H/S Eliptosférick˘ balónkov˘ katétr
Prsní klobouãky pro kojící matky
DynaMesh - síÈkové implantáty
pro urogynekologii
4DryField PH - hemostatikum
a prevence proti adhezím v jednom

Gynekologie

... intenzivníí péãe
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H/S Eliptosférick˘ balónkov˘ katétr
STERILE EO

61-4005
balení 1/40 ks
kód VZP 59 615
• pro hysterosalpingografii (HSG) a hysterosonografii
• maximální kontrola tvaru a objemu balónku zaji‰Èuje
bezpeãné a bezbolestné umístûní v dûloÏním hrdle
• tûsné uzavﬁení dûloÏního hrdla umoÏní zﬁetelné
zobrazení a zamezí zpûtnému odtoku kontrastního
média

Prsní klobouãky pro kojící matky
34.000.00.010
balení 1 pár
• vyrobeny z ãistého silikonu
• testovány chemicky - bez nitrosaminÛ
• moÏnost opakované sterilizace, dezinfekce
nebo vyváﬁení
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síÈkové implantáty pro urogynekologii

Implantáty DynaMesh nahrazují pﬁirozenou tûlesnou funkci i pﬁes po‰kozenou fyziologii a znovu pﬁiná‰ejí tûlesnou rovnováhu.
Filozofie DynaMesh portfolia vychází z poznatku, Ïe není moÏné pouÏívat jednu jedinou strukturu a tvar síÈky
pro v‰echny chirurgické indikace. KaÏdá indikace má rozdíln˘ poÏadavek na implantát a tedy potﬁebuje individuální ﬁe‰ení.
Dbá se zde na dynamometrickou zátûÏ tûlesného regionu, kde bude implantát umístûn. Dále na pﬁimûﬁenou
stabilitu a elasticitu, ale také efektivní porozitu, aby bylo docíleno nejvût‰ího pacientova komfortu.
DynaMesh implantáty jsou vyrábûny z PVDF monofilamentu, kter˘ vykazuje velmi dobrou biokompatibilitu
a redukuje neÏádoucí reakce tûla na cizorodou látku, jizvy, jizvovité staÏení a bolesti. PVDF sniÏuje bakteriální
adherenci. V˘znamû sniÏuje riziko infekcí.

Porovnání reakce organismu pﬁi pouÏití materiálu PVDF a PP

pﬁirozená zdravá
tkáÀ
granulom kolem
cizího tûlesa

kapsa jizvy

+
zánûtliv˘ bunûãn˘
infiltrát

povrch
implantátu
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Vysoká odolnost PVDF materiálu proti stárnutí
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Jedna z dlouhodobûj‰ích studií dokazuje ztrátu pevnosti materiálu.

•
•

PVDF po 7 letech ztrácí pouze 7,5% pevnosti
PP po 7 letech ztrácí 46,6% pevnosti
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Optimální struktura tkání
Implantáty DynaMesh® pÛsobí pﬁesvûdãivû díky vysoce vyvinuté úrovni struktury síÈky.

Atraumatické hrany implantátÛ
V‰echny tvary implantátÛ DynaMesh®-SIS a-PR
jsou pﬁímo tkané a ne vystﬁihované ze sítû.
Unikátní hladké hrany zaji‰Èují jednoduché
a atraumatické zavedení a nastavení bez po‰kození okolních tkání.

Ablace v okolí stﬁiÏené
hrany konvenãní
polypropylenové pásky

Díky traumatick˘m hranám a vysoké stabilitû není
potﬁeba pouÏívat foliov˘ ochrann˘ obal pro zavedení do tûla.

Optimální vhojení pﬁi pouÏití
implantátu DynaMesh®
s atraumatickou hranou

Zdroj: Kontrola a testování implantátov˘ch vzorkÛ v experimentu
na zvíﬁatech (králících).

