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Temat przewodni badań  

– rozprawa habilitacyjna 

Nanometryczne warstwy ditlenku tytanu (TiO2)       

o zróżnicowanej strukturze i morfologii oraz ich 

zastosowanie w technologiach biomedycznych        

i środowiskowych 



 Tworzenie innowacyjnej powłoki wykorzystując metodę 

wzrostu warstwy atomowej (ALD) – Centre of Excellence in 

ALD, University of Helsinki, Finlandia 





Spółka spin-off 

Nano-implant Sp. z o.o. 

Interdyscyplinarny zespół badawczy (UMK 
Toruń) 

Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z 
o.o. 

Print Med 3D S.A. z Grudziądza 
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Wytworzenie spersonalizowanego 
implantu  

w technologii 3D 

Naniesienie warstwy ułatwiającej łączenie się 

implantu z kością 

Wzbogacenie warstwy układem 
przeciwbakteryjnym/przeciwzapalnym  

Technologia 



Dopasowanie 

Czas zabiegu i leczenia 

pozabiegowego 

Ryzyko odrzucenia 
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Antybiotykoterapia 

Grupa pacjentów 
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Poziom gotowości technologicznej 

TRL’s – VI poziom 
 

-Naniesiono powłoki na implanty tytanowe 

-Zbadano właściwości biologiczne in-vitro, in-vivo 

-Obecnie czekamy na rozpoczęcie badań klinicznych 

Powierzchnia implantu  Powierzchnia implantu z powłoką 



Pracownia Indywidualnych 
Implantów Medycznych, Łódź  

(3D, polimer) 

ChM Sp. z o. o., 

 Juchnowiec Kościelny   

(SLS, tytan, stop tytanowy) 

A.W.M. Art World Medical's, 
Cypr 

(warstwy przeciwbakteryjne) 

 EIT, Niemcy  

3DPrint, Niemcy 

Avcam AB, Szwecja 

Swissphotonics, Szwajcaria 

(SLS, tytan, stop tytanowy) 

Konkurencja 

Konkurencja – Polska i Europa 
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Fig. 6 Silver nanoclusters on nanowires obtained at 600 C (ALD – 50 cycles) 

 

 

Fig. 7 Silver nanoclusters on nanotubes obtained at 20V (ALD – 100 cycles) 

 

 

Fig.8 Silver nanoclusters on nanowires obtained at 500 C (ALD – 100 cycles) 

 



Przejęcie ok. 40% rynku implantów 3D 

Upowszechnienie metody wszczepów 
indywidualnych 

Nienasycenie rynku implantami 3D 

37 ośrodków klinicznych chirurgii szczękowej         
i onkologicznej 

Obecnie około 500 implantów spersonalizowanych/rok  



Chirurgia 
kręgosłupa 

Ortopedia 

Ortodoncja 

Możliwość poszerzenia oferty  



Projekt, 2 lata, 3 mln PLN 

         - Badania trybologiczne, biologiczne 

              - Badnia kliniczne 

                   - Ochrona patentowa 

Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej,  
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-

rozwojowych  
w przedsiębiorstwach akademickich 

 (Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).  

Planowana inwestycja 
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Fig. 6 Silver nanoclusters on nanowires obtained at 600 C (ALD – 50 cycles) 

 

 

Fig. 7 Silver nanoclusters on nanotubes obtained at 20V (ALD – 100 cycles) 

 

 

Fig.8 Silver nanoclusters on nanowires obtained at 500 C (ALD – 100 cycles) 

 


