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Implanty  

wyroby medyczne wykonywane 
z jednego lub więcej 
biomateriałów, które mogą być 
umieszczone częściowo lub 
całkowicie pod powierzchnią 
nabłonka, i które mogą pozostać 
przez dłuższy okres w 
organizmie  
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Zgodnie z ustaleniami Konferencji Biomateriałów z 
roku 1982 (Biomaterials Consensus Conference at the 

National Institute of Health) przyjęto, że  

biomateriał to każda inna substancja niż lek albo 

kombinacja substancji syntetycznych lub naturalnych, 
która może być użyta w dowolnym czasie, a której 
zadaniem jest uzupełnianie lub zastąpienie tkanek 
narządu lub jego części w celu spełnienia ich funkcji 
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Rys historyczny 
 implanty w XX/XXI wieku 

 Początek XX wieku wprowadzenie sztucznych materiałów 
do leczenia ludzkiego organizmu 
 1904 – 1926 –stalowe śruby , druty , płytki do łączenia kości 
Po II wojnie światowej – epoka chirurgów bohaterów 
 Sir Harold Ridley – soczewki wewnątrzgałkowe – lata ‚50 
 T.Gluck, M.N. Smith-Petersen, J.Charnley – protezy stawu 
  biodrowego – lata ‚40 
 A.Carrel, Blackmore pierwsze protezy naczyń – 1942 
 J.Hopps rozrusznik serca – 1949 
 C.Hufnagel zastawka serca – 1952 
 W. Kloff sztuczne serce – 1957 (w Rosji 1930) 
 J.Gibbon płuco serce - 1964 

Dr hab. Inż. Prof. AGH  Marta Błażewicz 2008 4 



Rys historyczny 
 implanty w XX/XXI wieku 

 Sześcdziesiąte lata XX  

– powstanie dziedziny inżynieria biomateriałów 

 Wprowadzenie oprócz metali i ich stopów 

 - materiałów polimerowych,  

 - ceramicznych, 

 - węglowych i ich kompozytów  

do konstrukcji materiałów medycznych 

Dr hab. Inż. Prof. AGH  Marta Błażewicz 2008 
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Biomateriały – pierwsza generacja 
 Materiały dobierane przypadkowo 

 Sukcesy przypadkowe a nie planowane 

Przykłady; 

 Drewno, złoto, stal, kość słoniowa, sztuczne 

naczynia krwionośne wykonane z materiałów, 
przeznaczonych na spadochrony np. nylon. 

Dr hab. Inż. Prof. AGH  Marta Błażewicz 2008 
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Biomateriały –druga generacja 
 Zaawansowane materiały zapożyczone z  innych 

dziedzin 

 Implanty, projektowane dla medycyny 

 Współpraca lekarzy i inżynierów 

Przykłady; 

 Stopy tytanu, kobalt- chrom, molibden, polietylen 

wysoko-cząsteczkowy, bioceramika, sztuczny staw 
biodrowy, rozrusznik serca. 

Dr hab. Inż. Prof. AGH  Marta Błażewicz 2008 
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Biomateriały –trzecia generacja 
sterowana regeneracja tkanek 

 Bioinżynieria materiałów, materiały projektowane  w 

 celu wywoływania określonej reakcji komórkowej, 
 bioinżynieria powierzchni, 

Przykłady; 

 Integra – sztuczna skóra,  

 resorbowalny cement kostny,  

 technika GBR (Guided Bone Regeneration/Sterowana 
Regeneracja Kości) w stomatologii i leczeniu ubytków 
chrząstki i kości. 

 Implanty z pamięcią kształtu (dostosowujące się 
anatomicznie) 

Dr hab. Inż. Prof. AGH  Marta Błażewicz 2008 
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Dr inż. Beata Świeczko-Żurek- PG Skrypt do przedmiotu BIOMATERIAŁY 2011 
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Obszary zastosowania biomateriałów 

Dr inż. Beata Świeczko-Żurek- PG Skrypt do przedmiotu BIOMATERIAŁY 2011 10 



Implanty ze względu na czas „pobytu” dzieli 
się na: 
 Krótkotrwałe, dla których czas przebywania  w 

środowisku tkankowym nie powinien przekroczyć 
dwóch lat (przykładem mogą być stale austenityczne 
typu 316L); 

