De vorm die uw chirurgie vereenvoudigd

Voor sacropolpexie ontworpen implantaat
Separate spanningsaanpassingen
Geoptimaliseerd patiëntcomfort

DE VORM DIE UW CHIRURGIE VEREENVOUDIGD
SACROMESH is een sacropolpexie mat ontworpen om genitale prolapse te behandelen via een
laparoscopische ingreep.

SPEERPUNTEN
Voor sacropolpexie ontworpen implantaat
De Sacromesh is een voorgevormde mat, specifiek ontworpen om
zich aan te passen aan de vrouwelijke anatomie. De anterieure mat is
eenvoudig te identificeren door de groene draad.

Separate spanningsaanpassingen
De kit wordt geleverd met twee separate matten, bedoeld voor een
sacropolpexie. Deze twee separate matten zorgen voor een optimale
controle over de spanning voor beide de anterieure en posterieure mat.
De matten kunnen ook apart gebruikt worden.

Geoptimaliseerd patiëntcomfort

CYSTOCELE

De anterieure mat is te identificeren
door de groene draad.

Sacropolpexie is een minimaal-invasieve chirurgie techniek, waarbij
een minimale hoeveelheid materiaal geimplanteerd wordt. De unieke
weeftechniek van de Sacromesh zorgt voor een uitstekende controle en
elasticiteit van het materiaal, wat het patiëntcomfort verbeterd.
RECTOCELE

TOT

> OMSCHRIJVING

RECTOCELE

om eenvoudig op de levator ani spieren
geplaatst te kunnen worden. De anterieure
mat is gevormd om zijn plaatsing onder
de ronde ligament te faciliteren, in het
geval van behoud van de uterus. Het
vormgeheugen van het materiaal zorgt
voor het makkelijk uitrollen van de matten
tijdens een laparoscopische ingreep.

CYSTOCELE

> EEN IMPLANTAAT ONTWORPEN VOOR DE
De posterieure mat is speciaal gevormd VROUWELIJKE ANATOMIE
Anterieure mat
5,4 cm
19,3 cm
Posterieure mat
6,4 cm
19 cm

> MATERIAL

• Geweven polypropyleen monofilament
• Macroporeus
• Lichtgewicht (39 ± 3 g/m²)
• Poriegrootte (1,7 x 1,7 mm)
• Tussenruimten (0,005 mm2)
• Sterkte (20 N/cm)

Polypropyleen
Monofilament
Macroporeus
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