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Textíliák az egészségügyben
A műszaki textíliák felhasználási arányai (2009)
Csomagolástechnika
6%
Védőruházat
7%

Járműipari
alkalmazások
17%

Sportszerek
8%

Geotextílák
9%

Egyéb ipari
felhasználások
16%

Egészségügyi
alkalmazások
10%
Mezőgazdasági
alkalmazások
12%

Építőipari
alkalmazások
15%

Csupán az USA és Európa együttesen több mint 7 milliárd dollár
értékű egészségügyi és gyógyászati textíliát használ fel egy évben!
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Textíliák az egészségügyben
Az egészségügyi piac rendkívül
fontos részét jelentik − az
egészségügyi intézményekben
használt öltözékek, ágyneműk,
valamint a kötszerek mellett − a
textil alapanyagú
 sebészeti varrófonalak,
 a testbe beépített
implantátumok,
 felfekvés elleni matracok,
 gyógyászati segédeszközök,
 egészségügyi textíliák.
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Az egészségügyben alkalmazott textiltermékek
Az egészségügyben alkalmazott textíliák
Gyógyászati
textíliák
Testen kívül
alkalmazott
textilanyagok

Orvosbiológiai
textilanyagok

Implantátumok

Higiéniai
textíliák

Varrófonalak

Lágy szövet
impantátumok

Kötszerek,
törlőkendők
Gyógyászati
segédeszközök

Ruházati és kórházfelszerelési textíliák
Kórházi és
műtős ruházat
Ágyneműk,
törülközők stb.
Ágybetétek
Pelenkák

Kemény
implantátumok

Inkontinencia
betétek

Szív- és érrendszeri
implantátumok

Egészségügyi
betétek
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Kötszerek
 Steril kötszerek: közvetlenül a sebre illeszthetők

Fontos követelmények:
 Anyaga sterilizálható legyen
 Jó nedvszívó képességű legyen
 Ne ragadjon bele a sebbe
 Ne váljanak le róla szálacskák

!

 Ne okozzon allergiát
 A sterilizálás hatása minél tartósabb legyen

Jellegzetes szerkezeteik:
 Géz (laza pamutszövet)

 Nemszőtt kelmével kombinált szövet
 Esetleg valamilyen gyógyhatású szerrel
telítve, ami a gyógyulást segíti
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Kötszerek
 Nem steril kötszerek: a sebre illesztett steril
kötszer rögzítésére szolgálnak
Rugalmatlan
fonalból készült
szövött vagy
kötött pólya

Rugalmas
(burkolt
elasztán-)
fonalat
tartalmazó
hálók

Rugalmatlan vagy
rugalmas (burkolt
elasztán-) fonalat
tartalmazó fásli
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A leggyakoribb orvosbiológiai anyagok
Alkalmazási terület
Varrófonalak
Biológiailag lebomló
Biológiailag nem lebomló

Nyersanyag
Kollagén, polilaktid, poliglikol.
Poliamid, poliészter, polipropilén,
poli-tetrafluoretilén.

Jellemző textília fajta
Monofilament vagy
fonatolt.

Lágy szövet implantátumok
Mesterséges inak
Mesterséges szalagok
Mesterséges bőr
Sebészeti hálók

Poli-tetrafluoretilén, poliészter,
poliamid, polietilén, hernyóselyem.
Poliészter, szén.
Kitin.
Polipropilén, poliészter, poliészter/szénszál, polivinilidénfluorid.

Szövött vagy fonatolt.
Fonatolt, hímzett.
Nemszőtt kelme.

Kötött, szövött, fonatolt.

Kemény implantátumok
Mesterséges porckorong

Szilikon, poliacetát, polietilén.

Hímzett vagy nemszőtt.

Polietilén, poli-tetrafluoretilén.
Polietilén.
Polipropilén, poliészter, fémhuzal.

Kötött, szövött.
Kötött.
Fonatolt, kötött.

Szív- és érrendszeri
implantátumok, egyéb sztentek
Mesterséges erek
Szívbillentyűk
Sztentek
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A textil implantátumokkal szemben támasztott fő
követelmények

 Legyenek porózusak, hogy könnyen beépülhessenek a környező

szövetekbe.

 Rövid, kör keresztmetszetű szálakból készüljenek, mert ezek
könnyebben beágyazódnak a a szervezet természetes
szöveteibe, mint a hosszú, szabálytalan keresztmetszetű szálak.
 Ne legyenek mérgező hatásúak és ne tartalmazzanak
szennyező anyagokat.
 Az alkalmazási helytől függően legyenek biológiailag lebomlók,
vagy éppen nem lebomlók.
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Sebvarró fonalak
A műtéteknél használt sebvarró fonalak
lehetnek

 biológiailag lebomlók – ezeket főleg belső
varratok készítésére használják,
 biológiailag nem lebomlók – a testfelületen
levő sebek összevarrására használatosak, mert
ezeket a seb gyógyulásának előrehaladásakor el
lehet távolítani.
Anyagaik lehetnek

Tűre szerelt sebvarró
fonal

 természetes vagy
 mesterséges eredetűek,
attól függően, hogy milyen kémiai és biológiai
követelményeknek kell megfelelniük.
Legyenek könnyen csomózhatók. A fonatolt
sebvarró fonalak ebből a szempontból előnyösebbek, mint a monofilamentek.

