
SIATKI CHIRURGICZNE

Razem na ca!e "ycie



Kiedy chodzi o prac# 
chirurgów i "ycie pacjentów, 
ETHICON rozumie, "e  praca 
zespo!owa jest podstaw$ 
sukcesu ka"dego z Nas – i 
jeste%my dumni, "e mo"emy 
by& jego cz#%ci$. Dlatego 
nasze technologie HERNIA 
SOLUTIONS s$ tak zaprojek-
towane aby d!ugoterminowo 
poprawia& komfort "ycia 
pacjenta. To tak"e nasze 
d!ugoterminowe zobowi$zanie 
wobec chirurgii i osób zwi$za- 
nych z leczeniem pacjentów.

Razem na ca!e "ycie
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VICRYL™ Siatka wch!anialna )019 nitcalgylop(

P!PKOWEBRZUSZNE/
POOPERACYJNE PACHWINOWE

RODZAJE 
PRZEPUKLIN

Schemat
wyboru siatek
ETHICON

• Siatka p!aska

• Siatka przestrzenna

•Siatka separuj"ca

PROCEED™ Siatka separuj"ca

ULTRAPRO™ 
  Cz#$ciowo wch!anialna, lekka siatka

PHYSIOMESH™ 
  Elastyczna siatka separuj"ca

SECURSTRAP™ 
  5 mm stapler wch!anialny do mocowania siatki

VYPRO™ 
  Cz#$ciowo wch!anialna, lekka siatka

PROCEED™ Ventral Patch (PVP)
  

VYPRO II™ 
  Cz#$ciowo wch!anialna, lekka siatka

Razem na ca!e "ycie

ULTRAPRO™   m (UHS)etsyS ainreH
Systemowa cz#$ciowo wch!anialna siatka

PROLENE™   (PHS) metsyS ainreH
Siatka systemowa

PROLENE™ Siatka

PROLENE 3-D™ Siatka systemowa
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PRZEPUKLINA BRZUSZNA
POOPERACYJNA

DOST!PNY WKRÓTCE

5mm stapler
wch!anialny
do mocowania siatki

Unikalny kszta!t zszywki
zapewnia trwa!e mocowanie]
siatki pod ka"dym k#tem

Trwa!e i bezpieczne
mocowanie siatki

Wch!anialny aby
zwi$kszy% komfort pacjenta

 

PROCEED SIATKA CHIRURGICZNA SEPARUJ"CA

Razem na ca!e "ycie



PRZEPUKLINA BRZUSZNA
POOPERACYJNA
I P!PKOWA

PROCEED™

Siatka chirurgiczna
separuj$ca

Naturalna

Bezpieczna

Komfortowa

 

PROCEED SIATKA CHIRURGICZNA SEPARUJ"CA

Razem na ca!e "ycie
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Kod produktu  Sztuk w opakowaniu Rozmiar

PCDB1 1 szt. w op. 5 cm x 10 cm

PCDR1 1 szt. w op.  7,5 cm x 15 cm

PCDN1 1 szt. w op.  10 cm x 15 cm

PCDM1  1 szt. w op. 15 cm x 15 cm  

PCDD1 1 szt. w op. 10 cm x 20 cm

PROCEED™ Siatka chirurgiczna separuj$ca

 

Siatka chirurgiczna PROCEED™ ETHICON jest przeznaczona do operacji naprawczych przepuklin brzusznych, 

pooperacyjnych i p#pkowych. Wyró"nia si# dzi#ki po!$czeniu monofilamentowej siatki polipropylenowej 

o du"ych porach i technologii naturalnego wch!anianego materia!u w postaci ORC (utleniona regenerowana 

celuloza) separuj$cego tkanki, co umo"liwia bardziej naturalne, bezpieczne i komfortowe gojenie. 

Wielowarstwowa siatka 
separuj$ca tkanki jest 
idealna do otwartych
i laparoskopowych operacji 
naprawczych przepukliny 
brzusznej i pooperacyjnej. 

PROCEED™ to kompozyt:
– makroporowatej lekkiej 

siatki polipropylenowej
– oksydowanej 

regenerowanej celulozy 
wch!anialnej w okresie 
7-14 dni (warstwa 
separuj$ca)

– polidwuoksanonu
(warstwa !$cz$ca)

14
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PCDG1 1 szt. w op. 15 cm x 20 cm

PCDH1 1 szt. w op. 20 cm x 25 cm

PCDJ1 1 szt. w op. 20 cm x 30 cm

PCDT1 1 szt. w op. 26 cm x 34 cm

PCDW1 1 szt. w op. 25 cm x 35,5 cm

PCDL1 1 szt. w op. 30,5 cm x 30,5 cm

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar

Razem na ca!e "ycie
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PROCEED™
Ventral Patch

PRZEPUKLINA
P!PKOWA

Siatka systemowa

Naturalna

Bezpieczna

Komfortowa

Razem na ca!e "ycie
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PVPS 2 szt. w op. 4,3 cm x 4,3 cm 

PVPM 2 szt. w op. 6,4 cm x 6,4 cm

 

PVPS

PVPM

Dost"pne rozmiary

PVP™ Siatka systemowa
Lekka siatka systemowa do przepuklin p#pkowych, kompozytowa, sk!adaj$ca si# z permanentnej 

makroporowatej siatki polipropylenowej oraz wch!anialnej siatki poliglaktynowej (czas wch!aniania 56-70 dni) 

oraz pier%cienia pozycjonuj$cego wch!anialnego z polidwuoksanu (czas wch!aniania 6 miesi#cy) oraz warstwy 

separuj$cej z oksydowanej regenerowanej celulozy (czas wch!aniania do 4 tygodni).

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar Unikalny kszta!t oparty na 
koncepcji siatek lekkich
i innowacyjnej technologii 
implantacji

18



Razem na ca!e "ycie

Technika operacji naprawczej przepukliny
Aby u!atwi& zak!adanie siatki i zapobiec przyklejaniu si# tkanek 

podczas jej umieszczania, przed za!o"eniem nale"y zanurzy& 

siatk# w roztworze soli fizjologicznej.

Przed w!o"eniem siatki do ubytku, z!o"y& siatk# na pó! stron$ 

wykonan$ z ORC na zewn$trz (paski u!o"one do wewn$trz) 

(Zobacz Ryc. 2).

Podczas mocowania siatki zabezpiecza& p#tle szwów klipsami 

lub palcami. Stosuj$c klipsy, uwa"a&, aby nie zagi$& siatki. 

W przypadku konieczno%ci ponownego za!o"enia siatki, nale"y 

z!o"y& j$ ponownie w sposób opisany powy"ej. Po za!o"eniu 

siatki w miejsce ubytku, odpowiednie jej u!o"enie uzyskuje si# 

poprzez manipulacj# p#tlami szwów. Podci$gni#cie p#tli szwów 

umo"liwia p!askie u!o"enie si# siatki na %cianie jamy brzusznej.

Napi$& siatk# dostatecznie na %cianie jamy brzusznej, tak aby 

%ci%le do niej przylega!a, jak przedstawiono na Rycinie 3.

Nale"y sprawdzi&, czy mi#dzy siatk$, a %cian$ brzuszn$ nie 

znajduj$ si# "adne tkanki. Przymocowa& siatk# paskami do 

brzegów ubytku na przedniej powierzchni powi#zi. Zb#dne 

cz#%ci pasków odci$& i wyrzuci&. Naci#cie nale"y nast#pnie 

zamkna&. Rycina 4.

Do mocowania siatki zaleca si# stosowanie nici 

niewch!anialnych. Alternatywnych metod mocowania (klejów 

tkankowych, staplerów, zszywaczy) nie przetestowano.

Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4
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Razem na ca!e "ycie
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DO WSZYSTKICH
RODZAJÓW
PRZEPUKLIN

 

 
 

ULTRAPRO™
Cz#%ciowo
wch!anialna,
monofilamentowa
makroporowata
ultra lekka siatka

Uniwersalna 

Elastyczna 

Zapewniaj#ca komfort
"ycia pacjentom

Razem na ca!e "ycie
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UMN3 3 szt. w op. 10 cm x 15 cm

ULTRAPRO™ 
Cz#%ciowo wch!anialna, monofilamentowa, ultra lekka siatka

 

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar

Siatka ULTRAPRO™ jest unikaln$ i doskona!$ cz#%ciowo wch!anialn$ makroporowat$ siatk$ umo"liwiaj$c$ 

chirurgom ogólnym wszechstronne wykonywanie ró"nych operacji naprawczych przepukliny pachwinowej 

i brzusznej przy u"yciu jednej technologii. Zapewnia odpowiedni$ wytrzyma!o%& przy minimalnej ilo%ci obcego 

materia!u, co umo"liwia pacjentowi bardziej naturalne gojenie i formowanie elastycznych blizn. 

ULTRAPRO™ to 
monofilamentowy kompozyt 
polipropylenu
i poliglekapronu-25.

Technologia 
ULTRAPRO™ to:
- niska gramatura – 28 g/m2

- du"a %rednica porów 3-4 mm
- wch!anialny element – 

poliglekapron-25 (ok. 84 dni)
- cienkie filamenty – poni"ej 

1 mm
- niski odsetek kurczenia 

siatki po implantacji –
ok. 1,9%*

* Schug-Pass C, Tamme C, Sommerer F, Tannapfel A, Lippert H, Köckerling F. Klinika Chirurgii i Centrum Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, Szpital w Hanowerze, 
 Roesebeckstrasse 15 (Siloah), 30449, Hanower, Niemcy. Publikacja: Surg Endosc. Kwiecie' 2008; 22 (4): 1100-6. Publikacja elektroniczna 26 pa(dziernika 2007.

UMM3 3 szt. w op. 15 cm x 15 cm

UMS3 3 szt. w op. 6 cm x 11 cm

UML1 1 szt. w op. 30 cm x 30 cm

UMP3  3 szt. w op. 10 cm x 12 cm

UMT1 1 szt. w op. 15 cm x 30 cm

Razem na ca!e "ycie
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Razem na ca!e "ycie



PRZEPUKLINY
BRZUSZNE
I PACHWINOWE

 

 
 

VYPRO™

Razem na ca!e "ycie

Lekka cz#%ciowo 
wch!anialna 
multifilamentowa 
siatka do przepuklin 
brzusznych

VYPRO II™
Lekka cz#%ciowo 
wch!anialna 
multifilamentowa 
siatka do przepuklin 
pachwinowych

26



VYPRO™
Lekka, cz#%ciowo wch!anialna siatka.
Kompozyt polipropylenu i poliglaktyny

 
 

Siatka VYPRO™ wykonana jest w prawie równych cz#%ciach z: wch!anialnej multifilamentowej nici 

poliglaktynowej oraz niewch!anialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej.  W!ókna poliglaktynowe 

usztywniaj$ siatk#  i poprawiaj$ por#czno%& w czasie jej aplikacji. Ulegaj$ one ca!kowitemu wch!oni#ciu 

w okresie 56-70 dni. Po resorpcji sk!adnika poliglaktynowego pozostaje czysta siatka polipropylenowa. 

Razem na ca!e "ycie

Niewch!anialne w!ókna 
polipropylenowe siatki, 
pozostaj$c w ranie tworz$ 
matryc# dla struktury 
kolagenowej.

Siatk# VYPRO™ wszczepia 
si# zewn$trzotrzewnowo, 
jako odr#bn$ warstw#. 

Waga siatki 25 g/m2

PVMF1 1 szt. w op. 15 cm x 17 cm

PVML1 1 szt. w op. 30 cm x 30 cm

PVMN1 1 szt. w op. 15 cm x 10 cm

PVMM1 1 szt. w op. 15 cm x 15 cm

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar
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VYPRO II™
Lekka, cz#%ciowo wch!anialna siatka.
Kompozyt polipropylenu i poliglaktyny

 
 

Siatka VYPRO II™ wykonana jest w prawie równych cz#%ciach z: wch!anialnej poliglaktynowej nici 

multifilamentowej oraz niewch!anialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Siatka VYPRO II™

w porównaniu z Siatk$ VYPRO™ posiada dodatkow$ fioletow$ nitk# poliglaktynow$ wplecion$ romboidalnie 

w powierzchni# celem usztywnienia materia!u.

Razem na ca!e "ycie

Po resorpcji sk!adnika 
poliglaktynowego w miejscu 
wszczepu pozostaje 
wy!$cznie cz#%& 
polipropylenowa (56-70 dni).

Siatka VYPRO™ II s!u"y do 
wzmacniania i d!ugotrwa!ej 
stabilizacji powi#zi podczas 
otwartych oraz 
laparoskopowych zabiegów 
plastyki przepukliny 
pachwinowej. 

Waga siatki 30 g/m2

PVM2S3 3 szt. w op. 6 cm x 11 cm

PVM2P3 3 szt. w op. 10 cm x 12 cm

PVM2N3 3 szt. w op. 10 cm x 15 cm

PVM2M3 3 szt. w op. 15 cm x 15 cm

PVM2F1 1 szt. w op. 15 cm x 17 cm

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar
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PRZEPUKLINA
PACHWINOWA

ULTRAPRO™
Hernia System
(UHS)
Siatka przestrzenna
do operacyjnego
leczenia przepukliny
pachwinowej

Sprawdzona skuteczno&% 

Komfort pacjenta

Razem na ca!e "ycie
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Siatka zewn!trzna szeroko"# 6 cmUHSM1  1 szt. w op. 

 d$ugo"# 12 cm

Siatka wewn!trzna "rednica  7,5 cm

UHSM6 6 szt. w op.

UHSM3 3 szt. w op.

UHSL   3 szt. w op. Siatka zewn!trzna szeroko"# 6 cm

   d$ugo"# 12 cm

Siatka wewn!trzna "rednica  ~10 cm

UHSL6 6 szt. w op.

 L1UHS 1 szt. w op.

UHSOV1 1 szt. w op. Siatka zewn!trzna szeroko"# 6 cm

   d$ugo"# 12 cm

  Siatka wewn!trzna szeroko"# ~10 cm

   d$ugo"# 12 cm

%REDNI

DU&Y

OWALNY UHSOV 3 szt. w op. 

 

ULTRAPRO™ Hernia System (UHS)
 Siatka do operacyjnego leczenia przepukliny 

 
 

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar

Siatka ULTRAPRO™ Hernia System ETHICON sk!ada si# z cz#%ciowo wch!anialnej makroporowatej siatki 

u"ywanej w operacjach naprawczych przepukliny. Specjalna konstrukcja umo"liwia przedotrzewnowe 

umieszczenie, daj$c chirurgom pewno%& przeprowadzenia udanej operacji naprawczej wewn#trznej %ciany 

jamy brzusznej. UHS gwarantuje trójstopniow$ ochron# dzi#ki siatce zewn#trznej, która pokrywa i chroni 

ubytek, !$cznikowi wykluczaj$cemu przemieszczanie oraz siatce wewn#trznej stanowi$cej wsparcie %ciany 

jamy brzusznej od wewn$trz. 

UHS to kompozyt 
monofilamentnego 
polipropylenu 
i wch!anialnego 
poliglekapronu-25
(ok. 84 dni). 

Siatka dolna dodatkowo 
powleczona warstw$ 
wch!anialn$ filmu
z poliglekapronu-25 w celu 
!atwiejszej implantacji siatki 
podczas procedury.