Vysoká efektivní porozita
Optimální velikost pórÛ implantátÛ DynaMesh®
vysoká efektivní porozita – zaji‰Èuje v˘jimeãnou
inkorporaci a podstatnû sniÏuje poãet reakcí na
cizí tûleso a nebezpeãí formování plo‰n˘ch jizev
(bridging).
Vysoká efektivní porozita odolává dokonce i napûtí,
protoÏe páska se protahuje (v definovaném
smûru) podélnû pﬁi nezmûnûné ‰íﬁce.

se neroluje
Vysoká úroveÀ tvarové stability a definovaná pruÏnost.
PruÏnost implantátÛ je pﬁesnû nastavena podle
místa pouÏití. V kaÏdém pﬁípadû jsou dostateãnû
pevné, aby perfektnû posílily anatomické struktury
a smr‰Èovaly se pouze minimálnû.
Mimo to vysoká tvarová stabilita pﬁedchází neÏádoucímu rolování pásky.
Zdroj: Universitní Klinika a Universita Aplikovan˘ch Vd, Aachen, Nûmecko
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Stresová inkontinence
stresová inkontinence

DynaMesh® or-SIS direct
Retrosymphysary

pozice

zpÛsob zavádûní

TOT transobturatorní / TVT suprapubické
(retropubická)

Outside-in (zvenku do vaginy)
Inside-out (z vaginy ven)

TOT transobturatorní

Outside-in (zvenku do vaginy)

DynaMesh® or-SIS direct
Transobturatoric

DynaMesh® SIS minor
Suburethral

Pro aplikaci:
DynaMesh ®-SIS soft (transobturatorní)
DynaMesh ®-SIS direct oft (transobturatorní)
DynaMesh ®-PR4 soft (transobturatorní)

Pro aplikaci:
DynaMesh ®-SIS soft (transobturatorní)
DynaMesh ®-SIS direct oft (transobturatorní)
DynaMesh ®-PR4 soft (transobturatorní)

DynaMesh ®-IST03
chirurgick˘ nástroj
d 5 cm
REF IST03F1
balení 1 sada (l + r)

DynaMesh ®-IVT01
chirurgick˘ nástroj
REF IVT01F1
balení 1 ks

Pro aplikaci:
DynaMesh ®-SIS soft (transobturatorní)
DynaMesh ®-SIS direct oft (transobturatorní)
DynaMesh ®-PR4 soft (transobturatorní)

Pro aplikaci:
DynaMesh ®-SIS soft (transobturatorní)
DynaMesh ®-SIS direct oft (transobturatorní)
DynaMesh ®-PR2 soft (transobturatorní)

DynaMesh ®-IST01
chirurgick˘ nástroj
d 6 cm
REF IST01F1
balení 1 sada (l + r)

DynaMesh ®-ISR01
chirurgick˘ nástroj
REF ISR01F1
balení 1 ks

Pro aplikaci:
DynaMesh ®-SIS soft (transobturatorní)
DynaMesh ®-SIS direct oft (transobturatorní)
DynaMesh ®-PR4 soft (transobturatorní)
DynaMesh ®-IST02
chirurgick˘ nástroj
d 7 cm
REF IST02F1
balení 1 sada (l + r)
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DynaMesh –SIS – tahu prostá suburetrální páska pro retrosymfysární pﬁístup (TVT)
DynaMesh –SIS direct – tahu prostá suburetrální páska pro transobturatorní pﬁístup (TOT)
DynaMesh – SIS minor – minimálnû invazivní suburetrální páska
produkt

kat. číslo

rozměr

balení

materiál PVDF
DynaMesh SIS SOFT
TVT suburetrální páska
pro stresovou inkontinenci,
suprapubický přístup

26.214.10.156

10 x 500 mm

1/1 ks

materiál PVDF
DynaMesh SIS direct SOFT
TVT transobturatorní závûs
pro stresovou inkontinenci

