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LAKIERNICZYCH
Streszczenie: Karetka pogotowia transport

pacjentów z chorobami
m.in

jej specjalna konstrukcja -

i
.

cynk, ambulans
1.
Ochrona pacjentów przed kolejnymi infekcjami jest istotnym tematem w poprawie opieki

komórek.
zalecanych jest kilka metod. Wybrany test b
kontak
ekstraktu wykonane
-5 - wytyczne
dla "Biologicznej oceny wyrobów medycznych" [4].
w
ednim kontakcie z próbkami
nowych
ów. Natomiast badanie ekstraktu ocenia potencjalnie niekorzystny
lub uwalnianych z nich substancji na komórki. Linie komórkowe
Celem naszych
na powierzchniach stalowych.
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2.
2.1.
próbek stalowych, o wymiarach 100x100x1.5mm,
epoks
niebiesko(tabela 1)
i
próbki dezynfekowano w 96% etanolu i sterylizowano przez 15 minut
promieniowania UV.

Tabela 1. Charakterystyka próbek

Ra
Próbki

Kolor
[µm]

1

Antybakteryjna

0,15

2

Cynk galwaniczny

0,42

3

Cynk lamelowy

4

Poliestrowo-epoksydowa

5

Poliestrowo-epoksydowa

(RAL 8028)

0,16

6

Poliestrowo-epoksydowa

Zielony (RAL 6024)

0,16

7

Poliestrowo-epoksydowa

Niebiesko-zielony (RAL 5018)

0.16

Srebrny

(RAL 9002)

0,56

0,16

2.2. Hodowla komórkowa
Wytypowane linie komórkowe, fibroblasty mysie (NIH/3T3), hodowano w Dulbecco

CO2).
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2.3.

i test ekstraktu

komórkowych na próbkach wprowadzano fioletowy barwnik i badano mikroskopowo zmiany
morfologiczne.
próbki wykonane
z miedzi (kontrola pozytywna) i tytanu (kontrola negatywna), na których hodowano komórki.
wykorzystano MTT (sól 3 (4,5-dimetylotiazol-2-ilo) -2,5-difenylotetrazolowa). Otrzymany
barwny produkt przeprowadzonej reakcji wykrywano przy zastosowaniu fotometru przy
ony w stosunku 1:1 (50%), 1:3 (25%), 1:9
(5%) i 1:99 (1%). Dla porównania wyników, p
surowicy zastosowano Triton X-100,
, oraz polistyren,

3.

I PODSUMOWANIE

cynkowymi
- Profilometru Concept (MAHR).

wo- RAL 9002, poliestrowo- RAL 8028, poliestrowo- RAL 6024 oraz poliestrowo- RAL 5018 (rys. 1).

ekstraktu. Przygotowany ekstrakt inkubowano z komórkami przez 24 godziny, dodano

przedstawiono na rysunkach 2 i 3.

48

Rys.
z
poliestrowopoliestrowo-

Rys. 2.

hodowle komórkowe z fioletowym barwnikiem na próbkach
, (b) poliestrowo- RAL 9002, (c) - RAL 8028, (d) - poliestrowo- RAL 6024, (e) niebiesko- RAL 5018, (f) - kontrola negatywna próbki z tytanu, (g) kontrola pozytywna próbki z miedzi
: (a) -

ekstraktu: A
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Rys. 3.

ekstraktu: B

4. WNIOSKI

Badane próbki

-
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TOXICITY AND BIOCOMPATIBILITY OF SELECTED
VARNISH COATINGS
Abstract: Ambulance transporting patients with infectious diseases can be also
the source of the next infections. Special construction - the narrow space inside,
pure quality ventilation system and specific of devices applied inside can be
a reason of mentioned problems. This situation is well known, but there is
practically no data regarding the influence of internal ambulance surface on
observed problem. In our study we focused on toxicity and biocompatibility
of steel surface coated with different layers, that can be used as internal material
of ambulance.

