SZWY / SUTURES

Czuj się komfortowo ze swoim szwem
Be comfortable with your suture

OPTIME R
®

OPTIME R
Plecionka o szybkim okresie wchłaniania / Fast absorbable braid

szybko
f a s t

NIĆ / THREAD
Wchłanialna plecionka zbudowana z kwasu poliglikolowego (PGA) o szybkim czasie absorpcji
Absorbable polyglycolic acid braid (PGA) especially treated for a quick absorption

Bezpieczeństwo / Security

OPTIME® R

• Pewność sprowadzonego węzła
•O
 kres podtrzymywania tkankowego:
10 -14 dni
• Całkowity czas wchłaniania do 42 dni
• Idealna biokompatybilność
• Very good knot holding
•S
 trength retention time: 10 -14 days
(Elimination of the suture spontaneously
or just with a gauze)
• Total absorption time within 42 days
• Ideal biocompatibility
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Podtrzymywanie tkankowe
Wound support
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Komfort / Comfort
•B
 rak konieczności usuwania szwów:
brak bólu, brak obaw pacjenta
• Doskonałe wyniki gojenia się ran
•B
 ardzo miękka plecionka, doskonała
poręczność

4

7

Eliminacja masy szwu
Suture elimination
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Czas [dni] / Time [days]

• No removal of the sutures: no pain,
no anxiety for the patient
• Excellent wound healing results
• Very soft thread and nice handling
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OPTIME® R

OPTIME R

Plecionka o szybkim okresie wchłaniania (PGA) / Fast absorbable PGA braid

IGŁA / NEEDLE
Penetracja tkanki
Tissue penetration
•U
 lepszona konstrukcja ostrza igły: okrągłej,
okrągło-tnącej oraz tnącej dopasowana do
wszystkich rodzajów tkanek
• Wysokiej jakości powłoka silikonowa

• Enhanced design of sharp Taper point,
Cutting point and Tapercutting point (KL),
suitable for all types of tissue
• High quality silicone coating

Odporność / Resistance
•W
 ysoka wytrzymałość na zginanie oraz
plastyczność – najwyższej jakości stal
nierdzewna (używana powszechnie w chirurgii sercowo-naczyniowej)

• High bending strength and ductility provided
by high performance stainless steel (used in
cardio vascular surgery)

OPAKOWANIE / PACKAGING
•O
 twarcie w 2 krokach:
- Rozdzierana aluminiowa saszetka
- Bezpośredni dostęp do igły
•2
 step opening:
- Aluminium tear pouch
- Direct needle access

WSKAZANIA / INDICATIONS
•C
 hirurgia położnicza:
np. zamknięcie nacięcia krocza
•C
 hirurgia urologiczna:
obrzezanie, stulejki
• Chirurgia dziecięca
•S
 ytuacje nagłe:
szycie skóry, szwy pod opatrunek gipsowy
•C
 hirurgia stomatologiczna:
szycie błon śluzowych

• Obstetrical surgery:
episiotomy closure
• Urological surgery:
circumcision, phimosis
• Paediatric surgery
• Emergency:
cutaneous wound, sutures under plaster cast
• Dental surgery and stomatology:
mucosae sutures

