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A gyógyászati alkalmazásra szánt műanyagokat intenzíven fejlesztik. A cikkben a 
gyógyszeradagoló eszközök, az implantátumok elállítására alkalmas polimerekről, a 
kisméretű alkatrészek gyártásáról és az orvostechnikai eszközök steril csomagolásáról 
olvashatnak. 
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Ahogy az orvostudomány fejlődik, úgy nő a műanyagok iránti igény. Az eldob-

ható gyógyászati termékeknek meg kell felelniük a biztonságra és semlegességre vo-
natkozó egyre nagyobb követelményeknek, míg megfelelően olcsónak kell maradniuk 
ahhoz, hogy eldobhatók legyenek. A műanyagból készült alkatrészek méretben egyre 
kisebbek lesznek, és egyre jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Az emberi testbe he-
lyezett műanyag implantátumoknak évekig vagy akár évtizedekig tartósnak és megfe-
lelően erősnek kell lenni, hogy ellenálljanak a különböző traumáknak, és amennyire 
lehetséges, „utánozniuk kell” a testszöveteket. Az anyagok és a gyártási eljárások fej-
lesztése lehetővé teszi, hogy a műanyagok kielégítsék ezeket a gyógyászati igényeket, 
követelményeket. 

Ugyanakkor, ha egy új technológiát fejlesztenek ki gyógyászati termékek gyártá-
sára, akkor az új anyagok vagy eljárások bevezetése nem egyszerű folyamat. A gyógy-
ászati eszközök használata nagymértékben szabályozott, fejlesztésük sok időt igényel 
és költséges, alkalmazásukat az FDA (U.S. Food & Drug Administration) engedé-
lyezi. Amikor egy anyagot kiválasztanak, megvizsgálnak és biztonságosnak ítélnek, 
akkor nem valószínű, hogy alternatívákat is fontolóra vesznek az adott termék gyártá-
sához. Ezért nagyobb a valószínűsége annak, hogy új eszközökhöz új anyagokat hasz-
nálnak majd, mint annak, hogy azokat alkalmazzák, amelyek már átmentek az engedé-
lyezési eljáráson. 

Ha új a beszállító vagy megváltozik az anyag neve, akkor a gyógyászati eszkö-
zökhöz új címkéket és dokumentációt kell beszerezni. Hasonlóan ehhez, az új gyártási 
eljárásokat is vizsgálni kell abból a szempontból, hogy biztosítva legyen a műanyag-
termékek megfelelő összetétele, és az, hogy semmiféle módon nem szennyeződhetnek. 
Még ezeknek a kihívásoknak az ismeretében is az iparág folyamatosan fejleszti anya-
gait és technológiáit. 
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A PVC alternatívái 

A PVC az eldobható gyógyászati termékek, mint pl. a csövek, összekötőelemek, 
egyik legszélesebb körben használt anyaga, bár az utóbbi időben egyre inkább a figye-
lem középpontjába kerülnek a lágy PVC lágyítószereivel kapcsolatos egészségügyi és 
környezetvédelmi aggodalmak.  

Az Európai Unió számos olyan ftalátlágyítót tett tiltólistára [ezek közé tartozik a 
DEHP (dietil-hexil-ftalát) is], amelyeket olyan játékokban vagy termékekben használ-
nak, amelyeket a gyerekek a szájukba vehetnek. Az USA-ban az FDA elfogadta azokat 
a tudományos érveket, miszerint nincs ok arra, hogy ezeket a lágyítókat betiltsák. A 
legtöbb esetben olyan kicsi ezeknek az anyagoknak a felületre vándorlása, hogy nem 
ad okot az aggodalomra. Egy korábbi konferencián ezzel kapcsolatban a szakemberek 
egyetértettek abban, hogy nincs elég tudományos bizonyíték arra, hogy a gyógyászati 
eszközök műanyagaiban használt lágyítókból vagy az ún. „veszélyes vegyszerek”-ből 
– mint pl. a biszfenol A (BPA) – származó rendkívül kis mennyiség egészségügyi 
problémákat okozna.  

