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Opis wynalazku 

 TCP kompozytowych mate-
ria

  

 TCP =  Ca3(PO4)2. 
 TCP i hydroksyapatycie. Stanowi 

y-
drolizy przechodzi w hydroksyapatyt.   TCP i HAp, rozpusz-

in vivo. y-
- wy a-

du HAp-  TCP-  TCP. 
Chitozan jest naturalnym polimerem, biozgodnym i biodegradowalnym, k-

w medycynie do 
 
t-

  TCP. 
Z polskiego opisu patentowego nr PL 206 394 B1 e-

ra 3-1,3-glukan, zwany dalej kurdlanem oraz bioceram - o-
rowatych granul o rozmiarze 0,1-1 50-70%, 

iedniego, ujawnionego w opisie wzoru. 
Ze nr CN 101 125 219 a-

w cementowy -
hitozanu i glicero-

hydroksyapatytu. 
Ze nr US 2004 019 385 h 

 TCP lub  C e-
ra o-

n-
h  TCP 

lub  TCP i   TCP 
w  TCP. 

Ze nr JP 11 347 112 
-chitozan poprzez rozpuszczenie chityny i chitozanu w kwasie organicz-

 chityna-chitozan i-
 

 TCP,  TCP, CaCO3, CaO, ZnO, CaSiO3, MgO i in. 
Z opisu nr US 2011 118 850 A1 

- przemywanie oraz zneu-
tralizowanie pH - o-

5%, 
chitoza 2,5%. Jego rol j-
cza. Znane z opisu patentowego nr US 2011 118 850 A1 

e-
, 

to przede wszystkim w odmianie polimorficznej w
nasz mater e-
niu nr US 2011 118 850 A1 z-
nej in situ, czyli po zaimplan  

Z polskiego opisu patentowego nr PL 212 866 (nr PL 388 951 A1) znany jest kompozyt bioak-
tywny charaktery -1,3-glukan zwany dalej kurdlanem, lek przeciwbakteryj-

80-1 -
mikroporowatych granul (HAp, HAp-TCP, TCP, HAp modyfikowany) o rozmiarze 0,1-1,0 mm i o poro-
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50-70%, 100 
p  o wzorze A, gdzie; x - masa kurdlanu (w g na 100 g wody), y - masa granul (w g na 100 g 
wody), z - masa leku (w g na 100 g wody). Przed

-
 80- w proporcji 

-
w postaci mikroporowatych granul, o rozmiarze 0,1-1,0 50-70% (w zakre-
sie 0,05-1,0 -1,3-  

nr PL 390 048 A e-
go bioceramicznego tworzywa implantacyjnego na bazie hydr e-

OH)2 
 

 0-0,1 4)2 O4, 
NH4HCO3 i/lub NaHCO3 0,05-0,25 CO3

2-, Na+ 

na p 1
molowy Ca: 1,55-1,95.  chiometrycz-

jony CO3
2-, O44

2- oraz 
odfiltrowuje, 

a 60 
w temperaturze 300-  

Z polskiego opisu patentowego nr PL 190 486 B1 k-

H)2 3PO4, przy czy o-
O:P2O5 1,55:1,66, j-

w granicach 5-11, - , intensywnie 
z-

,50-1,66. 
e-

chiometryczny hydro O4
2-. Po odfiltrowaniu, wysu-

-
HAp i TCP lub monofazowy proszek TCP. 

Vl konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane 2007 w publi-
-wapniowe oparte na  y-

 TCP oraz roztworu fosforanu sodu, przy czym otrzy-
many mater  o gicznej i nie zawiera chitozanu. 

in.  TCP,  C BTCP) dla ortopedii i sto-
matologii - otrzymywanie oraz ocena w testach in vitro ramiczne 62 1 (2010) 51-55) 
produkt, dotyczy innej grupy fosforanowo- lantacyjnych, a mianowicie tzw. 

- 
wanych z niestechiometrycznego hydroksyapatytu. 

0,5-2,0% d-
0,2-4,0

2+, Mg2+ 0,005-0,03 mola w 100 g roztworu i/lub jonami O4
3-

 

w 0-0,08 mola w 100 e-
go prosz  TCP =  Ca3(PO4)2 0,4-0,7 
otrzymanie masy o plastycznej konsystencji. 

0,5-2,0% 
0,2-4,0% masowych, korzystnie 

2+, Mg2+ w 0,005-0,03 mola w 100 g roztworu 
i/lub jony O4

3-
  -0,08 mola w 100 

2-1,0 mm w 40-70% 
masowych, z proszkiem  TCP=  Ca3(PO4)2 30-60 o-

0,3-0,8 
. 
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Otrzymane tworzywo na bazie  r-
 TCP) oraz chitozanu - a-

 Po wprowadzeniu 
mikroporowatych granul fosforanowo- a-
tyt (HAp).  TCP do 
hydroksyapatytu

impl  
P r z y k  a d  1 

 2 1 ml 1% roztworu chitozanu 
3% mas. modyfikowanego jonami Ca2+ 0,02 

mola w 100 g 1 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki o konsystencji 
plastycz 3 minut
w 15 minut. 0,5 
o 40%  15 MPa. 

P r z y k  a d  2 
Wysokoporowate 0,2-0,4 mm, otrzymane na bazie mikroporowatego two-

rzywa h 64% e-
sie 0,05-0,15   TCP w stosunku masowym 1:1. 
ch 1 1
do granul pokrytych 0,62 ml/g.  

m-
plan  6-15 minut. i-
skanie wynosi 9 MPa. 

55%),  m2/g 

struktu  0,5 38
 

 
 

we 

1.  TCP kompozytowych mate-
znamienny tym, 

0,5-2,0% 0,2-
-4,0 2+, Mg2+ w 0,005-0,03 
mola w 100 g roztworu i/lub jony O4

3- 0-0,08 mola w 100 
[  TCP =  Ca3(PO4)2] 

w 0,4-0,7  
2.  o wy-

i hydroksyapatyt, znamienny tym
0,5-2,0% w 0,2-4,0% ma-

Ca2+, Mg2+ w 0,005-0,03 mola 
w 100 g roztworu i/lub jony O4

3- 0-0,08 mola w 100 
 0,2-1,0 mm 

w 40-70% masowy [  TCP =  Ca3(PO4)2] w  
30-60 0,3-0,8 ml/g, otrzy-

 tywny, 
a po stwardnieniu sztywny implant. 
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