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 OCENA ZMIAN WYBRANYC  
PRZECHOWYWANYCH W ROZTWORZE 

SOLI FIZJOLOGICZNEJ  
 

  
 

Streszczenie: 

-
-ciu i 17-stu tygodniach przechowywania w roztworze soli 

. 
 

 
 

-  
 
 

  
 

przeznaczenia wyrobu

-chemicznego i biomechanicznego a efekty 

[1,2]. 
wg Ratnera

8]. Do podstawowych reakcji n

3,4,5
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in vitro lub in vivo
z , 

6,7,10]. Swobodna energia powierzchniowa SEP 
(z ang. SFE Surface Free Energy) wykorzystywana jest 

1
-3 

Natomiast 
-3 

 
aboratoryjnych in vitro 

in vivo kieruje 
badaczy ku badaniom laboratoryjnym. Dlat

W oparciu o uzyskane wyniki  aspektu 
bezpiecznego przebywania w organizmie protezy

nawet jej wymiany.  
 

 
Rys. 1. Relacja 1,8] 

 
 
2.  
 

 proteza a Provox2, 
Zaleca 

polepszenie komfortu pacjenta 
i

.5). Protezy przechowywano w warunkach 
w roztworze soli fizjologicznej (0,9% NaCl), 

w jest to 
pacjenta protezy). 
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na stanowisku 

[ Dla 
-ciu kropel. 

modelu obliczeniowego Owens'a-Wendt'a, 
potrzeby tej pracy: wody destylowanej i dijodometanu. 
powierzchniowej wykorzystano wykres Zismana. 
pomiar zmiany masy ja

organicznych). 
owymi. 

 
2.1. Model Owensa-Wendta 
 

-
jednej polarnej, drugiej dyspersyjnej oraz wykorzyst  wzor  
analitycznych (1) i (2): 

 
                                                             (1) 

 
- -  
- -zasada {AB}) 
 

                                          (2) 

 
 oraz ), zatem nie wystarcza ono do 

nia 
. 

i a wykorzystanych metod podano w tabeli 1.  
 

 
Ciecz pomiarowa    

[mJ/m2] 
woda destylowana 72,8 21,8 51,0 
dijodometan 50,8 50,8 0 

 
2.2. Metoda Zismana 

wykorzystanych cieczy, natomiast 
cosinus . Metoda ta polega na 
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z szeregu homologicznego do punktu cos  = 1  w
 

  
  

                                                       

                           (3) 

 
gdzie:   - 2], 

        - krytyczna swobodna energia powierzchniowa, [mJ/m2], 
      b = tg   -  

 
 
3.WYNIKI 

 

dijodom  
- 0 dni) oraz po 

10-ciu i 17-stu tygodniach (72 dni i 122 dni) przechowywania w roztworze soli fizjologicznej 
o temperaturze 40 
przedstawia rysunek 3. 

 

a)         b)  

Rys.  na powierzchni protezy: a) wody destylowana, b) dijodometan  
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Rys. cieczami pomiarowymi:
a) woda destylowana, b) dijodometan 

powierzchniowej na podstawie modelu - l
w oparciu o wykres 

Zismana 4).
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Tabela 2. Swobodna energia powierzchniowa obliczona na 
 przed i po inkubacji 

Proteza 

s  
[mJ/m2] 

Czas przechowywania [dni] 

0 72 122 

Provox2 6.0   23,1 0 

Provox2 12.5  22,8  1 

 

a) b)  

c)  

Rys. 4. powierzchniowej w oparciu o wykres Zismana dla protezy 
 Provox 2 dniach inkubacji 

 

jednak w zakre

granicy 40 [10-3 N/m] sprzyja  , dlatego koniecznym jest 
 

lat, okres posiadania protezy: 5 mies

z 
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Rys. 5. o przechowywaniu przez 122 dni: a) Provox2 12.5, b) Provox2 6.0 

 
Na rysunku 5 

 protezy. W wyniku przeprowadzonych 
analiz, b symulowanego  
biologicznego 

Provox2 12.5 i 2% dla protezy Provox2 6.0 po 17-stu tygodniach przechowywania (rys. 6). 
 

 

a)  b)  
 

Rys. 6. : a) Provox2 12.5, b) Provox2 6.0 
 

 
4. WNIOSKI 

 
Powierzchnie obowy, co 

ograniczenie adhezji aobserwowane z

y wierzchniej protezy oraz oceny  
P Provox2 wykonane z dimetylopolisiloksanu, polimeru silikonowego, 

 e 
przezroczyste, zgodne biologicznie, e i nietoksyczne tych 

cech, w praktyce klinicznej obserw kilka 
szorstkie i nieprzezroczyste,

ich ulega deformacji,

Provox2 wymaga

a) b) 



93

ut
, w efekcie zmniejszonego przylegania 

protezy.  
 e 

mechaniczne   

silikon, w kontakcie z biofilmem, przechodzi proces degeneracji strukturalnej i traci 
 struktury.  

 
onadto  kontakt oraz powszechnie 

 pokarmowym jak  
y jest antagonizowany 

wytwarzanie  beztlenowych, ci uwalnianych przez monocyty 
i neutrofile, zdolnych nia chemicznej a. 

 ci hamowania wzrostu biofilmu bakteryjnego przez wprowadzenie 
substancji przeciwbakteryjnych na powierzchni lub w samej 
techniki powlekania metali (np.  Ponadto biofilmu 
hamowany stosowanie probiotyk  

 Zaobserwowany 
w  adhezji 
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ASSESSMENT OF CHANGE SELECTED PROPERTIES OF THE 
VOICE PROSTHESIS STORAGE IN A SOLUTION PHYSIOLOGICAL 

SALINE OF THE BASIS OF THE CONTACT ANGLE 
MEASUREMENTS 

 
Abstract: The object of the research is the voice prosthesis fixed, assumed by 

a doctor, made of dimetylpolysiloksanu, biocompatible material, used as 
a connection between the trachea and the esophagus after total laryngectomy. 
Laboratory parameters were assessed contact angle of the surface layer of the 
prosthesis and the surface free energy by Owens-Wendt equation after 10 and 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


