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Zapobiega zatrzymaniu moczu i uszkodzeniu cewki moczowej 

Mo¿liwe s¹ 3 ró¿ne sposoby implantacji • Tañsza ni¿ inne taœmy

w i th Cent raso rb ™



Czêœæ œrodkowa Cetrasorb
wch³ania siê ca³kowicie w

ci¹gu 100 dni, co zapobiega
erozji cewki moczowej i

zatrzymaniu moczu.

T- Sling z czêœci¹ Cetrasorb 
Nowoczesne leczenie kobiet z wysi³kowym
nietrzymaniem moczu.

TT--  SSlliinngg  jjeesstt  pprrootteezz¹¹  nniieewwyyddoollnneeggoo  wwiiêêzzdd³³aa
cceewwkkoowwoo--mmiieeddnniicczznneeggoo..  ZZbbuuddoowwaannyy  jjeesstt  zz  ddwwóócchh
rróó¿¿nnyycchh  mmaatteerriiaa³³óóww,,  aabbyy  mmaakkssyymmaallnniiee  zzmmnniieejjsszzyyææ
rryyzzyykkoo  ppoowwiikk³³aaññ  ttaakkiicchh  jjaakk  zzaattrrzzyymmaanniiee  mmoocczzuu  lluubb
eerroozzjjaa  cceewwkkii  mmoocczzoowweejj,,  kkttóórree  wwyyssttêêppuujj¹¹  ppoo
iimmppllaannaattaaccjjii  iinnnnyycchh  ttaaœœmm,,  ccaa³³kkoowwiicciiee
ppoolliipprrooppyylleennoowwyycchh..

T- Sling jest wyj¹tkowy, czêœæ polidioxanowa-
Cetrasorb po³o¿ona jest centralnie i wch³ania siê
ca³kowicie w ci¹gu 100 dni, podczas gdy czêœci
boczne zbudowane z polipropylenowej,
monofilamentowej siatki przerastaj¹ tkank¹ ³¹czn¹
trwale mocuj¹c protezê we w³aœciwym po³o¿eniu.
Efekt dzia³ania taœmy jest natychmiastowy,
trzymanie moczu zostaje przywrócone w
momencie zabiegu, nie ma przewlek³ego ucisku
siatki na cewkê moczow¹, które wystêpuje w
przypadku innych taœm bez czêœci Cetrasorb.

Odleg³e wyniki leczenia nietrzymania moczu przy
u¿yciu protezy T- Sling z czêœci¹ Cetrasorb s¹
bardzo dobre, nie ma nawrotów i powik³añ,
skutecznoœæ leczenia jest 98% w okresie
obserwacji 76 miesiêcy.

SSzzyybbkkii  ii  pprroossttyy  ssppoossóóbb  
iimmppllaannttaaccjjii  ttaaœœmmyy  TT--  SSlliinngg

Zabieg implantacji taœmy T- Sling jest ma³o
inwazyjny, zajmuje mniej ni¿ 30 minut i mo¿e byæ
wykonywany w znieczuleniu miejscowym,
podpajêczynówkowym lub ogólnym. W zale¿noœci
od rodzaju chorej oraz preferencji operatora
taœma mo¿e byæ implantowana z dostêpu
za³onowego, przezpochwowego lub
przezzas³onowego.  

Odpowiedni kszta³t specjalnie zaprojektowanych
igie³ pozwala na atraumatyczne i ³atwe ich
przejœcie przez tkanki, a pokrywaj¹ca taœmy
os³onka u³atwia przeci¹ganie i u³o¿enie taœm
protezy w odpowiedniej pozycji. 

T- Sling powiniem byæ uk³adany na poziomie szyi
pêcherza, pod wiêzad³em cewkowo- miednicznym
i tylko takie u³o¿enie pozwala na odtworzenie
zaburzonych stosunków anatomicznych. 

Nierozpuszczalne, monofilamentowe czêœci
boczne zrastaj¹c siê z wiêzad³em cewkowo-
miednicznym stabilizuj¹ taœmê, odtwarzaj¹c
anatomiczne po³o¿enie wiêzad³a i przywracaj¹c
prawid³owe trzymanie moczu.

Nierozpuszczalne, monofilamentowe
polipropylenowe czêœci boczne

protezy zrastaj¹ siê z wiêzad³em
cewkowo-miednicznym co trwale

stabilizuje taœmê T- Sling

Nie powoduje erozji
cewki moczowej



DDoossttêêpp  pprrzzeezzppoocchhwwoowwyy

Specjalne ig³y wprowadzane s¹ od
strony pochwy w kierunku naciêæ na
skórze w okolicy nad³onowej. Szwy

zespolone z boczn¹ krawêdzi¹ taœmy
przeprowadza siê przez oka ig³y, a

nastêpnie szwy razem z taœm¹
przeci¹ga siê przez tkanki.

