicy porów, rozkład gęstości powierzchniowej porów,

wartości przepływu dla powietrza, umożliwia zastosowanie sterowanego mikroprocesorowo

porozymetru Coulter® Porometer II. [6] Przykładowe wydruki z tego przyrządu

przedstawione są na rys.4.

Oprócz ww. metod do pomiarów parametrów MT wykorzystywana jest również

• metoda gazodynamiczna,

• metoda konduktometryczna,

• metoda rozpraszania promieniowania X w zakresie małych kątów (SAXS) [7].
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Rys. 3. Korelacja między średnicą a gęstością powierzchniową mikroporów w przypadku

typowych MT wytwarzanych w różnych ośrodkach badawczych
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Rys. 4. Przykładowe charakterystyki membrany o nominalnej średnicy porów 0,2

uzyskane z porozymetru Coulter® Porometer H
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Rys. 5. Zdjęcia z mikroskopu elektronowego przedstawiające: a) - powierzchnię oraz

b) - przełom typowej MT wykonanej z folii poliestrowej o grubości 10 urn
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Na podstawie przytoczonych w pracy pozycji literaturowych można przedstawić zakres

proponowanych zastosowań MT, przy wzrastającej średnicy porów:

• separacja protein, dializa;

• wyznaczanie składu mikrobiologicznego, ogólna filtracja sterylna kropli do oczu, uszu i

nosa, badania komórkowe i tkankowe, immunologia;

• badania mikrobiologiczne składników komórek, soków, napojów i mleka;

• plazmoforeza i prefiltracja surowicy;

• badania planktonu;

• przygotowanie ultraczystych cieczy;

• wykrywanie drożdży i grzybów pleśniowych;

• cytologia (diagnoza komórek nowotworowych);

• przygotowanie roztworów do chromatografii.

•

3. ODPORNOŚĆ RADIACYJNA

3.1. Wprowadzenie i założenia eksperymentu

Jak wspomniano już wcześniej MT mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach

gdzie niezbędna jest sterylizacja gotowych wyrobów. Wyroby zawierające MT są

predystynowane do stosowania sterylizacji radiacyjnej. Jest to związane z faktem bardzo

dużego rozwinięcia powierzchni MT co przy ewentualnym zastosowaniu sterylizacji gazowej

tlenkiem etylenu (EtO) powodowały konieczność długiego leżakowania wyrobów , aby

wartość EtO i toksycznych produktów reakcji obniżyła się do wymaganego poziomu.

W dostępnej literaturze brak było danych n/t odporności radiacyjnej MT, dlatego też

zaszła potrzeba przeprowadzenia odpowiednich badań mających na celu wyznaczenie

charakterystyk wytrzymałościowych folii, oraz wykonanych z nich membran trekowych jak

również zmian strukturalnych zachodzących w membranach pod wpływem dawek

promieniowania w szerokim zakresie. Wykorzystano w tym celu wiązkę elektronów o energii

13 MeV z liniowego akceleratora LAE 13 znajdującego się w Z-dzie Chemii i Techniki

Radiacyjnej IChiTJ. [8,9]

Badane były próbki folii PETP o nazwie handlowej ESTROFOJ^-ET produkcji Z-dów

NITRON-ERG (Polska), oraz wytworzonych z nich membran trekowych. Próbki te miały

następujące parametry:

-grubość- 12 (im

- średnica porów - 0,2; 1,5 oraz 2,8 urn

Dla porównania zbadano również próbki folii i membran wykonanych z innych materiałów:

- z poliwęglanu - nazwa handlowa MACROFOL, produkcji firmy BAYER (RFN),
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o grubości 10 urn i średnicy porów 0,2 um oraz

- z polipropylenu - nazwa handlowa TORAYFAN, produkcji firmy TORAY (Japonia)

o grubości 10 um i średnicy porów 0,2 um.

W eksperymentach stosowano dawki od 10 do 3000 kGy dla ESTROFOLU oraz do

1000 kGy dla pozostałych materiałów. W czasie naświetlania dla zachowania równowagi

elektronowej niezbędnej dla właściwego pomiaru dawki, próbki były obłożone grubszą

warstwą materiału wyjściowego. Pomiar dawki prowadzony był metodą kalorymetryczną.