 Długotrwałe, których czas przebywania w środowisku 
tkankowym wynosi pow. 2 lat a w wielu przypadkach 
może znacznie przekroczyć dwadzieścia lat. 
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Przyczyny rozwoju implantologii 
 „urazowość” życia (rozwój cywilizacji, klęski 

żywiołowe, katastrofy masowe, terroryzm) 

 wydłużenie ludzkiego życia 

 ograniczenia w transplantologii 

 choroby cywilizacyjne 

 rozwój chirurgii kosmetycznej 
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Wyrób medyczny do implantacji  
wyrób medyczny przeznaczony do wprowadzania w 
całości do ludzkiego ciała albo zastępowania 
powierzchni nabłonka lub powierzchni oka, za pomocą 
zabiegu chirurgicznego, i pozostający tam po 
zakończeniu zabiegu oraz wyrób medyczny 
przeznaczony do wprowadzania w części do ludzkiego 
ciała, za pomocą zabiegu chirurgicznego, i pozostający 
tam po zakończeniu zabiegu co najmniej przez 30 dni 

[Ustawa o wyrobach medycznych Dz.U.2010.107.679] 
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Aktywny wyrób medyczny do implantacji  

wyrób medyczny, wraz z wszelkim wyposażeniem, 
którego funkcjonowanie zależy od źródła energii 
innej niż energia generowana bezpośrednio przez 
organizm ludzki lub przez siłę ciężkości, przeznaczony 
do wprowadzania, w całości lub w części, za pomocą 
zabiegu chirurgicznego lub innego zabiegu medycznego, 
do ludzkiego ciała lub, za pomocą zabiegu medycznego, 
do naturalnego otworu ciała, i który jest przeznaczony 
do pozostawania po zabiegu w ludzkim ciele lub 
naturalnym otworze ciała;  

[Ustawa o wyrobach medycznych Dz.U.2010.107.679] 
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Reguła klasyfikacyjna 8 MD  
wyroby medyczne do implantacji i chirurgiczne inwazyjne 
wyroby medyczne do długotrwałego użytku zalicza się do 
klasy IIb, a w przypadkach gdy przeznaczone są do:  
 umieszczenia w zębach - zalicza się je do klasy IIa,  
 użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem, centralnym 

układem krążenia lub centralnym układem nerwowym - 
zalicza się je do klasy III,  

 wywoływania efektów biologicznych lub do wchłonięcia w 
całości lub w większej części - zalicza się je do klasy III, 

 ulegania przemianom chemicznym w organizmie, z 
wyjątkiem wyrobów medycznych umieszczanych w 
zębach, lub do podawania produktów leczniczych - zalicza 
się je do klasy III.  
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Żadna z 18 reguł klasyfikacyjnych 
MD nie dotyczy: 
 implantów piersi, które zalicza się do klasy III; 

 implantów protez biodrowych, barkowych i 
kolanowych będących wszczepialnymi częściami 
składowymi układu całkowitej protezy stawu, która ma 
spełniać funkcję zbliżoną do funkcji naturalnego stawu 
biodrowego, kolanowego albo barkowego, bez części 
pomocniczych (śrub, klinów, płytek, narzędzi), które 
zalicza się do klasy III. 
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Obowiązki importerów i dystrybutorów 
[Dz.U.2010.107.679] 

W przypadku wystąpienia incydentów medycznych lub w sprawach 
dotyczących bezpieczeństwa wyrobów zobowiązani są współpracować z 
Prezesem Urzędu, z wytwórcą, autoryzowanym przedstawicielem albo 
podmiotem upoważnionym przez wytwórcę, do działania w jego imieniu w 
sprawach, oraz:  
 przyjmować od użytkowników i pacjentów informacje o zagrożeniach 

powodowanych przez wyroby ,  
 przechowywać dokumentację niezbędną do ustalenia pochodzenia i 

jednoznacznej identyfikacji wyrobów, przez okres co najmniej 5 lat od 
dnia dostarczenia ostatniego wyrobu i niezwłocznie udostępniać do 
dyspozycji Prezesa Urzędu,  

 przechowywać przez przewidziany przez wytwórcę okres używania wyrobu i 
udostępniać podczas kontroli wykonywanej w ramach nadzoru rynku, oraz 
niezwłocznie udostępniać na żądanie Prezesa Urzędu wykaz wszystkich 
świadczeniodawców i dystrybutorów, którym dostarczyli wyroby  

 realizować działania dotyczące bezpieczeństwa przewidziane przez wytwórcę. 
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Ustawa o wyrobach medycznych 
[Dz.U.2010.107.679] 

 Art. 90. 1. Wyrób powinien być właściwie dostarczony, 
prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz 
używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a 
użytkownik wyrobu jest obowiązany do 
przestrzegania instrukcji używania. 

