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Streszczenie

Celem pracy było porównanie tempe-
ratur osiąganych w badaniach wybranych 
plastrów ogrzewających w warunkach zbli-
żonych do warunków w jakich są one stoso-
wane, z temperaturami osiąganymi w przy-
padku znacznej izolacji termicznej, jaka mo-
że zachodzić np. w przypadku stosowania 
preparatu na obszary słabo ukrwione, przy 
przykryciu preparatu grubszą warstwą odzie-
ży, szczególnie u pacjentów z upośledzonym 
miejscowo krążeniem. 

Badania prowadzono na próbkach trzech 
rodzajów plastrów dopuszczonych do obrotu 
detalicznego w Polsce i przechowywanych 
zgodnie z zaleceniami producenta. Poszcze-
gólne rodzaje plastrów określano jako I, II 
i III. W badaniu odtwarzającym warunki 
fizjologiczne przeciętna wartość temperatu-
ry po okresie wzrostu, stabilizowała się na 
poziomie ok. 42,5°C. Szybki wzrost tempe-
ratury plastrów I i II, następował pomiędzy 
10 i 15 minutą badanego procesu, również 
plaster III wykazywał podobny wzrost tem-
peratury. W warunkach izolacji termicznej 
badanych plastrów wyniki prezentowały się 
odmiennie, niż w przypadku metody z uży-
ciem termostatowanego odbiornika ciepła. 
Zaobserwowano znaczne różnice pomiędzy 
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Summary

The aim of our study was to compare the 
temperatures of selected heating pads in con-
ditions similar to standard application, and 
in conditions of isolated pads applied on the 
area with impaired local circulation. 

The research was conducted for three 
kinds of preparations, accessible on the pol-
ish pharmaceutical market, encoded as pads 
I, II, and III, and stored due to the manufac-
turer guidelines. In the first phase study – in 
conditions mimicking the physiological situ-
ation, mean temperature value, after gaining 
plateau phase, was at the level of ca. 42,5°C. 
The fast increase of temperature of I and II 
pads, followed after 10 and 15 minutes re-
spectively. Also pad III presented similar in-
crease of temperature. The data obtained in 
the second part of the experiment were dif-
ferent comparing to the thermostated model. 
High differences were recorded between pads 
I, II, and III. 

The I pads attained the maximum tem-
perature after ca. 20–25 min, and the tem-
perature was maintained on the level of 60–
65°C, and this is threated by immediate tissue 
damage after 5 sec. the application of heating 
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plastrami z grupy I, II i III. Plastry I osiągały 
maksimum temperatury po ok. 20–25 minu-
tach, a temperatura ustalała się na poziomie 
60–65°C, co grozi uszkodzeniem skóry już 
po 5 sekundach oddziaływania plastra. 

Badania w układzie termostatowanym 
dają obraz zmian temperatury zbliżonych 
pomiędzy poszczególnymi badanymi pla-
strami. Można wnioskować, że zastosowa-
nie plastrów ogrzewających bez dodatkowej 
izolacji, u osób z prawidłowym krążeniem 
będzie bezpieczne i efektywne – aczkolwiek 
ostateczna ocena produktu jest możliwa do-
piero po przeprowadzeniu odpowiednich ba-
dań w warunkach in vivo.

Słowa kluczowe: temperatura, plaster roz-
grzewający, oparzenie termiczne, ciepło

WPROWADZENIE

W ostatnich latach na polskim rynku wyrobów 
medycznych pojawił się szereg preparatów określa-
nych przez producentów jako plastry rozgrzewające, 
których głównym celem jest ogrzanie tkanki, w któ-
rej sąsiedztwie znajduje się preparat. W składzie tych 
wyrobów medycznych znajdują się liczne substancje, 
z których podstawowe znaczenie ma mieszanina roz-
drobnionego żelaza metalicznego i węgla aktywne-
go. Ponadto stosowane są składniki wpływające na 
uformowanie preparatu, takie jak polimery kwasu 
akrylowego, sole np. chlorek sodowy lub potasowy, 
oraz woda. Mieszanina zazwyczaj umieszczana jest 
pomiędzy warstwą folii np. polietylenową, a warstwą 
tkaniny, przepuszczalną dla powietrza atmosferycz-
nego. Folię pokrywa się filmem o właściwościach 
adhezyjnych, np. kopolimerem styrenowo-izopre-
nowym. Przykładowe składy mieszaniny wypełnia-
jącej tzw. plaster rozgrzewający podano w poniższej 
tabeli.