Ugyanakkor a PVC-re irányuló negatív figyelem az alternatív anyagok növekvő 
keresletéhez vezetett. „Az orvosi eszközökben használt PVC helyettesítésére irányuló 
nyomás folyamatosan nő a lágyítószerek ellen fellépő törvénykezés, a környezetvé-
delmi aggodalmak és a különleges vállalati politikák miatt” – állítja a Teknor Apex 
Company piaci menedzsere. A Teknor Apex régóta gyárt DEHP- és ftalátmentes lágy 
PVC keverékeket a gyógyászati piac számára. Nemrég kezdtek a PVC-mentes termék-
kínálatuk fejlesztésébe. Ennek egyik első lépéseként felmérik az eszközgyártók fonto-
sabb igényeit. A legnehezebbek közé tartozik a különleges tulajdonságok megtalálása. 
Ilyen nagyon fontos jellemző pl. az összegubancolódással szembeni ellenállás, az át-
látszóság stb., amely igazán csak a végtermékeknél határozható meg. 

A cég Medalist MD-500 sorozatú keverékei már ennek a munkának a közvetlen 
eredményei. Ezek az orvosi célú elasztomerek a PVC alternatívái a csöveknél azonos 
tapintási jellemzőkkel, kristályos átlátszósággal, gubancolódással szembeni ellenállás-
sal befogási és leszorítási rugalmassággal, növelt gamma-sugárzással szembeni stabili-
tással, és kisebb sűrűségnél is megfelelő rugalmassággal. A termékbevezetés egyik 
utolsó fázisában megkérték a szakembereket arra, hogy hasonlítsák össze a PVC és a 
Medalist csöveket, és sokan nem tudtak különbségről beszámolni. 

Harc a fertőzés ellen 

A kórházban szerzett fertőzések még mindig nagy problémát jelentenek, ezért az 
utóbbi időben ismét szóba került, hogy a műanyagokat baktérium elleni tulajdonsá-
gokkal lássák el. A PolyOne Corp. WithStand néven szervetlen és szerves baktérium 
elleni adalékanyagokat gyárt Class I, II és III osztályú gyógyászati eszközökhöz és 
csomagolásokhoz. Ezeket az anyagokat – többek között – CVC katéterekben, IV-, in-
fúziós- és orvosi dréncsövekben, vértranszfúziós zacskókban, injekcióknál, húgyveze-
tékekhez csatlakoztatható eszközöknél, lélegeztető berendezéseknél, tartós kórházi 
felszereléseknél és sebkötözőknél alkalmazzák. 
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A WithStand technológia számos polimertípushoz, a speciális hőre lágyuló mű-
szaki műanyagoktól kezdve a PVC keverékeken át a hőre lágyuló elasztomerekig 
használható. Ezek az inert anyagok kémiailag ellenállnak a fertőtlenítőszereknek, és 
fizikai tulajdonságaikat sterilizálás után is megőrzik. A baktérium elleni adalékanya-
gok nem helyettesíthetik a megfelelő biztonsági gyakorlatokat/eljárásokat, de haszná-
latuk a kórházi fertőzésszabályozási stratégia részét képezheti. Ennek a kombinált stra-
tégiának része az alapanyag kiválasztása, a fertőzésszabályozási technológia és a ter-
méktervezés. A PolyOne aktívan kutatja annak a módját, hogy miként tudja termékei-
nek teljesítményét javítani. Folyamatosan keresnek javított baktérium elleni tulajdon-
ságokkal rendelkező alapanyagokat. Ezek általában gyorsan ható anyagok, amelyek 
hatékonyabban, nagyobb arányban pusztítják el a baktériumokat. 

