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Wewnątrzustrojowa proteza przełyku i sposób jej wykonania 
 
 Poziom gotowości technologicznej TRL: 5  

 Status Własności Intelektualnej: Patent 218012  

 Data przyznania: 07-02-2014 

 Syntetyczny opis zastosowania  urządzenia/rozwiązania (kilku zdaniowy abstrakt):  

Wewnątrzustrojowa proteza przełyku, mająca kształt rurowy, służy do udrażniania układu 

pokarmowego objętego chorobą nowotworową. 

Wykonana jest z wielowarstwowego materiału kompozytowego z fazą wzmacniającą w postaci 

włókna ciągłego. Posiada zestaw krążków stabilizujących na swoich końcach lub na całej swojej 

długości.  

Rura wykonana jest z materiału kompozytowego, który ma fazę wzmacniającą w postaci włókna 

ciągłego i zaopatrzona jest w zestaw krążków stabilizujących (2). Zestaw krążków stabilizujących 

umieszczony jest na obu końcach rury lub jest na całej jej długości. 

Autorzy:  

 Agnieszka J. Nowak, Leszek Dobrzański, Andrzej Pusz, Paweł Lampe  

 Kontakt: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej T:+48 32 400 34 00,  

E: biznes@polsl.pl  

Zalety/ korzyści/przewagi nad podobnymi rozwiązaniami/korzyści z wdrożenia:  

 Rura protezy przełyku wykonana jest z materiału kompozytowego, który ma fazę wzmacniającą w 

postaci włókna ciągłego i zaopatrzona jest w zestaw krążków stabilizujących.  

 Zestaw krążków stabilizujących umieszczony jest na obu końcach i na całej długości rury protezy, co 

umożliwia produkcję protez o różnej długości.  

 Warstwę zewnętrzną protezy dodatkowo poddaje się zabiegom zwiększającym jej chropowatość. 

 Wielowarstwowość i zastosowane jako wzmocnienia włókno ciągłe, tworzące strukturę umożliwiają 

optymalną szczelność i elastyczność rury, odporną na odkształcenia.  

 Krążki stabilizujące umożliwiają trwałe i szczelne zespolenie protezy z kikutem przełyku, a także 

eliminują możliwość uszkodzenia warstwy wewnętrznej protezy, która charakteryzuje się 

hermetycznością, aby treści pokarmowe nie przedostały się do ustroju człowieka. 

 Proteza posiada lepsze właściwości imitujące prawdziwy przełyk – ogranicza problem braku ruchów 

robaczkowych przesuwających pokarm w stronę żołądka.  
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Zastosowania/branża gospodarki/rynki zbytu: 

Medycyna  

Szczegóły techniczne: 

Protezę wykonuje się w procesie trójetapowym, co przekłada się na jej wielowarstwową budowę. W 

etapie I wytwarza się warstwę wewnętrzną protezy, charakteryzującą się niskim współczynnikiem 

chropowatości, przekładającym się na swobodny transport treści pokarmowej. Warstwę tę wzmacnia 

się włóknem ciągłym. W etapie II zostaje nałożona warstwa lepiszcza i zostają nałożone i 

unieruchomione krążki stabilizujące na końcach protezy lub na jej całej długości. W etapie III zostaje 

wykonana warstwa zewnętrzna protezy. Nasączone osnową włókna tworzą optymalną strukturę, 

która zabezpiecza także pierścienie stabilizujące przed przemieszczeniem oraz usztywnia całą 

konstrukcję. Warstwa jest poddawana dodatkowym zabiegom zwiększających jej chropowatość w celu 

uzyskania podłoża ułatwiającego przerost tkanką ludzką. 

Słowa kluczowe:  

Proteza, materiały kompozytowe, krążki stabilizujące, układ pokarmowy  
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KONTAKT 
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