3.2. Urządzenia i metody pomiarowe

Badania wytrzymałościowe były wykonane w temperaturze pokojowej na tensometrze

MONSANTO TENSOMETER 10 w Instytucie Polimerów w Moskwie. Wybrany był

odpowiedni kształt próbki, zgodny z zaleceniami ASTM D638-89. Mierzone były:

wytrzymałość na zerwanie oraz wydłużenie przy zerwaniu. Dla każdej próbki wykonano od 6

do 10 pomiarów a wyniki zostały przedstawione w postaci wartości średniej z odchyleniem

standardowym dla odpowiedniej ilości pomiarów.

Test ciśnieniowy przeprowadzony był dla próbek o powierzchni 1 cm2 . Próbka była

umocowana w specjalnym uchwycie, następnie przepuszczano przez nią gaz, którego ciśnienie

wzrastało aż do momentu pęknięcia próbki. Wartość ciśnienia pękania była rejestrowana.

Badania strukturalne przeprowadzono na skaningowym mikroskopie elektronowym

JEOL 840 w Laboratorium Reakcji Jądrowych ZIBJ w Dubnej. Wykonano szereg zdjęć

powierzchni folii i MT oraz ich przekrojów, otrzymanych przez przełamanie próbek w

ciekłym azocie.

3.3. Wyniki

Na rys. 6 przedstawiono zależność wytrzymałości na zerwanie od pochłoniętej dawki

dla folii PETP i wykonanych z niej MT. Możemy zaobserwować istnienie korelacji między

wytrzymałością na zerwanie, a porowatością membrany. Im wyższa porowatość, tym mniejsza

wytrzymałość na zerwanie. W naszym przypadku nie obserwujemy korelacji między

charakterystykami wytrzymałościowymi a średnicą porów, mają one jednak miejsce w

przypadku MT o jednakowej porowatości przy różnych średnicach porów.

Różnice w charakterystykach wytrzymałościowych folii i MT spowodowane są wyższą

koncentracją defektów w objętości membrany.

Rys.7 podaje zależność ciśnienia pękania od wielkości pochłoniętej dawki dla

membran trekowych z PETP, PC i PP, o średnicach porów ok. 0,2 um. Najbardziej odporne
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Rys. 6. Zależność wytrzymałości na zerwanie od pochłoniętej dawki w przypadku MT

o różnych średnicach porów, wykonanych z PETP
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Rys.7. Zależność ciśnienia pękania od pochłoniętej dawki w przypadku folii i MT wykonanych z

różnych materiałów polimerowych

XVIII/5a



IV Szkoła Sterylizacji Radiacvinei Sprzętu Medycznego. Przeszczepów. Fanfiaceutyków i Kosmetyków
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Rys. 8. Widok przełomu MT wykonanej z PETP:

a) - przed naświetleniem, b) - po naświetleniu dawką 3 MGy
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radiacyjnie okazały się MT wykonane z PETP. Widoczne jest, że membrana poliwęglowa

wykazuje dobrą odporność radiacyjną, natomiast w przypadku standardowego polipropylenu

parametry wytrzymałościowe folii i MT w sposób drastyczny obniżają się już przy dawce

sterylizacyjnej (ok. 30 kGy). Na rys. 8 przedstawione są zdjęcia mikroskopowe przełomu MT

przed i po naświetleniu dawką 3 MGy. W tym drugim przypadku widoczne są mikropęknięcia

wewnątrz próbki polimerowej. Naświetlanie półkrystalicznego polimeru, jakim jest PETP

powoduje jego amorfizację. Uszkodzenie łańcuchów oraz sieciowanie w czasie i po

naświetleniu niszczy dwuosiowo orientowane krystality polimeru wytwarzając strukturę

ziarnistą. Struktura taka jest słabo związana i dlatego zarówno folia jak i membrana stają się

kruche.

4. ZASTOSOWANIE MEMBRAN TREKOWYCH

4.1. Uwagi wstępne

Jak wynika z danych literaturowych MT mogą znaleźć wszechstronne zastosowanie w

wielu dziedzinach. W ramach prac prowadzonych przy szerokiej współpracy zewnętrznej

skoncentrowano się na biomedycznych zastosowaniach MT obejmujących: nasadki filtracyjne

na strzykawki oraz opatrunki medyczne.

Prowadzenie prac aplikacyjnych stało się możliwe dzięki przeprowadzeniu

odpowiednich wstępnych prac atestacyjnych. W Instytucie Leków w Warszawie

przeprowadzono badania potwierdzone analizą Nr 471-474/92, która stwierdza, że

membrany trekowe wykonane z folii poliestrowej „Estrofol" w zakresie badań chemicznych i

biologicznych odpowiadają wymaganiom stawianym surowcem i półproduktom dla wyrobów

medycznych.

