Тестикулярні імплантати
Заповнені силіконовим гелем чи
м’яким силіконовим еластомером,
з посиленою кришечкою чи з провідником
для голки п’ять розмрів кожного виду

З посиленою кришечкою

З провідником для голки

Тестикулярні імплантати,  0483
Опис продукції
Тестикулярні імплантати з гладенькою поверхнею
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виготовляються двох видів, обидва можна фіксувати
до тканин.
Заповнені силіконовим гелем імплантати мають
короткий тефлоновий провідник для голки, який
попереджує прокол імплантату. Після фіксації провідник
необхідно видалити.
Тестикулярні імплантати з високо-полімеризованого
силікону мають ущільнену кришечку, прошиваючи яку
можна фіксувати імплантат..

Інформація про матеріали
Оболонка, яка містить бар’єрний шар, заповнена
високо перехресно-зв’язаним силіконовим гелем, або
містить високо-полімеризований POLYsmoooth™
силікон. Обидва види імплантатів мають гладеньку

з провідником для голки, POLYsmooothTM
заповнені силіконовим гелем, гладенька поверхня
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з посиленою кришечкою, POLYsmooothTM
заповнені м’яким силіконовим еластомером, гладенька
поверхня упаковані поштучно, стерильні,  0483
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розміри приблизні

поверхню.
Виробництво та якість імплантатів відповідають
вимогам міжнародних стандартів по контролю якості
ISO 9001 та ISO 13485. Всі матеріали, які
використовуються, дозволені до застосування в
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постачаються після замовлення
≈ 6 тижнів

Важлива інформація

• Реконструкція після орхідектомії

Тестикулярні імплантати постачаються

• Реконструкція після травми

упакованими поштучно і стерильними.

• Корекція асиметрії

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тефлоновий провідник для

• Корекція вроджених дефектів

голки у заповнених силіконовим гелем імплантатів

• Заміна імплантату

необхідно видалити перед ушиванням рани!
Увага: Будь ласка, зверніть увагу на детальну
інструкцію по застосуванню, яка додається до
кожного імплантату.
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