INCONTINENȚA URINARĂ
LA FEMEI
- Benzi transvaginale
Cea mai avansată metodă de tratare

Producatori: THT Bio-Science, Franța

De ce Medical Express?
Toate produsele se pot achiziționa online pe www.medicalexpress.ro
Suntem unici importatori în România ai celor mai mari producători internaționali
Suntem prezenți în fiecare județ din țară!
Oferim consiliere gratuită printr-o echipă de specialiști
Venim continuu mai aproape de dumneavoastră, prin deschidere de sedii noi.

GAME DE PRODUSE MEDICAL EXPRESS:

Protezare stomii

Retenție urinară

Incontinență urinară

Plase chirurgicale

Staplere

Dispozitive de îngrijire
la domiciliu

Proteze externe
de sân

Orteze

Fotolii rulante
și dispozitive de mers

Bandă transvaginală Secured Vaginal Sling
Cod

SVSe 01030 IO

Descriere

Instrument

dispozitiv pentru fixare
la nivelul membranei obturatorii

Caracteristici

- monofilamente de polipropilenă
- prevăzută cu agrafe de titan pentru fixare
- sistem inovativ
- greutate: 45g/m2
- grosime: 0.4 mm
- rezistenţă la rupere: 24 daN
- elongaţie la rupere: 51%
- de unică utilizare

Avantaje şi beneficii

- Elasticitate stabilă şi controlată
- Abordare minim invazivă
- Adecvată oricărui tip de morfologie
- Ajustare uşoară şi sigură a dispozitivului
- Fixare imediată la nivelul membranei obturatorii, eliminând nevoia unei incizii externe
- Risc redus de infecţii postoperator
- Eficienţă pe termen lung
- Inserţie rapidă şi sigură

Indicații

- tratamentul incontinenţei urinare de efort
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Bandă transvaginală Swing “No Touch”
Cod

Descriere

Dispozitiv de inserţie

SB4 10400 E

fără dispozitiv de inserţie

SB4 + 10400 TOE

tuneler unic pentru fixare transobturatorie

SB4 + 10400 DGE

2 tunelere pentru fixare transobturatorie stânga şi dreapta

SB4 + 10400 SP

tuneler unic pentru fixare suprapubiană

Caracteristici

- monofilamente de polipropilenă
- greutate: 45g/m2
- grosime: 0.4 mm
- rezistenţă la rupere: 24 daN
- elongaţie la rupere: 51%
- de unică utilizare
- prevazută cu fire de fixare
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Avantaje şi beneficii

- Elasticitate stabilă şi controlată
- Abordare minim invazivă
- Inserţie rapidă şi sigură
- Ajustare uşoară
- Fixare imediată la nivelul ţesuturilor
- Risc redus de disurie postoperator
- Perioadă de spitalizare redusa
- Abordare vaginală, fixare pe cale transobturatorie

Indicații

- Corecţia incontinenţei urinare de efort
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Bandă transvaginală Cysto-Swing “Tension Free”
Cod

Descriere

CS4 60065 E

2 aripi

CS4 50065 E

4 aripi

CS4 + 60065 TOE

2 aripi, tuneler unic pentru fixare transobturatorie

CS4 + 50065 TOE

4 aripi, tuneler unic pentru fixare transobturatorie

Dispozitiv de inserţie

Caracteristici

- monofilamente de polipropilenă
- greutate: 45g/m2
- grosime: 0.4 mm
- rezistenţă la rupere: 24 daN
- elongaţie la rupere: 51%
- de unică utilizare
- prevăzută cu fire de fixare
- două modele: cu 2 sau 4 aripi
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Avantaje şi beneficii

- Elasticitate stabilă şi controlată
- Abordare minim invazivă
- Inserţie rapidă şi sigură
- Ajustare uşoară
- Fixare imediată la nivelul ţesuturilor
- Risc redus de disurie postoperator
- Perioadă de spitalizare redusă
- Abordare vaginală, fixare pe cale transobturatorie

Indicații

- Corecţia cistocelului/ prolapsului vaginal

3

Siguranța ta, grija noastră! | www.medicalexpress.ro

Bandă transvaginală Recto-Swing “Tension Free”
Cod

Descriere

RS4 40140 E

fără dispozitiv de inserţie

RS4 40140 SPE

tuneler unic pentru fixare transgluteală

Dispozitiv de inserţie

Caracteristici

- monofilamente de polipropilenă
- greutate: 45g/m2
- grosime: 0.4 mm
- rezistenţă la rupere: 24 daN
- elongaţie la rupere: 51%
- de unică utilizare
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Avantaje şi beneficii

- Elasticitate stabilă şi controlată
- Abordare minim invazivă
- Inserţie rapidă şi sigură
- Ajustare uşoară
- Fixare imediată la nivelul ţesuturilor
- Risc redus de disurie postoperator
- Perioadă de spitalizare redusă
- Eficienţă pe termen lung
- Cale de abordare vaginală

Indicații

- Corecţia rectocelului/ prolapsului vaginal
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DATE DE CONTACT
SEDIU CENTRAL
Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr 35, parter, Sector 5, Bucureşti
Tel: 031 433 6111 sau 031 433 6133
Fax: 021 410 55 83
Mobil: 0726 334 225
E-mail: office@medicalexpress.ro
Relaţii clienţi: clienti@medicalexpress.ro
Program: L-V: 9.00-17.30