Új gyógyszerek, új kihívások 

Az új gyógyszerek, mint például a rákellenes medicínák, új kihívásokkal járnak a 
gyógyszeradagoló eszközök és ezek kiegészítői esetében. Az ezen a területen hagyo-
mányosan használt műanyagok reakcióba léphetnek az agresszívebb gyógyszerekkel, 
ami hatékonyságukat csökkentheti. Ez reaktivitásváltozásokat okozhat a DNA-ban 
vagy az élő organizmusokban, amelyek az új generációs biológiai orvosságok alapját 
képezik. 

A fluorpolimerek, mint például a fluorozott etilén-propilén (FEP) vagy a perflu-
or-alkoxi (PFA) alternatívát jelentenek ezekre a kihívásokra. Nagymértékben inertek 
és kompatibilisek a legtöbb szerves kompaunddal, jók a zárótulajdonságaik, magas 
hőmérsékleten folyamatosan használhatók és ellenállnak a gőzsterilizálásnak. Tapa-
dásmentességük jól használható a folyadékok, gélek és porok adhéziójának és akadozó 
csúszásának csökkentésére, ami hatással van az adagolás egyenletességére. A hagyo-
mányos szilikonbevonatok elhagyásával megszűnnek azok az aggodalmak, hogy hosz-
szabb tárolás során a gyógyszertároló és -adagoló eszközökből származó szilikon be-
kerül az emberi szervezetbe.  

Ugyanakkor a fluorpolimereket nehéz fröccsönteni, a gyártás folyamatos fel-
ügyeletet is igényel. A Performance Plastics Ltd. 1999 óta 50 millió alkatrészt 
fröccsöntött fluorpolimerből. Az elmúlt 12 évet ennek a technológiának a fejlesztésére 
és finomítására fordították. A költségek szempontjából a drága alapanyag és a gyártási 
hulladék képződése még akadályozza a megfelelően olcsó nagy volumenű gyártás 
megvalósítását. Az elosztócsatornák eltávolításával jelentősen csökkenteni tudták az 
anyagfelhasználást, ami nagy költségmegtakarítást eredményezett.  

A cég fröccsöntőrendszere közvetlen gátat használ, szabadalmaztatott módsze-
rekkel, és a szerszám anyaga is olyan, hogy a műanyag nagy nyomással, ömledéktörés 
és a mechanikai tulajdonságok romlása nélkül fröccsönthető. Ez a speciális kemény-
fém ellenáll a fluorsavnak, amely a feldolgozás során keletkezik. Nem korrodeálódik 
és nem deformálódik a nagy nyomás alatt, mint a hagyományos acélok. Így kisméretű, 
bonyolult geometriájú és vékony falú minőségi alkatrészek gyárthatók. Sikerült vé-
kony falú terméket 248 MPa nyomáson, 30 cm/s sebességgel fröccsönteni. 
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Kisméretű alkatrészek gyártása 

Számos gyógyászati alkalmazásban van szükség kisméretű alkatrészekre, mint pl. 
kapcsolókra, leszorítókra, amelyeket kifogástalan minőségben és nagy pontossággal kell 
gyártani még nagy mennyiségben is. A Wittmann Battenfeld GmbH MicroPower 
fröccsöntőgép-családját ezekre a kihívásokra tervezték. Parányi alkatrészek gyártása sok 
hulladékkal és nagy energiafogyasztással jár olyan gépen, amelyet nagyméretű termékek 
fröccsöntésére terveztek. MicroPower gépeken 0,05 cm3 minimális fröccsöntési térfo-
gattal, rövidebb ciklusidőkkel, kevesebb anyag- és energiafelhasználással 30–50%-kal is 
csökkenthetők a költségek a standard berendezésekhez képest.  

A kiváló minőségű mikroalkatrészek gyártása az egyedi, kétlépcsős fröccsöntő-
rendszernek köszönhető, amely egy 14 mm-es ferdesarkos csigát egy fröccsdugattyú-
val kombinál. A kisebb méretű beömlőcsatorna és a forgóasztalon keresztüli párhuza-
mos mozgás lerövidíti a ciklusidőt. Mivel a berendezés elektromos hajtású, nagyobb a 
pontossága és kevesebb energiát fogyaszt.  

