
Пекторальні імплантати
Заповнені силіконовим гелем пекторальні 
імплантати анатомічної форми для лівої та  
правої сторони лівий 

правий
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Опис продукції
Заповнені силіконовим гелем пекторальні імплантати 
виготовляються у вигляді текстурованих імплантатів 
овальної форми для збільшення та реконструкції при 
дефектах м’яких тканин. На вимогу пекторальні 
імплантати також можуть бути виготовлені з гладкою 
поверхнею. 

Враховуючи можливість великого навантаження на 
імплантати, порівняно, наприклад, з імплантатами 
грудної залози, була надана перевага гелю з щільною 
консистенцією. Для полегшення введення на 
медіальному краї імплантату розташований так званий 
спеціальний «язичок». 

Однокамерні пекторальні імплантати мають різні 
розміри та виготовляються для лівої та правої сторони 
грудної клітки.

Інформація про матеріали
Оболонка пекторальних імплантатів, так само як і 
сідничних імплантатів, складається з міцного, пружного 
та високоеластичного силіконового еластомеру з 
бар’єрним шаром. Імплантати заповнені високо 
перехрестнозв’язаним силіконовим гелем.

Виробництво та якість імплантатів відповідають 
вимогам міжнародних стандартів по контролю якості 
ISO 9001 та ISO 13485. Всі матеріали, які 
використовуються, дозволені до застосування в 
медичній практиці. 

Спосіб застосування
Пекторальні імплантати використовуються як в 
естетичній, так і в реконструктивній хірургії. Для 
встановлення звичайно застосовується аксілярний 
доступ в положенні пацієнта на спині, з відведенням 
руки на 90° з метою підняття м’язу. Імплантати можна 
встановлювати субмускулярно.

Важлива інформація
Пекторальні імплантати постачаються упакованими 
поштучно і стерильними.

Увага: Будь ласка, зверніть увагу на детальну 
інструкцію по застосуванню, яка додається до кожного 
імплантату. 

Пекторальні імплантати,  0483

Розріз

Кінцевий результат

Введення та позиціонування  
імплантату

Покази
• Збільшення контуру

• Корекція форми

• Реконструкція після травми

• Синдром Поланда

• Заміна імплантату

Пекторальні імплантати
Заповнені силіконовим гелем, макро-або мікро-текстурована 
поверхня, упаковані поштучно, стерильні,  0483

Кат № Об’єм 
(мл)

Розміри (см)
POLYsmoooth® MESMO® A B C

10500-190R 15500-190R1 192 14.7 10.2 2.4
10500-190L 15500-190L1 192 14.7 10.2 2.4
10500-230R 15500-230R1 231 16.0 10.7 2.7
10500-230L 15500-230L1 231 16.0 10.7 2.7
10500-300R1 15500-300R1 301 16.9 11.6 2.9
10500-300L1 15500-300L1 301 16.9 11.6 2.9
R = правий; L = лівий                                                розміри приблизні

На складі 1постачаються після замовлення ≈ 6 тижнів
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