
Sterylny opatrunek hydrożelowy do zastosowań w 
medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej.



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

2 4 22 25 28 46 70

Czas (godziny)

120

100

80

60

40

20

0

Ab
so

rp
cj

a 
(%

 w
ag

.)

Wykres zdolności absorpcyjnych opatrunku Aqua-Gel dla rozmiaru 10x10 cm.
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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
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• The technology of 
production of hydrogel
dressing was awarded on 
International Exhibition of 
Innovation EUREKA in 1993.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



Podstawowe cechy opatrunku:

• Elastyczna forma, całkowicie transparentny

• Sterylność pozwalająca na użycie produktu bezpośrednio po 
zabiegu na uszkodzonym naskórku

• Zapewnia wilgotne środowisko gojenia

• Chroni miejsce poddane terapii przed zakażeniem 
zewnętrznym

• Elastyczny, łatwy w formowaniu

• Delikatny efekt schładzania w porównaniu ze schładzaniem 
lodem

• Schładzanie aktywne, nie jest konieczne dodatkowe chłodzenie 
hydrożelu przed jego użyciem

• Wyrób medyczny klasy IIb



Urazy skóry goją się szybciej, gdy stosowane są 
opatrunki hydrożelowe

Komórki migrują swobodnie przez wilgotną powierzchnię 
naczyniową. Rany goją się dwa razy szybciej.



HydroAid jest sterylnym, chłodzącym płatem hydrożelowym wykorzystywanym po zabiegach
estetycznych. HydroAid w łatwy sposób można schłodzić. Poprzez właściwości chłodzące działa kojąco
podczas zabiegu, absorbuje on również wysięk z uszkodzonych tkanek.

HydroAid wskazany jest do użycia w trakcie zabiegów laserem nieablacyjnym - wiązka laseru w
granicach 400-1100 nm przechodzi przez hydrożel. Wykorzystywany jest on także po zabiegach laserem
ablacyjnym (fraxel, CO2), czy po zabiegach chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej (liftingi, iniekcje
botoxu, kwasu hialuronowego, zabiegi dermabrazji oraz peelingów.
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Zabiegi nieablacyjne: epilacja laserowa,
usuwanie tatuaży i znamion skóry



Po iniekcjach czy zabiegach mezoterapii, HydroAid działa kojąco poprzez swoje 
chłodzące właściwości oraz pozwala na podniesienie progu bólu u pacjenta.



Hydrożel może zostać w prosty sposób schłodzony poprzez umieszczenie na podkładzie
chłodzącym (cold-pack). Po zabiegu i schłodzeniu HydroAid wykorzystywany jest ponownie,
działa wówczas kojąco na skórę pacjenta.



• Eye Mask to sterylny hydrożelowy podkład 
chłodzący w formie maseczki na oczy.

• Znajduje zastosowanie w blefaroplastyce oraz po 
zabiegach laserem frakcyjnym w okolicach oka.

• Eye Mask posiada dobre właściwości chłodzące. 
Przyspiesza gojenie ran oraz zapobiega 
opuchnięciom w przypadku zabiegów 
prowadzonych w okolicach oczu. Maska jest 
elastyczna, dzięki czemu dokładnie dopasowuje się 
do powierzchni skóry.

Eye Mask



Opakowanie zawiera 3 maseczki

Pierwsza z nich używana jest tuż po zabiegu, w 
klinice (temperatura pokojowa lub 4° C). Wysięk z 
rany oraz krew absorbowane są przez hydrożel.

Dwie maseczki pacjent zabiera do domu, po 
zabiegu (temperatura pokojowa)

1x na pozostałą część dnia, w którym 
dokonano zabiegu
1x na dzień następny

Alternatywnie – większe schładzanie:
2x maseczki do użytku na przemian (4°
C), w czasie gdy jedna z maseczek jest 
używana, druga z nich schładzana jest w 
lodówce lub za pomocą poduszek 
chłodzących

Eye Mask



Opatrunek hydrożelowy reguluje poziom wilgoci w ranie

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

Hydrożel oddaje zawartą w nim 
wilgoć i nawilża rany suche.



Właściwości chłodzące:

Odparowywanie wody zawartej w hydrożelu odpowiedzialne jest za jego 
właściwości chłodzące

Proces schładzania rozpoczyna się natychmiast po aplikacji opatrunku

Efekt chłodzenia jest długotrwały, twa do czasu pozostawania wody w strukturze 
polimeru.

Efekt chłodzący trwa do 10-15 godzin. Nasączenie go wodą powoduje jej 
wchłonięcie przez hydrożel, co wydłuża okres chłodzenia. 