Istota działania preparatu opiera się na reakcji 
egzotermicznej, w wyniku której mieszanina sub-
stancji zawartych w preparacie nagrzewa się do tem-
peratury przewyższającej temperaturę otoczenia. 
Egzotermiczna reakcja utleniania rozdrobnionego 
żelaza metalicznego pozwala na uzyskanie podwyż-
szonej temperatury produktu. W celu zapewnienia 
odpowiedniego stężenia tlenu atmosferycznego, zu-
żywanego w powyższej reakcji red-oks, w składzie 
mieszaniny jest węgiel aktywny o dużej powierzchni 

pads in patients with proper local circulation, 
and when there is no additional isolation on 
the pad, seems to be safe and effective, how-
ever the complete evaluation of the product 
must be confirmed in “in vivo” conditions, 
e.g. with human volunteers.

Key words: temperature, heating pad, ther-
mal burn, heat

INTRODUCTION

Numerous heating pads were in last years com-
mercialized on polish medical-pharmaceutical mar-
ket. The main aim of the products is the heating of 
the tissues in the area surrounding the place of the 
application. The pads consist of many components 
with two most important: pulverized metallic iron, 
and active carbon. Additionally the forming agents 
are included: e.g. polyacrylates, salts i.e. sodium or 
potassium chloride, and water. The mixture is usu-
ally closed in a bag. The inner covering consists of 
polyethylene or similar foil with adhesive film on it. 
The adhesive layer contains e.g. styrene-isoprene co-
polymer. The outer cover is prepared from a fabric 
which enables free air flow. Examples of composi-
tions are given ion attached Table.

The idea of the heating pad is based on the exo-
thermic reaction, when the mixture of components 
gains temperature higher than the surrounding envi-
ronment. In this case the chemical reaction of pul-
verized metallic iron enables the increase of tempera-
ture of applied product. The activated charcoal is 
used to increase the concentration of atmospheric 
oxygen, which is necessary for the redox reaction. 
The high humidity, by the mean of sodium chloride 
solution, also influences positively the kinetics of the 
reaction, as well as micronization of the carbon and 
iron [1]. Generated heat enables increase in periph-
eral blood circulation, in the heated skin and sur-
rounding area. The heat is further distributed, also 
with the blood circulation. Due to mentioned phe-
nomena patients feel subjective decrease in pain per-
ception, especially in bone and muscle diseases. In 
last years products with increased temperature were 
also proposed for enhancing drug permeation 
through the skin layers [2].

In eighties of XX century, the problems of non-
uniformity of heat distribution from such a products 
were signalized – in one of patents, the specific cover-
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właściwej. Nawilżenie węgla, zazwyczaj za pomo-
cą roztworu chlorku sodowego, katalizatora reakcji, 
wpływa korzystnie na wiązanie odpowiedniej ilości 
powietrza w porowatych strukturach rozdrobnione-
go węgla – zarówno rozdrobnienie żelaza metalicz-
nego, jak i węgla wpływa tutaj na kinetykę reakcji 
i w konsekwencji na ilość wydzielanego ciepła [1]. 
Wytworzone ciepło pozwala na nasilenie krążenia 
w ogrzewanym obszarze skóry oraz najbliższej tkan-
ki podskórnej, jest także rozprowadzane do dalszych 
obszarów ciała, wraz z krwią krążącą. Dzięki temu 
pacjenci często odczuwają wrażenie zmniejszenia 
dolegliwości bólowych obejmujących mięśnie i sta-
wy. W ostatnich latach zaproponowano stosowanie 
produktów, w których miejscowe podwyższenie tem-
peratury wpływa korzystnie na przenikanie substan-
cji leczniczych przez skórę [2].

