
OPATRUNKI HYDROŻELOWE W 
RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
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Wykres zdolności absorpcyjnych opatrunku Aqua-Gel dla rozmiaru 10x10 cm.
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HYDROŻELE JAKO BIOMATERIAŁY POLIMEROWE

Hydrożele definiuje się najczęściej jako układy 
przynajmniej dwuskładnikowe, w których jeden ze 
składników jest polimerem hydrofilowym, 
natomiast drugim składnikiem jest woda. Hydrożel 
chemiczny jest nierozpuszczalny w wodzie z 
powodu połączenia jego łańcuchów w sieć 
przestrzenną

Zdolność wchłaniania płynów, bez trwałej utraty 
kształtu i właściwości mechanicznych jest bardzo 
istotną cechą hydrożeli spotykaną również w wielu 
organach naturalnych takich jak np: mięśnie, 
ścięgna, chrząstki, jelita. Sorpcja wody przez 
hydrożele spowodowana jest ich hydratacją oraz 
występowaniem obszarów kapilarnych

Wystarczająca wytrzymałość mechaniczna



INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

opracowany na Politechnice Łódzkiej

wodna kompozycja naturalnych i 
syntetycznych polimerów: povidone, 
glikol polietylenowy i agar

polimeryzacja i sterylizacja radiacyjna

inżynieria radiacyjna - w wyniku absorpcji 
promieniowania powstają trwałe 
wiązania chemiczne pomiędzy 
oddzielnymi łańcuchami polimerów.

możliwość inicjowania reakcji bez 
konieczności wprowadzania do układu 
inicjatorów chemicznych

H2O  eaq
, OH , H, H2O2, H2, H

+, OHionizing

radiation

N
O

CHCH2

Polyvinylpyrrolidone

eaq
 +  N2O

OH  +  N2 +  OH

Sieciowanie za pomocą 
wiązki elektronów



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

The technology of production of 
hydrogel dressing was awarded on 

International Exhibition of Innovation
EUREKA in 1993.



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

In 1996 the technology was awarded
again on Technical Exhibitiotion

GENIUS, in Budapest.



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda I Stopnia, Gala „Lider Bezpieczeństwa Państwa” 
organizowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Główne wyróżnienie w kategorii „Sprzęt 
ratowniczy i wspomagający akcję” 

podczas Targów EDURA 2014



PRODUKCJA W POLSCE

Posiadamy 25-letnie doświadczenie

Jedyny producent specjalistycznych 
opatrunków hydrożelowych w Polsce



CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE MIĘDZYNARODOWYCH WYMAGAŃ PRODUKCJI





WŁAŚCIWOŚCI OPATRUNKU

płat hydrożelu o grubości 3,5 mm i zawartości 
około 90% wody
stwarza i utrzymuje w ranie wilgotne środowisko
stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz
umożliwia wymianę gazową (przepuszcza tlen)
absorbuje wysięk z rany
koi ból co zapewnia komfort pacjenta
nie przywiera do rany
zmiana opatrunku jest bezbolesna
obojętny biologicznie, całkowicie biozgodny
Przezroczysty - możliwe obserwowanie gojenia bez 
zdejmowania opatrunku
plastyczny, dzięki czemu może być stosowany na 
trudnych do zaopatrzenia powierzchniach ciała np. 
dłonie, twarz



Opatrunek hydrożelowy reguluje poziom wilgoci w ranie

Hydrożel oddaje zawartą w nim 
wilgoć i nawilża rany suche.

W przypadku ran z wysiękiem opatrunek 
wchłania wysięk w swoją strukturę.



BurnTec jest opatrunkiem hydrożelowym o uniwersalnym
zastosowaniu w pierwszej pomocy. Wykorzystywany jest przez
pogotowie ratunkowe, jednostki ratowniczo – gaśnicze, policję
oraz służby cywilne. Znajduje zastosowanie nie tylko w
przypadku zaopatrywania oparzeń, jest skuteczny ponadto w
przypadku:

głębokich otarć
złamań otwartych
wszelkich innych urazów skóry

Jako stabilny hydrożel, jedyny z dostępnych na rynku, nie
stwarza zagrożenia zalania jam ciała w przypadku
stosowania opatrunku na twarz w połączeniu z
tlenoterapią.



Oparzenie definiowane jest jako uszkodzenie powierzchni skóry oraz - w

zależności od jego stopnia - także głębiej położonych tkanek i narządów

wskutek działania ciepła (oparzenie termiczne), żrących substancji

(oparzenie chemiczne), prądu elektrycznego (oparzenie łukiem

elektrycznym). Rozległe oparzenia, szczególnie o dużej głębokości

powodują ponadto ryzyko wystąpienia wstrząsu, a co za tym idzie zgonu

poszkodowanego.

Bardzo ważnym elementem jest dokonanie oceny oparzenia pod 

względem jego głębokości i powierzchni. Służą temu specjalnie

przygotowane klasyfikacje.