Pocz¹tkowo taœma utrzymywana jest
we w³aœciwym po³o¿eniu na skutek

zaciœniêcia siê tkanek pow³ok
brzusznych wokó³ protezy, w

póŸniejszym okresie tkanka ³¹czna
przerastaj¹ca siatkê dodatkowo

stabilizuje taœmê. 

DDoossttêêpp  zzaa³³oonnoowwyy

T- Sling jest implantowany
od strony pochwy pod szyj¹

pêcherza. Ig³a Stameya, któr¹
przeci¹ga siê szwy mocuj¹ce
taœmê wprowadzana jest w
podbrzuszu, nad spojeniem
³onowym przez przestrzeñ

za³onow¹.

DDoossttêêpp  pprrzzeezzzzaass³³oonnoowwyy

T- Sling jest przeci¹gany przez
otwory zas³onowe obustronnie, w
kierunku uda przez tkanki le¿¹ce

znacznie poni¿ej  pêcherza
moczowego. Taœma nie przechodzi

wiêc przez tkanki przestrzeni
za³onowej. Nie ma ryzyka

uszkodzenia naczyñ krwionoœnych,
pêcherza moczowego, jelit, ani

koniecznoœci wykonywania
œródoperacyjnej cystoskopii.

ZZaassttoossoowwaanniiee  wwiieelloorraazzoowwyycchh  iiggiiee³³  
ddoo  iimmppllaannttaaccjjii  ttaaœœmmyy  zzmmnniieejjsszzaa  kkoosszzttyy  zzaabbiieegguu..

Ig³y wielorazowe mog¹ byæ resterylizowane i u¿yte wielokrotnie, co
jest bardziej ekonomiczne ni¿ stosowanie jednorazowych zestawów
do implantacji.

Ig³y zosta³y specjalnie zaprojektowane dla ka¿dego sposobu
implantacji niezale¿nie, s¹ ergonomiczne, umo¿liwiaj¹ ³atwe
i wygodne u³o¿enie taœmy.

Specjalna konstrukcja oczka ig³y u³atwia
przeci¹ganie przez ni¹ szwu. 

Gotowe po³¹czenie taœmy i szwów na jej
bocznych brzegach oraz ochronna

os³onka u³atwiaj¹ implantacjê
i odpowiednie u³o¿enie protezy

w tkankach.

Sposób przeci¹gania szwu
przez oko ig³y jest uproszczony



OFERTA HANDLOWA. Proteza T- Sling z czêœci¹ rozpuszczaln¹ Centrasorb.

TT--SSlliinngg

2 cm x 21 cm

T-Sling TS02 (nr katalogowy)

1.1 cm x 45 cm

T-Sling TS05 (nr katalogowy)

Wielorazowe ig³y do implantacji taœmy:

Ig³a Przezzas³onowa (Trans-Obturatory) Ig³a Przezpochwowa (Trans-Vaginal)*

ND-TO01 ND-TV01

*mo¿e byæ stosowana równie¿ w dostêpie za³onowym

z

Ig³a Za³onowa (Stamey)

ND-ST01

Ig³y Przezzas³onowe (Trans-Obturatory)

ND-HE01

T Sling z czêœci¹ Centrasorb s¹ produkowane przez firmê Herniamesh SRL, która jest

liderem w produkcji monofilamentowych, polipropylenowych i polidioxanowych

siatek chirurgicznych. Produkty firmy Herniamesh znane s¹ ze swej wysokiej jakoœci,

a znaczne œrodki finansowe przeznaczone na poszukiwanie nowych rozwi¹zañ

i badania naukowe pozwalaj¹ na  zaoferowanie produktów najnowszej generacji

w dziedzinie siatek chirurgcznych. 

T Sling z czêœci¹ Centrasorb jest chroniony prawem patentowym przyznanym

wynalazcy  Dr Arnaldo Trabucco (nr patentu 6306079).

W Polsce wy³¹cznym dystrybutorem produktów Herniamesh jest firma Polhernia, 

Gdañsk 80-365, Czarny Dwór 8, tel (58) 511 7115, fax (58) 5117176.

www. polhernia.pl

FDA Cleared 510(k) #K020652

Obni¿ony 

koszt

Wielorazowe ig³y

zastêpuj¹ drogie

zestawy jednorazowe

do implantacji.