Już w latach osiemdziesiątych minionego wieku 
sygnalizowano zagadnienia związane z nierówno-
mierną dystrybucją ciepła wydzielanego przez tego 
rodzaju preparaty. W jednym z patentów proponuje 
się zastosować materiały osłonowe o zróżnicowanej 
wielkości porów, dzięki czemu można by kontrolo-
wać przebieg reakcji [3]. Jak podają autorzy patentu 
amerykańskiego ustalenie temperatury plastra na 
poziomie 50–65°C, pozwala w ustalonych warun-
kach na utrzymanie temperatury w zakresie 40–
45°C na powierzchni ciała ludzkiego; wydaje się, że 
zgodnie z tymi danymi temperatura uzależniona jest 

ing materials were applied with pores of various di-
mensions, to control the reaction kinetics [3]. Accord-
ing to american patent the temperature of the pad in 
the range of 50–65°C, gives in limited conditions 
temperature of 40–45°C on the human body skin sur-
face; it seems that due to this data, the temperature 
depends on the local blood circulation, and on the 
thickness of the underlying adiposal tissue. The ther-
mal burns often appear in elder patients. Keck et al. 
[4] gives the information, that the flame burns and 
the hot water scalds, are the most common reasons of 
burns in the group of people over 65 years old. 

The burns happen at home, especially in the 
kitchen area. The consideration of thermal burns or 
scalds, should actually include the aspect of heat dis-
tribution to human tisues [5]. Maritz and Henriquez 
[6] presented the classical consideration on the influ-
ence of hot water on the skin – the application of 
60°C hot water after 5 sec resulted in deterioration of 
skin layers. However in the case of temperature ca. 
43°C, the symptoms of burns were observed after  
6 h.

The impairment includes the damage of macro-
molecular proteins in skin layers, and the cellular 
structures. Due to contemporary data, between 42–
48°C the double lipid layer of the cell membrane is 
damaged. In the range between 50°C and 100°C, oth-
er structures and substances in the cell are damaged 
– also the rate of heat increase had specific influence 

Tabela 1. Przykładowe składy mieszanin wykorzystywanych w plastrach rozgrzewających* 

Table 1. Examples of compositions of heating pads*

Preparat/Preparation: A B C D E F

Żelazo sproszkowane/Iron pulverized + + + + + +

Węgiel aktywny/Active carbon + + + + + +

Polimer kwasu akrylowego/Polyacrylic acid +

Wermikulid/Vermiculite + + +

Inne polimery/Other polymers +

Chlorek sodowy/Natrium chloride

Chlorek potasowy/Potassium chloride +

Inne sole/Other salts + + + +

Woda/Water + + + + + +

* zgodnie z informacjami producenta zawartymi w charakterystykach produktu przeznaczonych dla pacjenta 

 * due to the products characteristics presumed for the user
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od krążenia krwi oraz grubości tkanki tłuszczowej 
w miejscu zastosowania preparatu. Oparzenia ter-
miczne stanowią znaczny udział wśród obrażeń, ja-
kim mogą podlegać osoby starsze. Jak podaje Keck 
i wsp. oparzenia od otwartego ognia (flame burns), 
oraz oparzenia wrzątkiem (scalds), są jedną z naj-
częstszych przyczyn oparzeń termicznych w tej gru-
pie wiekowej, tj. powyżej 65 roku życia. Oparzenia te 
najczęściej zdarzają się w domu, a szczególnie w po-
mieszczeniach kuchennych [4]. 

W sensie fizycznym oparzenia wywołane wzro-
stem temperatury w bezpośrednim kontakcie z cia-
łem, należy rozpatrywać na gruncie zjawiska dostar-
czania wysokiej energii cieplnej do tkanek ludzkich 
[5]. Według klasycznej już pracy Maritz’a i Henri-
quez’a [6] w przebiegu stosowania wody o temp. ok. 
60°C na przedramię, po 5 sekundach dochodziło do 
uszkodzenia skóry z charakterystycznym rozwar-
stwieniem warstw skóry. Natomiast w przypadku 
temperatury ok. 43°C dopiero po ok. 6 h obserwowa-
no objawy oparzenia. 