A Gimac Microextruders szintén a kisméretű alkatrészekre specializálódott. 
Extrudereivel különböző mikroméretű eszközöket lehet biopolimerekből készíteni. 
Ezek az eszközök olyan új gyógyászati alkalmazások követelményeinek felelnek meg, 
mint pl. a célzott gyógyszeradagolás, műszaki szövettan és biodegradálhatóság. Az 
extruderekkel pl. mikrokatéterek gyárthatók agy- és érrendszeri műtétekhez.  

A mikroextrudereket úgy tervezték, hogy optimális molekulatömegű, kristályos-
ságú és feldolgozási mennyiségű terméket gyártsanak, és jól tisztíthatók legyenek. Az 
extrudált biopolimerek kis mennyiségben készülnek, de tulajdonságaiknak pontosan 
szabályozottnak kell lenni még mikroszkópikus méretben is. Ez az ömledékcsatornák 
pontos tervezését igényli, de a kívánt mikroszerkezet kialakításához fontos a megfelelő 
polimer és a folyási sebesség megválasztása is.  

A mikroextrudálás főleg olyan termékeknél használható, ahol nem lehet változ-
tatni a molekulatömegen. Ilyenek pl. a különböző gyógyszerkibocsátó megoldások, 
belső támasztóstruktúrák és biodegradálható szerkezetek. Egy Gimac berendezéssel 
extrudált biodegradálható politejsav (PLA) sebészeti varrat vizsgálata azt mutatta, 
hogy az extrudálás nincs jelentős hatással az anyag molekulatömeg-eloszlására.  

Ugyanakkor van néhány akadály, amelyet le kell győzni ahhoz, hogy a technoló-
gia kiforrjon. Nincsenek pl. olyan ellenőrző eszközök, amelyek a mikroméret-
tartományban kiszűrnék a felületi hibákat és azonosítanák a különböző rétegeket. A 
cég emellett törekszik arra is, hogy mérsékelje a berendezései árát, hogy a technológia 
elfogadottabbá váljon. A végtermékek költségei csökkenthetők nagyobb sebességek-
kel, nagyobb automatizáltsággal, online ellenőrzéssel és kiválasztással, valamint sza-
kaszos extrudálással, amellyel elkerülhetők az utólagos gyártási lépések. 

Erős és rugalmas implantátumok 

Az 1990-es évek végén használtak először poli(éter-éter-keton)-t (PEEK) 
implantátumokhoz. Eltérően a titántól, a PEEK nem épül be a csontokba, ugyanakkor 
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a röntgen és CT felvételeken jól látható. Ezek és más előnyös tulajdonságok vezettek 
ezeknek az implantátumoknak az elterjedéséhez.  

Az Invibio Ltd. már több mint egy évtizede gyártja a PEEK-Optima elnevezésű 
polimert. A gerincbeültetések mellett a térd és csípő részeit is lehet helyettesíteni ezzel 
az anyaggal. A fémmel ellentétben itt nem jelentkeznek egészségügyi aggodalmak, 
ugyanis a hagyományos csípőprotéziseknél felléphet a fém kopása. A cég nagy teher-
bíró-képességű Motis anyagát önmagában szintén a csípőbeültetéseknél alkalmazzák a 
fém/polimerbetét megoldások helyett. Ebben az esetben a behelyezés során kevesebb 
csontot kell eltávolítani. A PEEK beültetések rugalmasak, és jobban átadják a nyomást 
a csontoknak. Ez segít abban, hogy a csontok megtartsák szilárdságukat és kevésbé 
károsodjanak. 

