Quality and Experience

Tytanizowane
Implanty Siatkowe
TiLENE® Blue
Tytanizowane implanty siatkowe
z grupy TiLENE® Blue firmy pfm
medical są przeznaczone do
stosowania w chirurgicznym leczeniu
przepuklin. Implanty są w 100%
biozgodne, wyjątkowo lekkie i
hydrofilowe. Minimalizuje to
reakcję zapalną oraz zapobiega
wykurczaniu się.
Dystrybutor

www.pfmmedical.com
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Siatki tytanizowane

Implanty siatkowe TiLENE® Blue są idealne do uniwersalnego zastosowania
w leczeniu przepuklin metodą wewnątrz- i zewnątrzotrzewnową, a ich
implantacja jest możliwa przy użyciu najnowszych technik TAPP, TEP
i IPOM. Niebieskie paski orientacyjne ułatwiają właściwe ułożenie siatki podczas
zabiegu. Implanty siatkowe TiLENE® Blue doskonale integrują się z tkankami.

Korzyści
Wyjątkowa biozgodność
▸ ultralekka struktura siatki
▸ elastyczność porównywalna do tkanki
▸ wyjątkowo niski stopień nasilenia reakcji zapalnych
▸ minimalny stopień wykurczania się
Unikalna na skalę światową technologia
Nanotechnologiczne metody obróbki wykańczającej
dla wiązania kowalencyjnego polipropylenu
oraz powierzchni modyfikowanej tlenkiem tytanu
jest objęte ochroną patentową, a zatem zupełnie
wyjątkowe.

Doskonała jakość życia w połączeniu z krótszym
czasem rekonwalescencji
Dobra biozgodność gwarantuje minimalny stopień nasilenia
reakcji zapalnych, zapewniając jednocześnie krótszy
okres rekonwalescencji. Implanty siatkowe TiLENE® Blue
wywołują pozytywną reakcję otaczającej tkanki
i powodują bardzo niski poziom bólu pooperacyjnego.
Implant nie jest rozpoznawany jako ciało obce
i nie jest wyczuwalny po zabiegu.

W praktyce
Łatwość użycia
Wyjątkowe właściwości hydrofilowe i antystatyczne
tytanizowanej powierzchni polimeru gwarantują dobrą
układalność siatki w polu operacyjnym.

Wyroby na indywidualne zamówienie
Indywidualne implanty siatkowe, specjalnie zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami klienta, uzupełniają kompleksowe i
swoiste portfolio implantów siatkowych.

Przepuszczalne dla promieni rentgenowskich
Diagnostyczne badania obrazowe nie są zaburzane przez
TiLENE ® Blue.

Zastosowanie
▸ Przepukliny pachwinowe
▸ Przepukliny udowe

▸ Przepukliny brzuszne
▸ Przepukliny pępkowe
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Siatki tytanizowane

Wiedza

Monofilament

Sześciokątny ażur
3 mm

Cięcie laserowe

Tkanina protetyczna
Materiał siatkowy o heksagonalnej strukturze porów jest wytwarzany przy użyciu sprawdzonej monofilamentowej nitki
polipropylenowej, która jest z powodzeniem stosowana w implantach TiMESH® już od ponad dekady. Zdolność do rozciągania
materiału siatkowego służy do uzyskania pionowej sprężystości, która jest dwukrotnie większa od poziomej. Pionowe
ułożenie siatki jest oznaczone niebieskimi paskami orientacyjnymi. Implanty siatkowe TiLENE® Blue są również wykończone
biozgodną, przylegającą, kowalencyjnie wiązaną powłoką zawierającą tytan (ok. 30 nm, gwarantowana elastyczność polimeru)
firmy pfm medical.
Rodzaje siatek
24 g/m²

Rozmiar siatki/wielkość porów
Powyżej 3 mm

Asortyment
Zastosowanie

Nazwa wyrobu Kształty siatek

Rozmiar
(dł x szer/cm)

Gramatura

Indeks

Wszystkie typy
przepuklin

TiLENE® Blue

10 x 15

24 g/m²

NM-271-TB24-001

15 x 15

24 g/m²

NM-271-TB24-002

20 x 15

24 g/m²

NM-271-TB24-003

30 x 30

24 g/m²

NM-271-TB24-004
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Siatki tytanizowane

DYSTRYBUTOR
TRICOMED SA
Świętojańska 5/9
93-493 Łódź
www.tricomed.com
Toruńskie Zakłady
Materiałów Opatrunkowych SA
Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
www.matopat.pl

pfm medical ag
Wankelstraße 60
50996 Cologne
Germany
www.pfmmedical.com
Certified to DIN EN ISO 13485
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