Razem na ca!e "ycie
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Po wypreparowaniu powrózka nasiennego i ods!oni#ciu dna kana!u pachwinowego, worek przepuklinowy 

podwi$zuje si# i odcina lub przemieszcza go do wn#trza jamy brzusznej. Nast#pnie zwini#t$ w kszta!t parasola 

siatk# doln$ umieszcza si# pomi#dzy otrzewn$ a powi#zi$ poprzeczn$, wsuwaj$c przez pier%cie' pachwinowy 

wewn#trzny w przypadku przepukliny sko%nej lub ubytek tylnej %ciany kana!u pachwinowego przy przepuklinie 

prostej. Tak wprowadzon$ siatk# doln$ nale"y roz!o"y& p!asko w przestrzeni przedotrzewnowej. Siatk# górn$ 

rozk!ada si# na dnie kana!u pachwinowego, nacinaj$c j$ celem lepszego zaadaptowania do struktur powrózka 

i stabilizuje szwem ci$g!ym lub szwami pojedynczymi. Na tak wzmocnionej tylnej %cianie kana!u 

pachwinowego uk!ada si# powrózek nasienny i zamyka %cian# przedni$ szwami pojedynczymi.

UHS wzmacnia tyln$ %cian# kana!u pachwinowego, a element !$cz$cy dzia!a na zasadzie korka zamykaj$cego 

ubytek %ciany kana!u lub pier%cienia pachwinowego g!#bokiego, dodatkowo stabilizuj$cego siatk#.

Razem na ca!e "ycie

Sposób wykonania zabiegu przy u"yciu UHS

Przepuklina sko#na

Przepuklina prosta

32



Razem na ca!e "ycie
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PRZEPUKLINA
PACHWINOWA

PROLENE™
Hernia System
(PHS)

 

Siatka przestrzenna
z polipropylenu
do operacyjnego
leczenia przepukliny  

 

 

Trzy wymiary siatki zapewniaj$ 

skuteczno%& w bezpo%redniej 

i po%redniej naprawie 

operacyjnej przepukliny oraz 

zwi#kszaj$ wsparcie w trakcie 

gojenia i po zagojeniu si# rany 

pooperacyjnej.

Razem na ca!e "ycie
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Kod produktu  

PHSM 3 szt. w op. Siatka zewn!trzna szeroko"# 4,5 cm
   d$ugo"# 10 cm

  '(cznik:  "rednica  1,9 cm  
   wysoko"# 1,3 cm

  Siatka wewn!trzna "rednica  7 cm

 

PROLENE™ Hernia System (PHS)
Trójwymiarowa przewaga nad innymi beznapi"ciowymi operacjami naprawczymi przepukliny

%REDNI

PROLENE™ Hernia System do operacyjnego leczenia przepukliny to fabrycznie ukszta!towana, 

trójwymiarowa, niewch!anialna siatka. Sk!ada si# z siatki wewn#trznej do naprawy wewn#trznej %ciany jamy 

brzusznej, !$cznika dzia!aj$cego jak korek oraz siatki zewn#trznej do umocowania na %cianie jamy brzusznej.

Sztuk w opakowaniu Rozmiar

PHSL1 6 szt. w op. Siatka zewn!trzna szeroko"# 4,5 cm
   d$ugo"# 10 cm
  '(cznik  "rednica   1,9 cm  
   wysoko"# 1,3 cm

  Siatka wewn!trzna "rednica   10 cm

PHSE1 3 szt. w op. 'ata wierzchnia: szeroko"# 5,5 cm
   d$ugo"# 12,8 cm
  '(cznik:  "rednica   1,9 cm
   wysoko"# 1,3 cm

  'ata spodnia  "rednica   10 cm

DU&Y

PRZED'U&ONY

Razem na ca!e "ycie
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WSZECHSTRONNE
ZASTOSOWANIE:
PRODUKTY DO
REGENERACJI
I WZMACNIANIA
TKANEK

PRODUKTY
DODATKOWE

  PROLENE™
Siatka polipropylenowa p!aska

  

  PROLENE™ 3-D
 Siatka polipropylenowa

przestrzenna

  VICRYL™
(poliglaktyna 910)  
Siatka wch!anialna

 

 

 

ETHICON oferuje szereg 
produktów, które mog$ by& 
stosowane we wszystkich 
zabiegach operacyjnych 
przepukliny.

Razem na ca!e "ycie
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PMS3 3 szt. w op. 6 cm x 11 cm

PMM1 1 szt. w op. 15 cm x 15 cm

PML1 1 szt. w op.  30 cm x 30 cm

PROLENE™ Siatka polipropylenowa

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar

Prolene™ to:
- bezbarwna dziana siatka

z w!ókien polipropyl-
enowych

- posiada dwukierunkow$ 
elastyczno%& w wyniku 
przeplatania w!ókien siatki 
w procesie produkcji

- mo"e by& docinana do 
kszta!tu

Waga siatki 80-85 g/m2

Grubo%& siatki 0,5 mm

Razem na ca!e "ycie

Siatka polipropylenowa, monofilamentowa do naprawy ubytków powi#zi %ciany jamy brzusznej. 

Niewch!anialna siatka stosowana do pokrywania i wzmacniania ran urazowych i chirurgicznych w celu 

zapewnienia przed!u"onego wsparcia w trakcie gojenia i po zagojeniu si# rany pooperacyjnej.
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3DPL 3 szt. w op. Siatka zewn!trzna szeroko"# 5,5 cm
   d$ugo"# 12,8 cm
  Siatka wewn!trzna "rednica  5 cm

3DPM 3 szt. w op. Siatka zewn!trzna szeroko"# 5,5 cm
   d$ugo"# 12,8 cm
  Siatka wewn!trzna "rednica  3,5 cm

P3DPL 3 szt. w op. Siatka zewn!trzna szeroko"# 5,5 cm
   d$ugo"# 12 cm
  Siatka wewn!trzna "rednica  5 cm

P3DPM 3 szt. w op. Siatka zewn!trzna szeroko"# 5,5 cm
   d$ugo"# 12 cm
  Siatka wewn!trzna "rednica  3,5 cm

PROLENE™ 3D Patch Siatka polipropropylenowa
Monofilamentowa siatka przestrzenna do operacji przepuklin pachwinowych 
i ma!ych przepuklin brzusznych.

 
3DPL DU&A

Z PRZED'U&ON) 
SIATK) WIERZCHNI) 

3DPL %REDNIA
Z PRZED'U&ON) 

SIATK) WIERZCHNI) 

P3DPL DU&A
Z FABRYCZNIE UKSZTA'TOWAN)

SIATK) ZEWN*TRZN)

P3DPL %REDNIA
Z FABRYCZNIE UKSZTA'TOWAN)

SIATK) ZEWN*TRZN)

Niewch!anialna siatka 
stosowana do naprawy
lub uzupe!niania 
przepuklinowych ubytków 
%ciany jamy brzusznej
w celu zapewnienia 
przed!u"onego wsparcia
w trakcie gojenia i po 
zagojeniu si# rany 
pooperacyjnej.

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar

Razem na ca!e "ycie
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APLIKACJA

Po wypreparowaniu i odprowadzeniu worka przepuklinowego siatk# doln$ 3D 

wprowadza si# w przestrze' przedotrzewnow$:

– w pier%cie' wewn#trzny kana!u pachwinowego w przypadku przepukliny sko%nej.

– ubytek tylnej %ciany kana!u pachwinowego przy przepuklinie prostej

– ubytek powi#zi przy ma!ej przepuklinie brzusznej

STABILIZACJA

Siatk# wewn#trzn$ 3D stabilizuje si# poprzez poci$gni#cie narz#dziem za szew 

fabrycznie przeprowadzony przez cz#%& w kszta!cie diamentu, powoduj$c roz!o"enie 

si# siatki 3D. Poprawnie roz!o"ona siatka 3D uk!ada si# p!asko, przyjmuj$c kszta!t 

okr$g!ej !aty, chroni$cej okolice przepukliny od wewn$trz.

ZABEZPIECZENIE

Siatk# górn$ w przypadku przepuklin pachwinowych rozk!ada si# na dnie kana!u 

pachwinowego, nacinaj$c j$ celem lepszego 

zaadaptowania do struktur powrózka. Siatk# PROLENE™ 3D stabilizuje si# szwem 

ci$g!ym lub szwami pojedynczymi PROLENE™ (np. W295).

Razem na ca!e "ycie

Sposób wykonania zabiegu przy u"yciu PROLENE™ 3D
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VM96 1 szt. w op. 8,5 cm x 10,5 cm

VKMMC 3 szt. w op. 15 cm x 15 cm

VM94  1 szt. w op. 21,5 cm x 26,5 cm

VM2515 3 szt. w op. 25 cm x 15 cm

VICRYL™ (poliglaktyna 910) Siatka wch!anialna
Siatka wch!anialna do czasowego wsparcia rany lub narz$du w dwóch rodzajach: Styl 9 zalecany do 
chirurgicznego leczenia wytrzewienia (rozm. oczek 0,5 mm x 0,5 mm); Styl 12 o wi#kszym rozmiarze oczek 
(2,5 mm x 1,7 mm) zalecany do plastyki tkanki osierdzia i tymczasowego wzmocnienia %ciany klatki piersiowej

STYL 9

STYL 9

STYL 9

STYL 9

VM95  1 szt. w op. 26,5 cm x 34 cm

STYL 9

VM74  1 szt. w op. 21,5 cm x 26,5 cm

STYL 12

VM302  3 szt. w op. 3 cm x 2 cm

STYL 12

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar

VICRYL™ Siatka wykonana 
jest z wch!anialnego 
materia!u w celu 
zapewnienia czasowego 
wsparcia w trakcie procesu 
gojenia. 

Struktura siatki jest 
przepuszczalna dla p!ynów
i umo"liwia przerost tkank$.

Profil wch!aniania siatki:
- po 14 dniach siatka 

zachowuje 80% swojej 
pocz$tkowej wytrzyma!o%ci.

- ca!kowite wch!anianie siatki 
zachodzi pomi#dzy 56 a 70 
dniem.

Razem na ca!e "ycie
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VM101 1 szt. w op. 15 cm x 8 cm

VM102 1 szt. w op. 15 cm x 10 cm

VM106 1 szt. w op. 30 cm x 26 cm

  

VICRYL™ (poliglaktyna 910) Siatka wch!anialna

STYL 12

STYL 12

STYL 12

Kod produktu Sztuk w opakowaniu Rozmiar

Razem na ca!e "ycie

Siatka w kszta!cie worka: PERI-SPLENIC, PERI RENAL stosowane w zabiegach oszcz#dzaj$cych narz$dy 

mi$"szowe i transplantologii.
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$RÓD%OWE

Razem na ca!e "ycie
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Siatka chirurgiczna PROCEED™
OPIS
Siatka chirurgiczna PROCEED™ jest steryln!, cienk!, elastyczn!, laminowan!
siatk! przeznaczon! do leczenia przepukliny i innych ubytków struktur po-
wi"ziowych. Produkt sk#ada si" z tkaniny wykonanej z utlenionych regenero-
wanych w#ókien celulozy (oxidized regeneratem cellulose, ORC) oraz
niewch#anialnej, polipropylenowej, mi"kkiej siatki PROLENE™ (PROLENE™
Soft Mesh), która powleczona jest polimerem polidwuoksanonowym. Po-
wierzchnia z siatk! polipropylenow! umo$liwia przerost tkank!, podczas gdy
powierzchnia wykonana z a tkaniny ORC stanowi warstw" bioresorbowaln!,
która fizycznie oddziela polipropylenow! siatk" od znajduj!cych si" pod ni!
tkanek i narz!dów, minimalizuj!c przywieranie tkanki do siatki w okresie go-
jenia. Polidwuoksanon pe#ni rol" spoiwa dla warstwy ORC.

Mi"kka siatka PROLENE™ jest wykonana z dzianych w#ókien z wyt#aczanego
polipropylenu o sk#adzie identycznym, jak niewch#anialne, polipropylenowe
nici chirurgiczne PROLENE™, U.S.P (ETHICON, Inc.). Badania kliniczne wy-
kaza#y, $e materia# ten stosowany w postaci nici chirurgicznych jest niereak-
tywny, a jego wytrzyma#o%& nie ulega zmianie wraz z up#ywem czasu. Mi"kka
siatka PROLENE™ charakteryzuje si" doskona#ymi w#a%ciwo%ciami wytrzy-
ma#o%ciowymi, trwa#o%ci! oraz #atwo%ci! przystosowania do potrzeb chirur-
gii, a porowata struktura umo$liwia po#!czenie jej z przyleg#ymi tkankami.

Warstwa ORC to dziana tkanina w kolorze z#amanej bieli, przygotowana w
procesie kontrolowanego utleniania regenerowanej celulozy. Warstwa ORC
zostaje wch#oni"ta z miejsca wszczepu w okresie czterech (4) tygodni. Szyb-
ko%& przebiegu procesu wch#aniania zale$y od kilku czynników, w tym ilo%ci
u$ytego materia#u oraz charakterystyki miejsca implantacji.

Elementy polidwuoksanonowe wykonane s! z poliestru, polimeru poli(p-diok-
sanonu), identycznego jak ten zastosowany we wch#anialnych, polidwuok-
sanonowych niciach chirurgicznych PDS™ II, U.S.P (ETHICON, Inc.).
Stwierdzono, $e polimer polidwuoksanonowy nie ma w#a%ciwo%ci antygeno-
wych, pirogennych, oraz $e podczas procesu wch#aniania wywo#uje jedynie
#agodn! reakcj" tkankow!. Materia# polidwuoksanonowy zostaje wch#oni"ty
w okresie sze%ciu (6) miesi"cy.

DZIA!ANIE/ZASTOSOWANIE
Laminowana siatka PROCEED™. której jeden z elementów - mi"kka siatka
PROLENE™ -stanowi dzianin" wykonan! z niewch#anialnych w#ókien, s#u$y do
wzmacniania lub pomostowania tkanek przy ranach pourazowych lub opera-
cyjnych w celu zapewnienia wsparcia podczas oraz po zako'czeniu procesu
gojenia. Zadaniem warstwy ORC jest fizyczne odseparowanie siatki od znaj-
duj!cych si" pod ni! tkanek i narz!dów w krytycznym okresie gojenia si"
rany, a tym samym zmniejszenie stopnia oraz rozleg#o%ci przyczepiania si"
tkanki do siatki.

Do%wiadczenia przeprowadzone na zwierz"tach wskazuj!, $e wszczepienie
siatki PROCEED™ powoduje przej%ciow! reakcj" zapaln!, która nie wywiera
wp#ywu na integracj" siatki z przyleg#! tkank!. Siatka zachowuje mi"kko%& i
gi"tko%& oraz nie powoduje zauwa$alnego upo%ledzenia procesu gojenia rany.

Warstwa ORC oraz elementy polidwuoksanonowe zasadniczo zostaj! wch#o-
ni"te w okresie sze%ciu (6) miesi"cy, podczas gdy materia# polipropylenowy
nie ulega wch#oni"ciu, jak równie$ nie podlega degradacji lub os#abieniu wsku-
tek dzia#alno%ci enzymów tkankowych.

Przeprowadzone na zwierz"tach badania, w których nast!pi#a redukcja stop-
nia oraz rozleg#o%ci przywierania tkanki do siatki, wykaza#y minimaln! przy-
czepno%& tkanki trzewnej.

WSKAZANIA
Siatka PROCEED™ mo$e by& stosowana w chirurgicznym leczeniu przepuklin
oraz innych ubytków powi"zi, które w celu uzyskania po$!danego wyniku wy-
maga u$ycia materia#u wzmacniaj!cego lub pomostuj!cego.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie s! znane.