Fonatolt sebvarró fonal
szerkezete
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Textil anyagú implantátumok
Az implantátumok az emberi vagy állati testbe beültetett mesterséges
pótlások, vagy más meghatározott gyógyászati funkciójú segédeszközök.
A leggyakrabban alkalmazott
mesterséges véredények (erek)

implantátumok

közé

tartoznak

a

Műerek (érprotézisek)
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Textil anyagú implantátumok
Egyéb cső alakú implantátumok (sztentek)
A mesterséges erek mellett cső alakú implantátumokat (sztenteket)
alkalmaznak a nyelőcső, a légcső, a húgycső rendellenességeinek
gyógyítására is. Ez a cső kötött vagy fonatolt szerkezetű lehet és különféle
méretekben (átmérőben és hosszban) állítható elő.
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Textil anyagú implantátumok
Mesterséges inak
A korszerű mesterséges ín egy változata
poliészterszálakból font fonalból, fonatolással
készül. Keresztmetszetében mintegy 1000 szál
van. Két végét az eredeti ín tapadási pontjainak
helyén csavarokkal rögzítik.

Készítenek mesterséges inakat szövéssel és
kötéssel is.

Egészséges térdízület

Kísérletek folynak olyan szálasanyagból készült
mesterséges inak előállítására is, amelyek a
pókselyemhez hasonló tulajdonságúak (nagyon
nagy szilárdságúak) és amelyek proteinjét
genetikailag módosított kecskék tejéből nyerik.
(http://newmedia.innovationutah.com/tag/ligamentreplacement/)

Térdbe való, fonatolt
mesterséges ín
(GoreTex)
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Textil anyagú implantátumok
Sebészeti hálók
A sérvműtét egyike a leggyakrabban végzett sebészeti beavatkozásoknak,
amelynek során a hasfal szétnyílt szöveteit egymáshoz közelítve újra össze
kell erősíteni. A hagyományos műtéti eljárásnál ez azzal jár, hogy mindkét
részben feszültség keletkezik, ami meglassítja a regenerálódást. Ha
azonban egy hálót helyeznek be a nyílásba, amelyet mindkét oldalhoz
hozzáerősítenek, ez a feszültség keletkezését megszünteti és a gyógyulás
sokkal gyorsabb. A háló szervesen beépül a hasfal szöveteibe és véglegesen
ott maradhat. Hasonlóképpen beváltak a hálók a máj, sőt a szív rögzítésére
és mellműtéteknél is.

Ezek a kötött hálók
biológiailag nem
lebomló, de testbarát
szintetikus anyagú
monofil fonalakból
készülnek.
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Textil anyagú implantátumok
Mesterséges szívbillentyűk
A mesterséges szívbillentyűket
szívbillentyű-elégtelenség
esetén alkalmazzák. A
mechanikus szívbillentyű
fémrészeit PTFE, polipropilén
vagy poliészterfonalból kötött
textíliával burkolják, aminek
révén be tud épülni a szervezet
környező szöveteibe, ill. gyűrű
alakú részét a textil bevonat
segítségével be tudják varrni a
megfelelő helyre.
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Textil anyagú implantátumok
Hímzéssel készült implantátum porckorong helyettesítésére.

NeoDiscTM

Egy alapkelmére hímezik sűrű öltésekkel a kívánt alakzatot. Az
alapkelme kioldása után visszamarad az öltések összefüggő
hálózata.
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Testszövet fejlesztése textílián
Bőr implantátum — A sérült (pl. égett) bőr pótlására kidolgozott eljárás.
Szintetikus epidermisz
Kötött poliamid alapréteg
Szövetsejtek, amelyek az
alaprétegen elaszaporodnak és bőrsejtekké alakulnak
Kész TransCyte®
implantátum
A bőr fontos alkotórészei:
1. a szerkezetet alkotó proteinek
2. átmeneti mátrixot alkotó proteinek
3. glükózaminoglikánok
4. a növekedést elősegítő anyag

 A külső, szilikon réteg nem porózus, a bőr epidermiszével analóg.
 A belső membránt poliamidfonalból készült hálón fejlesztett emberi
bőrsejtek alkotják.
http://www.burnsurgery.org/Betaweb/Modules/skinsubstitutes/sec10.htm
http://www.abh.com/product/dermagraft/
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Szorító hatású (kompressziós) harisnyák
 Az egészségügyi harisnyákat szorítóerejük szempontjából 4 osztályba
sorolják, a leggyengébb az I., a legerősebb szorító hatású a IV. osztályba
tartozó termék. Ha a táblázat adatait a boka környezetében 100%-nak
vesszük, a lábikránál kb. 80%, a térdnél kb. 60%, a combnál kb. 20%
szorítóerőre van szükség.
 Mindig az orvosnak kell megállapítania, hogy kinek milyen szorítóerejű egészségügyi harisnyára van szüksége, illetve hogy a harisnya hol
milyen mértékben szorítson!
Osztály

I.