Uszkodzeniu ulegają zarówno białkowe związki 
wielkocząsteczkowe w warstwach skóry, jak i struk-
tury komórkowe. Zgodnie z najnowszymi wynikami, 
w temperaturze pomiędzy 42oC a 48°C dochodzi do 
uszkodzenia podwójnej warstwy lipidowej błony ko-
mórkowej, podczas gdy w zakresie od 50oC do 100°C 
uszkodzeniu ulegały pozostałe struktury i substan-
cje obecne wewnątrz komórki, przy czym szybkość 
wzrostu temperatury miała wpływ na odnotowywa-
ną temperaturę, przy której obserwowano uszkodze-
nie organelli komórkowych lub rozkład odpowied-
nich substancji intracellularnych [7]. 

Zgodnie z danymi bibliograficznymi temperatu-
ra ok. 48,8°C może spowodować u dzieci poważne 
oparzenia, wymagające natychmiastowej interwencji 
chirurgicznej; już w temperaturze ok. 46°C zachodzi 
niebezpieczeństwo uszkodzenia tkanek miękkich – 
stopień ich uszkodzenia uzależniony jest od tempera-
tury, powierzchni i czasu kontaktu gorącego przed-
miotu lub substancji z ciałem ludzkim; w efekcie do-
chodzi do koagulacji białek tworzących tkankę [8]. 
Inni autorzy podają jako niebezpieczną temperaturę 
ok. 44°C [9]. Ponadto, wraz ze wzrostem narażenia 
na promieniowanie UV, może wzrastać wrażliwość 
skóry na uszkodzenia termiczne [10]. 

W przypadku np. gorących napojów spożyw-
czych temperatura cieczy w kontakcie z jamą ustną 
wynosi od ok. 71°C do ok. 85°C, przy optymalnej 
wyznaczonej na ok. 58°C [11]. Ze względu na liczne 
czynniki wpływające na rozmiar obrażeń, powodo-
wanych wysoką temperaturą, podejmowane są próby 
modelowania zjawiska oparzenia skóry i komplek-

on the organelle impairment, or decomposition of 
intracellular components [7]. 

The serious burns may be observed even at the 
temperature around 48,8°C, needing surgical inter-
vention; at 46°C the soft tissues are threated – the 
impairment degree depends on temperature, area 
and time of heating – in result the tissue proteins co-
agulate [8]. Due to some authors the 44 °C is unsafe 
[9]. Additionally, with the UV increase, the sensibil-
ity of skin to increased temperature is higher [10]. 

The hot drinks in contact with oral cavity have 
ca 71–85 °C, however the optimal was evaluated as 
58°C [11]. Due to numerous factors, which influence 
the severity of burns, new models of burns phenom-
ena are developed [12].

Evaluation of heat emitted in exothermic reac-
tion, as well as obtained temperatures are very infor-
mative in the terms of efficacy and safety of consid-
ered products. The aim of our study was to compare 
the temperatures of selected heating pads in condi-
tions similar to standard application, and in condi-
tions of isolated pads applied on the area with im-
paired local circulation.

METHODS

The Japanese Industrial Standards were adapted 
for our research [13]. Due to the guideline, the tem-
perature was measured on the contact surface, be-
tween adhesive layer of the pad, and the thermostated 
surface of the heat acceptor. The conditions reflected 
the situation of application of the pad on skin sur-
face. In the evaluation set we included glass beaker of 
2000 ml volume, with distilled water. Stable tempera-
ture was maintained by the use of MSH-11 magnetic 
stirrer, with temperature sensor, immersed in the 
beaker. The pads were stick to the beaker surface, 
and the temperature on the above stated contact sur-
face was measured. Between the beaker surface and 
temperature sensor thin layer of cotton wool was ap-
plied, to minimize the influence of air flux on tem-
perature records. The stirrer speed was adjusted in 
the way, which enables proper temperature stabiliza-
tion inside the beaker.