 2. Zabrania się uruchamiania i używania wyrobu 
mającego wady mogące stwarzać ryzyko dla 
pacjentów, użytkowników lub innych osób. 
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WYMAGANIA ZASADNICZE DLA 
WYROBÓW MEDYCZNYCH 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny 

zgodności wyrobów medycznych z dnia 12 stycznia 2011 r. 
Załącznik nr 1 [DZ.U.2011.16.] 

 Opakowanie lub etykiety wyrobów medycznych muszą 
zapewniać rozróżnienie między identycznymi lub 
podobnymi wyrobami medycznymi, sprzedawanymi w 
stanie sterylnym albo niesterylnym. 

 Obowiązek Wytwórcy – dostarczenie instrukcji 
postępowania niezbędnych w razie uszkodzenia 
opakowania sterylnego oraz szczegółowe informacje o 
metodach ponownej sterylizacji, jeżeli dotyczy a w 
przypadku wyrobów przewidzianych do sterylizacji przed 
użyciem - instrukcje czyszczenia i sterylizacji 
wskazujące sposoby działania, 
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Instrukcja dekontaminacji implantu 
 Proces mycia i dezynfekcji 

Wymagania dotyczące dopuszczonych substancji, ich 
stężeń, czasu ekspozycji, wartości pH, granicznych 
wartości temperatur mycia i dezynfekcji, możliwości 
wykorzystania technik ultradźwiękowych i 
mechanicznych (myjnie-dezynfektory), dane 
parametryczne do walidacji procesu, PN-EN ISO 15883 

 Proces sterylizacji 

Dopuszczone metody i parametry, wymagania 
normatywne 

 Dopuszczalna krotność dekontaminacji 
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Klipsy neurochirurgiczne 
 Klips permanentny 

  

 

 

 

 Klips czasowy 
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Instrukcja wytwórcy klipsów - 
przykład 

 Wspólna dla klipsów permanentnych i czasowych 

 Każdy klips jest oddzielnie pakowany i sterylizowany 
promieniami gamma 

 Jeśli opakowanie jest uszkodzone należy klips 
traktować  jako niesterylny i przed użyciem należy go 
wysterylizować  zgodnie z zaleceniami rozdziału 
czyszczenie i sterylizacja 

 Klipsy do permanentnej okluzji, które miały kontakt z 
krwią lub płynami ustrojowymi należy wyrzucić ale 
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Instrukcja wytwórcy klipsów 
 W razie potrzeby sterylizację należy poprzedzić 

następującymi zabiegami: 

 Dokładnie i starannie oczyścić klips ręcznie bez lub z 
zastosowaniem ultradźwięków (czas? chemia?) 

 Za pomocą specjalnego aplikatora należy otworzyć 
szczęki klipsa w celu usunięcia wodą destylowaną 
wszelkich pozostałości 
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Instrukcja wytwórcy klipsów 
 Podczas przygotowania klipsów może dojść do odbarwienia 

kolorów kodowych – gwarantowana krotność dekontaminacji 
??? 

 Poddawanie klipsów nadmiernym naciskom szczególnie w 
trakcie użytkowania czy podczas czyszczenia może zmienić 
siłę zamykającą i wpłynąć niekorzystnie na ich kliniczną 
skuteczność 

 Aby wykluczyć ryzyko reakcji galwanicznej należy zakładać 
klipsy wykonane z różnych materiałów w taki sposób aby nie 
stykały się ze sobą – co z ultradźwiękami? 

