Výhody:

• ideálne pre laparoskopický
(TAPP, TEP, IPOM aj otvorený prístup)
za IPOM

• poťah oxidom titaničitým pre
vynikajúcu biokompatibilitu
a „samofixáciu“ sieťky

• riešenie inguinálnych, umbilikálnych
a femorálnych hernií

• dobré prerastanie tkaniva a znížené
zmršťovanie implantátu vďaka ľahkej
štruktúre sieťky z pleteného monofilu
s veľkými pórmi

• pre všetky typy hernií v jazve
• špeciálne tvary a veľkosti na zakázku
podľa požiadaviek chirurga

• vysoká pevnosť v ťahu 55N/cm2

Chirurgické textilné implantáty

• vysoká flexibilita a adaptácia
implantátu podľa anatómie pacienta

TiO2Mesh™ – prehľad produktov, kód ŠÚKL P 97202
MFP101

6 x 9 cm

3 ks

MFP121

15 x 15 cm

3 ks

MFP102

8 x 11 cm

3 ks

MFP131

20 x 15 cm

3 ks

MFP103

10 x 12 cm

3 ks

MFP132

Ovál 20 x 15 cm

1 ks

MFP105

Kruh � 12 cm

3 ks

MFP133

Ovál 25 x 20 cm

1 ks

MFP111

10 x 15 cm

3 ks

MFP141

30 x 30 cm

1 ks

MFP321

Záplata parastomálna
15 x 15 cm

3 ks

MFP112

12 x 17 cm

3 ks

biokompatibilný
poťah

navrhnuté
a vyrobené
v Nemecku
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Široké použitie:

rýchle - efektívne - bezpečné

Innovatívne
medicínske materiály

navrhnuté
a vyrobené
v Nemecku

www.biocer-gmbh.de
Titánová technológia v chirurgii hernií
TiO2Mesh™ je chirurgický implantát určený pre spevnenie defektov tkaniva brušnej steny.
Je vyrobený z polypropylénového monofilu s veľkými pórmi, povrch ktorého je 100 %
potiahnutý nanovrstvou oxidu titaničitého.

rýchly

Jednoduché
zaobchádzanie
s implantátom šetrí
čas pri operačnom
zákroku.

efektívny

Otvorená štruktúra
podporuje prerastanie
fibroblastov a zaisťuje
vynikajúcu adaptáciu
implantátu.

bezpečný

Orientačné pásiky
uľahčujú
intraoperatívne
umiestnenie.

Vďaka elasticite, mechanickej pevnosti a optimalizovanej štruktúre sa sieťka TiO2Mesh™ plne
prispôsobí dynamike tela.

Znížený koeficient
zmršťovania uľahčuje
inkorporáciu
implantátu.

Efekt
„samofixácie“

Jednoduché použitie
Samovoľná expanzia
urýchľuje manipuláciu
s implantátom pri
laparoskopických
zákrokoch.

Implantát s nízkou mernou hmotnosťou
(47 g/m2), veľkými pórmi (2,8 mm) a vrstvou
oxidu titánu, zaručujúcou vynikajúcu biokompatibilitu, vyhovuje všetkým typom zákrokov
v chirurgii hernií.

Veľké póry
a otvorená štruktúra
zlepšujú viditeľnosť
v operačnom poli.

Hydrofilný povrch
zaisťuje rýchlu
priľnavosť (samofixáciu)
implantátu pri plnom
zachovaní možnosti
repozicionovania.

Poťah
oxidom
titánu

Laserom rezané okraje sieťky majú zaoblené
konce vlákien, ktoré znižujú riziko iritácie,
erózie tkaniva a penetráciu ciev a nervov.
Široký sortiment štandardných tvarov a veľkostí
TiO2Mesh™ dopĺňajú špeciálne typy na individuálnu objednávku.