In Zatz and Segers works [14] the suggested tem-
perature is 32°C for evaluation of dermal prepara-
tions; so the 37°C was applied in the beaker, with re-
sulting temp. of 32°C on the surface. The actual tem-
perature measured on the surface was in the range of 
32,4°C. After isolation of beaker surface, the temper-
ature increased to 35°C. The second way of measure-
ments included temperature records performed on 
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sowego przewidywania skutków działania energii 
cieplnej na ciało ludzkie [12].

Ocena ilości ciepła wydzielanego w procesie re-
akcji egzotermicznej i osiągana w tym procesie tem-
peratura, mają podstawowe znaczenie dla wyciągania 
wniosków o skuteczności i bezpieczeństwie omawia-
nych produktów. 

Celem pracy było porównanie temperatur osią-
ganych w badaniach wybranych plastrów ogrzewają-
cych, w warunkach zbliżonych do warunków w ja-
kich są one stosowane, z temperaturami osiąganymi 
w przypadku znacznej izolacji termicznej, jaka może 
zachodzić np. w przypadku stosowania preparatu na 
obszary słabo ukrwione, przy przykryciu preparatu 
grubszą warstwą odzieży, szczególnie u pacjentów 
z upośledzonym miejscowo krążeniem.

METODY

Do prowadzenia badań zaadaptowano metodykę 
opisaną przez Japanese Industrial Standards Associa-
tion [13]. Zgodnie z zaleceniami zastosowano pomiar 
temperatury na powierzchni kontaktu pomiędzy war-
stwą adhezyjną plastra umieszczonego na termosta-
towanym odbiorniku energii cieplnej, a powierzch-
nią tego odbiornika. Odpowiadało to w przybliżeniu 
sytuacji zastosowania plastra rozgrzewającego na 
powierzchnię skóry. W skład zestawu badawczego 
wchodziła zlewka szklana o pojemności 2000 ml, wy-
pełniona wodą destylowaną. Stałą temperaturę utrzy-
mywano poprzez zastosowania mieszadła magnetycz-
nego MSH-11, z czujnikiem temperatury zanurzonym 
w zlewce. Plastry przyklejano na powierzchni zlewki, 
a temperaturę na powierzchni kontaktu mierzono za 
pomocą odpowiedniego czujnika temperatury. Mię-
dzy powierzchnią zlewki, a czujnikiem temperatu-
ry umieszczona zastała cienka warstwa waty, w celu 
stabilizacji odczytu i uniknięcia wpływu na odczyt 
ewentualnego przepływu powietrza. Obroty mie-
szadła magnetycznego ustalano odpowiednio w celu 
ustabilizowania temperatury wewnątrz zlewki.

Zgodnie z opracowaniem Zatz i Segers [14], 
zastosowano temperaturę ok. 37°C, tak aby na po-
wierzchni zlewki uzyskać wartość temperatury ok. 
32°C. Faktyczna wartość zmierzona na powierzchni 
wynosiła średnio ok. 32,4°C. Po zaizolowaniu po-
wierzchni zlewki warstwą odpowiadającą warstwie 
plastra, temperatura utrzymywała się tam na pozio-
mie 35°C. W tym przypadku nie stosowano izolacji 
zewnętrznej, a skonstruowany system przybliża wa-
runki termiczne aplikacji plastra na skórę. 

Przeprowadzono także pomiary temperatury na 

isolated pads, both from upper and lower side, with 
sufficient air access. That case enables mimicking of 
conditions similar to application of pads by patient 
with impaired local circulation, when the prepara-
tion is covered by thick layer of cloths.

The pads were stick to aluminium foil, resting 
on four layers of polyester fabric with defined thick-
ness. Then a temperature sensor was applied and the 
system was covered by another four layers of polyes-
ter fabric. The idea of measurements was depicted on 
Fig. 1A and 1B, respectively for standard application, 
and for isolated system.

The research was conducted for three kinds of 
preparations, accessible on the polish pharmaceuti-
cal market, encoded as pads I, II, and III, and stored 
due to the manufacturer guidelines. The measure-
ments were performed for two hours, and repeated 
five times. The intention was to evaluate and discuss 
two main parameters, dealing with efficacy and safe-
ty of the pads: maximal temperature in the plateau 
phase, and the period of temperature increase, both 
included in the Japanese Industrial Standards.

