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REZUMAT. Lucrarea cu titlul „Textile tubulare bifurcate utilizate în chirurgia vasculară” prezintă realizări 
obţinute în cadrul proiectului cu titlul „Biomateriale avansate, cu geometrie variabila şi biofuncţionalitate 
controlabilă pentru chirurgia generală şi terapii sistemice şi/sau neurologice”, din cadrul programului 
Parteneriate, 2008-2011. Unul dintre obiectivele acestui proiect a fost obţinerea unei proteze textile pentru 
arteră venoasă, prin tehnologia clasică de ţesere cu suveică şi prin tehnologia neconvenţională de inserare cu 
graifăr. În lucrare se prezintă în detaliu diagramele de realizare pentru cele două tehnologii, punându-se în 
evidenţă avantajele şi dezavantajele fiecăruia dintre produsele obţinute. S-a optat pentru aplicarea tehnologiei 
neconvenţionale de ţesere, dată fiind productivitatea ridicată a acesteia. Ţesăturile tubulare pentru proteze 
vasculare au fost realizate la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile-Pielărie, au fost 
brevetate şi sunt oferite la export. 

Cuvinte cheie: ţesere convenţională, ţesere neconvenţională, proteză vasculară, fire sintetice. 

ABSTRACT. The paper with title “Bifurcated tubular textiles used in vascular surgery“ presents the 
achievements of the project “Advanced biomaterials with variable geometry and controllable 
biofunctionalitate for general surgery and systemic therapies and / or neurological“ within the Partnership, 
2008-2011. One of the goals of this project was to obtain a textile prosthetic for venous artery through the 
weaving classic  and unconventional technology with needle insertion. It presents in detail, the diagrams for 
the two technologies, putting into evidence the advantages and disadvantages of each of the products 
obtained. Was chosen to apply unconventional weaving technology, given its high productivity. The tubular 
woven for vascular prostheses,  were conducted at the National Research Institute for Textile and Leather 
Bucharest, Romania and were patented  and are offered for export. 

Keywords: conventional weaving, unconventional weaving, vascular prosthesis, synthetic yarns. 

1.INTRODUCERE 

În cadrul proiectului au fost analizate tehnicile 
actuale folosite în ingineria ţesuturilor, a fost 
explicat şi modul în care discipline precum chimia 
polimerilor, ştiinţa fibrelor, tehnologia şi ingineria 
textilă au un rol decisiv în cazul în care acestea se 
combină cu biologia moleculară, biochimia şi bio-
tehnologia, în scopul proiectării de structuri biotextile 
pentru aplicaţiile ingineriei ţesuturilor. 

Obiectivul ţintă al proiectului l-a constituit 
obţinerea de biomateriale avansate, cu geometrie 
variabila si biofuncţionalitate controlabila pentru 
chirurgia generala (biomateriale hemostatice şi shunt-
uri venoase) şi terapii sistemice şi/sau neurologice 
(biomateriale cu grad controlabil de elasticitate şi 
reglare termică), cu caracteristici biofuncţionale 
specifice domeniilor de utilizare, conform nivelului 
impus de standardele internaţionale din domeniu, în 
vederea creării premizelor de fundamentare şi 
extindere a liberei circulaţii a produselor româneşti pe 
piaţa internaţională.  

Realizarea de suporturi textile utilizate în medi-
cină, reprezintă o  mare importantă pentru  industria 
de produse tehnice textile. Evoluția înregistrată în 
acest domeniu, se datorează activităţilor de  cercetare 
și inovare desfăşurate atât în domeniul tehnologiei 
textile cât şi în cel ce vizează procedurile medicale . 

În ceea ce privește structura textilă a unei proteze 
de arteră venoasă  implantabilă, în prezent acesta 
este obținută prin tehnologii de extrudare şi/sau de 
tricotare şi ţesere. Grefele fabricate prin extrudare 
sunt rigide și non-poroase. Grefele obţinute prin  
tricotare au anumite avantaje în comparație cu cele 
obţinute prin extrudare (flexibilitate, moliciune, 
structura care este favorabilă pentru cultivarea țesu-
tului adiacent), dar datorită porozităţii mari, acestea 
pot preveni riscul de hemoragie care apare, iar 
elasticitatea crescută poate induce deformare în timp 
(diametru extindere). 

Protezele vasculare, care sunt obţinute prin teh-
nologii de ţesere, combină în mod fericit avantajele 
grefelor tricotate cu cele ale celor extrudate (porozi-
tate redusă, stabilitate dimensională bună,  rezistență 
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