A polimer nagy szilárdsága és teherbíró képessége miatt traumás esetekben is 
jobban alkalmazható. A PEEK-nek nagy a szilárdság/tömeg aránya, rugalmasabb a 
fémlapoknál és fémszegeknél, ezért használható jól törött karok vagy lábak rendbeho-
zatalára. Gyerekeknél vagy fertőzött betegeknél, ha a fémlapokat vagy szegeket el kell 
távolítani, akkor az nehézségekbe ütközhet, mivel a fém hozzákötődhet a csontokhoz, 
viszont a PEEK esetében ez nem fordul elő. Az N.M.B. Medical Applications Ltd. 
Quantum Humeral Composite Nailing System megoldása volt az első intramedulláris 
(csontvelőbe helyezett) PEEK szeg, amelyet az FDA 2010. márciusában engedélye-
zett. Magát a szeget az Invibio Endoling anyagából készítették, ami a PEEK-Optima 
polimermátrix és folytonos szénszálak kompozitja.  

A jövő fejlesztései és alkalmazásai közé tartozhat pédául a PEEK kombinálása 
olyan adalékanyagokkal, amelyek segítik a csontokhoz való jobb kötődést, vagy elő-
mozdítják a csontok növekedését. A porózus PEEK pedig meg tudja támasztani a szö-
veteket, illetve belsejükben a szövetek növekedhetnek és regenerálódhatnak. 

Annak ellenére, hogy a PEEK implantátumok számos előnyös tulajdonsággal 
rendelkeznek, nehéz a fröccsöntésük tisztatér környezetben a nagy ömledék-hőmér-
séklet miatt. A PMC Smart Solutions új megoldásokat talált erre a kihívásra. A cég 
tartós beültetésre gyárt sebészeti implantátumokat olyan anyagból, mint pl. a PEEK. 
Ezeknél nagyon fontos a termék tömörsége, a szennyeződések bejutásának megakadá-
lyozása. Hőcserélő olaj használata a szerszámhőmérséklet szabályozására a termék 
potenciális szennyeződését okozhatja. Az elektromos tekercsfűtéssel hőmérsékleti 
problémák adódhatnak, ami hatással lehet a termék tömörségére, mivel a szerszámfe-
lület hőmérséklete nem szabályozható a szükséges szűk keretek között, ugyanakkor 
gyakran előfordulnak hideg és meleg pontok a hossz mentén. A tekercsfűtés szintén 
nem alkalmas a hő eltávolítására a szerszámból, ha az túl meleg.  

A PMC a túlnyomásos víz alkalmazásának lehetőségét vizsgálta a szerszámhő-
mérséklet pontos szabályozásra. Ez a víz akár 205 °C-ra is felmelegíthető. A cég part-
nerével, a Single Temperature Controls vállalattal hozta forgalomba hőmérséklet-
kiegyensúlyozó rendszereit, amelyek a vizet a beállított hőmérsékleten szivattyúzzák 
át a szerszámon. Ha a víz melegebb a szerszámnál, akkor hőt ad át annak, ha hidegebb, 
akkor mindez fordítva történik. A PMC kísérletekkel igazolta, hogy elektromos fűtés 
esetén 44 °C-os ingadozás is lehetséges a szerszámhőmérsékletben, míg vízfűtésnél ez 
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csak 5 °C. Elektromos fűtésnél a termék zsugorodása 0,08 milliméterrel nagyobb, míg 
relatív kristályossága 18,5%-kal kisebb lehet a vízfűtéssel készítetthez képest.  

A túlnyomásos vízrendszerrel bonyolult alakú PEEK alkatrészek és más, nagy 
ömledék-hőmérsékletű műanyagtermékek gyárthatók. Porózus fémbetétes ortopédiai 
vagy egyéb gyógyászati implantátumok is fröccsönthetők tisztatérben. Mivel a PMC 
megosztja eredményeit a vízfűtéses hőmérséklet-szabályozással kapcsolatban, egyre 
több cég használja ezt a technológiát. 