RESULTS AND DISCUSSION

Due to mentioned above Japanese Industrial 
Standards, the maximal temperature in the heating 
course should not excess 70°C, and the time of in-
creasing of the temperature should not be higher 
than 20 min. This regulation warrants safe tempera-
ture for the user, and enables the reasonable time of 
outset of pad activity after the application.

According to Fig. 2, in the conditions similar to 
physiological, the temperatures were close for all the 
assessed preparations. The temperature kinetics in 
the I and II pads even overlapped. The temperatures 
did not exceed 43°C, with exception in the short sec-
tion between 60th and 75th minute.

Mean temperature value, after gaining plateau 
phase, was at the level of ca. 42,5°C. The fast increase 
of temperature of I and II pads, due to the data from 
Fig. 2, followed after 10 and 15 minutes respectively. 
Also pad III presented similar increase of tempera-
ture. However the plateau phase of the temperature 
of pad III fixed at lower temperature, i.e. 37–38,5°C. 

Practically the pads had acceptable temperature, 
in the terms of safety. The recorded temperature did 
not exceed 43°C, or did exceed only for some minutes, 
whereas the burns and scalds were observed after 6 h 
of 43°C. The III pad heats up to the temperature of 
39°C, and only the “in vitro” research may determine 
if the heat feeling is sufficient for the user.
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powierzchni adhezyjnej w warunkach wzmocnionej 
izolacji termicznej powierzchniowej warstwy plastra 
i adhezyjnej warstwy plastra, z zapewnieniem do-
stępu powietrza atmosferycznego do preparatu. Ten 
sposób pomiaru umożliwiał przybliżoną ocenę tem-
peratury, do jakiej nagrzewałby się plaster w kontak-
cie ze skórą, kiedy dochodzi do upośledzenia przewo-
dzenia ciepła, zarówno z powodu zaburzeń krążenia, 
jak i przykrycia plastra przyklejonego do skóry lub 
bielizny grubszą warstwą odzieży. 

Plastry przyklejano do folii metalowej o ustalonych 
rozmiarach, umieszczonej na czterokrotnej warstwie 
włókniny poliestrowej o ustalonej grubości. Czujnik 
termiczny umieszczano pomiędzy warstwą adhezyjną 
plastra, a folią metalową. Plaster przykrywano następ-
nie analogiczną warstwą włókniny poliestrowej i roz-
poczynano pomiary temperatury. Koncepcję pomia-
rów przedstawiono na rycinach 1A i 1B, odpowiednio 
dla warunków zbliżonych do przeciętnego stosowania 
na skórę i warunków zwiększonej izolacji preparatu.

Badania prowadzono na próbkach trzech rodza-
jów plastrów, dopuszczonych do obrotu detalicznego 
w Polsce i przechowywanych zgodnie z zaleceniami 
producenta. Poszczególne rodzaje plastrów określa-
no jako I, II i III. Badania prowadzono przez dwie 
godziny od momentu zapoczątkowania reakcji egzo-
termicznej tak, aby wyznaczyć dwa główne kryteria 

The application of thermostated beaker enables 
preliminary assessment of heat balance, expressed in 
temperature changes in the evaluated system. In the 
next sub-study the isolation of both sides of the pad was 
proposed, including adhesive layer, and the outer cover. 
This mimics the pad application in patient with limited 
local circulation, and covered by cloth or blanket.

The data obtained in the second part of the ex-
periment were different comparing to the thermostat-
ed model. High differences were recorded between 
pads I, II, and III. The I pads attained the maximum 
temperature after ca. 20–25 min, and the temperature 
was maintained on the level of 60–65°C, and this is 
threated by immediate tissue damage after 5 sec. 

Oppositely increased the temperature in the case of 
II and III pads: the increase of temperature followed for 
40–45 min. In the case of pad II the stabilisation of tem-
perature was observed on the level of 55°C, with tendency 
to further increase. The pad III acquires temperature of 
10°C lower, and there is no further increase – Fig. 3.