Wykres właściwości chłodzących na skórze pacjenta

Kolor szary – hydrożel w temp. pokojowejKolor niebieski – hydrożel schłodzony do temp. 80 C.
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Właściwości chłodzące, zastosowanie:

Wykorzystanie w temperaturze pokojowej– Łagodne schładzanie
Odświeżające, delikatne odczucie schładzania na skórze

Wykorzystanie w temperaturze 4 – 8 °C
Silne schładzanie, (u niektórych pacjentów może powodować 
dyskomfort przy dłuższym stosowaniu).

Wykorzystanie w temperaturze 4 – 8 °C i ponowne schładzanie hydrożelu  w 
lodówce lub z wykorzystaniem podkładki schładzającej. 
Bardzo silne schładzanie, nie powinno stosować się tej metody przez dłuższy 
czas.



Zdjęcie  przedramienia zrobione 
kamerą termowizyjną

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



Publikacje





Badanie porównawcze podkładek hydrożelowych i żelu płynnego u pacjentów ze 
zmianami dermokosmetycznymi. 
Wykorzystanie nieablacyjnej terapii laserowej.
Cassuto D, Mollia JF, Scrimali L, Sirago P
J Cosmet Laser Ther. 2009 Mar;11(1):45-51. 

Prospektywne, randomizowane badanie porównawcze pomiędzy podkładem 
hydrożelowym (HydroPad) and oraz żelem płynnym (Laboratoire Avène)

21 pacjentów

Nieablacyjna terapia laserowa (zmiany naczyniowe: 16, zmiany w pigmencie 
skóry: 5)

Badana cecha: maksymalne odczucie bólu w czasie terapii



Mniejsze odczucie bólu
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Ogólna satysfakcja pacjentów z odczuwanego komfortu









Porównanie metod chłodzenia



Zastosowanie w badaniach USG, 
badania dopplerowskie 

Badania USG na ranach, określenie głębokości 
martwicy, badanie warstw powierzchniowych, m.in. 
ścięgna, stawy; na nieregularnych powierzchniach.



Mocowanie za pomocą folii 
poliuretanowych lub przylepców 

włókninowych. By ograniczyć parowanie 
hydrożelu można pozostawić wierzchnią 

folią przykrywającą opatrunek.



pobranie 2. dzień 4. dzień

7. dzień 11. dzień 14. dzień - wygojone

Leczenie miejsc dawczych z użyciem hydrożeli



Podstawowe cechy opatrunku:

• Elastyczna forma, całkowicie transparentny

• Sterylność pozwalająca na użycie produktu bezpośrednio po 
zabiegu na uszkodzonym naskórku

• Zapewnia wilgotne środowisko gojenia

• Chroni miejsce poddane terapii przed zakażeniem 
zewnętrznym

• Elastyczny, łatwy w formowaniu

• Delikatny efekt schładzania w porównaniu ze schładzaniem 
lodem

• Schładzanie aktywne, nie jest konieczne dodatkowe chłodzenie 
hydrożelu przed jego użyciem

• Wyrób medyczny klasy IIb



Urazy skóry goją się szybciej, gdy stosowane są 
opatrunki hydrożelowe

Komórki migrują swobodnie przez wilgotną powierzchnię 
naczyniową. Rany goją się dwa razy szybciej.



OPATRUNKI Z SILIKONOWĄ WARSTWĄ ADHEZYJNĄ



Tradycyjny opatrunek przylepny 
podrażnia i uszkadza naskórek

Opatrunki z silikonową warstwą 

przylepną umożliwiają bezbolesna zmianę

OPATRUNKI Z SILIKONOWĄ WARSTWĄ ADHEZYJNĄ



Cechy

Przezroczysty

Wysoka przepuszczalność pary 
wodnej

Bariera antybakteryjna

Miękki silikon zapewnia bezbolesną  
zmianę opatrunku

Dopasowujący się do kształtu ciała

Przylega tylko do suchej skóry, nie do 
wilgotnej rany

Zmniejsza tarcie

Wskazania

Powierzchowne rany w fazie 
epitelializacji. Ochrona uszkodzeń 
naskórka.

VELLAFILM
Folia poliuretanowa z warstwą silikonową



SILFLEX

Miękki, silikonowy opatrunek kontaktowy

Cechy

Opatrunek w postaci silikonowej siatki

Przykleja się tylko do suchej skóry

Delikatny, miękki silikon umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku

Pokryty hydrofobową warstwą silikonu Silfix



ADVASIL 
Opatrunek silikonowy stosowany w leczeniu blizn

Cechy

Przylepny opatrunek silikonowy

Komfortowy i elastyczny

Możliwość mycia po aplikacji

Wielokrotnego użytku, nawet do 28 dni

Wskazania

Blizny hipertroficzne i keloidy



ADVAZORB BORDER
Opatrunki absorpcyjne piankowe

Cechy

Przylepny opatrunek piankowy

Pianka poliuretanowa absorbuje wysięk

Elastyczny

Łatwa aplikacja i usuwanie opatrunku

Wskazania

Drobne rany z niewielką ilością wysięku. 





