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FISA DE PRODUS : PANSAMENT BIOACTIV PE BAZA DE CELULOZA BACTERIANA (BC)

Descriere generala:
 Pansamentul hidroactiv/bioactiv descris este destinat tratamentului adjuvant al unor leziuni greu vindecabile

(plagi cronice sau infectate) – regenerarea tesutului;
 Pansamentul bioactiv este constituit (compus) din BC/extracte nepolare fructe de padure, BC/extracte

selective din tarate de grau, BC/argint coloidal (impregnate cu nanoparticule de argint si imbogatite cu
extracte nepolare din fructe de padure sau tarate de grau);

 Efectul terapeutic a fost demonstrat prin testarea clinica a BC, respectiv in patologia corneeana cu lipsa de
substanta la caine, rasa comuna si pisica, rasa europeana, corneea vindecandu-se prin cicatrizare, celuloza
bacteriană actionând ca un pansament anatomic;

 Toleranta locala cutanata în aplicare unică si prelungita (9 zile) a BC hidroactiv, a fost demonstrata prin studii
farmacologice in vivo, unde bioceluloza a favorizat reparaţia fiziologică a tegumentului, pe fondul absenţei
fenomenelor de iritaţie tegumentară, fiind astfel încadrata în categoria produselor bine tolerate.

Operatii tehnologice strict necesare:
 Fermentatie – filtrare – purificare – BC umeda

Caracteristici tehnice produs:
 Aspect - peliculă fină, fără miros particular, culoare alb-bej deschis
 Solubilitate : - solubila in soluţie amoniacală tetra amino-cuprică (reactiv Schweizer)

- insolubila in apă, acetonă, alcool etilic anhidru
 Proprietăţi mecanice ale biocelulozei:

- Rezistenta la tractiune: 9,4 MPa
- Alungire la rupere: 2,16 mm
- Modul Young (de elasticitate): 553, 66 Mpa

 Analiza TGA a evidenţiat faptul că toate probele de bioceluloză analizate au fost stabile până la o
temperatură de 250°C, iar pierderea în greutate procentuală la 271.28°C a fost în medie de 70% din masa
probei.

 Forma izotermei de sorbţie/desorbţie înregistrată pentru BC, poate fi asociată cu cea de tip IV (conform
clasificării IUPAC), specifică materialelor hidrofile.

 Formulare: pansament steril BC farmacologic activ

Aspectul inovativ:
 Pansamentele BC reprezinta o modalitate noua, neconventionala, de facilitare a tratamentului si accelerare a

vindecarii diferitelor tipuri de rani (arsuri, ulceratii, escare), avand la baza conceptul inovativ de vindecare
umeda a ranilor cronice;

 Managementul umed al plagilor = rol important si efectiv la (in) vindecarea plagii, pansamentul fiind
in acelasi timp protector/absorbant/activ/

 BC a fost obtinuta prin valorificarea unor produse horticole necorespunzătoare calitativ, în substrat
combinat cu glicerina, neutilizate pana acum intr-un domeniu de importanta speciala si de perspectiva ca
biosinteza celulozei..

Principale avantaje ale produsului :
 BC prezinta un grad ridicat de puritate si cristalinitate (70-90%);
 Biodegradabilitate si afinitate biologica excelente;
 Higroscopicitate inalta (>98%);
 Grad inalt de conformabilitate (BC poate fi creata in orice forma si marime);
 BC asigura crearea la nivelul rănii a unui mediu umed echilibrat favorabil regenerării tesutului si închiderii

rănii;
 Reduce inflamatia si durerea la nivelul plagii
 Timp de vindecare semnificativ redus
 Scaderea semnificativa a ratei infectiilor si a riscului de recontaminare
 Indepartarea BC = atraumatic

Domeniu de aplicare:
Tratamentului adjuvant al unor leziuni greu vindecabile (plagi cronice sau infectate, arsuri, ulceratii, escare) – cu
regenerarea tesutului


