
swoją ręką
Zwiększ     kontrolę nad

Ergonomia, która zwiększa kontrolę 
nad najbardziej precyzyjnym  
narzędziem chirurga: 
własną ręką.1

GYNECARE TVT EXACT™ oferuje 
kontrolę i wygodę w rękach 
chirurga3

Dostępny w postaci gotowego do użycia sterylnego zestawu 
przeznaczonego dla jednej pacjentki

Eliminuje dodatkowe manipulacje w sali operacyjnej

Umożliwia wykonanie jednej cystoskopii

Kod produktu do zamawiania GYNECARE TVT EXACT™: TVTRL

Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem (22) 237 83 05. Aby uzyskać więcej 
informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

WSKAZANIA: System  GYNECARE TVT EXACT™ jest przeznaczony do użycia jako podwieszenie łonowe dla cewki moczowej w leczeniu wysiłkowego nietrzymania 
moczu u kobiet, wynikającego z nadmiernej ruchomości cewki moczowej i/lub niewydolności zwieracza wewnętrznego.

PRZECIWWSKAZANIA: Tak jak w przypadku każdej operacji wszczepienia podwieszenia, zabiegu tego nie należy wykonywać u pacjentek w ciąży. Ponadto, ponieważ siatka 
PROLENE nie rozciąga się w istotnym stopniu, zabiegu nie należy wykonywać również u kobiet, u których struktury anatomiczne mogą w przyszłości powiększać się, w tym także 
u kobiet planujących kolejne ciąże.

PIŚMIENNICTWO: 1. Dane z badań własnych, Ethicon, Inc. 2. Nilsson CG, Palva K, Rezapour M, Falconer C. Eleven years prospective follow-up of the tension-free vaginal tape 
procedure for treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J.2008;19(8):1043-1047. 3. Instrukcja użycia system kontynencji GYNECARE TVT EXACT™. Somerville, NJ: 
Ethicon, Inc; 2009. 4. Ogah J, Cody JD, Rogerson L. Minimally invasive synthetic suburethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006375. DOI: 10.1002/14651858.CD006375.pub2.

Szczegółowy opis produktu znajduje się w instrukcji użycia.
Wykorzystane w niniejszym dokumencie znaki handlowe osób trzecich stanowią własność odpowiednich podmiotów.
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Zaprojektowany z myślą o usprawnieniu procedur  
zarówno dla chirurga, jak i dla szpitala
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GYNECARE TVT EXACT™ oferuje chirurgowi doskonałą kontrolę 
dzięki zintegrowanemu systemowi wprowadzania1

GYNECARE TVT EXACT™, zaprojektowany do zabiegów załonowych, zwiększa kontrolę 
dzięki zwrotnemu przenoszeniu bodźców dotykowych

Sztywny trokar
Sztywny trokar o średnicy 3,0 mm pozwala 
utrzymać kontrolę podczas przechodzenia przed 
tkanki, przy jednoczesnym zredukowaniu siły 
penetracji.

Gładka, zamknięta końcówka trokara
Trokar posiada gładką powierzchnię od uchwytu 
po zamkniętą końcówkę w celu zredukowania 
pociągania tkanek podczas wprowadzania igły

Ulepszona ergonomiczna rękojeść
Rękojeść zapewnia zwrotne przenoszenie bodźców 
dotykowych podczas przechodzenia przez tkanki

GYNECARE TVT EXACT™ opiera się na 12 latach udanych 
zabiegów załonowych2

Taka sama niezawodna konstrukcja1

GYNECARE TVT™ i GYNECARE TVT 
EXACT™ mają identyczną krzywiznę 
trokara i promień końcówki1

Krzywizna trokara i promień 
końcówki są zaprojektowane w 
sposób zapewniający utrzymanie 
kontaktu trokara z tylną powierzchnią 
kości łonowej3

Narzędzia GYNECARE TVT™ użyto 
podczas ponad miliona zabiegów na 
całym świecie1

Wykazano, że używanie GYNECARE 
TVT™ jest związane z istotnie 
mniejszym ryzykiem perforacji  
i zaburzeń mikcji4

PERFORACJE 
PĘCHERZA 

MOCZOWEGO*
PERFORACJE 

POCHWY* ZABURZENIA MIKCJI*

GYNECARE TVT™ RETROPUBIC4 4,7% 0,7% 2,0%

SPARC™ 8,5% 3,5% 6,0%

ADVANTAGE®
BRAK RANDOMIZOWANYCH,  
KONTROLOWANYCH BADAŃ

ADVANTAGE FIT™

ALIGN™

Przegląd Cochrane 2009

GYNECARE TVT EXACT™
1

GYNECARE TVT™
1

PROMIEŃ = 
106,5 MM

PROMIEŃ = 
0,45 MM

PROMIEŃ = 
106,5 MM

PROMIEŃ =
0,45 MM

Laserowo wycięta taśma w produktach 
GYNECARE TVT™ i GYNECARE TVT EXACT™ 
wykazuje podobne właściwości rozciągania 
jak mechanicznie wycięta taśma TVT

Laserowo wycięta taśma jest najczęściej 
używanym implantem przez chirurgów 
wykonujących zabiegi załonowe na świecie*

*istotne statystycznie

Taka sama, sprawdzona, laserowo wycięta taśma 1

Taka sama gładka koszulka implantu1

Pozbawiona krawędzi plastikowa koszulka implantu jest łatwa do usunięcia w celu zminimalizowania wstępnego 
napięcia i odkształcenia taśmy.

*Laserowo wycięte taśmy są w użyciu od 2005 r.

Laserowo wycięta taśma GYNECARE TVT™

Mechanicznie wycięta taśma GYNECARE TVT™ Maksymalne ciśnienie w cewce moczowej in vivo
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Zakres �zjologiczny taśmy przed odkształceniem
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