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   Streszczenie. W zakresie produktów medycznych oraz szpitalnych producenci zobowiązani 
są do spełniania Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EEC dotyczącą Urządze  Medycznych. 
Asortyment wyrobów medycznych przeznaczonych do podawania płynów pokarmowych 
dzieciom powinien być szczególnie kontrolowany i spełniać wiele wymogów bezpiecze stwa 
w tym trwało ci i stabilno ci cech w zmiennym rodowisku np. jamy ustnej i płynów 
pokarmowych. 

Celem pracy jest ocena wpływu procesu przyspieszonego starzenia materiałów 
wykorzystywanych do produkcji smoczków dziecięcych, na zmianę wła ciwo ci powierzchni 
na podstawie pomiarów zwil alno ci. W badaniach wykorzystano wyroby firmy Canpol 

Babies wykonane z prze roczystego silikonu i ółtego lateksu. Metoda badawcza polegała na 
ocenie kąta zwil ania w procedurze siedzącej kropli na podstawie analizy jej kształtu. 
Wykorzystano model analityczny Owensa-Wendta. Symulacja procesu eksploatacji 

smoczków polegała na zrealizowaniu procedury przyspieszonego starzenia z uwzględnieniem 
inkubacji w ró nych płynach immersyjnych tj.: roztwór glukozy, roztwór herbatki owocowej, 

roztwór soli fizjologicznej oraz roztwór mleka. Uwzględniono temperaturę 36,6°C, przyjęto 
stałą objęto ć roztworów 100ml. Protokół bada  obejmował: 

 badania kąta zwil ania grupy kontrolnej (wyroby po rozpakowaniu i wstępnej 
dezynfekcji roztworem alkoholu), 

 realizacja pierwszego etapu starzenia (gotowanie w 100°C, przez 30 min.) oraz 

badanie kąta zwil ania, 
 inkubacja (24h) w wybranych płynach oraz badanie kąta zwil ania, 
 realizacja drugiego etapu starzenia (gotowanie w 100°C, przez 30 min.) oraz badanie 

kąta zwil ania, 
 inkubacja (24h) w wybranych płynach oraz badanie kąta zwil ania, 

 realizacja trzeciego etapu starzenia (gotowanie w 100°C, przez 30 min.) oraz badanie 

kąta zwil ania, 
Wyniki zostaną poddane analizie statystycznej z uwzględnieniem grupy kontrolnej  