OSTRZE"ENIA
W przypadku stosowania siatki u niemowl!t, dzieci, kobiet w ci!$y lub pla-
nuj!cych ci!$" w przysz#o%ci chirurg powinien zdawa& sobie spraw", $e wraz
ze wzrostem wymiarów cia#a pacjenta nie nast!pi znacz!ce rozci!gni"cie tego
produktu.

Badania przeprowadzone na zwierz"tach wykaza#y, $e siatka PROCEED™ nie
powoduj" zwi"kszenia ryzyka infekcji. Jednak$e nie zaleca si" stosowania
siatki po planowanym lub powypadkowym otwarciu przewodu pokarmowego.
U$ycie produktu w zanieczyszczonym polu mo$e spowodowa& kontaminacj"
siatki i infekcj" wymagaj!c! jej usuni"cia.

Siatka PROCEED™ dostarczana jest przez ETHICON, Inc. jako produkt sterylny,
przeznaczony do jednorazowego u$ytku. Nie sterylizowa& ponownie. Nie u$y-
wa&, je%li opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Wyrzuci& otwarte opa-
kowanie i niewykorzystany produkt.

Przed u$yciem siatki PROCEED™ u$ytkownicy powinni zapozna& si" z proce-
durami i technikami chirurgicznymi, w których stosowane s! niewch#anialne
siatki.

Siatka PROCEED™ zawiera element z ORC, którego nie wolno stosowa& w
obecno%ci niekontrolowanego i/lub aktywnego krwawienia, poniewa$ w#ók-
nikowe wysi"ki mog! zwi"kszy& prawdopodobie'stwo wyst!pienia zrostów.

U niektórych pacjentów mog! pojawi& si" reakcje na cia#o obce.

#RODKI OSTRO"NO#CI
U$ywaj!c ostrego przyrz!du do ci"cia, siatk" nale$y uformowa& tak, aby za-
chodzi#a ona z odpowiednim zapasem na wszystkie kraw"dzie miejsca uszko-
dzonej powi"zi, zapewniaj!c w#a%ciw! ich stabilizacj". Podczas ci"cia i
formowania siatki nale$y zachowa& ostro$no%&, aby unikn!& jej uszkodzenia.
Siatki PROCEED™ nie nale$y zanurza& oraz rozci!ga&.

Bezpiecze'stwo i skuteczno%& u$ycia siatki PROCEED™ w po#!czeniu z roz-
tworami innymi ni$ roztwór soli fizjologicznej (takimi jak kroplami i lub lekami
otrzewnowymi) nie zosta#y zbadane.

DZIA!ANIA NIEPO"$DANE
Potencjalne dzia#ania niepo$!dane to typowe reakcje zwi!zane z zastosowa-
niem chirurgicznie implantowanych materia#ów; obejmuj! one nasilenie zwi!-
zanej z procedur! infekcji, reakcj" zapaln! tworzenie si" zrostów i przetok oraz
wyparcie materia#u.

INSTRUKCJA U"YWANIA
Aby siatka PROCEED™ spe#nia#a swoj! funkcj", niezwykle wa$ne jest odpo-
wiednie u#o$enie jej w odpowiednim kierunku. Powierzchnia z siatk! polipro-

pylenow! (oznaczona niebieskimi paskami) musi przylega& do tych tkanek,
których wrastanie jest po$!dane. Druga powierzchnia, strona z ORC, powinna
s!siadowa& z tkankami, dla których stopie' wrastania powinien by& mini-
malny (np. powierzchnie trzewne). U#o$enie siatki ma zasadnicze znaczenie.

Przed wszczepieniem siatki PROCEED™ nale$y opanowa& niekontrolowane
i/lub aktywne krwawienie.

Siatk" nale$y uformowa& tak, aby zachodzi#a ona z odpowiednim zapasem na
wszystkie kraw"dzie miejsca uszkodzonej powi"zi, zapewniaj!c w#a%ciw! ich
stabilizacj"

Aby zapobiec przemieszczaniu si". fa#dowaniu lub zwijaniu kraw"dzi siatki
PROCEED™. nale$y zamocowa& j! wzd#u$ kraw"dzi w odpowiedniej ilo%ci
punktów. Siatk" nale$y zamocowa& u$ywaj!c takich %rodków jak takery, za-
kotwienia, zszywki lub szwy niewch#anialne.Zaleca si", aby punkty zamoco-
wania umieszczone by#y we wzajemnej odleg#o%ci od 6,5 mm do 12,5 mm
oraz w odleg#o%ci oko#o 6,5 mm od kraw"dzi siatki.

Mocowanie siatki za pomoc! klejów tkankowych nie zosta#o zbadane. 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywa& w temp. 25°C lub ni$szej. Dopuszczalna jest krótkotrwa#a eks-
pozycja na temp. do 40°C.

SPOSÓB DOSTARCZENIA
Siatka PROCEED™ dost"pna jest w szerokim zakresie rozmiarów, w poje-
dynczych opakowaniach, w postaci sterylnych, niebarwionych arkuszy z nie-
bieskimi paskami.

UWAGA
Prawo federalne (USA) dopuszcza sprzeda$ tego urz!dzenia wy#!cznie przez
lekarza lub na jego zlecenie.

*Znak towarowy
ETHICON, INC.
a Johnson&Johnson company
Somerville, New Jersey 08876-0151

SYMBOLE U"YTE NA ETYKIETACH
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Siatka ULTRAPRO™
Z KOMPOZYTU MONOCRYL™-PROLENE™ JA(OWA,
SYNTETYCZNA, CZ)*CIOWO WCH(ANIALNA

OPIS
Siatka ULTRAPRO™ jest wykonana z materia#u, w którym jedn! po#ow" sta-
nowi jednow#óknowa wchlanialna ni& ze zwi!zku polyglecaprone-25. a drug!
niewch#anialna jednow#óknowa ni& polipropylenowa.

Polimer u$yty w niebarwionej i barwionej nici polipropylenowej (b#"kit ftaJo-
cyjaninowy, nr w indeksie barw: 74160) jest identyczny do tego u$ytego w
produkcji barwionych/ niebarwionych nici chirurgicznych PROLENE™.

Ni& Polyglecaprone-25 sk#ada si" z kopolimeru zawieraj!cego glikolid i !-ka-
prolakton: kopolimer ten jest tak$e wykorzystywany do produkcji nici chirur-
gicznych MONOCRYL™. Po wch#oni"ciu sk#adnika Polyglecaprone-25
pozostaje tylko siatka polipropylenowa. Struktura i rozmiar tej pozostaj!cej
siatki s! zaprojektowane optymalnie dla napr"$e' fizjologicznych, którym pod-
lega %ciana brzuszna. Siatka ULTRAPRO™ sk#ada si" z cz"%ci barwionych i
niebarwionych i jest dost"pna w szeregu rozmiarów. Wszelkie dotycz!ce tego
szczegó#y zosta#y zawarte w katalogu.

WSKAZANIA
Siatka ULTRAPRO™ przeznaczona jest do wsparcia tkanek i d#ugoterminowej
stabilizacji struktur powi"ziowych %ciany brzusznej.

Nie s! dotychczas dost"pne do%wiadczenia kliniczne zwi!zane z innymi mo$-
liwymi zastosowaniami lekkich siatek cz"%ciowo wch#anialnych.

SPOSÓB U"YCIA
Zaopatrzenie przepukliny w bli+nie pooperacyjnej

Siatk" nale$y umie%ci& pozaotrzewnowo jako spodni! warstw" (zami"-
%niowo), zamykaj!c tam gdzie to mo$liwe przedni! blaszk" powi"zi. Posia-
dane obecnie dowody naukowe sugeruj!, $e ze wzgl"dów biomechanicznych
ten typ implantów alloplastycznych nie powinen by& u$ywany ani jako war-
stwa wy%cie#aj!ca (wype#niaj!ca ubytek powi"ziowy) lub warstwa pokry-
waj!ca (na#o$ona z zewn!trz na ubytek) dla wzmocnienia przedniej

%ciany brzucha. Siatka powinna by& uformowana w taki sposób, aby defekt
powi"zi by# w ca#o%ci pokryty, z 5-cm marginesem ze wszystkich stron, co za-
pewnia odpowiedni! stabilizacj" wszystkich kraw"dzi powi"zi.

Siatk", nienapr"$on! i niesfa#dowan!, nale$y zamocowa& we w#a%ciwym
miejscu przy pomocy niewch#anialnych nici chirurgicznych (np. PROLENE™
2/0) w celu zapobie$enia przemieszczaniu si". marszczeniu i zawijaniu kra-
w"dzi. Do zamocowania siatki powinna zosta& u$yta odpowiednia liczba prze-
zmi"%niowych (zawi!zanych pod warstw! mi"%ni) pojedynczych szwów
odwrotnych.

Przepuklina pachwinowa
Siatka ULTRAPRO™ wszczepiana jest wedle obecnie przyj"tych procedur chi-
rurgicznych z wykorzystaniem siatek, czy to otwartych (np. wed#ug Lichten-
steina, TIPP) czy laparoskopowych (np. TAPP, TEP). Nale$y odpowiednio
dopasowa& rozmiar i kszta#t siatki, aby zapobiec niepe#nemu pokryciu defektu.
Po odpowiednim przygotowaniu siatk" nale$y umie%ci& tak. by nie by#a na-

pr"$ona, za#amana lub sfa#dowana i przymocowa& j! w zale$no%ci od techniki
implantacji, b!d+ za pomoc! odpowiedniej ilo%ci niewch#anialnych szwów
(np. PROLENE™ 2/0). b!d+ odpowiednich niewch#anialnych urz!dze' mocu-
j!cych (np. staplera, tackera, kotwicy, itd.). Wybrane urz!dzenie powinno
spi!& co najmniej jeden splot siatki. Zapobiega to przemieszczaniu si" lub od-
rzuceniu siatki oraz zawijaniu si" jej brzegów.

MOCOWANIE
Siatka powinna zosta& zamocowana, poniewa$ nieufiksowana mo$e si" prze-
mie%ci&. Zamocowanie powinno by& trwa#e i zachowana musi by& bezpieczna
odleg#o%& minimum 1 cm od brzegu (obejmuj!ca co najmniej dwa pe#ne sploty
siatki w stosunku do ka$dego brzegu). Nale$y pozostawi& maksymalnie 1 cm
mi"dzy punktami zamoco¬wania. Nawrót przepukliny mo$e nast!pi& w przy-
padku nietrwa#ego zamocowania, mniejszej ni$ zalecana odleg#o%ci moco-
wania od brzegu siatki lub wi"kszej odleg#o%ci pomi"dzy poszczególnymi
punktami mocowania.

Siatk" mo$na przycina& do potrzebnych rozmiarów no$yczkami lub skalpelem.
Nie nale$y u$ywa& urz!dze' termicznych do przycinania siatki.

CHARAKTERYSTYKA MATERIA!U
Siatka ULTRAPRO™ MESH przeznaczona jest do permanentnego wzmocnie-
nia %ciany brzusznej np. przy naprawie przepukliny. Wch#anialny komponent
siatki polyglecaprone usztywnia struktur" polipropylenow!, co u#atwia mani-
pulacj" i aplikacj" siatki podczas operacji.

W siatkach ULTRAPRO™ wszczepianych podskórnie szczurom kopolimer po-
lyglecaprone 25 jest niemal zawsze wch#aniany w ci!gu 84 dni od implanta-
cji. Dzi"ki szerokim oczkom siatki tworzy si" mocna trójwymiarowa sie&
w#ókien kolagenowych. Pozostaj!ca w tkankach siatka polipropylenowa nie
hamuje tego procesu. Zapobiega to nadmiernej kumulacji tkanki #!cznej i prze-
rostowi blizn. W#a%ciwo%ci biomechaniczne siatki polipropylenowej, które s!
prawie identyczne z w#a%ciwo%ciami %ciany brzusznej, umo$liwiaj! normaln!
fizjologiczn! dynamik" %cian brzusznych oraz zapewniaj! optymaln! stabili-
zacj" podczas du$ego wysi#ku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie nale$y wykorzystywa& siatki po planowym lub niezamierzonym otwarciu
operacyjnym struktur uk#adu pokarmowego. W przypadku wykorzystania
siatki w wy$ej opisanym zakresie, siatk" nale$y zawsze oddziela& od jamy
brzusznej otrzewn!. Siatka nie nadaje si" do zamykania kana#u pachwino-
wego, np. w formie korka (plug'a).

OSTRZE"ENIA / #RODKI OSTRO"NO#CI / INTERAKCJE
Chirurdzy powinni by& przeszkoleni w zakresie procedur i technik chirurgicz-
nych dotycz!cych pracy z siatkami niewch#anialnymi, zanim rozpoczn! prac"
z siatk! ULTRAPRO™. Je%li siatka ULTRAPRO™ zaaplikowana zostanie w za-
ka$onej ranie, mo$liwe jest rozwini"cie si" infekcji, co w konsekwencji mo$e
wymaga& usuni"cia materia#u.

Wykorzystanie siatki ULTRAPRO™ w ska$onej lub zaka$onej ranie mo$e pro-
wadzi& do powstania przetoki i/lub odrzucenia siatki przez organizm.

Siatka powinna odpowiednio pokrywa& defekt ze wszystkich stron, aby za-
pewni& dostateczn! stabilizacj" brzegów powi"zi. Siatka zawsze powinna by&
mocowana zgodnie z wymaganiami podanymi w cz"%ci MOCOWANIE, aby
zminimalizowa& niebezpiecze'stwo przemieszczenia si" siatki albo nawrotu
przepukliny.

Je%li siatka ta jest wykorzystywana u pacjentów, którzy mog! podlega& pro-
cesowi wzrostu lub u których mo$e dochodzi& do rozszerzania tkanek (na przy-
k#ad niemowl!t, dzieci albo kobiet, które mog! zaj%& w ci!$"), chirurg
powinien wiedzie&, $e ten produkt nie rozci!gnie si" znacz!co podczas pro-
cesu wzrostu pacjenta.

DZIA!ANIA NIEPO"$DANE
Tak jak w przypadku ka$dej siatki, dzia#ania niepo$!dane zwi!zane z wyko-
rzystaniem siatki ULTRAPRO™ obejmuj!: przej%ciowe miejscowe podra$nie-
nia w miejscu rany oraz przej%ciowe zapalne reakcje organizmu na cia#o obce
(np. miejscowe gromadzenie si" p#ynu surowiczego).

Tak jak wszystkie inne obce cia#a, siatka ULTRAPRO™ mo$e pot"gowa& ist-
niej!c! infekcj".

JA!OWO#%
Niniejszy produkt zosta# wyja#owiony tlenkiem etylenu. Nie resterylizowa&.
Nie u$ywa&, je%li opakowanie zosta#o otwarte albo uszkodzone. Niewykorzy-
stane siatki w otwartych opakowaniach nale$y wyrzuca&!

PRZECHOWYWANIE
Zalecane warunki przechowywania: poni$ej 25°C, z dala od wilgoci i +ród#a
ciep#a. Nie u$ywa& po up#ywie daty wa$no%ci. 