26.214.10.150

10 x 500 mm

1/1 ks

10 x 60 mm

1/1 ks

DynaMesh SIS minor
Suburetrální páska
miniinvazivní bez zavádûãÛ

DûloÏní a po‰evní prolapsy

DynaMesh® PR
sakrokolpopexe

26.212.10.060

Rektokéla/enterokéla

DynaMesh® PRS
sakrokolpopexe

DynaMesh® PR2
transvaginální síÈková plastika
(posterior)
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Cystokéla

DynaMesh® PR, PRS, PR2 a PR4
stabilizují vazivovou tkáÀ a fasciální strukturu
DynaMesh PR4
transvaginální síÈková plastika (anterior)
®

produkt

kat. číslo

rozměr

balení

materiál PVDF
DynaMesh PR SOFT
síÈka k rekonstrukci
pﬁi sakrokolpopexi

PV500423F1

40 x 230 mm

1/1 ks

materiál PVDF
DynaMesh PRS soft
speciální síťka
k rekonstrukci
pﬁi sakrokolpopexi

PV350216F1
PV350323F1
PV750323F1

20 x 160 mm
30 x 230 mm
50 x 270 mm

1/1 ks
1/1 ks
1/1 ks

26.215.10.636

1A (10x470 mm, 70x40 mm)

1/1 ks

26.215.11.004

1B (10x470 mm, 100x40 mm)

1/1 ks

26.215.11.006

2B (10x470 mm, 100x60 mm)

1/1 ks

26.215.20.736

1A (10x470 mm, 70x40 mm)

1/1 ks

DynaMesh PR4 soft

26.215.20.904

1B (10x470 mm, 90x40 mm)

1/1 ks

síťka k rekonstrukci
pánevního dna při cystokéle

26.215.20.740

2A (10x470 mm, 70x60 mm)

1/1 ks

26.215.20.906

2B (10x470 mm, 90x60 mm)

1/1 ks

DynaMesh PR2 soft
síťka k rekonstrukci
pánevního dna
při rektokéle
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Implantáty DynaMesh®-CESA
a DynaMesh®-VASA
Implantáty DynaMesh®-CESA a DynaMesh®-VASA
jsou urãeny zejména pro chirurgickou léãbu prolapsÛ
pánevních orgánÛ souvisejících s urgentní moãovou
inkontinencí, která se provádí podle konkrétní operaãní techniky, kterou je speciální technika pro
CESA (CErvico-SAcro- pexy), nebo speciální technika pro VASA (VAgino-SAcropexy).
DynaMesh®-CERESA a DynaMesh®-VARESA jsou
dostupné také ve verzi pro moÏnou fixaci rekta,
pokud pacient trpí souãasnû i fekální inkontinencí
(CErvico-REcto-SAcropexy nebo VAgino- REctoSAcropexy).
Implantáty jsou vyrobeny ze 100% polyvinylidenfluoridu (PVDF) a jedná se o monofilamentní vlákno,
které poskytuje vy‰‰í biokompatibilitu a biostabilitu.
Struktura osnovní pleteniny pﬁichází s vysoce úãinnou pórovitostí (53%) a atraumatick˘mi okraji, coÏ
sniÏuje reakci organismu na implantát jako na cizorodé tûleso a zaji‰Èuje dobré pﬁijetí do tkánû.
Implantáty lze zobrazovat s vyuÏitím magnetické
rezonance, coÏ je velmi praktické pro pooperaãní
kontrolu bez ãasového omezení.

Program dodávaných produktů
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-CESA

REF PV740404F1

Bal. = 1 ks

-VASA

REF PV740203F1

Bal. = 1 ks

-CERESA

REF PV770404F1

Bal. = 1 ks

-VARESA

REF PV770203F1

Bal. = 1 ks
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dvojí úãinek pro lep‰í léãbu

4DryField® PH
4DryField® PH pro zastavení krvácení –
jednoduch˘, bezpeãn˘, rychl˘
Maximální úãinnost
4DryField® je tvoﬁen hydrofilními mikroãásticemi vyroben˘mi z ãi‰tûného rostlinného ‰krobu.
4DryField® PH absorbuje bûhem okamÏiku mnoÏství vody o nûkolikanásobku vlastního objemu.
Odstranûním vody dochází ke zv˘‰ení koncentrace bunûãn˘ch sloÏek v krvi a proteinÛ, které urychlují
koagulaãní kaskádu. Vytvoﬁí se hemostatická zátka, pÛsobící jako bariéra a zabraÀující dal‰ímu krvácení.