Application of thermal isolation of the pad, espe-
cially in patients with limited local blood circulation 
may lead to burns. In the conditions of efficient circu-
lation, and when the overheating may be easily released 
to the environment, the pads seem to be safe in the 
terms of possibility of burning. The evaluation of the 
pads in the thermoisolated conditions reveals high 

∆

∆– mieszadło magnetyczne/magne�c s�rrer

– próbnik temperatury/temperature sensor – woda/water

– folia izolująca/insula�ng foil

– badany plaster/examined adhesive – kontrola temp./temperature control

– ogrzewanie/hea�ng

A B

Ryc. 1. Schemat zestawu pomiarowego do oceny właściwości plastrów rozgrzewających w warunkach zbliżo-
nych do aplikacyjnych – A, oraz w warunkach zwiększonej termoizolacji preparatu – B  

Fig. 1. Scheme of measurement device for evaluation of heating pads in conditions similar to application – A, 
and in conditions of increased thermoizolation – B
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wpływające na jakość i bezpieczeństwo plastrów, tj. 
maksymalną uzyskaną temperaturę, oraz czas wzro-
stu temperatury, jak to sprecyzowano w Japanese In-
dustrial Standards.

WYNIKI I DYSKUSJA

Zgodnie z przywoływaną wcześniej normą JIS 
maksymalna temperatura osiągana w czasie pomia-
ru nie powinna przekraczać 70°C, a czas wzrostu 
temperatury nie może przekraczać 20 min. Taka re-
gulacja z jednej strony zapewnia ustalony limit tem-
peratury bezpieczny dla użytkownika, z drugiej zaś 
strony plaster nagrzewa się do odpowiedniej tempe-

differences between pads. The assessments performed 
in the thermostated conditions give results, with small 
differences between the pads. Consequently, the appli-
cation of heating pads in patients with proper local 
circulation, and when there is no additional isolation 
on the pad, seems to be safe and effective, however the 
complete evaluation of the product must be confirmed 
in “in vivo” conditions, e.g. with human volunteers.

CONCLUSIONS

1.  The data obtained in the experiment in thermo-
isolated conditions were different comparing to 
the thermostated model.

Ryc. 2. Zmiany temperatury plastrów 
rozgrzewających badane w warun-
kach zbliżonych do przeciętnych 
warunków użytkowania 

Fig. 2. The temperature of heating 
pads in conditions mimicking the 
standard use

Ryc. 3. Zmiany temperatury 
plastrów rozgrzewających badane 
w warunkach zwiększonej izolacji 
termicznej 

Fig. 3. The temperature of heating 
pads in conditions of increased 
thermal isolation
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ratury w czasie umożliwiającym odczucie korzystne-
go działania ciepła. 

Jak to przedstawiono na rycinie 2, w warunkach 
zbliżonych do fizjologicznych, temperatury zmierzo-
ne w badaniach były zbliżone dla poszczególnych 
typów preparatów. Przebiegi zmian temperatury dla 
plastrów typu I i II niemal nakładały się na siebie,  
a z wyjątkiem krótkiego okresu pomiędzy 60 i 75 mi-
nutą nie przekraczały wartości 43°C.

Przeciętna wartość temperatury po okresie 
wzrostu, stabilizowała się na poziomie ok. 42,5°C. 
Szybki wzrost temperatury plastrów I i II, zgodnie 
z danymi z wykresu następował pomiędzy 10 i 15 mi-
nutą badanego procesu, również plaster III wykazy-
wał podobny wzrost temperatury. Jednak stabilizacja 
temperatury plastra III następowała w temperaturze 
niższej od pozostałych, tj. na poziomie 37–38,5°C. 

