
Naujov iška  netempiant i   uret r inė  pr iemonė

Šlapimo sulaikymo ir uretrinės erozijos prevencijai
Daugeriopo įtaisymo galimybės • Gerokai sumažėja išlaidos 

T-SLING
su Biosorb™



Biosorb centrinė dalis visiškai 
absorbuojama per 100 dienų ir 

užkerta kelią šlapimo nelaikymui 
bei uretrinei erozijai.

T-Sling su Biosorb 
Puikus chirurginis moterų stresinio šlapimo 
nelaikymo gydymas

T-Sling – tai dviejų komponentų netempianti priemonė, 
skirta šlapimo sulaikymo ir uretrinės erozijos komplikacijų, 
sukeltų kitų paraiščių, prevencijai.

T-Sling yra unikalus gaminys; Biosorb polidioksanono 
centrinė dalis visiškai absorbuojama per 100 dienų 
vystant hidrolizei, o dvi biologiškai suderinamos 
neabsorbuojamos dalys iš viengijo polipropileno tinklelio 
tvirtai prisitvirtina prie audinio spartaus fibroblastinio 
įaugimo būdu. Rezultatas – iškart atstatomas šlapimo 
sulaikymas, nepatiriant problematiško ilgalaikio šlaplės 
spaudimo, kuris būdingas raiščiams be Biosorb.

Įrodyta, kad T-Sling su Biosorb ilgalaikiai rezultatai 
yra puikūs. Apie šlapimo nelaikymą ar sergamumą 
po operacijos nepranešta. Vėlesnius 54 mėnesius 
veiksmingumas yra 96,7%.

Šią priemonć lengviau 
įstatyti chirurgui.

Minimaliai invazinė T-Sling procedūra trunka trumpiau 
nei 30 minučių. Ji atliekama taikant vietinć, sritinć ar 
bendrąją nejautrą. Priemonė parengta implantuoti į 
makštį, virš gaktos arba per obturatoriaus angas – būdą 
pasirenka chirurgas. T-Sling galima naudoti su įvairiais 
parduodamais kaulų inkarais ir susiuvimo priemonėmis.

T-Sling unikalus rantytas įvedimo galiukas ir aptaki 
traukimo kilpa palengvina įsiskverbimą, o apsauginis 
talpinimo apvalkalas bei viengijės polipropileno siūlės 
suteikia galimybć priemonć lengvai įdėti.

Kadangi T-Sling dedamas šlapimo pūslės kaklelyje, po 
šlaplės raiščiais – šlapimo nelaikymo šaltinyje – T-Sling 
su Biosorb yra vienintelis anatominio pažeistos vietos 
atkūrimo būdas.

Neabsorbuojamos vienijo 
polipropileno tinklelio dalys tvirtai 

prisitvirtina prie šlaplės dubens 
fascijos ir ilgam pritvirtina T-Sling.

Uretrinės erozijos 
prevencijai



Transvagininis įdėjimas

Transvagininės adatos pravedamos 
nukreipiant į viršų nuo užgaktinių pjūvių.
T-Sling vietoje laiko trintis tarp tinklelio 
ir audinio.  Įrėžtas audinys galiausiai 

užfiksuoja tinklelį vietoje, neleisdamas jam 
judėti.

Įdėjimas užgaktinėje srityje

T-Sling implantuojamas atliekant 
mažytį makšties pjūvį šlapimo 

pūslės kaklelio lygyje. Priemonė 
įdedama įvedimo už gaktos 

adatomis.

Įdėjimas transobturatorinėje srityje

T-Sling prakišamas per obturatoriaus 
angas link šlaunies linkio – per audinius 

gerokai žemiau šlapimo pūslės, 
be invazijos į užgaktinć sritį. Todėl 

išvengiama galimų komplikacijų, pvz., 
kraujagyslių traumų ir šlapimo pūslės ar 
žarnų perdūrimų. Atlikus šią procedūrą, 

nebūtina reguliari cistoskopija.

Daugkartinio naudojimo adatos sutaupo daug išlaidų

Įvedimo adatas galima sterilizuoti ir naudoti pakartotinai, todėl jos atsieina 
žymiai pigiau nei vienkartinės adatos. Dėl ergonomiško dizaino jomis 
gali naudotis ir dešiniarankiai, ir kairiarankiai. Parduodamos daugkartinio 
naudojimo įvedimo adatos, skirtos transorturatoriniam, transvagininiam ir 
užgaktiniam įvedimui.

Naujoviškos rantytos adatos ir traukimo 
kilpos dizainas palengvina įvedimą. Unikali 
siūlių konfigūracija ir apsauginis apvalkalas 

paprastina išdėstymą.

Supaprastintas traukimo 
kilpos priėjimas



Informacija apie T-Sling su Biosorb gaminių užsakymą
                                                                         
T-Sling 

2 cm x 21 cm                                                                            
T-Sling TS02                                                                             

1.1 cm x 45 cm
T-Sling TS05                                                                                

Daugkartinio naudojimo adatos

Daugkartinio naudojimo transobturatoriaus                               Daugkartinio naudojimo transvagininė adata*  
adata ND-TO01                                                                         ND-TV01
                                                                                                 *Galima naudoti viršgaktinėje ar transvagininėje srityje

z 

Daugkartinio naudojimo viršvagininė adata                               
ND-ST01

T-Sling su Biosorb gaminius gamina Herniamesh S.r.l. – pirmaujanti viengijo 
polipropileno ir polidioksanuno chirurginių tinklelių gamintoja. Herniamesh nemažai 
išteklių skiria tyrimams, plėtotei, gaminių atnaujinimui ir tobulinimui bei didžiuojasi 
gaminanti tinklelius, kurie mokslinėje bendruomenėje puikiai atpažįstami ir laikomi 
aukščiausios kokybės gaminiais.

T-Sling su Biosorb™ gaminiai apsaugoti patentu, suteiktu išradėjui 
Arnaldo F. Trabucco MD, FACS (patento numeris 6306079)

Įgaliotas Herniamesh atstovas Lenkijoje ir Rytų Europos šalyse. 
ul. Czarny Dwor 8, Gdansk 80-365, Poland  
e-mail: info@polhernia.pl
www.polhernia.pl

FDA aišk. 510(k) #K020652

Išlaidų 
taupymas

Daugkartinio naudojimo 
adatos pakeičia brangius 
vienkartinio naudojimo 

rinkinius

Atstovas Lietuvoje: Irenos Simelevicenes Firma
Paplaujos g. 3, 2014 Vilnius, Lietuva
Mob.tel. +370 600 22515   Tel. +370 5 2600040
Fax +370 5 2784617     irenasimel@one.lt