Dlaczego Microdacyn …. ?

… ponieważ można płukać rany głębokie (także 
pod ciśnieniem) bez konieczności wypłukiwania



MRSA - Staphylococcus aureus -
99.9999

Staphylococcus aureus - 99.9999 
Acinetobacter baumannii - 99.9999 

Candida albicans - 99.9999 
Enterococcus faecium - 99.9999 

Klebsiella oxytoca - 99.9999
Micrococcus luteus - 99.9999

Pseudomonas aeruginosa - 99.9998
Staphylococcus epidermidis -

99.9998
Staphylococcus homins - 99.9996
Streptococcus pyogenes - 99.9999 

VRE - Enterococcus faecalis - 99.9999 
Escherichia coli - 99.9997

Bacteroides fragilis - 99.9999 
Enterobacter aerogene - 99.9999
Haemophilus influenzae - 99.9993 
Klebsiella pneumoniae - 99.9999 

Proteus mirabilis - 99.9999 
Serratia marcescens - 99.9999 

Staphylococcus haemolyticus - 99.9999 
Staphylococcus saprophyticus -

99.9999 

Microdacyn wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu zarówno gram-dodatnich, jak I 
gram-ujemnych drobnoustrojów. Poniższe wyniki dotyczą badania in-vitro (30 sekundowa 

ekspozycja na działanie preparatu, redukcja wyrażona w %)



Skuteczność potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi



Tolerancja preparatu Microdacyn®

w teście HET-CAM

Präsentation Microdacyn AWA-Kongress 19./20.09.2014 Univ. Prof. Dr. Axel Kramer

Grundsätze der Wundantiseptik und Stellenwert von Hypochlorit zur Reinigung und 

Dekontamination von Wunden aus der Sicht der Hygiene.

Oktenidyna 0,05%





Skutki uboczne po stosowaniu preparatów z 

okteniedyną 
• Contact dermatitis due to use of Octenisept ® in Wound Care

T. Calow, K. Oberle, Journal of German Society Derm., 2009.07035.x

• Subcutaneous Oedema and Aseptic Fatty Tissue Necrosis after Using Octenisept®

C.J. Schupp, S. Holland-Cunz,Eur J Pediatr Surg 2009;19(3):179-183

• Severe Side Effects after Octenisept® Irrigation of Penetrating Wounds in 
Children W. Huselmann, R. Habenicht, Handchir Mikrochir plast Chir 2009 

• Toxische Schaeden nach Wundspuelung mit Octenidin-haltigem Atiseptikum

W. Huelsemann, R. Habenicht, Obere Extremitaet 2011-6:35-39

• Fettgewebsnekrosen nach Wundspuelung mit Octenisept ®

A.M. Hoegele, S. Gill, Natfall Rettungsmed 2011-14:567-570

• Aseptic tissue necrosis and chronic inflammation after irrigation of penetrating 

hand wounds using Octenisept®, T. Franz, E.Voegelin, J Hand Surgery, 2011, 

37E

• Persistent swelling after flushing of an abscess with Octenisept® B.Bauer, 



Zalecenia EWMA – 2013 r.    Journal of Wound Care, vol. 22. no 5. EWMA Document

2013, s 32.

„Odour reduction, cellulitis and extent of granulation tissue were significantly 

better in the group of patients treated with superoxidised water than in controls 

treated with another topical disinfectant.”

Wpływ na zmniejszenie intensywności zapachu, zapalenia tkanki łącznej i ziarninę był 

znacznie lepszy w grupie pacjentów leczonych roztworami ponadtlenkowymi niż 

w grupach kontrolnych leczonych innym miejscowym środkiem dezynfekującym.



Rekomendacje USA 

(2015) Prof. David G. 

Armstrong :

Opierając się na 

badaniach in vitro roztwory 

HOCl posiadają podobne 

działanie antybakteryjne 

jak znane antyseptyki 

jednak w przeciwieństwie 

do nich nie hamują 

procesów gojenia ran, a 

wręcz je wspierają.





Połączenie hydrożeli i Microdacyn w leczeniu ran

13.06.2015 17.06.2015 09.07.2015DATA:



22. Maj20. Maj 25. Maj

25. Maj 07. Czerwiec 06. 

Lipiec

Hydrożele w leczeniu ran - Pyoderma gangrenosum



Hydrożele w leczeniu ran i oparzeń



Cena w Polsce Eye Mask = ok. 10 PLN / szt.



97-225 Ujazd
ul. Skłodowskiej 7

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

www.kikgel.com.pl

www.microdacyn.pl
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