II.

Szorítóerő
Hg mm kPa
15−21

23−32

Alkalmazás

Támasztó harisnyák a fáradságérzet csökkentésére,
2,4−2,8 ödémaképződés nélküli enyhe visszértágulat vagy
terhességi kezdődő visszértágulat esetére
3,1−4,3

Erős fáradságnál, ödémaképződéssel együtt járó
kifejezett visszértágulatnál, felületi tromboflebitisz,
kismértékű fekélyesedés gyógyulása után, visszérműtétet
követően, erős terhességi visszértágulat esetén
Trombózist követő visszérelégtelenségnél, erős
ödémaképződésnél, másodlagos visszérgyulladásnál,
nagymértékű fekélyesedés gyógyulása után

III.

34−46

4,5−6,1

IV.

≥49

≥6,5

Nyiroködéma és elefantiázis esetére
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Szorító hatású (kompressziós) kesztyűk

Szorító kesztyű használata javasolt a
következő esetekben:
 ízületi gyulladás
 kézfáradság
 hideg kéz
A szorító erő szükséges mértékét az
orvos állapítja meg!

A fedetlen ujjhegyek
biztosítják a tökéletes
tapintást
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Textíliák alkalmazása gyógyászati segédeszközökben
A művégtagok
külső,
megformált
része textil
erősítésű
kompozit

Háttámasz
rugalmas kelméből

A törött
végtagok
rögzítésére
használt
eszköz
borítása
textilanyag, a
belső puha
bélése lehet
üreges kelme

Térdtámasz többféle
kelme kombinációjából

Állkapocs rögzítő
textilanyagokból
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Ruházatba beépített diagnosztikai érzékelők
A ruházatba beépített diagnosztikai
érzékelők
sportolók,
veszélyes
helyen dolgozó emberek pillanatnyi
egészségi állapotának ellenőrzésére
szolgálnak. Vezeték nélküli távközlési eszközök segítségével folyamatos tájékoztatást küldenek az
orvosnak, edzőnek.

Melltartó, a
szívműködést
ellenőrző érzékelővel
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A sokat emlegetett üreges („3D”) kelme
Készülhet lánc- vagy vetülékrendszerű kötéssel, vagy
szövéssel.
Anyaga általában poliamid
vagy poliészter, a távtartó fonalak viszonylag vastag monofilamentek

Fő tulajdonságai:
Rugalmasan összenyomható
Jó szellőző képességű
Alkalmazási területei:
Jól helyettesítheti a habszivacs réteget,
de nem kell laminálást alkalmazni
Felhasználható kompozit-erősítőanyagként is
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A magyar textilipar lehetőségei
Szükséges lenne, hogy a magyar textilipar a jelenleginél nagyobb mértékben
kapcsolódjék be a gyógyászati textíliák ill. azok alanyagainak gyártásába. Ennek
lehetőségét elsősorban a következő területeken látom:
 Kötszerek. Hazai gyártás jelenleg is folyik, többnyire külföldi tulajdonban levő
vállalatoknál, de nagyon nagy az import is.
 Rehabilitációs eszközök alapanyagainak gyártása (mind burkolóanyagok,
mind kompozitok vázanyagai). A jelentős mennyiségű hazai gyártású rehabilitációs eszköz textilanyagainak ez idő szerint csak kis részét (főként csak a
kompozit-erősítőanyagok viszonylag egyszerű kelméit) gyártják hazai kisvállalkozók. Az itthon már gyártott szorító harisnyák, karharisnyák mellett
megoldható lehetne pl. szorító kesztyűk gyártása is.
 Speciális követelményeknek megfelelő műtős ruhák alapanyagainak
gyártása.
 Kívánatos lenne textil- és ruhaipari szakemberek, orvosok, informatikus és
távközlési szakemberek együttműködésével bekapcsolódni a ruházatba beépített diagnosztikai eszközök fejlesztésébe.
 Kívánatos lenne, hogy a textilipar szakemberei és orvosok együttműködésével új termékek kifejlesztésére is sor kerülhessen, mint ahogy erre egyes
orvosi
berendezések esetében már van példa.
 Nem nélkülözhető a textilipari szakoktatás korszerűsítése sem, hogy az ilyen
jellegű termékekről is tájékozódhassanak a tanulók/hallgatók.
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A magyar textilipar lehetőségei

Kapcsolatfelvételi lehetőségek:
Google: „Rehabilitációs eszközök gyártása” – kb. 90 000 (!) találat,
de közöttük természetesen több ismétlődés és csak közvetett
kapcsolat van a rehabilitációs eszközökkel.
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Köszönöm szíves figyelmüket.
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