4.2. Nasadki filltracyjne

Nasadka filtracyjna na strzykawki lekarskie, zawierająca membranę trekową, została

opracowana w ramach współpracy z Politechniką Warszawską (Wydz. Chemii, Z-d Syntezy i

Przetwórstwa Polimerów) oraz Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach ( b. Z-d

Technologii Chemicznych). Prace te zakończyły się zgłoszeniem patentowym. [10]

Przekrój takiej nasadki przedstawiony jest na rys. 9 zaś widok ogólny na rys. 10.

Najważniejszą częścią nasadki jest pakiet filtracyjny zawierający (patrząc od strony wlotu):

prefiltr, membranę trekową oraz podkład z tkaniny poliestrowej. Pakiet filtracyjny zaciśnięty

jest między dwoma korpusami posiadającymi na wewnętrznych stronach kanały rozpływowe.
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1 2

Rys. 9. Przekrój nasadki filtracyjnej na strzykawkę:
1 - korpus wlotowy, 2 - pierścień zaciskowy, 3 - pakiet filtracyjny z MT,
4 - połączenie typu -„Luer"

I
S:

0 1 2 3 cm
1 i i i

Rys. 10. Widok ogólny nasadki filtracyjnej w trakcie procesu mikrofiltracji zanieczyszczeń

mechanicznych
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Zewnętrzny pierścień obtryskowy zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i

szczelność całego układu. Korpusy oraz pierścień zaciskowy zostały wykonane z PP

modyfikowanego, odpornego radiacyjnie, opracowanego w Zakładzie Chemii i Techniki

Radiacyjnej IChiTJ. Zastosowanie zewnętrznego pierścienia wykonanego metodą obtrysku

zapewnia hermetyczność układu mechanicznego. Ciśnienie próbne obudowy wynosiło 8

barów.

Przeprowadzone zostały badania skuteczności filtracji jałowej opracowanych nasadek

filtracyjnych. Zastosowano w tym celu kultury bakterii Pseudomonas diminuta , przy gęstości

hodowli 107 ml'1 i ciśnieniu 2,5 bara. Stwierdzono jałowość filtratu w przypadku membran

trekowych o średnicy mikroporów 0,2 urn.

Stwierdzono również skuteczność nasadek przy sterylizacji roztworów buforowych i

dodatków do pożywek stosowanych przy wytwarzaniu farmaceutyków oraz jako filtr

ochronny w aparacie do ozonizacji krwi typu Biozon.

Nasadki filtracyjne znajdują również zastosowanie przy zatrzymywaniu zanieczyszczeń

mechanicznych. Nasadki z membranami trekowymi o średnicy porów 0,45 urn zostały z

powodzeniem zastosowane do filtracji roztworów przed podaniem ich na kolumnę

chromatograficzną.

Wytwarzanie nasadek na skalę przemysłową zostało uruchomione w PPHU „Q-3" w

Łodzi, w ramach umowy licencyjnej. Obecnie wytwarzane są trzy rodzaje nasadek zawierające

membrany trekowe o średnicach porów: 0,2; 0,45 i 1,3 um.

Omawiane nasadki filtracyjne zostały przetestowane z efektem pozytywnym praktyce

laboratoryjnej takich placówek jak:

- Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" - pracownia insuliny, dział kontroli jakości,

- Szpital Wojewódzki w Siemianowicach Śląskich - filtr ochronny w aparacie do

wytwarzania ozonu,

- Centralny Szpital Kliniczny Śl. AM - Zakłady Produkcyjne Płynów Infuzyjnych w

Katowicach,

- Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie - filtracja i sterylizacja

roztworów biomedycznych,

- IChiTJ, Z-d Chemii Analit. - filtracja roztworów do kolumny chromatograficznej.

4.3. Opatrunki medyczne

W ramach współpracy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Szpitala

Górniczego w Siemianowicach Śląskich oraz IChiTJ opracowane zostały modelowe wersje
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wielowarstwowych opatrunków zawierających MT. W opatrunkach takich membrana

trekowa została zastosowana jako bariera mikrobiologiczna, umożliwiająca zarazem przepływ

powietrza, pary wodnej i ewentualne dozowanie leków. Podczas badań klinicznych

omawianych opatrunków stwierdzono ich przydatność przy: niezbyt głębokich oparzeniach,

zranieniach powierzchniowych, ranach pooperacyjnych. [11]

Obecnie podjęto kroki mające na celu wdrożenie wytwarzania takich opatrunków na

skalę półtechniczną w Czechowickich Zakładach Materiałów Opatrunkowych w ramach

grantu celowego KBN, koordynowanego przez to przedsiębiorstwo.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Trekowe membrany filtracyjne stanowią produkt zaawansowanej technologii. Są one

wytwarzane z cienkich folii polimerowych z wykorzystaniem techniki cyklotronowej.