SYMBOLE U"YTE NA ETYKIETACH
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Siatka brzuszna PROCEED™
CZ)SCIOWO WCH(ANIALNA SIATKA SYSTEMOWA

OPIS
Systemowa siatka brzuszna PROCEED™ (PVP) to sterylny, samorozpr"$alny, cz"-
%ciowo wch#anialny, gi"tki system wykonany z laminowanej siatki, przeznaczony
do leczenia przepuklin i innych ubytków struktur powi"ziowych, np. spowodo-
wanych u$yciem trokara.Siatka systemowa sk#ada si" z kilku warstw materia-
#ów wch#anialnych i niewch#anialnych, pokrytych laminatem z wch#anialnego
polimeru polidwuoksanonowego. Dost"pna jest w ró$nych rozmiarach. Wszyst-
kie dane dotycz!ce tych produktów znajduj! si" w katalogu. Patrz rysunek 1.
Dolna warstwa siatki systemowej, skierowana ku powierzchniom po#o$onych
ni$ej tkanek i narz!dów, zbudowana jest z utlenionej regenerowanej celulozy
(ORC), która zespolona jest z mi"kk!, niewch#anialn!, makroporowat! polipro-
pylenow! siatk! PROLENE™. Warstwa zbudowana z siatki polipropylenowej
umo$liwia przerost tkank!. Powierzchnia wykonana z tkaniny ORC stanowi war-
stw" bioresorbowaln!, która fizycznie oddziela polipropylenow! siatk" od znaj-
duj!cych si" pod ni! tkanek i narz!dów, minimalizuj!c przywieranie tkanki do
siatki w krytycznym okresie gojenia. Warstwa wykonana z polipropylenowej
siatki powleczona jest warstwami PDS™. Powierzchnia dolna siatki zawiera
wzmocnion! warstw" z polimeru polidwuoksanonowego oraz pier%cie' pozy-
cjonuj!cy, zapewniaj!cy stabilno%& u#o$enia („pami"&") siatki. Pozwala to leka-
rzowi na odpowiednie jej umieszczenie. Na górnej powierzchni wzmacniaj!cej
warstwy z polimeru polidwuoksanonowego znajduje si" siatka VICRYL™, rów-
nie$ u#atwiaj!ca w#a%ciwe usytuowanie przyrz!du. Warstwa wykonana z siatki
VICRYL powleczona jest warstwami PDS. Paski mocuj!ce #aty zaprojektowane
s! tak, aby u#atwi& umieszczenie i zamocowanie urz!dzenia. Do ka$dego paska
mocuj!cego przymocowana jest poliestrowa ni& chirurgiczna ETHIBOND™, co
pozwala na zapewnienie napi"cia siatki przed jej przymocowaniem. Po zamoco-
waniu siatki nici chirurgiczne nale$y usun!& i wyrzuci&. Warstwa ORC to dziana
tkanina w kolorze z#amanej bieli, przygotowana w procesie kontrolowanego utle-
niania regenerowanej celulozy. Warstwa ORC zostaje wch#oni"ta z miejsca wsz-
czepu w okresie czterech (4) tygodni. Szybko%& przebiegu procesu wch#aniania
zale$y od kilku czynników, w tym ilo%ci u$ytego materia#u oraz charakterystyki
miejsca implantacji. Elementy mi"kkiej siatki PROLENE s! wykonane z dzianych
w#ókien z wyt#aczanego polipropylenu o sk#adzie identycznym, jak niewch#a-
nialne, polipropylenowe nici chirurgiczne PROLENE™, U.S.P (Ethicon, Inc.). Wy-
kazano, $e materia# ten zastosowany do celów klinicznych w formie nici
chirurgicznych jest niereaktywny, a jego wytrzyma#o%& nie ulega zmianom wraz
z up#ywem czasu. Mi"kka siatka PROLENE charakteryzuje si" doskona#ymi w#a-
%ciwo%ciami wytrzyma#o%ciowymi, trwa#o%ci! oraz #atwo%ci! przystosowania
do potrzeb chirurgii, a porowata struktura umo$liwia jej inkorporacj" z przyle-
g#ymi tkankami. Elementy polidwuoksanonowe wykonane s! z polimeru poli(p-
dioksanonu), identycznego jak ten zastosowany we wch#anialnych,
polidwuoksanonowych niciach chirurgicznych PDS™ II, U.S.P (Ethicon, Inc.).
Stwierdzono, $e polimer polidwuoksanonowy nie ma w#a%ciwo%ci antygeno-
wych, pirogennych a podczas procesu wch#aniania wywo#uje stosunkowo #a-
godn! reakcj" tkankow!. Wch#oni"cie materia#u polidwuoksanonowego
nast"puje zasadniczo w okresie o%miu (8) miesi"cy. Komponent z siatki VICRYL
jest wykonany z w#ókna poliglaktynowego 910 - syntetycznego, wch#anialnego
kopolimeru glikolidu i laktydu. Kopolimery te otrzymywane s!, odpowiednio, z
kwasu glikolowego i mlekowego. Polimer poliglaktynowy 910 jest identyczny
jak polimer stosowany do produkcji syntetycznych, wch#anialnych nici chirur-
gicznych z poliglaktyny 910 VICRYL™ U.S.P. (Ethicon, Inc.). Stwierdzono, $e po-
limer poliglaktynowy 910 nie ma w#a%ciwo%ci antygenowych, pirogennych, oraz
$e podczas procesu wch#aniania wywo#uje stosunkowo #agodn! reakcj" tkan-
kow!. Komponent wykonany z poliglaktynu 910 zostaje zasadniczo wch#oni"ty
w okresie 56–70 dni. 

DZIA!ANIE/ZASTOSOWANIE 
Laminowana siatka systemowa PROCEED (PVP), której jeden z elementów -
mi"kka siatka PROLENE - stanowi dzianin" wykonan! z niewch#anialnych w#ó-
kien, s#u$y do wzmacniania lub pomostowania tkanek przy ranach pourazowych
lub operacyjnych w celu zapewnienia wsparcia podczas i po zako'czeniu procesu

gojenia. Zadaniem warstwy ORC jest fizyczne odseparowanie siatki od znajdu-
j!cych si" pod ni! tkanek i narz!dów w krytycznym okresie gojenia si" rany, a
tym samym zmniejszenie stopnia oraz rozleg#o%ci przywierania tkanki do siatki.
Do%wiadczenia przeprowadzone na zwierz"tach wskaza#y, $e wszczepienie sys-
temowej siatki brzusznej PROCEED (PVP) powoduje stosunkowo #agodn! do
umiarkowanej reakcj" zapaln!, która nie wywiera wp#ywu na integracj" siatki z
przyleg#ymi tkankami. Siatka zachowuje mi"kko%& i gi"tko%& oraz nie powoduje
zauwa$alnego upo%ledzenia procesu gojenia rany. Elementy wch#anialne zasad-
niczo zostaj! wch#oni"te w okresie o%miu (8) miesi"cy, podczas gdy materia#
polipropylenowy nie ulega wch#oni"ciu, jak równie$ nie podlega degradacji lub
os#abieniu wskutek dzia#alno%ci enzymów tkankowych. Przeprowadzone na zwie-
rz"tach badania, w których nast!pi#a redukcja stopnia oraz rozleg#o%ci przywie-
rania tkanki do siatki, wykaza#y minimaln! przyczepno%& tkanki trzewnej.  

WSKAZANIA 
Systemowa siatka brzuszna PROCEED (PVP) przeznaczona jest do zastosowania
w chirurgicznym leczeniu przepuklin oraz innych ubytków powi"zi jamy brzusz-
nej, które w celu uzyskania po$!danego wyniku wymaga u$ycia materia#u
wzmacniaj!cego lub pomostuj!cego. Systemowa siatka brzuszna PROCEED
(PVP) jest równie$ zalecana w leczeniu ubytków tkanki, spowodowanych u$y-
ciem trokara.  

PRZECIWWSKAZANIA 
Nie stwierdzono.  

OSTRZE"ENIA 
,adnej cz"%ci systemowej siatki brzusznej PROCEED (PVP), z wyj!tkiem dodat-
ków mocuj!cych, nie nale$y przycina& lub dokonywa& zmian jej kszta#tu, ponie-
wa$ mog#oby to wp#yn!& na jej skuteczno%&. W przypadku stosowania siatki u
niemowl!t, dzieci, kobiet w ci!$y lub planuj!cych ci!$" w przysz#o%ci chirurg po-
winien zdawa& sobie spraw", $e wraz ze wzrostem wymiarów cia#a pacjenta
nie nast!pi znacz!ce rozci!gni"cie tego produktu. Badania przeprowadzone na
zwierz"tach wykaza#y, $e element systemowej siatki brzusznej PROCEED (PVP)
wykonany z siatki PROCEED (polipropylenowa siatka powleczona warstw! PDS
z ORC) nie powoduje nasilenia infekcji. Nie zaleca si" stosowania siatki po pla-
nowanym lub powypadkowym otwarciu przewodu pokarmowego. U$ycie pro-
duktu w zanieczyszczonym polu mo$e spowodowa& kontaminacj" siatki i infekcj"
wymagaj!c! jej usuni"cia. Systemowa siatka brzuszna PROCEED (PVP) dostar-
czana jest przez Ethicon, Inc. jako produkt sterylny, przeznaczony do jednorazo-
wego u$ytku. Nie przeprowadza& ponownej sterylizacji. Nie u$ywa&, je%li
opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Wyrzuci& otwarte opakowanie i nie-
wykorzystany produkt. Zapewni& u#o$enie we w#a%ciwym kierunku; powierzch-
nia z ORC musi by& skierowana ku trzewiom brzusznym. Przed u$yciem
systemowejsiatki brzusznej PROCEED (PVP) u$ytkownicy powinni zapozna& si"
z procedurami i technikami chirurgicznymi, które dotycza implantacji niewch#a-
nialnych siatek. Systemowa siatka brzuszna PROCEED (PVP) zawiera element z
ORC, którego nie wolno stosowa& w obecno%ci niekontrolowanego i/ lub ak-
tywnego krwawienia, poniewa$ w#óknikowe wysi"ki mog! zwi"kszy& prawdo-
podobie'stwo wyst!pienia zrostów. U niektórych pacjentów mog! pojawi& si"
reakcje na cia#o obce. 

#RODKI OSTRO"NO#CI 
UWAGA: Prawo federalne (USA) dopuszcza sprzeda$ tego urz!dzenia wy#!cznie
przez licencjonowanego pracownika s#u$by zdrowia lub na jego zlecenie. Pod-
czas mocowania siatki nale$y zachowa& ostro$no%&, aby nie doprowadzi& do pe-
netracji jej dolnej warstwy i nie spowodowa& penetracji znajduj!cych si" pod ni!
tkanek. Nie mocowa& do p"pka. Wybrany rozmiar siatki powinien umo$liwi&
prawid#owe wprowadzenie jej przez ubytek oraz takie za#o$enie, aby zachodzi#a
na ubytek na ca#ym jego obwodzie. Bezpiecze'stwo i skuteczno%& u$ycia sys-
temowej siatki brzusznej PROCEED (PVP) w po#!czeniu z roztworami innymi ni$
roztwór soli fizjologicznej (takimi jak wlewy i/lub leki dootrzewnowe), nie zosta#y
zbadane. Siatki brzusznej PROCEED (PVP) nie nale$y moczy& oraz rozci!ga&. Na-
le$y uwa$a&, aby podczas zabiegu nie uszkodzi& systemu, a w szczególno%ci
strony z ORC (jednolicie pokrytej barw! z#amanej bieli), np. ostrym narz"dziem
lub urz!dzeniem termicznym. Badania przeprowadzone na zwierz"tach, doty-
cz!ce ilo%ci wszczepionego materia#u wch#anialnego wskazuj!, $e w okresie

o%miu (8) miesi"cy mo$na dokonywa& implantacji maksymalnie pi"ciu siatek
%redniej wielko%ci na 60 kg masy cia#a.  

DZIA!ANIA NIEPO"$DANE 
Mo$liwe reakcje niepo$!dane to typowe reakcje zwi!zane z zastosowaniem chi-
rurgicznie implantowanych materia#ów; obejmuj! one nasilenie powsta#ej infek-
cji, reakcj" zapaln!, tworzenie si" zrostów i przetok, miejscowe nagromadzenie
p#ynu surowiczego, wyst!pienie krwiakow oraz wyparcie materia#u.  

INSTRUKCJA U"YTKOWANIA 
Aby systemowa siatka brzuszna PROCEED (PVP) spe#nia#a swoj! funkcj", nie-
zwykle wa$ne jest odpowiednie u#o$enie jej powierzchni. Powierzchnia z siatk!
VICRYL (oznaczona paskami) musi przylega& do tych tkanek, których wrastanie
jest po$!dane. Druga powierzchnia, strona z ORC (jednolicie pokryta barw! z#a-
manej bieli), powinna s!siadowa& z tkankami, dla których stopie' wrastania po-
winien by& minimalny (np. powierzchnie trzewne). Przed wszczepieniem
systemowej siatki brzusznej PROCEED (PVP) nale$y opanowa& niekontrolowane
i/lub aktywne krwawienie. Technika zaopatrzenia przepukliny: Aby u#atwi& za#o-
$enie oraz unikn!& przy wierania tkanek podczas zak#adania, tu$ przed wprowa-
dzeniem #aty nale$y zanurzy& j! w roztworze soli fizjologicznej. W celu
wprowadzenia siatki do ubytku z#o$y& j! w pó#kole tak, aby powierzchnia po-
kryta ORC skierowana by#a na zewn!trz (strona z paskami do wewn!trz). (Patrz
rysunek 2.) Przed wprowadzeniem siatki przytrzyma& za pomoc! zacisku lub pal-
cami p"tle wykonane z nici chirurgicznych. Nale$y uwa$a&, aby podczas wpro-
wadzania siatki nie powodowa& jej skr"cenia (np. wskutek stosowania kleszczy
lub nadmiernego sk#adania/zwijania itd.). Po wprowadzeniu siatki przez ubytek,
ostro$nie manipulowa& paskami, aby zapewni& w#a%ciwe jej u#o$enie. Ostro$ne
poci!ganie za p"tle umo$liwia p#askie u#o$enie siatki na %cianie brzusznej. Po-
ci!ga& siatk" stosuj!c odpowiednie napr"$enie, aby zapewni& %cis#e przyleganie
do %cian jamy brzusznej, tak jak to przedstawiono na rysunku 3. Je$eli konieczne
oka$e si" usuni"cie siatki, nie nale$y jej wprowadza& ponownie. Istotne jest, aby
r"cznie sprawdzi&, i$ pomi"dzy #at! a %cian! jamy brzusznej nie ma uwi"zionej
tkanki. Paskami przymocowa& siatk" do kraw"dzi ubytku przy przedniej powi"zi
(rysunek 4). Nadmiar d#ugo%ci pasków odci!& i wyrzuci&. Zaleca si", aby koniec
paska odci!& w odleg#o%ci przynajmniej 6,5 mm od punktu zamocowania. Na-
st"pnie zamkn!& naci"cie. Do przymocowania siatki zaleca si" u$ycie nie-
wch#anialnych nici chirurgicznych. Alternatywne metody zamocowania (np. przy
u$yciu klejow tkankowych, staplerów lub takerów) nie zosta#y zbadane.  

PRZECHOWYWANIE 
Przechowywa& w temperaturze 25 °C lub ni$szej, z dala od +róde# wilgoci. Uni-
ka& d#ugotrwa#ej ekspozycji na podwy$szon! temperatur".

SPOSÓB DOSTARCZENIA 
Systemowa siatka brzuszna PROCEED (PVP) jest dost"pna w postaci sterylnej
w pojedynczych opakowaniach.

SYMBOLE U"YTE NA ETYKIETACH
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VYPRO™ SIATKA
Kompozyt VICRYL™ – PROLENE™
Ja#owa syntetyczna cz"%ciowo wch#anialna siatka

OPIS
SIATKA VYPRO™ jest sporz!dzona z wyst"puj!cych w równych cz"%ciach
wch#anialnych wielofilamentowych nici z poliglaktyny i niewch#anialnych wie-
lofilamentowych nici polipropylenowych.