Gyógyászati eszközök steril zárócsomagolásainak  
károsodásvizsgálata 

Miután egy gyógyászati eszközt legyártottak, a műanyag csomagolásoknak gyak-
ran mikrobák ellen védő funkciót is el kell látniuk. A csomagolóanyagok jellemzően 
lélegző, szintetikus szálalapú anyagot, mint például az FS-PE-HD fóliát (pl. a DuPont-
tól a Tyvek), valamint átlátszó polimerlaminátumot (általában változó rétegben polieti-
lént és poliamidot) tartalmaznak, esetleg merev falú tárolók (pl. PE-HD, polikarbonát 
vagy PET), amelyek összhangban állnak az ISO 11607 számú szabvánnyal.  

Ezeknek a csomagolásoknak ellen kell állni számos környezeti és mechanikai ha-
tásnak, mint például karcolásnak, leejtésnek, vibrációnak, hőmérséklet-változásnak, 
hősokknak és sugárzásnak, amelyek anyagmozgatáskor, szállításkor és tároláskor lép-
hetnek fel. A hibák a könnyen láthatóktól a csak elektronmikroszkóppal észrevehető-
kig terjedhetnek. Az aggodalom nyilvánvaló: ha a csomagolás integritása sérül, akkor 
az eszköz sterilitása is megszűnik, és ha a hiba szabad szemmel nem látható, akkor az 
implantátumot vagy a gyógyeszközt használó beteg fertőződésének valószínűsége  
is nő.  

A vizsgált steril csomagolások (zacskók) belső porózus rétege PE-HD szálakat 
tartalmazott véletlenszerű elrendezésben. Ez a porózus anyag átengedi a párát, de ha-
tékonyan ellenálló az impermeábilis folyadékokkal, a szennyeződésekkel és a mikro-
biológiai élőlényekkel szemben. A belső réteg általában egy átlátszó laminátumhoz 
kötődik, amely poliamid-6, PE-LD és PE-HD rétegekből áll különböző elrendezésben. 
A zacskón belül a gyógyászati eszközt kartonpapírba vagy egy merev falú tárolóba 
helyezik el. A csomagolás utolsó fázisában a zacskókat kartondobozokba teszik. A 
szállítókonténerekbe való elhelyezés után számos minőségi vizsgálatot végeznek, hogy 
szimulálják a sterilizálás, a tárolás, a szállítás és a rakodás körülményeit. Ez a szimulá-
ció a következőkből áll: 

– sterilizálás 50 kGy dózisú gamma-sugárzással; 
– ciklikus hőkezelés –18 és +40 °C között; 
– vibrációs, ejtési és nyomó vizsgálatok. 
A kísérletek során statisztikai módszerekkel kiválasztott zacskókkal szállítási 

vizsgálatokat is végeztek. A zacskók harmadát hőkezeléses öregítésnek vetették alá. 
Az öregítés paraméterei nagymértékben függtek a zacskók anyagától és a meghibáso-
dás várható módjától, de jellemzően 60 °C volt 1 hónapon keresztül. A minták harma-
dát pedig valós idejű öregítésnek tették ki 1 éven keresztül a tárolás körülményei kö-
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zött. A vizsgálatokat az ASTM F1886, az ASTM D3078 (víz alatti károsodási vizsgá-
lat) és az ASTM F2096 számú szabványok szerint végezték a szállítási vizsgálatok, a 
gyorsított öregítés és a valós idejű öregítés után. 

Az eredményeket röviden összefoglalva, a laminátumok vizsgálata megmutatta, 
hogy a károsodás elkerülésének elsődleges módja az, ha a zacskók dupla hajtogatásai-
nak számát, illetve „erősségét” csökkentik. Az FS-PE-HD esetében hasonló következ-
tetéseket vontak le azzal a kiegészítéssel, hogy a csomagolásokat úgy kell tervezni, 
hogy megakadályozzák a helyi mechanikai kopások kialakulását, mert ezek a legvaló-
színűbb okai a különböző károsodások, repedések vagy lyukak kialakulásának, ami 
által a védő záróréteg sérülhet, és a gyógyászati eszköz potenciálisan szennyeződhet. 
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