Podstawowym materiałem do wytwarzania membran trekowych jest cienka folia poliestrowa

(PETP). Membrany trekowe (MT) charakteryzują się precyzyjnie określoną średnicą

cylindrycznych mikroporów o wielkości w zakresie: 0,1 - 3,0 um, dobrą gładkością

powierzchni membrany oraz brakiem wydzieleń do filtratu. Są to własności unikalne w

stosunku do klasycznych membran filtracyjnych wytwarzanych z materiałów włóknistych czy

gąbczastych. Omawiane tu membrany trekowe zostały wytworzone w ZIBJ - Dubna z

krajowej folii PETP ESTROFOL-ET o grubości 12 um i uzyskały atest Instytutu Leków

Warszawie dopuszczający je do zastosowań medycznych.

Z uwagi na możliwość biomedycznych zastosowań niezbędne jest zapewnienie

sterylizacji wyrobów zawierających MT. Ze względu na bardzo duże rozwinięcie powierzchni

wydaje się, że w przypadku MT najbardziej odpowiednia jest metoda sterylizacji radiacyjnej.

Przeprowadzono badania odporności radiacyjnej MT wykonanych z folii PETP.

Zastosowanie rutynowej dawki sterylizacyjnej (30 kGy) nie wprowadza zauważalnych zmian

wytrzymałości mechanicznej czy zdolności filtracyjnej. Nawet kilkakrotne przekroczenie takiej

dawki praktycznie nie obniża parametrów wytrzymałościowych. Daje to podstawy do

stosowania bez ograniczeń sterylizacji radiacyjnej jak też możliwość stosowania takich MT w

polu silnego promieniowania.

Dobrą odpornością charakteryzują się MT wykonane z poliwęglanu (PC) i w ich

przypadku może być z powodzeniem stosowana sterylizacja radiacyjna.
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Membrany trekowe wykonane ze standardowego polipropylenu (PP) nie mogą być

poddawane sterylizacji radiacyjnej ze względu na zbyt duże obniżenie parametrów

wytrzymałościowych w trakcie tego procesu.

Membrany trekowe mogą być stosowane w zakresie ultra- i mikrofiltracji w takich

dziedzinach jak: medycyna, biochemia, biotechnologie czy farmaceutyka. W ramach

prowadzonych prac aplikacyjnych MT zostały zastosowane w laboratoryjnych układach do

oczyszczania cieczy i gazów, gdzie mogą również pełnić rolę bariery mikrobiologicznej.

Przy współpracy z Politechniką Warszawską i Głównym Instytutem Górnictwa w

Katowicach, opracowano i przebadano nierozbieralną nasadkę filtracyjna na strzykawki

lekarskie zawierającą wkład filtracyjny z membraną trekową, zgłaszając odpowiedni wniosek

patentowy. Wykonano z wynikiem pozytywnym testy filtracji jałowej standardowych

roztworów kultur bakteryjnych.

Na zasadzie umowy licencyjnej w PPHU „Q-3" w Łodzi podjęto seryjne wytwarzanie

powyższych nasadek. Znajdują one coraz szersze zastosowanie przy: mikrofiltracji

sterylizującej roztworów biomedycznych, oczyszczaniu preparatów do kolumn

chromatograficznych itd. Obecnie najpoważniejszym odbiorcą nasadek są Z-dy

Farmaceutyczne „Polfa".

Współpraca Głównego Instytutu Górnictwa, wybranych placówek medycznych oraz

IChiTJ zaowocowała opracowaniem serii prototypowych wariantów opatrunków

medycznych zawierających MT. Wstępne badania kliniczne wykazały, że spełniają one

wymagania dobrego opatrunku, zarówno przy długotrwałym stosowaniu jak i do zastosowań

doraźnych. Główne dziedziny ich zastosowań to: powierzchniowe zranienia, niezbyt głębokie

oparzenia, ochrona czystych, ciętych ran pooperacyjnych.

Obecnie prowadzone są działania nad uzyskaniem odpowiedniego atestu medycznego i

wdrożeniem omawianych opatrunków do produkcji seryjnej
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