Polimer nici polipropylenowej jest identyczny z materia#em wyst"puj!cym w
niciach chirurgicznych PROLENE™.

Ni& z poliglaktyny zbudowana jest z kopolimeru sk#adaj!cego si" w 90% z gli-
kolidu oraz w 10% z laktydu; kopolimer ten jest równie$ u$ywany do produk-
cji nici chirurgicznych VICRYL™.

Po wch#oni"ciu poliglaktyny w miejscu wszczepienia pozostaje siatka poli-
propylenowa, której aktywna struktura oraz wielko%& oczek s! optymalnie do-
stosowane do wyst"puj!cych fizjologicznie napr"$e', którym jest poddawana
%ciana jamy brzusznej. SIATKA VYPRO™ jest niebarwiona i jest dost"pna w
kilku wielko%ciach.

Pe#ne dane znajduj! si" w katalogu.

WSKAZANIA
SIATKA VYPRO™ jest zalecana do stosowania w celu wzmocnienia i d#ugo-
trwa#ej stabilizacji struktur powi"ziowych %ciany jamy brzusznej.

Dotychczas nie istniej! kliniczne do%wiadczenia zwi!zane z innymi mo$liwymi
zastosowaniami.

SPOSÓB U"YCIA
Leczenie przepukliny pooperacyjnej. 
Siatk" nale$y u#o$y& zewn!trzotrzewnowo, jako warstw" spodni!. Dost"pne
dane naukowe wskazuj!, $e z powodów biomechanicznych tego typu allo-
plastyczne implanty nie powinny by& u$ywane do wzmacniania przedniej
%ciany jamy brzusznej ani bezpo%rednio jako uzupe#nienie ubytku ani jako war-
stwa wierzchnia le$!ca na ubytku powi"zi. Siatce nale$y nada& kszta#t i wiel-
ko%& nachodz!ce po oko#o 5 cm na ubytek powi"zi i dzi"ki temu umo$liwiaj!ce
odpowiedni! stabilizacj" brzegów powi"zi.

W celu zapobie$enia przemieszczeniu, pofalowaniu lub zawini"ciu brzegów siatki
nale$y j! ufiksowa& niewch#anialn! nici! (np.: PROLENE™ 2/0). W zale$no%ci od
wielko%ci siatki nale$y przewidzie& odpowiedni! ilo%& pojedynczych szwów od-
wrotnych wzd#u$ brzegu siatki, zawi!zywanych pod warstw! mi"%niow!.

Przepuklina pachwinowa
SIATKA VYPRO™ powinna by& wszywana zgodnie z aktualnie zaakceptowa-
nymi procedurami dotycz!cymi siatek chirurgicznych 

(np.: zgodnie z acc Lichtenstein, TIPP). Nale$y przestrzega& odpowiedniego
wypreparowania i rozmiaru siatki w celu zapobiegni"cia ryzyka niedosta-
tecznego pokrycia ubytku. Po upewnieniu si", $e siatka jest naci!gni"ta i nie-
pofa#dowana nale$y j! umiejscowi& odpowiedni! ilo%ci! szwów wykonanych
niewch#anialna nici! (np.: PROLENE™ 2/0) zgodnie z technik! zabiegu. Zapo-
biega to przemieszczeniu lub odrzuceniu oraz zawijaniu si" brzegów siatki.

Mocowanie
Szwy powinny by& zak#adane co 1-2 cm, w odleg#o%ci co najmniej 1 cm od
brzegów siatki.

Nie nale$y u$ywa& kleju tkankowego.

Siatka mo$e by& przycinana do odpowiedniego rozmiaru za pomoc! no$yczek
lub skalpela.

CECHY MATERIA!U
SIATKA VYPRO™ jest u$ywana do sta#ej stabilizacji %cian jamy brzusznej np.:
przy operacjach przepuklin. Wch#anialna cz"%& siatki wykonana 

z poliglaktyny pomaga utrzyma& sztywno%& struktury polipropylenowej 

a przez to u#atwia manipulowanie i u#o$enie siatki w czasie zabiegu.

W#ókna poliglaktyny s! wch#anialne po up#ywie 56-70 dni. Silna trójwymia-
rowa sie& w#ókien kolagenowych odk#ada si" na du$ych okach siatki. Pozo-
staj!ca siatka polipropylenowa nie zaburza tego procesu jednocze%nie
zapobiega niekorzystnemu procesowi odk#adania nadmiaru tkanki #!cznej i
rozwojowi blizny. W#a%ciwo%ci biomechaniczne siatki propylenowej, które s!
bardzo bliskie w#a%ciwo%ciom %ciany jamy brzusznej, pozwalaj! na osi!gnie-
cie fizjologicznej dynamiki %ciany jamy brzusznej i gwarantuj! optymaln! od-
porno%& na du$e obci!$enia.

PRZECIWSKAZANIA
Siatki nie nale$y u$ywa& po planowanym lub przypadkowym %ródoperacyj-
nym otwarciu przewodu pokarmowego.

Przy u$yciu w opisanych wy$ej wskazaniach siatka powinna by& zawsze od-
dzielona od jamy brzusznej przez otrzewn!.

Siatka ta nie nadaje si" do zastosowania jako tampon do w#o$enia do kana#u
pachwinowego.

OSTRZE"ENIA/#RODKI OSTRO"NO#CI/INTERAKCJE
Przed zastosowaniem SIATKI VYPRO™ u$ytkownicy powinni pozna& proce-
dury i techniki chirurgiczne zwi!zane z u$ytkowaniem niewch#anialnych sia-
tek.

W przypadku zastosowania SIATKI VYPRO™ w zanieczyszczonej ranie, na-
st"puj!ce zaka$enie mo$e spowodowa& konieczno%& usuni"cia materia#u.

Zastosowanie SIATKI VYPRO™ w zanieczyszczonej lub zaka$onej ranie mo$e
prowadzi& do wytworzenia przetoki i/lub odrzucenia siatki.

Siatka powinna dok#adnie nak#ada& si" na uzupe#niony ubytek, tak aby brzegi
powi"zi zosta#y odpowiednio ustabilizowane.

Do fiksacji siatki nie nale$y u$ywa& klei tkankowych.

DZIA!ANIA NIEPO"$DANE
Dzia#ania niepo$!dane zwi!zane ze stosowaniem SIATKI VYPRO™ obejmuj!:
miejscowe podra$nienie rany i przej%ciowy odczyn zapalny zwi!zany z obec-
no%ci! cia#a obcego.

Tak, jak wszystkie cia#a obce SIATKA VYPRO™ mo$e pot"gowa& istniej!c! in-
fekcj".

JA!OWO#%
Produkt jest wyja#awiany tlenkiem etylenu. Nie wyja#awia& ponownie!

Nie u$ywa&, je$eli opakowanie zosta#o otwarte lub uszkodzone.

Produkty w otwartych opakowaniach nie nadaj! si" do u$ytku.

PRZECHOWYWANIE
Zalecane warunki przechowywania: poni$ej 25°C.

Chroni& przed wilgoci! i bezpo%rednim +ród#em ciep#a.

Nie u$ywa& po up#ywie daty wa$no%ci.

SYMBOLE U"YTE NA ETYKIETACH
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SIATKA VYPRO™ II
Z KOMPOZYTU VICRYL™- PROLENE™ SIATKA JA(OWA,
SYNTETYCZNA, CZ)*CIOWO WCH(ANIALNA

OPIS
Siatka VYPRO™ II jest wykonana z materia#u, w którym jedn! po#ow" sta-
nowi multifilamentowa wch#anialna ni& poliglaktynowa, a drug! - niewch#a-
nialna multifilamentowa ni& polipropylenowa. W porównaniu do siatki
VYPRO™, siatka VYPRO™ II posiada dodatkow! ni& (sk#adaj!c! si" z fioleto-
wej nici poliglaktynowej i polipropylenowej), wplecionej romboidalnie w siatk"
w celu wzmocnienia jej struktury. Romboidalna ni& wpleciona w siatk"
VYPRO™ II umo$liwia wzrokowe odró$nienie jej od siatki VYPRO™ o innym
przeznaczeniu. Polimer u$yty w nici polipropylenowej jest identyczny z u$ytym
do produkcji materia#u szewnego PROLENE™. Ni& poliglaktynowa sk#ada si"
z kopolimeru stanowi!cego w 90% glikolid, a w 10% laktyd. Polimer ten jest
tak$e wykorzystywany do produkcji materia#u szewnego VICRYL™, niebar-
wionego lub barwionego na kolor fioletowy D&C, 2 (nr w indeksie barw:
60725). Po wch#oni"ciu sk#adnika poliglaktynowego w miejscu wszczepu po-
zostaje jedynie siatka polipropylenowa. Struktura i rozmiar tej pozostaj!cej
siatki s! zaprojektowane optymalnie pod k!tem napr"$e' fizjologicznych, któ-
rym podlega %ciana jamy brzusznej. Siatka VYPRO™ II jest dost"pna w ró$-
nych rozmiarach. Wszelkie informacje na ten temat znajduj! si" w katalogu.

WSKAZANIA
Siatka VYPRO™ II przeznaczona jest do wzmocnienia tkanek i d#ugotermino-
wej stabilizacji powi"zi podczas leczenia przepukliny pachwinowej metod!
otwartych oraz laparoskopowych zabiegów chirurgicznych. Jak dot!d brak
jest doniesie' dotycz!cych stosowania tego materia#u w operacjach przepu-
klin w bli+nie pooperacyjnej.

INSTRUKCJA U"YTKOWANIA
Przepuklina pachwinowa Siatka VYPRO™ II wszczepiana jest wedle obecnie
przyj"tych metod leczenia przepuklin z u$yciem siatki, zarówno otwartych (np.
zabiegi chirurgiczne przeprowadzane metod! Lichtensteina), jak i laparosko-
powych (np. TAPP, TEP). Aby unikn!& niedostatecznego pokrycia siatk! de-
fektu powi"zi brzucha, siatk" nale$y odpowiednio przygotowa& i ukszta#towa&.
W celu unikni"cia przemieszczenia siatki umieszczany materia# powinien by&
wolny od napr"$e' i g#adki, z zachowaniem odpowiedniego marginesu na#o-
$enia siatki na zdrow! tkank". Odpowiednie zamocowanie siatki jest nie-
zb"dne w celu zminimalizowania mo$liwo%ci wyst!pienia powik#a'
pooperacyjnych lub nawrotów. Technika mocowania, metoda oraz stosowane
produkty powinny by& zgodne z aktualnie obowi!zuj!cym standardem lecze-
nia. Staranno%& i dok#adno%& mocowania oraz zachowanie odpowiednich od-
st"pów pomi"dzy punktami mocowania pomaga zapobiec wytworzeniu si"
nadmiernych napi"& lub zerwaniu struktur, powsta#ych pomi"dzy materia#ami
siatki i tkank! #!czn!. W przypadku mocowania szwami lub za pomoc! in-

nych sposobów mocowania mechanicznego nale$y zachowa& bezpieczn! od-
leg#o%& od kraw"dzi siatki, wynosz!c! przynajmniej 1 cm. Maksymalna odle-
g#o%& pomi"dzy punktami mocowania powinna wynosi& 1 cm. Siatk" mo$na
przycina& do po$!danych rozmiarów no$yczkami lub skalpelem. Do przycina-
nia siatki nie nale$y u$ywa& urz!dze' termicznych.

CHARAKTERYSTYKA MATERIA!U
Siatka VYPRO™ II przeznaczona jest do permanentnej stabilizacji %ciany jamy
brzusznej w przypadku leczenia przepukliny pachwinowej. Wch#anialny kom-
ponent poliglaktynowy siatki oraz romboidalnie wpleciona ni& VICRYL™/ PRO-
LENE™ zapewniaj! usztywnienie struktury polipropylenowej, co u#atwia
czynno%ci %ródoperacyjne oraz umieszczenie siatki. Wch#oni"cie w#ókien po-
liglaktynowych przebiega pomi"dzy 56-tym a 70-tym dniem po implantacji
siatki. Dzi"ki du$ym oczkom siatki tworzy si" mocna, trójwymiarowa sie& w#ó-
kien kolagenowych. Pozostaj!ca siatka polipropylenowa nie hamuje tego pro-
cesu. Zapobiega to nadmiernej kumulacji tkanki #!cznej oraz niepo$!danemu
przerostowi blizny. W#a%ciwo%ci biomechaniczne siatki polipropylenowej,
które s! niemal identyczne z w#a%ciwo%ciami biomechanicznymi %ciany jamy
brzusznej, umo$liwiaj! normaln! fizjologiczn! dynamik" %cian brzusznych oraz
zapewniaj! optymaln! stabilizacj" podczas du$ego wysi#ku.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie nale$y u$ywa& siatki po planowym %ródoperacyjnym lub przypadkowym
otwarciu uk#adu pokarmowego. Siatka powinna by& odizolowana przez
otrzewn! od jamy brzusznej. Siatka VYPRO™ II, jako siatka p#aska, nie nadaje
si" do zamykania (np. w postaci korka) kana#u pachwinowego.

OSTRZE"ENIA/#RODKI OSTRO"NO#CI/INTERAKCJE
Przed przyst!pieniem do pracy z siatk! VYPRO™ II chirurdzy powinni zosta&
przeszkoleni w zakresie otwartych i / lub laparoskopowych procedur i technik
chirurgicznych obejmuj!cych prac" z siatkami niewch#anialnymi. W przy-
padku wprowadzenia siatki VYPRO™ II do wn"trza zaka$onej rany, mo$liwe
jest rozwini"cie si" infekcji, co w konsekwencji mo$e wymaga& usuni"cia
materia#u. U$ycie siatki VYPRO™ II w zanieczyszczonej lub zainfekowanej
ranie mo$e prowadzi& do powstania przetoki i/lub odrzucenia siatki przez or-
ganizm. Siatka powinna odpowiednio pokrywa& defekt ze wszystkich stron,
aby brzegi powi"zi by#y tak$e odpowiednio wzmocnione. Je$eli siatka ta jest
stosowana u pacjentów, którzy mog! podlega& procesowi wzrostu lub u któ-
rych mo$e dochodzi& do rozszerzania tkanek (na przyk#ad u niemowl!t, dzieci
albo kobiet, które mog! zaj%& w ci!$"), nale$y mie& na uwadze fakt, $e pro-
dukt ten nie rozci!gnie si" znacz!co podczas procesu wzrostu pacjenta. Siatka
zawsze powinna by& mocowana zgodnie z wymaganiami podanymi w cz"%ci
MOCOWANIE, aby zminimalizowa& niebezpiecze'stwo przemieszczenia si"
siatki lub nawrotu przepukliny.

REAKCJE NIEPO"$DANE
Mo$liwe reakcje niepo$!dane zwi!zane z zastosowaniem siatki VYPRO™ II s!
typowymi reakcjami, wyst"puj!cymi w przypadku materia#ów implantowa-

nych chirurgicznie; obejmuj! one wytworzenie si" stanów zapalnych, oko-
#owszczepowego wysi"ku osocza, zrostów i przetok, wyparcie materia#u oraz
ryzyko wyst!pienia infekcji.

JA!OWO#%
Niniejszy produkt zosta# wyja#owiony tlenkiem etylenu. Nie przeprowadza&
ponownej sterylizacji. Nie u$ywa&, je%li opakowanie zosta#o otwarte lub uszko-
dzone. Wyrzuci& nieu$yte produkty, znajduj!ce si" w otwartych opakowa-
niach!