Maximálnû bezpeãná aplikace
Dobrá roztékavost 4DryField® PH umoÏÀuje jednoduchou a bezpeãnou aplikaci bûhem chirurgick˘ch
zákrokÛ.

Bez vedlej‰ích úãinkÛ*
4DryField® PH neobsahuje Ïádné sloÏky zvíﬁecího nebo lidského pÛvodu. PouÏity jsou pouze rostlinné
polymery.
V˘sledek: 4DryField® PH rychle resorbuje, je biologicky kompatibilní a neobsahuje pyrogen.
*Vedlej‰í úãinky nejsou známé

4DryField® PH jako prevence proti adhezím –
nová generace – nov˘ standard
SrÛsty patﬁí mezi nejãastej‰í pooperaãní komplikace s vedlej‰ími úãinky, které se projevují od nespecifické bolesti pﬁes sekundární neplodnost aÏ po neprÛchodnost stﬁev.
Cílená prevence adhezí je souãástí moderního tkáÀového managementu.
4DryField® PH je jeden produkt, kter˘ pÛsobí na zastavení krvácení a jako prevence proti adhezím,
kter˘ má pro oba tyto úãinky schválení CE certifikát.

Minimálnû invazivní chirurgie
âistû rostlinn˘ polymer 4DryField® PH pﬁiná‰í do oblasti nové standardy.
Spojením mikroãástic 4DryField® PH se soln˘m fyziologick˘m roztokem vytvoﬁí hydrogel, kter˘ vytvoﬁí
bariéru mezi vrstvami zasaÏené tkánû. To umoÏÀuje nezávislé hojení jednotliv˘ch vrstev serózy.
4DryField® PH je vhodn˘ pro minimálnû invazivní chirurgii. Aplikace je snadná a díky hygroskopick˘m
vlastnostem pﬁípravek sám pﬁilne k zasaÏené tkáni. UÏ není nutné komplikovaného pouÏití separaãních
filmÛ.

Bez enkapsulace nebo jizvení
4DryField® PH okamÏitû vytváﬁí bariéru proti adhezím.
4DryField® PH se rozpadá bûhem nûkolika dní a v místû aplikace zÛstává jenom po nezbytnou dobu.
NemÛÏe zpÛsobit enkapsulaci ani jizvení.
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4DryField® PH
balení po 3 jednotkách
chirurgická jednotka
SK0003-EU
3g
SK0005-EU
5g
SK0009-EU
9g
balení po 5 jednotkách
chirurgická jednotka
SK0001-EU
1g
Oblast pouÏití 4DryField® PH
• obecná chirurgie
• traumatologie
• ortopedie
• urologie
• gynekologie
• kardiovaskulární chirurgie
• plastická chirurgie
• chirurgická léãba popálenin
• ORL
• maxilofaciální chirurgie
• neurochirurgie
Formy dávkování
4DryField® PH je k dispozici v následujících aplikátorech:
• 1 gram, 3 gramy a 5 gramÛ pro v‰echny chirurgické
aplikace
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Aplikaãní katétr pro laparoskopii
s ochrann˘m uzávûrem
STERILE EO

05.000.40.191
balení 1/25 ks
• 190 mm dlouh˘ rovn˘
• 4 mm diametr

Aplikaãní katétr pro laparoskopii
s ochrann˘m uzávûrem
STERILE EO

05.000.40.192
balení 1/25 ks
• 300 mm dlouh˘ rovn˘
• 4 mm diametr

Aplikaãní katétr, Typ 130
STERILE EO

07.083.10.130
balení 10/100 ks
• aplikaãní katétr, standardní PVC
• centrální otvor
• 500 mm dlouh˘
• CH 10
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