W praktyce plastry uzyskiwały więc temperaturę 
akceptowalną w znaczeniu bezpieczeństwa stosowa-
nia, bowiem zgodnie z podaną wcześniej bibliografią 
temperatura ta nie przekraczała 43°C, lub przekra-
czała ją przez kilka minut, podczas gdy objawy opa-
rzenia obserwowano po zastosowaniu takiej tempe-
ratury na skórę, przez czas przekraczający 6 godzin. 
Plaster typu III nagrzewa się do temperatury blisko 
39°C i dopiero badanie in vitro może pomóc w usta-
leniu, czy odczuwanie ciepła jest w tym przypadku 
wystarczające dla użytkownika.

Zastosowanie w metodzie badawczej termosta-
towanego pojemnika, pozwala na przybliżoną ocenę 
bilansu ciepła, wyrażonego zmianami temperatury 
w ocenianym systemie. W kolejnym badaniu zapro-
ponowano izolację plastrów, zarówno od strony war-
stwy adhezyjnej, jak i od strony zewnętrznej warstwy 
ochronnej. Pozwala to na przybliżoną ocenę wyko-
rzystania plastrów w warunkach przykrycia pacjenta 
np. kocem lub grubszą warstwą ubrania, przyjmując 
także, że krążenie naczyniowe u tej osoby jest znacz-
nie upośledzone.

W warunkach izolacji termicznej badanych 
plastrów wyniki prezentowały się odmiennie, niż 
w przypadku metody z użyciem termostatowanego 
odbiornika ciepła. Zaobserwowano znaczne różnice 
pomiędzy plastrami z grupy I, II i III. Plastry I osią-
gały maksimum temperatury po ok. 20–25 minutach, 
a temperatura ustalała się na poziomie 60oC–65°C, 
co grozi uszkodzeniem skóry już po 5 sekundach 
oddziaływania plastra. Odmiennie kształtowała się 
krzywa opisująca zmiany temperatury plastrów II 
i III – wzrost temperatury następował tu wolniej, 
nawet do 40–45 min. W przypadku plastra II stabi-
lizacja temperatury następuje na poziomie ok. 55°C, 
z tendencją do dalszego wzrostu. Plaster III uzyskuje 

2.  In thermally isolated model, the diffrences be-
tween pads are more distinct, and in plateau 
phase the temperature reached 45oC–65°C ran-
ge.

3.  When thermostated system was applied, the co-
urse of temperature changes is similar in all the 
vcases, with plateau phase on the level between 
37°C and 43°C.
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temperaturę o ok. 10°C niższą; nie obserwuje się ten-
dencji do dalszego wzrostu temperatury.

Zastosowanie izolacji plastra oraz stosowanie 
plastrów ogrzewających u pacjentów z uszkodzo-
nym krążeniem, może więc prowadzić do oparzeń. 
W warunkach wystarczającego krążenia naczynio-
wego i odprowadzania nadmiaru ciepła do otoczenia 
plastry uzyskują temperaturę, która wydaje się być 
bezpieczna z punktu widzenia możliwości powstania 
oparzeń. Badanie w warunkach izolacji wyraziściej 
ujawnia różnice pomiędzy poszczególnymi typami 
plastrów. Odpowiednio, badania w układzie termo-
statowanym dają obraz zmian temperatury zbliżo-
nych pomiędzy poszczególnymi badanymi plastra-
mi. Można wnioskować, że zastosowanie plastrów 
ogrzewających bez dodatkowej izolacji u osób z pra-
widłowym krążeniem będzie bezpieczne i efektywne, 
aczkolwiek ostateczna ocena produktu jest możliwa 
dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań 
w warunkach in vivo.

WNIOSKI

1.  W warunkach izolacji termicznej badanych pla-
strów wyniki prezentowały się odmiennie, niż 
w przypadku metody z użyciem termostatowa-
nego odbiornika ciepła.

2.  Badanie w warunkach izolacji wyraziściej ujaw-
nia różnice pomiędzy poszczególnymi typami 
plastrów, a oznaczone temperatury po osiągnię-
ciu plateau mieszczą się w zakresie ok. 45oC–
65°C.

3. Badania w układzie termostatowanym dają ob-
raz zmian temperatury zbliżonych pomiędzy 
poszczególnymi badanymi plastrami, a ozna-
czone temperatury w plateau mają zakres po-
między 37oC–43°C.
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