PRZECHOWYWANIE
Zalecane warunki przechowywania: temperatura poni$ej 25°C, w miejscu su-
chym, oddalonym od bezpo%rednich +róde# ciep#a. Nie u$ywa& po up#ywie
daty wa$no%ci.

SYMBOLE U"YTE NA OPAKOWANIU
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Siatka ULTRAPRO™ Hernia System
KOMPOZYT MONOCRYL™ (POLIGLECAPRONE) –
PROLENE™ (POLIPROPYLEN) CZ)*CIOWO WCH(ANIALNA
SYNTETYCZNA SIATKA CHIRURGICZNA

OPIS
Siatka ULTRAPRO™ Hernia System (UHS) jest sterylnym, wst"pnie ukszta#-
towanym, trójwymiarowym implantem wykonanym z niebarwionej siatki ze-
wn"trznej(1) po#!czonej cylindrycznym siatkowym #!cznikiem(2) z siatk!
wewn"trzn!(3), wzmocnionym p#ask!, niebarwion! foli! wch#anialn! wyko-
nan! z Polyglecaprone-25 (MONOCRYL™). Siatka wewn"trzna jest oznaczona
barwionymi w#óknami polipropylonowymi, co pozwala odró$ni& j! od siatki ze-
wn"trznej. Siatka zewn"trzna, #!cznik i siatka wewn"trzna s! wykonane z, w
przybli$eniu, równych ilo%ci monofilamentowych w#ókien Polyglecaprone-
25 i niewch#anialnych monofilamentowych w#ókien polipropylenu.

Polimer niebarwionych i barwionych w#ókien polipropylenowych (b#"kit fta-
locyjaninowy; nr ko#oiu: 74160) jest taki sam jak materia# u$yty w barwio-
nym/ niebarwionym niewch#analnym materiale szewnym PROLENE™. 

W#ókno Polyglecaprone-25 sk#ada si" z kopolimeru zawieraj!cego glikolid i !-
kaprolakton. 

Kopolimer ten jest równie$ u$ywany w materiale szewnym MONOCRYL™. Po
wch#oni"ciu sk#adników wykonanych z Poliglecaprone-25 pozostaje czysta
siatka polipropylenowa. Struktura i rozmiar pozostaj!cej siatki s! odpowied-
nie do fizjologicznych obci!$e', jakimi poddawane s! %ciany jamy brzusznej.
Siatka UHS jest dost"pna w ró$nych  rozmiarach. Szczegó#y zawarte s! w ka-
talogu. 

WSKAZANIA
Produkt jest przeznaczony do otwartych zabiegów naprawy defektów %cian
jamy brzusznej zwi!zanych z przepuklin!.

ZASTOSOWANIE
Zabieg przepukliny pachwinowej
W przepuklinie sko%nej mo$na wykona& wysokie wypreparowanie worka
przepuklinowego, aby wykorzysta& przestrze' przedotrzewnow! do wprowa-
dzenia siatki UHS. Zwini"t! siatk" wewn"trzn! implantu (oznaczon! niebie-
skimi nitkami) sk#ada si" i wsuwa przez pier%cie' wewn"trzny, co umo$liwia
jej rozmieszczenie w przestrzeni przedotrzewnowej (poni$ej naczy' nabrzusz-
nych) i pokrycie ca#ego otworu mi"%nia grzebieniowego. Odpowiednie roz-
mieszczenie siatki wewn"trznej mo$na w razie konieczno%ci wspomaga&
stosown! manipulacj! chirurgiczn! aby usun!& sfa#dowania siatki. W prze-
puklinie prostej ubytek odpreparowuje si" okr"$nie u podstawy, ca#kowicie
odprowadza si" zawarto%&, po czym otwiera si" przestrze' przedotrzewnow!. 

Po wykonaniu wystarczaj!cego rozpreparowania, doln! siatk" implantu (ozna-
czon! niebieskimi nitkami) sk#ada si" i wprowadza przez wrota przepukliny, co
umo$liwia jej roz#o$enie i pokrycie otworu mi"%nia grzebieniowego. Odpo-
wiednie rozmieszczenie siatki wewn"trznej mo$na w razie konieczno%ci wspo-
maga& stosown! manipulacj! chirurgiczn!, aby usun!& sfa#dowania siatki.
Zarówno w przepuklinie sko%nej, jak i prostej, siatka zewn"trzna przeznaczona
jest do pokrycia dna kana#u pachwinowego. Konieczne jest stosowne dopa-
sowanie siatki zewn"trznej do struktur powrózka nasiennego. W tym celu

mo$na pod#u$nie naci!& siatk". D#u$sza strona siatki zewn"trznej powinna by&
umieszczona równolegle do wi"zad#a pachwinowego. Siatka zewn"trzna po-
winna by& u#o$ona bez sfa#dowa' i odpowiednio zamocowana (np. szwami,
zszywkami), aby unikn!& zawijania brzegów i/lub sfa#dowania oraz zminima-
lizowa& ryzyko nawrotu przepukliny. Zaleca si", aby punkty mocowania znaj-
dowa#y si" w odleg#o%ci oko#o 1 cm (0,4 cala) od kraw"dzi siatki. Swobodne
ko'ce utworzone w celu dopasowania do struktur powrózka nasiennego
musz! by& zamocowane.

Przepukliny brzuszne, pooperacyjne lub p&pkowe
Worek przepuklinowy wypreparowuje si" a$ do powi"zi pow#oki brzusznej.
Preparowanie kontynuuje si" w celu wytworzenia przestrzeni przedotrzew-
nowej. Dodatkowo wytwarza si" przestrze' przed pochewk! mi"%nia pro-
stego. Nast"pnie wybierana jest siatka UHS o odpowiednim rozmiarze. Worek
przepuklinowy zostaje odprowadzony, a siatk" wewn"trzn! rozmieszcza si" w
przestrzeni przedotrzewnowej. Nast"pnie siatka zewn"trzna jest umieszczana
przed pochewk! mi"%nia prostego. Umieszczon!, nienaci!gni"t! i niezwini"t!
siatk" zewn"trzn! nale$y odpowiednio zamocowa& (np. szwami, zszywkami),
aby unikn!& zawijania brzegów i/lub sfa#dowania oraz zminimalizowa& ryzyko
nawrotu przepukliny. Zaleca si", aby punkty mocowana znajdowa#y si" w od-
leg#o%ci oko#o 1 cm (0,4 cala) od kraw"dzi siatki. Siatki mo$na przyci!& do
wymaganego rozmiaru, u$ywaj!c no$yczek lub skalpela; nie u$ywa& przyrz!-
dów do ci"cia termicznego.

DZIA!ANIE SKUTECZNO#%
Siatka UHS jest cz"%ciowo wch#anialnym implantem stosowanym do wzmac-
niana lub pomostowania ubytków %ciany jamy brzusznej zwi!zanych z prze-
puklin!, zapewniaj!cym sta#e wsparcie %cian jamy brzusznej podczas gojenia
i po zagojeniu si" rany. Cz"%ci wch#anialne z w#ókien poliglecaprone pomagaj!
utrzyma& sztywno%& struktury polipropylenowej, u#atwiaj!c zabieg i roz-
mieszczenie implantu. Po wszczepieniu podskórnie u zwierz!t kopolimer poli-
glecaprone-25 wch#ania si" zasadniczo po 84 dniach od wszczepienia. Implant
przej%ciowo wywo#uje minimaln! lub umiarkowan! reakcj" na cia#o obce,
która wyst"puje podczas tworzenia trójwymiarowej sieci w#ókien kolageno-
wych. Dzi"ki szerokiej konstrukcji oczek siatki unika si" nadmiernego odk#a-
dania tkanki #!cznej i niepo$!danego bliznowacenia.

PRZECIWWSKAZANIA
Produkt musi by& zawsze oddzielony od jamy brzusznej otrzewn!. Produkt nie
mo$e s#u$y& jako korek ("mesh plug").

OSTRZE"ENIA
Siatka UHS dostarczana przez firm" ETHICON™ jest ja#owa. Implant jest prze-
znaczony do jednorazowego u$ytku. Nie resterylizowa&. Otwarte opakowanie
i niezu$yty produkt nale$y wyrzuci&.

Je%li implant jest stosowany u pacjentów rosn!cych lub takich, u których
mo$e dochodzi& do rozszerzenia tkanki (np. u dzieci lub kobiet, które mog!
zaj%& w ci!$e), chirurg powinien bra&  pod uwag" 

uwag" fakt, $e produkt nie b"dzie znacznie rozci!ga# si" wraz ze wzrostem
pacjenta. U$ytkownicy powinni dobrze zna& procedury i techniki otwartego za-
biegu z u$yciem

niewch#anianych siatek; siatka UHS jest przeznaczona tylko do otwartego za-
biegu naprawy defektów jamy brzusznej spowodowanych przepuklin!. U$yci
w zanieczyszczonych lub zaka$onych ranach mo$e prowadzi& do wytworze-

nia przetoki i/lub odrzucenia implantu: pó+niejsze zaka$enie mo$e spowodo-
wa& konieczno%& usuni"cia materia#u.

#RODKI OSTRO"NO#CI
Siatka wewn"trzna i zewn"trzna implantu powinny dostatecznie zachodzi&
poza ubytek ze wszystkich stron, aby zapewni& dostateczn! stabilizacj" brze-
gów powi"zi. Nale$y uwa$a&, aby nie dopu%cie do uszkodzenia implantu w
trakcie zabiegu, np. ostrym narz"dziem, przyrz!dem do ci"cia termicznego.
Siatka zewn"trzna powinna by& odpowiednio zamocowana (np. szwami,
zszywkami), aby unikn!& zawijania brzegów i/lub sfa#dowania oraz zminima-
lizowa& ryzyko nawrotu przepukliny. Zaleca si", aby punkty mocowana znaj-
dowaly si" w odleg#o%ci oko#o 1 cm (0,4 cala) od kraw"dzi siatki.

DZIA!ANIA NIEPO"$DANE
Ewentualne dzia#ania niepo$!dane to typowe dzia#ania zwi!zane z chirurgicz-
nymi materia#ami wszczepialnymi, obejmuj!ce (przej%ciowe) reakcje zapalne
na cia#o obce, miejscowe nagromadzenie p#ynu surowiczego, mo$liwo%& in-
fekcji, tworzenia zrostów, przetok i wypchni"cie.

JA!OWO#%
Siatka UHS jest wyja#awian tlenkiem etylenu. Nie resterylizowa&. NIe u$y-
wa&, je%li opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Otwarte opakowanie i
niezu$yty produkt nale$y wyrzuci&.

PRZECHOWYWANIE
Zalecane warunki przechowywania: 25°C, w miejscach neinara$onych na wil-
go& i bezpo%rednie dzia#anie ciep#a. Nie u$ywa& po up#ywie daty wa$no%ci.

SYMBOLE U"YTE NA ETYKIETACH

ETHICON, INC.
a Johnson&Johnson company
Somerville, New Jersey 08876-0151
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Siatka PROLENE™ Hernia System
PROLENE™ (polipropylenowy)
System do przepuklin
Niewch#anialna, syntetyczna siatka chirurgiczna

OPIS
Prolene (polipropylenowy) System do przepuklin jest skonstruowan! trójwy-
miarowo siatk!, zbudowan! z dwóch równoleg#ych #at po#!czonych ze sob!
struktur! tubularn!. Materia#em jest tu niebarwiona siatka (polipropylenowa)
zbudowana z niewch#anialnych w#ókien polipropylenowych.

CECHY MATERIA!U
System do przepuklin PROLENE™ jest niewch#anialn! siatk! u$ywan! do
wzmacniania lub zamkni"cia ubytków lub miejsc o os#abionej odporno%ci po-
w#ok jamy brzusznej w przypadku przepuklin. Zapewnia zwi"kszenie odpor-
no%ci mechanicznej podczas i po zagojeniu rany. 

Badania na zwierz"tach wykaza#y, $e implantacja siatki PROLENE™ wywo#uje
niewielki odczyn zapalny, który przemija a zej%ciem jego jest od#o$enie si"
cienkiej warstwy w#óknika, który wrastaj!c w oczka siaki #!czy j! z okolicz-
nymi tkankami. 

Siatka pozostaje mi"kka i elastyczna i nie zaburza procesu gojenia. Materia#
nie jest absorbowany i nie ulega biodegradacji lub os#abieniu pod wp#ywem
dzia#ania enzymów tkankowych.

WSKAZANIA
Produkt jest przeznaczony do plastyki prostych i sko%nych przepuklin pa-
chwinowych.

OSTRZE"ENIE
System do przepuklin PROLENE™ dostarczany jest w stanie ja#owym, prze-
znaczony do jednorazowego u$ytku. Nie nale$y go powtórnie sterylizowa&. Po
otwarciu opakowania nieu$yte produkty nale$y wyrzuci&.

W przypadku u$ycia siatki u niemowl!t i dzieci, które nie zako'czy#y procesu
wzrastania nale$y pami"ta&, ze siatka nie rozci!ga si" znacz!co podczas wzro-
stu dziecka.

U$ywaj!c Systemu PROLENE™ w okolicach zaka$onych nale$y pami"ta&, $e
post"puj!ce zaka$enie mo$e wymaga& usuni"cia siatki.

#RODKI OSTRO"NO#CI
Szwy lub zszywki nale$y zak#ada& pozostawiaj!c 5-6 mm margines siatki wy-
staj!cy poza brzegi ubytku.

DZIA!ANIA NIEPO"$DANE
Potencjalne dzia#ania niepo$!dane to zwykle powik#ania typowo chirurgiczne
po zastosowaniu wszczepu tj. zwi"kszona mo$liwo%& wyst!pienia zaka$enia,
stanu zapalnego, zrostów, przetok jak równie$ odrzucenie wszczepu.

SPOSÓB U"YTKOWANIA
W przypadku przepukliny sko%nej mo$emy wypreparowa& wysoko worek
przepuklinowy a przestrze' pomi"dzy otrzewna a powi"zi! poprzeczn! mo-
$emy u$y& do za#o$enia Systemu PROLENE™. Cz"%& wewn"trzn! siatki za-
k#adamy poprzez pier%cie' wewn"trzny, pozwalaj!c na roz#o$enie na tylnej
%cianie kana#u pachwinowego (mo$na roz#o$y& siatk" palcami). 

Zak#adanie szwów nie jest w tym miejscu konieczne. Górna, zewn"trzna cze%&
#aty, która ma za zadanie przykry& tyln! %cian" kana#u pachwinowego jest
uk#adana tak aby jej cze%& boczna otacza#a lu+no powrózek nasienny. 

Mo$na to osi!gn!& uk#adaj!c t" warstw" podwójnie lub rozcinaj!c j! z jed-
nego boku.

W przypadku przepukliny prostej zawarto%& przepukliny w pe#ni odprowa-
dzamy do jamy brzusznej a powsta#y ubytek (pier%cie' wewn"trzny) zamyka
si" #at! rozk#adaj!c j! odpowiednio na %cianie tylnej kana#u. Do ustabilizowa-
nia wierzchniej warstwy szwów lub klipsów.

JA!OWO#%
System PROLENE™ jest sterylizowany tlenkiem etylenu. Nie nale$y go po-
wtórnie sterylizowa&. 

Nie nale$y u$ywa& je$eli opakowanie zosta#o uszkodzone lub otwarte. Cz"-
%ciowo zu$yte lub otwarte nale$y usuwa&.

PRZECHOWYWANIE
Zaleca si" przechowywanie w temperaturze poni$ej 25°C, w miejscu suchym
z dala od +róde# ciep#a. 

