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BIOMATERIAŁY W MEDYCYNIE



NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY ZASTOSOWANIA BIOMATERIAŁÓW

soczewki kontaktowe 

materiały dla laryngologii 

materiały dla chirurgii twarzowo-szczękowej 

implanty zębów, mostki, korony 

sztuczne serce, zastawki serca, rozruszniki serca 

stabilizatory kręgosłupa 

protezy moczo płciowe 

protezy stawów

protezy naczyń krwionośnych

stabilizatory złamanych kości

-------- sztuczne ścięgna_____



PROTETYKA

dziedzina wiedzy z pogranicza 
medycyny i techniki, zajmująca się 

uzupełnianiem ubytków tkankowych, 
narządowych lub czynnościowych przy 

pomocy sztucznego materiału 
zastępczego (protezy).



PROTETYKA

Najczęściej spotykanymi typami są:
• protetyka ortopedyczna

• protetyka stomatologiczna

• protetyka naczyniowa

• protetyka słuchu

• protetyka regionów ważnych 

ze względów estetycznych





IMPLANTY - 
PODSTAWOWE POJĘCIA
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RODZAJE PROTEZ
ZEWNĘTRZNYCH

Proteza Kosmetyczna Proteza Mechaniczna Proteza Elektroniczna | Proteza Bioniczna
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Podciśnienie

SYSTEMY LEJÓW

Pin

• W skład systemu podciśnieniowego wchodzi 

zewnętrzna rama z włókna węglowego oraz 

miękki lejek wewnętrzny termoplastyczny.

• W skład systemu na pin wchodzą te same 

elementy jak w systemie podciśnieniowym: 

rama i miękki wewnętrzny lejek oraz 

dodatkowy lejek sylikonowy, na którego 

końcu znajduje się pin.



STAWY
Podział

Zawiasowy (ginglymus) 

Obrotowy (trochoidea) 
Śrubowy (cochlearis) 

Elipsoidalny (elipsoidea) 

Siodełkowaty (sellaris) 

Kulisty wolny (spheroidea) 

Kulisty panewkowy (cotylica) 

Nieregularny

Płaski
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ENDOPROTEZOPLASTYKA BIODRA

RODZAJE ENDOPROTEZ:
Stosowane obecnie endoprotezy możemy 
podzielić:

Ze względu na zakres wymiany stawu na:
• Endoprotezy całkowite (totalne), gdzie 

wymieniana jest zarówno panewka jak 
i głowa kości udowej

• Endoprotezy połowicze - wymieniana jest 
tylko głowa kości udowej, stosowane 
w przypadku złamań u ludzi starszych.

Ze względu na sposób mocowania w kości na:

• Endoprotezy cementowe

• Endoprotezy bezcementowe



ENDOPROTEZOPLASTYKA
KOLANA

Element rzepkowy



RODZAJE ENDOPROTEZ DZIELIMY:

Ze względu na zakres wymiany stawu na:
• Endoprotezy całkowite (totalne)
• Endoprotezy jednoprzedziałowe 

wymieniana jest tylko najbardziej zniszczona 
część stawu, po jednej stronie kolana: tzw. 
przedział przyśrodkowy albo przedział boczny

Ze względu na sposób mocowania w kości na:

• Endoprotezy cementowe
• Endoprotezy bezcementowe

Ze względu na stopień związania elementu 
udowego i piszczelowego na:

• Endoprotezy niezwiązane, czyli kłykciowe
• Endoprotezy półzwiązane
• Endoprotezy związane, czyli zawiasowe



OSTEOSTYNTEZA - IMPLANTY ORTOPEDYCZNE

Implanty ortopedyczne - służące do zespalania złamanych kości (osteosyntezy), 
które po zrośnięciu się tkanki kostnej są usuwane z organizmu.

Podstawowymi elementami do 
osteosyntezy są:
• druty (lub inaczej gwoździe),
• klamry kostne,
• płytki,
• wkręty (lub inaczej śruby). sa



PROTETYKA STOMATOLOGICZNA



Protezy stomatologiczne

Wśród protez zębowych można wyróżnić dwie 

zasadnicze grupy:

• protezy stałe są to uzupełnienia trwale 

umocowane na zębach własnych pacjenta, 

najczęściej za pomocą cementów.

• protezy ruchome to uzupełnienia 

wprowadzane do jamy ustnej i wyjmowane 

z niej przez pacjenta



Podsumowanie

Biomateriały są bardzo przydatne w naszym 

codziennym życiu. Pomagają usprawnić 

działanie organizmu lub w ciężkich 

przypadkach przywrócić mu prawidłowe 

funkcje. Ich różnorodność pozwala na 

wszechstronne zastosowanie.

Wykorzystywane są w różnych dziedzinach 

medycyny: ortopedii, chirurgii kostnej, 

stomatologii, laryngologii, kardiologii, 

okulistyce i innych.
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