
Сучасний полiпшений безнапружений метод пiдвiшування уретри

Запобiгає затриманню сечi i ушкодженню уретри. Можливi 3 рiзнi способи iмплантацiї

Дешевша, нiж iншi стрiчки.

T-SLING
with B iosorb™



Biosorb – середня частина 

вбираєтся на протязi 100 

днiв, що запобiгає ерозiї 

уретри i затриманню сечi. 

T-Sling з частиною Biosorb 
Сучасне лiкування жiнок iз зусильним 
нетриманням сечi.

T-Sling –то протез атрофованної уретро-тазової 
зв’язки. Вiн збудований з двох рiзних матерiалiв, 
щоб максимально зменшити ризик ускладнень, 
таких, як затримання сечi або ерозiя уретри, 
що наступають пiсля iмплантацiї iнших стрiчок, 
повнiстю полiпропiленових. 

T-Sling є винятковий, полiдiоксанова частина-Biosorb-
розташована центрально i повнiстю вбираєтся на 
протязi 100 днiв, в той час, коли боковi частини, 
збудованi з полiпропiленової, монофiламентової 
сiтки проростають сполучною тканиною, тривало 
прикрiплюючи протез у вiдповiдному положенi. 
Ефект дiї стрiчки негайний, тримання сечi 
вiдновлюєтся в момент операцiї, немає хронiчного 
утиску сiтки на уретру, що вiдбуваєтся у випадку 
iнших стрiчок, без частини Biosorb.

Вiддаленi результатi лiкування нетримання сечi 
з вживанням протезу Т-Sling з частиною Biosorb 
є дуже добрi, немає рецидивiв i ускладнень, 
успiшнiсть лiкування становить 96,7% в перiод 
спостереження 54 мicяцi

Швидкий i простий спосiб iмплантацiї стрiчки Т-Sling.

Операцiя iмплантацiї стрiчки T-Sling малоiнтервенцiйна, 
займає менше, ниж 30 хвилин i може бути виконана 
пiд мiсцевим, регiональним чи загальним наркозом. 
В залежностi вiд виду хворої та вподобань 
оператора(хiрурга) стрiчка може бути iмплантована з 
доступу залонового(залобкового), черезпiхвового(крiз
ьпiхвового) чи  череззаслонового(крiзьзаслонового). 

Вiдповiдна форма спецiально запроектованих голок 
дозволяє атравматичне i легке їх проходження 
через тканини, а заслонка, що покриває стрiчки, 
полегшуе перетягування i укладання стрiчок протезу 
у вiдповiднiй позицiї
T-Sling повинен бути укладений на рiвнi шиi мiхура, 
пiд уретро-тазовою зв’язкою, i тiльки таке укладення 
дозволяє вiдтворити анатомiчнi стосунки.

Нерозчиннi, монофiламентовi боковi частини, 
зрощуючись з уретро-тазовою зв’язкою, стабiлiзують 
стрiчку, вiдтворюючи анатомiчне положення зв’язки i 
повертаючи правильне тримання сечi.

Нерозчиннi, монофiламентовi 
полiпропiленовi боковi частини 

протезу зрощуются з уретро-
тазовою зв’язкою, що тривало 

стабiлiзує стрiчку T-Sling.

Не викликає 
ерозii уретри.



Доступ черезпiхвовий.

Спецiальнi голки впроваджуються 
вiд сторони пiхви в напрямку надрiзiв 

на шкiрi в околицi надлобковiй. 
Шви, сполученi з боковим краєм 

стрiчки, пропускаються через вушко 
голки, а потiм шви разом iз стрiчкою 

пропускаються через тканини. 
Початково стрiчка утримується у 

вiдповiдному положеннi внаслiдок 
затискання тканин черевних покривiв 
навколо протезу, в пiзнiшному перiодi 
сполучна тканина, що проросла сiтку, 

додатково стабiлiзуе стрiчку.

Доступ залоновий.

T-Sling iмплантується вiд 
сторони пiхви пiд шиею 
мiхура. Голка Стамея, 

якою перетягують шви, 
що закрiплюють стрiчку, 

впроваджена в пiдчерев’я, 
над зростом лоновим через 

простiр залоновий.

Доступ череззаслоновий.

T-Sling перетягується крiзь заслоновi 
отвори двостороннє, в напрямку 
стегна через тканини, що лежать 

значно нижче сiчового мiхура. 
Стрiчка тодi не проходить крiзь 

тканини залонового простору. Немає 
ризику ушкодження кровоносних 
судин, сiчового мiхура, кишок, а 
також необхiдностi виконування 

середоперацiйної цистоскопiї.  

Застосування багаторазових голок до iмплантацiї 
стрiчки зменшує витрати на операцiю.

Голки багаторазовi можуть бути рестерилiзованi i вжитi
багато разiв, що бiльш економiчне, нiж стосування одно-
разових комплектiв до iмплантацiї.

Голки спецiально запроектованi до кожного способу iм-
плантацiї незалежно, є ергономiчнi, створюють можли-
вiсть легкого i зручного укладення стрiчки.

Спецiальна конструкцiя вушка голки 
полегшує перетягування через нього шву.

Готове з’єднання стрiчки i швiв на 
її бокових краях, а також захисне 

прикриття полегшують iмплантацiю 
i вiдповiдне укладення протезу 

в тканинах

Спосiб 
ретягування шву 

через вушко голки 
є спрощений.



Сучасний полiпшений безнапружений метод пiдвiшування уретри

Торговая пропозицiя
                                                                            
Протез T-Sling з розчинною частиною Biosorb  

2 cm x 21 cm                                                                              
T-Sling TS02

1.1 cm x 45 cm

T-Sling TS05                                                                                

Багаторазовi голки до iмплантацii cтрiчки.

Голка череззаслонова(transobturator)           Голка черезпiхвова(крiзьпiхвова) (transvaginal) 
ND-TO01              *ND-TV01
                                                                                      *може також використовуватись в доступi залоновим

 

z 

Голка залонова ND-ST01

T-Sling з частиною Biosorb виробляються фiрмою Хернiамеш, яка є лiдером 
в продукцiї монофiламентових, полiпропiленових i полiдiоксанових хiрургiчних 
сiток. Продукти фiрми Herniamesh вiдомi своєю високою якiстю, а значнi 
фiнасовi засоби, призначенi на пошуки нових рiшень i науковi дослiдження, 
дозволяють запропонувати продукти найновiшого поколiння в галузi 
хiрургiчних сiток.
 
T-Sling з частиною Biosorb є захищений патентовим правом, що признане 
винахiдниковi доктору Арнальдо Трабукко (No патенту 6306079) 

В Польщi виключним представником фiрми Herniames  є Polhernia 
Czarny Dwór 8, 80-365 Gdañsk, Poland. e-mail: info@polhernia.pl, tel +4858 511 71 15, fаx +4858 511 71 75. 

www. polhernia.pl

FDA Cleared 510(k) #K020652

Зниженi 
витрати

Багаторазовi голки 
замiняють  дорогi 

одноразовi комплекти 
до iмплантацiї.