Nie nale$y u$ywa& po up#yni"ciu przydatno%ci do u$ycia.

OPAKOWANIE
Ja#owy niebarwiony System do przepuklin PROLENE™ jest dost"pny w wielu
ró$nych rozmiarach.

T!UMACZENIE SYMBOLI :
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PROLENE ™ SIATKA CHIRURGICZNA
Polipropylenowa siatka chirugiczna
Niewch#anialna syntetyczna siatka chirurgiczna

OPIS
Polipropylenowa SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ (PROLENE™ 3D Patch)
jest produktem ja#owym, posiadaj!cym struktur" przestrzenn! siatki. Wytwa-
rzana jest z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ PROLENE™ (PROLENE™ Polypropy-
lene Mesh). Produkt sk#ada si" z p#askiej #aty wierzchniej przymocowanej do
uformowanej, rozpr"$ane #aty z#o$onej w kszta#cie wrzeciona, o strukturze
siatki. Rozpr"$ana siatka ma kszta#t wrzeciona i jest rozk#adana przy u$yciu
przymocowanego do niej, zawi!zanego, niewch#anialnego szwu.

ZASTOSOWANIE
SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ jest niewch#anialn! siatk! stosowan!
do naprawy lub uzupe#nienia ubytków przepuklinowych 

w pow#okach jamy brzusznej poprzez zapewnienie zwi"kszonego wsparcia w
trakcie oraz po zagojeniu rany. W badaniach na zwierz"tach wykazano, $e
wszczepienie SIATKI CHIRURGICZNEJ PROLENE™ wywo#uje w %ladowym
b!d+ niewielkim stopniu odczyn zapalny o charakterze przej%ciowym. Na-
st"pnie dochodzi do odk#adania cienkiej warstwy tkanki w#óknistej, która prze-
rastaj!c przez pory siatki powoduje wbudowywanie #aty w obr"b
otaczaj!cych tkanek. Siatka pozostaje mi"kka i gi"tka, st!d te$ proces goje-
nia rany nie ulega w widoczny sposób upo%ledzeniu. Materia# nie ulega wch#a-
nianiu ani rozk#adowi lub os#abieniu przez enzymy tkankowe.

WSKAZANIA
Produkt przeznaczony jest do naprawy przepukliny pachwinowej (prostej i
sko%nej) oraz przepuklin %ciany jamy brzusznej.

OSTRZE"ENIE
SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ dostarczana jest przez firm" ETHICON,
INC. w postaci ja#owej. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego u$ytku.
Nie nale$y go resterylizowa&. Zawarto%& otwartego opakowania lub niewy-
korzystan! #at" nale$y wyrzuci&. W przypadku u$ycia produktu u niemowl!t
lub dzieci nale$y uwzgl"dni& fakt, $e #ata nie ulega rozci!ganiu wraz ze wzro-
stem pacjenta.

W razie zastosowania #aty w ranach zanieczyszczonych nale$y wzi!& pod uwag",
$e wyst!pienie zaka$enia mo$e spowodowa& konieczno%& usuni"cia #aty.

UWAGA
W razie stosowania staplera z klipsami lub szwów nale$y umie%ci& je tak , by
zachowa& 6,5 mm zapasu siatki poza lini! szycia.

DZIA!ANIA NIEPO"$DANE
Potencjalne dzia#ania niepo$!dane obejmuj! typowe zagro$enia zwi!zane z
wykorzystaniem wszczepianych materia#ów chirurgicznych, takie jak: zwi"k-
szone ryzyko zaka$enia, proces zapalny, wytworzenie zrostów lub przetoki
oraz wypchni"cie materia#u.

INSTRUKCJA U"YTKOWANIA
1. Wypreparowa& worek przepuklinowy oraz zag#obi& go.
2. Wprowadzi& #at" w obszar wrót przepukliny.
3. Przytrzymuj!c #at" jedn! r"k!, drug! z#apa& wolny koniec szwu.
4. Zaci!gn!& szew przytrzymuj!c w"ze# przy #acie kciukiem i palcem wska-

zuj!cym.
5. Po zaci%ni"ciu szwu odci!& cz"%& pozosta#! nad w"z#em.
6. Sprawdzi&, czy rozpr"$ana cz"%& #aty uleg#a równemu roz#o$eniu 
w obr"bie wrót przepukliny i jest stabilnie po#o$ona pod zdrow! powi"zi!.

Przepuklina pachwinowa sko'na
W celu naprawy przepukliny pachwinowej sko%nej post"powanie z workiem
przepuklinowym nie odbiega od standardowej techniki chirurgicznej. Rozpr"-
$an! cz"%& #aty PROLENE™ uk#ada si" w obr"bie pier%cienia przepuklinowego.
(at" przytrzymuje si" oraz poci!ga za wolny koniec zawi!zanego szwu w celu
roz#o$enia materia#u. Zaci!gni"cie szwu powoduje roz#o$enie siatki i wype#-
nienie ubytku oraz cz"%ciowe sp#aszczenie jej pod warstw! powi"zi. W celu
umocowania #aty w obr"bie ubytku mo$na zastosowa& szwy. (at" wierzch-
ni!, przeznaczon! do pokrycia %ciany tylnej kana#u pachwinowego, kszta#tuje
si" nast"pnie tak, by pomie%ci& struktury powrózka nasiennego. W celu sta-
bilizacji #aty wierzchniej mo$na zastosowa& szwy lub stapler z klipsami. Na-
le$y upewni& si", czy rozpr"$ana cz"%& #aty po roz#o$eniu znajduje si" pod
powi"zi! poprzeczn!.

Przepuklina pachwinowa prosta
W przypadku przepukliny pachwinowej prostej obszar wrót ogranicza si" u
podstawy, za% zawarto%& worka przepuklinowego ulega opró$nieniu. W obszar
ubytku wprowadza si" rozpr"$an! cz"%& #aty. Po u#o$eniu #at" przytrzymuje
si" i zaci!ga wolny koniec zawi!zanego szwu w celu roz#o$enia materia#u. Za-
ci!gni"cie szwu powoduje roz#o$enie siatki i wype#nienie ubytku oraz cz"-
%ciowe sp#aszczenie siatki pod warstw! powi"zi. W celu umocowania #aty
w obr"bie ubytku mo$na zastosowa& szwy. (at" wierzchni!, przeznaczon! do
pokrycia %ciany tylnej kana#u pachwinowego, kszta#tuje si" nast"pnie tak, by
pomie%ci& struktury powrózka nasiennego. W celu stabilizacji #aty wierzchniej
mo$na zastosowa& szwy lub stapler z klipsami. Nale$y upewni& si", czy roz-
pr"$ana cz"%& #aty po roz#o$eniu znajduje si" pod powi"zi! poprzeczn!.

Przepuklina brzuszna/ w bli(nie/ p&pkowa
W celu naprawy przepukliny brzusznej, przepukliny w bli+nie lub p"pkowej,
worek przepuklinowy preparuje si" a$ do poziomu powi"zi brzusznej. Po opró$-
nieniu zawarto%ci worka przepuklinowego w obszar wrót wprowadza si" roz-
pr"$on! cz"%& #aty. Po u#o$eniu #at" przytrzymuje si" i zaci!ga wolny koniec
zawi!zanego szwu w celu roz#o$enia materia#u. Zaci!gni"cie szwu powoduje
roz#o$enie siatki i wype#nienie ubytku oraz cz"%ciowe sp#aszczenie jej pod
warstw! powi"zi. Nale$y upewni& si" , czy #ata w wystarczaj!cym stopniu za-
chodzi na zdrow! powi"+. Nast"pnie z przodu mi"%nia prostego brzucha oraz
do ty#u od pochewki mi"%nia prostego uk#ada si" #at" wierzchni!. W celu sta-
bilizacji #aty wierzchniej i/lub siatki mo$na zastosowa& szwy lub stapler z klip-
sami. Nast"pnie zszywa si" pochewk" mi"%nia prostego brzucha nad #at!
wierzchnia.

STERYLIZACJA
SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ jest sterylizowana przy u$yciu tlenku ety-
lenu. Produkt nie powinien by& resterylizowany. W razie otwarcia lub uszko-
dzenia opakowania produktu nie nale$y stosowa&. Po otwarciu
niewykorzystany materia# nale$y wyrzuci&.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywa& w temperaturze poni$ej 25°C, w suchym miejscu, z dala od
bezpo%redniego +ród#a ciep#a. Nie stosowa& po przekroczeniu daty wa$no%ci.

SPOSÓB DOSTARCZANIA
SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ jest dost"pna w postaci ja#owej,  w kilku
rozmiarach.

T!UMACZENIE SYMBOLI :

Wytwórca: 
ETHICON, INC., 
Somerville, New Jersey, USA

Dystrybutor:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.



PROLENE ™ SIATKA CHIRURGICZNA
Polipropylenowa siatka chirugiczna
Niewch#anialna syntetyczna siatka chirurgiczna

OPIS
Polipropylenowa SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ (PROLENE™ 3D Patch)
jest produktem ja#owym, posiadaj!cym struktur" przestrzenn! siatki. Wytwa-
rzana jest z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ PROLENE™ (PROLENE™ Polypropy-
lene Mesh). Produkt sk#ada si" z p#askiej #aty wierzchniej przymocowanej do
uformowanej, rozpr"$ane #aty z#o$onej w kszta#cie wrzeciona, o strukturze
siatki. Rozpr"$ana siatka ma kszta#t wrzeciona i jest rozk#adana przy u$yciu
przymocowanego do niej, zawi!zanego, niewch#anialnego szwu.

ZASTOSOWANIE
SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ jest niewch#anialn! siatk! stosowan!
do naprawy lub uzupe#nienia ubytków przepuklinowych 

w pow#okach jamy brzusznej poprzez zapewnienie zwi"kszonego wsparcia w
trakcie oraz po zagojeniu rany. W badaniach na zwierz"tach wykazano, $e
wszczepienie SIATKI CHIRURGICZNEJ PROLENE™ wywo#uje w %ladowym
b!d+ niewielkim stopniu odczyn zapalny o charakterze przej%ciowym. Na-
st"pnie dochodzi do odk#adania cienkiej warstwy tkanki w#óknistej, która prze-
rastaj!c przez pory siatki powoduje wbudowywanie #aty w obr"b
otaczaj!cych tkanek. Siatka pozostaje mi"kka i gi"tka, st!d te$ proces goje-
nia rany nie ulega w widoczny sposób upo%ledzeniu. Materia# nie ulega wch#a-
nianiu ani rozk#adowi lub os#abieniu przez enzymy tkankowe.

WSKAZANIA
Produkt przeznaczony jest do naprawy przepukliny pachwinowej (prostej i
sko%nej) oraz przepuklin %ciany jamy brzusznej.

OSTRZE"ENIE
SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ dostarczana jest przez firm" ETHICON,
INC. w postaci ja#owej. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego u$ytku.
Nie nale$y go resterylizowa&. Zawarto%& otwartego opakowania lub niewy-
korzystan! #at" nale$y wyrzuci&. W przypadku u$ycia produktu u niemowl!t
lub dzieci nale$y uwzgl"dni& fakt, $e #ata nie ulega rozci!ganiu wraz ze wzro-
stem pacjenta.

W razie zastosowania #aty w ranach zanieczyszczonych nale$y wzi!& pod uwag",
$e wyst!pienie zaka$enia mo$e spowodowa& konieczno%& usuni"cia #aty.

UWAGA
W razie stosowania staplera z klipsami lub szwów nale$y umie%ci& je tak , by
zachowa& 6,5 mm zapasu siatki poza lini! szycia.

DZIA!ANIA NIEPO"$DANE
Potencjalne dzia#ania niepo$!dane obejmuj! typowe zagro$enia zwi!zane z
wykorzystaniem wszczepianych materia#ów chirurgicznych, takie jak: zwi"k-
szone ryzyko zaka$enia, proces zapalny, wytworzenie zrostów lub przetoki
oraz wypchni"cie materia#u.

INSTRUKCJA U"YTKOWANIA
1. Wypreparowa& worek przepuklinowy oraz zag#obi& go.
2. Wprowadzi& #at" w obszar wrót przepukliny.
3. Przytrzymuj!c #at" jedn! r"k!, drug! z#apa& wolny koniec szwu.
4. Zaci!gn!& szew przytrzymuj!c w"ze# przy #acie kciukiem i palcem wska-

zuj!cym.
5. Po zaci%ni"ciu szwu odci!& cz"%& pozosta#! nad w"z#em.
6. Sprawdzi&, czy rozpr"$ana cz"%& #aty uleg#a równemu roz#o$eniu 
w obr"bie wrót przepukliny i jest stabilnie po#o$ona pod zdrow! powi"zi!.

Przepuklina pachwinowa sko'na
W celu naprawy przepukliny pachwinowej sko%nej post"powanie z workiem
przepuklinowym nie odbiega od standardowej techniki chirurgicznej. Rozpr"-
$an! cz"%& #aty PROLENE™ uk#ada si" w obr"bie pier%cienia przepuklinowego.
(at" przytrzymuje si" oraz poci!ga za wolny koniec zawi!zanego szwu w celu
roz#o$enia materia#u. Zaci!gni"cie szwu powoduje roz#o$enie siatki i wype#-
nienie ubytku oraz cz"%ciowe sp#aszczenie jej pod warstw! powi"zi. W celu
umocowania #aty w obr"bie ubytku mo$na zastosowa& szwy. (at" wierzch-
ni!, przeznaczon! do pokrycia %ciany tylnej kana#u pachwinowego, kszta#tuje
si" nast"pnie tak, by pomie%ci& struktury powrózka nasiennego. W celu sta-
bilizacji #aty wierzchniej mo$na zastosowa& szwy lub stapler z klipsami. Na-
le$y upewni& si", czy rozpr"$ana cz"%& #aty po roz#o$eniu znajduje si" pod
powi"zi! poprzeczn!.

Przepuklina pachwinowa prosta
W przypadku przepukliny pachwinowej prostej obszar wrót ogranicza si" u
podstawy, za% zawarto%& worka przepuklinowego ulega opró$nieniu. W obszar
ubytku wprowadza si" rozpr"$an! cz"%& #aty. Po u#o$eniu #at" przytrzymuje
si" i zaci!ga wolny koniec zawi!zanego szwu w celu roz#o$enia materia#u. Za-
ci!gni"cie szwu powoduje roz#o$enie siatki i wype#nienie ubytku oraz cz"-
%ciowe sp#aszczenie siatki pod warstw! powi"zi. W celu umocowania #aty
w obr"bie ubytku mo$na zastosowa& szwy. (at" wierzchni!, przeznaczon! do
pokrycia %ciany tylnej kana#u pachwinowego, kszta#tuje si" nast"pnie tak, by
pomie%ci& struktury powrózka nasiennego. W celu stabilizacji #aty wierzchniej
mo$na zastosowa& szwy lub stapler z klipsami. Nale$y upewni& si", czy roz-
pr"$ana cz"%& #aty po roz#o$eniu znajduje si" pod powi"zi! poprzeczn!.

