SZWY / SUTURES

Rekomendowany w kardiochirurgii dziecięcej oraz chirurgii naczyniowej
Designed for cardiopediatric and vascular surgery

PREMIO

®

®

PREMIO

Monofilament niewchłanialny, PVDF / PVDF monofilament

REKOMENDOWANY
W KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ
ORAZ CHIRURGII NACZYNIOWEJ
DESIGNED FOR
CARDIOPEDIATRIC AND
VASCULAR SURGERY

NIĆ / THREAD
Podwyższona trwałość
Superior stability
• Długotrwałe bezpieczeństwo
• Wysoka biozgodność

• Long term security
• High biocompatibility

Wyjątkowa elastyczność oraz minimalna pamięć skrętu
Exceptionnal elasticity and minimal memory
• Zwiększa przerost tkanki
• Doskonała poręczność
• Minimalny uraz dla tkanek

• Enhances tissue growth
• Easy handling
• Minimal tissue trauma

Wyjątkowa wytrzymałość / Extreme strength
• Wysoka wytrzymałość
na rozciąganie / zerwanie
• Łatwość sprowadzenia węzła

• Substantial tensile strength
• Excellent knot holding

IGŁA / NEEDLE
Doskonała penetracja przez tkanki
Excellent tissue penetration
•U
 lepszona konstrukcja ostrza igieł:
okrągłej (igła z precyzyjnym ostrzem
Mikro) oraz okrągło-tnącej
• Wysokiej jakości powłoka silikonowa

• Enhanced design of sharp
taper point (precision point Micro)
and Tapercutting (KL)
• High performance silicone coating

Odporność / Resistance
• Najwyższej jakości stal nierdzewna
gwarantująca wysoką wytrzymałość
na zginanie oraz plastyczność

• Refined stainless steel alloy for
increased tensile strength and ductility

PREMIO®

OPAKOWANIE
PACKAGING

PREMIO

Monofilament niewchłanialny, PVDF / Polypropylene monofilament

Szew pakowany pojedynczo
w saszetkach
New Onepak® packaging
•W
 ygoda, szybkość identyfikacji
• Łatwy dostęp do igły
• Convenient and quick identification
• Easy needle access

PODKŁADKI / PLEDGETS
• Bardzo miękkie podkładki Weavenit®, zaprojektowane z myślą
o zabiegach w chirurgii dziecięcej
• Stworzone z myślą o wielu zabiegach – dostępne różne rozmiary
oraz warianty materiałowe
• Very soft Weavenit® pledget, especially for pediatric surgery
• Options for materials and dimensions are available for multiple
procedures

WSKAZANIA
INDICATIONS
• Kardiochirurgia dziecięca oraz zespolenia
chirurgiczne u noworodków
• Zespolenia w obrębie dużych naczyń, np.
wszywanie endoprotezy aorty
• Zespolenia w obrębie komór i przedsionków serca
• Chirurgia naczyniowa
• Kardiochirurgia
• Cardiopediatric and neonatal surgery
• Transposition of the great arteries
• Closure of cardiac cavities
• Vascular surgery
•C
 ardiac surgery
Weavenit® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Meadox Medical
Weavenit® is a registered trademark of Meadox Medical