OCENA GŁĘBOKOŚCI OPARZENIA
Oceny głębokości oparzenia dokonuje się w oparciu o klasyfikację dzielącą obrażenia na cztery stopnie, i tak:

oparzenie I stopnia: obejmuje tylko naskórek; leczenie trwa około 2-3 dni
oparzenie II stopnia: obejmuje naskórek I głębsze warstwy skóry; wyróżniamy dwie podgrupy – IIa uszkodzenie części
skóry właściwej (bąble wypełnione płynem surowiczym), IIb oparzenie pełnej grubości skóry
oparzenie III stopnia: martwica obejmuje pełną głębokość skóry wraz z naczyniami i nerwami skórnymi i tkanką tłuszczową
oparzenie IV stopnia: martwica sięga głębiej położonych tkanek obejmując mięśnie, ścięgna i kości; w najcięższych
przypadkach oparzona część ciała ulega zwęgleniu.



reguła dziewiątki (Wallace'a): wedle reguły tej powierzchnia
ciała podzielona zostaje na 9-cio procentowe obszary

reguła dłoni: służy do oceny powierzchni oparzeń u osób
dorosłych, według niej powierzchnia dłoni osoby oparzonej
stanowi 1% całkowitej powierzchni ciała

metody tabelaryczno – diagramowe: bazują na specjalnie
opracowanych tabelach i diagramach dokładnie
określających procentowy rozkład każdej powierzchni ciała;
metoda ta najczęściej stosowana jest w ośrodkach leczenia
oparzeń

SZACOWANIE ROZMIARU OPARZENIA
Nie mniej ważne od oceny głębokości rany oparzeniowej jest
oszacowanie jej rozmiaru. Istnieje kilka schematów
pozwalających dokonać takiego rachunku:



SZACOWANIE ROZMIARU OPARZENIA

W celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru
oparzenia na każdym opatrunku burntec
umieszczono informację o szacunkowym, 
procentowym pokryciu całkowitej
powierzchni ciała



PROCEDURY RATOWNICZE Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY



Opatrunki hydrożelowe znajdują szczególne zastosowanie w
przypadku udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach.
Hydrożele ze względu na dużą zawartość wody, jak i wysoki stopień
pojemności cieplnej zapewniają efektywne schładzanie oparzenia.

opatrunki hydrożelowe cechują się wysoką pojemnością
termiczną i wysokim współczynnikiem przenoszenia ciepła

nie ma ryzyka wystąpienia hipotermii

zabezpieczenie rany przed infekcją (opatrunek sterylny), jest
bakteriostatyczny

możliwość kontynuacji leczenia klinicznego z wykorzystaniem
opatrunków hydrożelowych



Zdjęcie  przedramienia zrobione 
kamerą termowizyjną

To samo przedramię z założonym 
opatrunkiem hydrożelowym, po 10 min.



Obecnie na rynku występują dwa rodzaje opatrunków
hydrożelowych:

Hydrożele półpłynne – wylewane z torebki z
oddzielnym kawałkiem włókniny

Opatrunek hydrożelowy w formie stabilnej, gdzie
włóknina jest zespolona z hydrożelem



hydrożel w formie stabilnej, brak ryzyka rozlania substancji
chłodzącej

równomierny rozkład hydrożelu na całej powierzchni rany, 
nawet w przypadku rozległych urazów

podczas zmiany opatrunek usuwany jest w całości - rana nie
wymaga dodatkowej interwencji

posiada właściwości absorpcyjne, wysięk wraz z toksynami
zatrzymywany jest w żelu

możliwość zastosowania w przypadku innych urazów
(złamania otwarte, rany cięte, szarpane, otarcia)

• ryzyko przypadkowego rozlania substancji chłodzącej
podczas aplikacji opatrunku

• spływanie substancji chłodzącej pod wpływem sił
grawitacji co powoduje nierównomierny rozkład
hydrożelu

• po usunięciu opatrunku rana wymaga oczyszczenia z 
resztek żelu

• opatrunek nie absorbuje

• zastosowanie wyłącznie w przypadku oparzeń

OPATRUNEK BURNTEC HYDROŻELE W POSTACI PÓŁPŁYNNEJ



ZASTOSOWANIE W LECZENIU RAN

Opatrunki hydrożelowe stosowane są do
leczenia ran pooparzeniowych, a ponadto do
leczenia wszystkich rodzajów trudno gojących
się ran, odleżyn, owrzodzeń i innych uszkodzeń
skóry, których terapia wymaga dostępu tlenu i
wilgotnego, sterylnego środowiska.

Aqua-Gel w połączeniu z opatrunkiem siatkowym ze srebrem. Opatrunki 
mogą być łączone ze środkami enzymatycznymi czy regulującymi pH.

Opatrunek hydrożelowy absorbuje wysięk i utrzymuje wilgotne 
środowisko tylko w obrębie rany.

Opatrunek hydrożelowy stosowany na rany chirurgiczne.



ZASTOSOWANIE W ULTRASONOGRAFII

Opatrunek BurnTec może być stosowany w trakcie badań USG jako
specjalny dystans poprawiający widoczność płytko położonych struktur lub
też w przypadku ran czy urazów. takżegdy także do badań ran i urazów.



• NATO certificate with
NCAGE Code for the
manufacturer

• All BurnTec dressings are
NSN (NATO Stock Number)
listed

• BurnTec is a standard burn
dressing of every IFAK
(Individual First Aid Kit) of
US Marine and US Navy
Corps

STANDARD W WOJSKACH USA – US MARINES, US NAVY







Oferujemy również gotowe zestawy opatrunków hydrożelowych
spełniające wymogi KG PSP wyposażenia torby ratowniczej PSP R-1.

Zestaw zawiera:
Opatrunek 6x12 cm – 4 szt.
Opatrunek 10x10 cm – 4 szt.
Opatrunek 12x24 cm – 2 szt.
Opatrunek 10x40 cm – 1 szt.
Opatrunek 20x20 cm – 2 szt.
Opatrunek 20x40 cm – 2 szt
Opatrunek na twarz – 2 szt.
Hydrożel półpłynny o właściwościach
antybakteryjnych 120 ml – 2 szt.
Torba na opatrunki.



97-225 Ujazd, Poland
ul. Skłodowskiej 7

Tel. 44 719 23 40
kik@kikgel.com.pl

www.kikgel.com.pl
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