Przepuklina brzuszna/ w bli(nie/ p&pkowa
W celu naprawy przepukliny brzusznej, przepukliny w bli+nie lub p"pkowej,
worek przepuklinowy preparuje si" a$ do poziomu powi"zi brzusznej. Po opró$-
nieniu zawarto%ci worka przepuklinowego w obszar wrót wprowadza si" roz-
pr"$on! cz"%& #aty. Po u#o$eniu #at" przytrzymuje si" i zaci!ga wolny koniec
zawi!zanego szwu w celu roz#o$enia materia#u. Zaci!gni"cie szwu powoduje
roz#o$enie siatki i wype#nienie ubytku oraz cz"%ciowe sp#aszczenie jej pod
warstw! powi"zi. Nale$y upewni& si" , czy #ata w wystarczaj!cym stopniu za-
chodzi na zdrow! powi"+. Nast"pnie z przodu mi"%nia prostego brzucha oraz
do ty#u od pochewki mi"%nia prostego uk#ada si" #at" wierzchni!. W celu sta-
bilizacji #aty wierzchniej i/lub siatki mo$na zastosowa& szwy lub stapler z klip-
sami. Nast"pnie zszywa si" pochewk" mi"%nia prostego brzucha nad #at!
wierzchnia.

STERYLIZACJA
SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ jest sterylizowana przy u$yciu tlenku ety-
lenu. Produkt nie powinien by& resterylizowany. W razie otwarcia lub uszko-
dzenia opakowania produktu nie nale$y stosowa&. Po otwarciu
niewykorzystany materia# nale$y wyrzuci&.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywa& w temperaturze poni$ej 25°C, w suchym miejscu, z dala od
bezpo%redniego +ród#a ciep#a. Nie stosowa& po przekroczeniu daty wa$no%ci.

SPOSÓB DOSTARCZANIA
SIATKA CHIRURGICZNA PROLENE™ jest dost"pna w postaci ja#owej,  w kilku
rozmiarach.

T!UMACZENIE SYMBOLI :

Wytwórca: 
ETHICON, INC., 
Somerville, New Jersey, USA

Dystrybutor:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
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SIATKA VICRYL™
- JA(OWA -

OPIS
Siatka VICRYL™ wykonana jest z poliglaktyny 910, syntetycznego i wch#a-
nialnego kopolimeru sk#adaj!cego si" w 90 % z glikolidu i w 10 % z L-laktydu.
Wzór empiryczny wygl!da nast"puj!co: (C2H202)m(C3H402)n. Siatka jest dziana
z niepowlekanego, niebarwionego w#ókna o sk#adzie identycznym z wykorzy-
stywanym do produkcji nici chirurgicznych VICRYL™. Materia# ten jest che-
micznie oboj"tny, nieantygenowy, niepirogenny i wywo#uje jedynie minimaln!
reakcj" tkankow! podczas procesu absorpcji.

Siatka VICRYL™ dost"pna jest w ró$nych kszta#tach i rozmiarach. Kompletne
dane na ten temat zosta#y zawarte w katalogu. 

WSKAZANIA
Siatk" VICRYL™ zaleca si" wsz"dzie tam, gdzie niezb"dne jest tymczasowe
wsparcie tkanki lub narz!du, zw#aszcza gdy po$!dane staje si" uzyskanie pod-
parcia elastycznego i dobrze dopasowanego do tkanek. Siatka sprawdzi#a si"
jako materia# do zamykania ubytków %ciany klatki piersiowej i brzusznej. Bez-
piecze'stwo oraz skuteczno%& zastosowania siatki VICRYL™ do zaopatrywania
tkanki nerwowej oraz sercowo- naczyniowej nie zosta#o dotychczas ustalone.

SPOSÓB U"YCIA
Nale$y dobra& jedn! lub wi"cej siatek VICRYL™ we w#a%ciwym rozmiarze,
zgodnie ze wskazaniami oraz stosowan! technik! chirurgiczn!. Siatk" VI-
CRYL™ mo$na tak$e przycina& do kszta#tów i rozmiarów odpowiadaj!cych
konkretnemu zastosowaniu.

Zaleca si" mocowanie siatki VICRYL™ wch#anialnymi ni&mi chirurgicznymi.
Szwy nale$y rozmie%ci& w odst"pach brzegu siatki.

CHARAKTERYSTYKA MATERIA!U
Dzi"ki swojej budowie siatka VICRYL™ zapewnia tymczasowe wsparcie nowo
powstaj!cej tkanki, zmniejszaj!c napr"$enie, jakiemu podlega rana podczas
procesu gojenia. Struktura siatki jest przepuszczalna dla p#ynów i umo$liwia
przerost tkank!.

Si#" powoduj!c! rozej%cie goj!cych si" ran brzusznych u szczurów, które za-
mkni"to szwami wch#anialnymi grubo%ci 4-0 porównano z odpowiadaj!cymi
im ranami zaopatrzonymi szwami wch#anialnymi i wzmocnionymi siatk! VI-
CRYL™. W modelu zwierz"cym wytrzyma#o%& linii ci"cia wzmocnionej siatk!
by#a znacznie wi"ksza, ni$ w przypadku ci"cia zamkni"tego samymi szwami.
Po eksplantowaniu siatki VICRYL™ stwierdzono zachowanie przez ni! 80 %
pocz!tkowej wytrzyma#o%ci na rozerwanie po 14 dniach pozostawania in vivo.

Badania przeprowadzone po wszczepieniu siatki w tkance podskórnej szczu-
rów wykaza#y, $e wch#anianie siatki VICRYL™ jest minimalne do 6 tygodni po
implantacji i zostaje zako'czone pomi"dzy 60 a 90 dniem.

PRZECIWWSKAZANIA
Siatka VICRYL™ nie powinna by& stosowana w przypadkach, gdy zalecane
jest d#ugotrwale wsparcie rany lub narz!du.

OSTRZE"ENIA / #RODKI OSTRO"NO#CI / INTERAKCJE
Zastosowanie siatki mo$e by& niew#a%ciwym rozwi!zaniem w przypadku cho-
rych w podesz#ym wieku, niedo$ywionych, os#abionych lub cierpi!cych na
schorzenia, które mog! opó+ni& gojenie ran.

W przypadku ran zaka$onych lub brudnych nale$y stosowa& si" do przyj"tego
trybu post"powania chirurgicznego. B"d!c materia#em wch#anialnym, VI-
CRYL™ mo$e przej%ciowo oddzia#ywa& jak cia#o obce.

DZIA!ANIA NIEPO"$DANE
Dzia#ania niepo$!dane zwi!zane z u$yciem niniejszego materia#u obejmuj!
przej%ciowe miejscowe podra$nienie w miejscu implantacji oraz przej%ciow!
reakcj" na cia#o obce.

INTERAKCJE
Brak.

Siatka VICRYL™ jest wyja#awiana gazowym tlenkiem etylenu.

Nie resterylizowa&! Nie u$ywa& je%li opakowanie zosta#o otwarte lub uszko-
dzone!

Siatka w otwartych opakowaniach nie nadaje si" do u$ytku!

PRZECHOWYWANIE
Zalecane warunki przechowywania: poni$ej 25°C z dala od wilgoci i +ród#a
ciep#a.

Nie u$ywa& po up#ywie daty wa$no%ci!

SYMBOLE U"YTE NA ETYKIETACH

STATUS 4/08 RMC 8552345
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WOREK SIATKOWY VICRYL™
MESH BAG
- JA(OWY - 

OPIS
Worek siatkowy VICRYL™ Mesh Bag wykonany iest z siatki VICRYL™'owej,
dostosowanej do kszta#tu i wielko%ci nerki, %ledziony lub w!troby, zadzierz-
gany za pomoc! szwów VICRYL™, barwionych i niebarwionych. Worek siat-
kowy VICRYL™ Mesh Bag jest wykonany z syntetycznego wch#anialnego
kopolimeru, sk#adaj!cego si" z 90% glikolidu i 10% L. Laktydu. Wzór empi-
ryczny kopolimeru to (C2H2O2)m(C2H1O2)n.

Szwy pokryte s! kopolimerem laktydu i glikolidu w stosunku 65/35 i tak!
sam! ilo%ci! stearynianu wapnia. Siatka VICRYL™’owa sk#ada si" z niebar-
wionych w#ókien z poliglaktyny 910, o identycznym sk#adzie z w#óknami sto-
sowanymi w szwach VICRYL™. Stwierdzono, $e VICRYL™ jest materia#em
oboj"tnym, newywo#uj!cym reakcji antygenowej i niegor!czkotwórczym;
podczas wch#aniania wywo#uje on jedynie s#ab! reakcj" tkankow!. F i o l e -
towe szwy s! barwione podczas polimeryzacji za pomoc! barwnika D & C
fiolet # 2 (Indeks Barw 60725). Szwy VICRYL™ spe#niaj! wymagania Far-
makopei USA (United States Pharmacopoeia) odno%nie "Wch#anialnych
szwów chirurgicznych" oraz Farmakopei Europejskiej (European Pharmaco-
poeia) w stosunku do "Sterylnych syntetycznych wch#anialnych szwów ple-
cionych" (z wyj!tkiem sporadycznych nieznacznych przekrocze' grubo%ci w
niektórych pomiarach). Worki siatkowe VICRYL™ s! dost"pne w ró$nych
wielko%ciach jako protezy oko#onerkowe, oko#o%ledzionowe i oko#ow!tro-
bowe. Pe#ne dane zawarte s! w katalogu.

WSKAZANIA
Worki siatkowe VICRYL™ Mesh Bag s! stosowane do osi!gni"cia hemostazy
w urazowych obra$eniach nerek, %ledziony lub w!troby i w planowych ope-
racjach tych$e organów.

STOSOWANIE
Proteza oko#onerkowa: Nale$y starannie dobiera& wielko%& protezy. Zalecane
jest u$ycie odpowiedni du$ego modelu, który umo$liwia#by #atwe dostoso-
wanie podczas zabiegu chirurgicznego. Nici VICRYL™ u#atwiaj! ulokowanie
worka i jego wst"pne dopasowanie. Siatka powinna ca#kowicie pokrywa&
powierzchni" nerki za wyj!tkiem szypu# naczyniowej i moczowodu. W na-
st"pnym etapie stopie' zaci!gni"cia protezy jest regulowany za pomoc! kle-
mów na obu biegunach, które nast"pnie zast"puje si" szwem VICRYL™,
przechodz!cym tylko przez siatk", a nie przez torebk" b!d+ mi!$sz narz!du i de-
terminuje ostateczny stopie' zaci%ni"cia siatki wokó# szypu#y naczyniowej.
Mo$na zak#ada& dodatkowe szwy VICRYL™'owe, aby unikn!& mo$liwego zsu-
ni"cia si" siatki z nici na jej dwóch biegunach. Po zako'czeniu mocowana
siatki, nale$y odci!& zb"dny materia#.

Proteza oko#o%ledzionowa: Proteza oko#o%#edzionowa jest przeznaczona do
mocowania wokó# szypu#y narz!du. Strona $o#!dkowa %ledziony powinna zo-
sta& uruchomiona. Skrajnie zlokalizowana ni& VICRYL™'owa zostaje owini"ta
wokó# szypu#y i zaci!gni"ta bez %ciskania $y# le$!cych we wn"ce. Wtedy
mo$na doci!gn!& odpowiednio drug! ni&. W przypadku powa$nego uszko-

dzenia i je%li wymagane jest pe#niejsze dopasowanie brzegów rany, mo$na
zacisn!& trzeci! nitk" na przeponowym biegunie %ledziony. Po zako'czeniu
mocowania siatki nale$y odci!& zb"dny materia#.

Proteza oko#ow!trobowa: Uszkodzony p#at w!troby nale$y odpreparowa&
od jego przyczepu otrzewnowego, #!cznie z wi"zad#em wie'cowym, wi"-
zad#em trójk!tnym i wi"zad#em sierpowatym. Proteza oko#ow!trobowa jest
nast"pnie rozmieszczana wokó# uszkodzonego p#ata i owijana wokó# niego.
Najpierw jest ona mocowana do pozosta#o%ci po wi"zadle sierpowatym za
pomoc! ci!g#ego szwu, który jest rozpoczynany od tylnego biegun!. W na-
st"pnym etapie nale$y zacisn!& wch#anialne szwy %ci!gaj!ce w sposób,
który zapewni hemostaz" i bilistaz". Zalecane jest rozpocz"cie zaci!gania
ko'cówek nici od wi"zad#a sierpowatego i przesuwanie si" w kierunku
bocznej cz"%ci p#ata. Je%li hemostaza jest nedostateczna, mo$na przepro-
wadzi& dodatkowe szwy f(ci!g#e lub pojedyncze) przez protez", ale nie przez
torebk" lub mi!$sz narz!du. Nale$y zastosowa& oddzielne worki dla pra-
wego i lewego p#ata w!troby. (agodny ucisk w celu osi!gni"cia hemostazy
jest tolerowany przez mi!$sz w!troby. Przez pewien czas po zabiegu na-
le$y odnotowywa& ewentualne oznaki cholestazy, cytolizy i zaburzonego
kr!$enia krwi, jak równie$ obserwowa& odpowiednie parametry funkcji w!-
troby.

DZIA!ANIE
VICRYL™: Absorpcja VICRYL™-u zachodzi zgodnie z mechanizmem hydrolizy,
gdzie kopolimer ulega degradaccji do kwasu glikolowego i mlekowego, które
s! nast"pnie matabolizowane i wch#aniane przez organizm. Wch#anianie roz-
poczyna si" jako spadek wytrzyma#o%& na rozci!ganie (zdolno%& podtrzymy-
wania), po którym nast"puje zmniejszenie masy.

Szew z VICRYL™-u: Ca#a pocz!tkowa wytrzyma#o%& na rozci!ganie zanika
mi"dzy czwartym a pi!tym tygodniem po implantacji. Wch#anianie szwu z VI-
CRYL™-u jest zasadniczo zako'czone pomi"dzy 56 a 70 dniem

Worek siatkowy VICRYL™ Mesh Bag: Worek z siatki wykonanej z VICRYL™-
u zapewnia hemostaz" pierwotn! organu, a nast"pnie przej%ciowo wspiera
nowoutworzon! tkank" w procesie gojenia, bez upo%ledzenia kr!$enia krwi
Najlepszy efekt osi!ga si" poprzez ca#kowite pokrycie siatk! nerki, %ledziony
lub w!troby.

Worek siatkowy VICRYL™ Mesh Bag mo$e tak$e s#u$y& jako wsparcie szwu,
gdy zak#adane s! dodatkowe szwy na mi!$sz organów, chroni!c tkank" przed
wyci"ciem lub wydarciem szwu. Struktura siatki zapewnia swobodny prze-
p#yw p#ynów i przerost tkanki.

PRZECIWWSKAZANIA
Nieznane.

OSTRZE"ENIA / #RODKI OSTRO"NO#CI / INTERAKCJE
Nale$y do#o$y& stara', aby unikn!& zaci%ni"cia naczy' krwiono%nych organu,
szczególnie w okolicy wn"kowej.

REAKCJE NIEPO"$DANE
Reakcje niepo$!dane zwi!zane z u$yciem tego produktu obejmuj! przej%ciowe
podra$nienia w okolicy rany i przej%ciowe stany zapalne w reakcji na obec-
no%& cia#a obcego.

STERYLNO#%
Worek siatkowy VICRYL™ MeshBag jest sterylizowany za pomoc! tlenku ety-
lenu. Nie nale$y poddawa& go ponownej sterylizacji! Nie stosowa&, je%li opa-
kowanie jest otwarte lub uszkodzone! Otwarte opakowania zawieraj!ce
niewykorzystany produkt nale$y wyrzuca&!

PRZECHOWYWANIE
Zalecane warunki przechowywania: poni$ej 25°C, z dala od wilgoci i +róde#
ciep#a.

Nie stosowa& po up#ywie terminu wa$no%ci.

T!UMACZENIE SYMBOLI :

STATUS 1206 RMC 8552225
PL
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