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– materiał XXI wieku 
Od kiedy przed ponad wiekiem zostały wynalezione, 
tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały nasz sposób życia. 
Komunikacja, podróże, zabawa, ochrona zdrowia, 
dbałość o naturalne środowisko – nie ma chyba 
obszaru ludzkiej aktywności, w którym nie dokonałby 
się znaczący rozwój dzięki wykorzystaniu tego 
niezwykłego materiału. Także i dzisiaj uczeni 
i  technologowie z dziedzin tak różnych jak podbój 
przestrzeni kosmicznej, nanotechnologia czy 
medycyna, nieprzerwanie pracują nad poszukiwaniem 
nowych rozwiązań, dzięki którym tworzywa sztuczne 
mogą przynieść korzyść ludziom. Badania te oznaczają, 
że wiele rozwiązań, dla większości z nas na razie 
jeszcze trudnych do wyobrażenia, już wkrótce wejdzie 
na stałe do naszego codziennego życia – a wszystko 
to dzięki zdumiewającym tworzywom sztucznym. 
Dlatego wydaje się oczywiste, że to właśnie tworzywa 
sztuczne zasługują na miano materiału XXI wieku.



Tworzywa sztuczne jako 
materiały medyczne 
Materiały z tworzyw sztucznych są łatwe do 
czyszczenia i sterylizacji, a ponadto stanowią 
naturalną barierę dla płynów, gazów i zanieczyszczeń.  
To właśnie dzięki tym zaletom tworzywa są tak 
szeroko stosowane w szpitalach oraz innych 
instytucjach ochrony zdrowia. I tak na przykład 
posadzki z tworzyw sztucznych pomagają 
w efektywnym utrzymaniu higieny pomieszczeń, 
włókna polimerowe są znakomitym materiałem 
na opatrunki chirurgiczne, a elementy z tworzyw 
wykorzystuje się często do izolacji pomieszczeń w celu 
zapobiegania rozprzestrzenieniu chorób zakaźnych. 

Tworzywa sztuczne jako motor 
postępu w medycynie 
W 1966 roku, w opowiadaniu Fantastyczna podróż, Isaac Asimov, 
uczony i pisarz science-fi ction, stworzył wizję zminiatury-
zowanych ludzi, wstrzykniętych do krwioobiegu człowieka 
w celu zniszczenia skrzepów krwi. Dzisiaj laboratoria 
na całym świecie, podejmując wyzwanie Asimova, badają 
potencjał opartych na tworzywach sztucznych mikrosystemów
i nanotechnologii do różnych zastosowań medycznych. 
W badaniach tych uwzględnia się możliwość wykorzystania 
nanopolimerów w charakterze nośników leków działających 
bezpośrednio na uszkodzone komórki, a także mikrospirali 

z tworzyw, których będzie można 
użyć do leczenia chorób wień-

cowych. Inny aspekt tego wyścigu to 
zastosowanie tworzyw w systemach 

mikro-elektromechanicznych.
Są to bardzo małe aparaty 
z tworzyw sztucznych, 
opracowane z myślą o różnych 
zastosowaniach biologicznych. 
Na przykład umieszczone na 
drobnym fragmencie 

skóry dostarczają błyskawi-
cznie odczytu poziomu glukozy 

lub kwasu mlekowego. 
Być może w przyszłości okażą się 

pomocne do wykrywania komórek 
nowotworowych.
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Tworzywa sztuczne 
są zdumiewające
Tworzywa sztuczne odgrywają niezmiernie ważną 
rolę w naszym życiu – w domu, w pracy, w szkole, 
w szpitalu. Bawimy się nimi, podróżujemy z nimi, 
nosimy je jako ubranie. A w razie potrzeby, kiedy 
jakaś część naszego organizmu nie funkcjonuje 
tak jak powinna, lekarze mogą nawet zastąpić ją 
nową – wykonaną z tworzywa sztucznego. 
Tworzywa zapewniają nam bezpieczeństwo, czynią 
nasze życie bardziej przyjemnym i wygodnym, 
a przy tym pozostają wyjątkowo przyjazne dla 
środowiska. Występują pod wieloma różnymi 
postaciami – twarde jak stal, miękkie jak jedwab, 
przybierające różne kształty i kolory. Dlatego 
właśnie kochają je wynalazcy i projektanci. 
Tworzywa sztuczne są nadzwyczajne. Choć ich 
obecność wokół wydaje się nam oczywista to życie 
bez nich byłoby zupełnie inne.

Tworzywa sztuczne 
i ochrona zdrowia  
Na przestrzeni ostatnich lat ewolucja wyrobów z tworzyw sztucz-
nych postępowała wspólnie z rozwojem medycyny i ochrony 
zdrowia. Uczeni opracowali wiele nowych przedmiotów z two-
rzyw sztucznych - obecnie nieodzownych w tej dziedzinie, jak 
strzykawki, blistry na tabletki, cewniki czy woreczki 
na płyny organiczne. Opracowali także metody wytwarza-
nia zastępczych protez z tworzyw, pomagających w przywróceniu 
normalnej pracy serca, stawów, nerek, uszu, zębów czy oczu.
I właśnie w tych zastosowaniach tworzywa sztuczne dowiodły 
swojej doskonałej użyteczności, zapewniając bezpieczeństwo, 
higienę oraz harmonijne współdziałanie - biokompatybil-
ność - z ludzkim organizmem. Tak naprawdę to tylko 
dzięki biokompatybilnym rozwiązaniom w zakresie polimerów 
możliwe są wspólczesne metody rekonstrukcji ścięgien, czy 
badania i zabiegi za pomocą mikrosond. Tworzywa sztuczne są 
także kluczowym składnikiem zaawansowanego technologicznie 
sprzętu i urządzeń stosowanych w szpitalach, badaniach 
medycznych czy w weterynarii. 


