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innowacyjne rozwiązania – biomateriały - nanotechnologie 

Bioktywne opatrunki hydrożelowe 

otrzymywane z produktów naturalnych  

„Młody Naukowiec II - kreator rzeczywistości 

gospodarczej”  



innowacyjne rozwiązania – biomateriały - nanotechnologie Bioktywne opatrunki 

hydrożelowe otrzymywane 

z produktów naturalnych 

POMYSŁ 

 W dniu 15.12.2011r. w Krakowie zostało zawarte porozumienie w celu szkolenia 

pracowników, wspierania rzetelnej współpracy, prowadzenia badań oraz rozwijania 

nowych energooszczędnych i ekologicznych technologii  
Klaster produktów farmaceutycznych pochodzenia naturalnego 

PARAFARMNAT 



innowacyjne rozwiązania – biomateriały - nanotechnologie 

POMYSŁ 

 System Apipol 

Bioktywne opatrunki 

hydrożelowe otrzymywane 

z produktów naturalnych 
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innowacyjne rozwiązania – biomateriały - nanotechnologie 

Cel badań: 

Opracowanie nowoczesnych materiałów hydrożelowych  

do zastosowań biomedycznych 

 

Oferta: 

• synteza matrycy polimerowej będącej nośnikiem nanocząstek 

 metalicznych 

• modyfikacja hydrożeli roślinnymi ekstraktami oraz apiproduktami 

• otrzymywanie dyspersji ceramiki biomedycznej 

• badania fizykochemiczne polimerów i (nano)kompozytów 

• badanie aktywności in vitro biopolimerów i (nano)kompozytów 

Zapraszam do współpracy w ramach rozwoju powiązania kooperacyjnego 

Klaster Produktów Parafarmaceutycznych Pochodzenia Naturalnego  

Parafarmnat 

Bioktywne opatrunki 

hydrożelowe otrzymywane 

z produktów naturalnych 
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innowacyjne rozwiązania – biomateriały - nanotechnologie 

Nagrody i wyróżnienia wynalazku   

„Nowoczesne opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane 

ekstraktami roślinnymi”  
 

1. Srebrny medal na 24 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków - ITEX 2013 „Nowoczesne 

opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi” – nagroda 

zespołowa, kierownik zespołu 

2. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za  Promocję  Wynalazków  za  Granicą 

dla Politechniki Krakowskiej za projekt pod nazwą: „Nowoczesne opatrunkowe materiały 

polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi” XX Giełda Polskich Wynalazków w 

Warszawie 2013 – nagroda zespołowa, kierownik zespołu 

3. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za  Promocję  Wynalazków  za  Granicą 

dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej za projekt pod 

nazwą: „Nowoczesne opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami 

roślinnymi” XX Giełda Polskich Wynalazków w Warszawie 2013 – nagroda zespołowa, 

kierownik zespołu 

4. Złoty medal na VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków 2012 - nagroda 

zespołowa, kierownik zespołu 

5. Brązowy medal na 8. Międzynarodowej Wystwie Wynalazków INST i Targi „Technomat”, 

Taipei, 20-23 września 2012, Tajwan - nagroda zespołowa, kierownik zespołu 

6. Srebrny medal na Korea International Women's Invention Exposition "KIWIE 2012" - 

nagroda zespołowa, kierownik zespołu  

7. Brązowy medal na 111 Targach Concours Lepine 2012 „Nowoczesne opatrunkowe 

materiały polimerowe modyfikowane ekstraktami roślinnymi” - nagroda zespołowa, 

kierownik zespołu 

 

„Nowoczesne opatrunkowe materiały polimerowe modyfikowane 

nanosrebrem do zastosowań biomedycznych” 
1. Wyróżnienie na V Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 

2012 - nagroda zespołowa, kierownik zespołu 