 Sterylizację należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 
procedurami sterylizacji parowej, np. zgodnie z EN-285 . 
Prowadząc sterylizację  metodą próżni frakcyjnej należy 
zachować następujące parametry 134C, 2 bary, min. 5’ 
ekspozycji 
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Rozruszniki serca  
aktywne implanty 
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Codubix-poliestrowo-polipropylenowa 
proteza kości czaszki   
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Implanty stałe - osteosynteza 
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Silikonowy implant piersi 
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Proteza naczyniowa 
tkany poliester v. PTFE 
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Proteza stawu biodrowego -Ti 
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Szwy wchłanialne (27 dni) 
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Płytki i śruby kostne 
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Siatki przepuklinowe 
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Stenty  
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3.05.2013 RMF FM 
 We Francji ponad 600 pacjentom wszczepiono protezy stawu biodrowego, 

których producent nie uzyskał wymaganych pozwoleń. Podejrzane protezy już 
zostały wycofane z rynku - informuje RMF FM. 

 W siedzibie francuskiej firmy "Ceraver" przeprowadzono już rewizje. Podejrzane 
endoprotezy zostały także wycofane z rynku. Według Agencji Bezpieczeństwa Leków, 
producent nielegalnie umieszczał na implantach znaki, które miały świadczyć, że 
odpowiadają one unijnym normom. 
 
Niektóre części protez pokryte były antybakteryjną powłoką, która w czasie testów 
laboratoryjnych zabiła połowę myszy uczestniczących w doświadczeniach. Producent 
zapewnia jednak, że zamieszanie wynika z niedopełnienia niektórych formalności 
administracyjnych, a podejrzane implanty nie są groźne dla zdrowia. 
 
To niejedyny skandal z protezami w ostatnich latach we Francji. Dwa tygodnie temu w 
Marsylii ruszył proces kierownictwa francuskiej firmy PIP, produkującej implanty piersi, 
które zbyt łatwo pękały. Wadliwe silikonowe protezy wszczepiono u ponad 300 tys. 
kobiet na całym świecie. Pozwy przeciwko firmie złożyło ponad pięć tysięcy pacjentek.  
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Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 
05-10-2012 10:01  

 Bruksela chce zwiększyć bezpieczeństwo sprzętu 
chirurgicznego i materiałów medycznych, używanych m.in. 
do wszczepiania implantów. W tym celu Komisja 
Europejska przedstawiła projekt nowej dyrektywy, która 
poddaje ścisłej kontroli producentów z tej branży. 

 Zgodnie z nowymi regulacjami każdy z krajów Unii ma powołać 
odrębną instytucję mającą nadzorować rynek sprzętu i 
materiałów medycznych. Nowe przepisy wprowadzą 
bezpośrednią odpowiedzialność producentów za skutki 
używania wytworzonych materiałów. Normy bezpieczeństwa 
mają być każdego roku aktualizowane. Jednocześnie instytucje 
kontrolne poszczególnych państw mają stale koordynować na 
poziomie europejskim wprowadzone na rynku krajowym 
regulacje.  
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 KT 247 ds. Materiałów Medycznych i 

Biomateriałów PKN 
 

 Zakres działania KT 247 obejmuje:  
 aktywne wyroby medyczne do implantacji;  
 nieaktywne wyroby medyczne, w tym implanty 

chirurgiczne, protezy i ortezy, wyroby medyczne do 
antykoncepcji, wyroby medyczne produkowane z 
wykorzystaniem komórek i tkanek oraz ich pochodnych, 
sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji, wyroby medyczne do 
podawania produktów leczniczych i cewniki 
wewnątrznaczyniowe;  

 systemy jakości i podobne aspekty ogólne dotyczące 
wyrobów medycznych;  

 badania kliniczne wyrobów medycznych;  
 biologiczną ocenę wyrobów medycznych;  
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Podsumowanie 
 Dokumentacja Implant-Pacjent-Lekarz-CS 

 Monitorowanie wszystkich implantów w CS 

 Zakupy implantów przez szpital zawsze w 
porozumieniu z CS  

 Środki ochrony prawnej personelu CS w 
przypadku zaistnienia sytuacji problemowej 

 Unifikacja i korelacja działań - Zespół roboczy ds. 
opracowania standardu postępowania z 
implantami w CS – rekomendacja PSRSiDM? 
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Dziękuję za uwagę  
sswitalski@gumed.edu.pl 
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