
Surgisis® BiodesignTM

ZATYCZKA DO PRZETOK

Odzyskaj dawną jakość życia.

Kobiety cierpiące na przetokę odbytniczo - 
pochwową doświadczają bolesnych i krępujących 
objawów które całkowicie zmieniają jakość ich 
życia. Wiele z tych kobiet nie ujawnia swoich 
dolegliwości i jest całkowicie nieświadomych 
istnienia ich prostego rozwiązania. 
Zatyczka przetoki Surgisis® BiodesignTM zapewnia 
rozwiązanie pozwalające na zamknięcie przetoki. 
Surgisis® BiodesignTM komunikuje się z 
organizmem pacjentki, dając sygnał otaczającym 
ją komórkom do budowania „rusztowania” na 
swojej podstawie. Rezultatem jest całkowicie 
przebudowana, unaczyniona tkanka i całkowite 
zamknięcie przetoki. Co więcej, Surgisis® 

BiodesignTM oferuje najlepsze aspekty przeszczepu 
biologicznego – naturalne przebudowanie i 
odporność na infekcje – jednocześnie oferując 
łatwość użycia i natychmiastową dostępność.

Zatyczka przetoki Surgisis® BiodesignTM została 
zaprojektowana specjalnie w sposób pozwalający 
na dopasowanie się do szerokiego wachlarza 
rozmiarów kanału przetoki odbytniczo – 
pochwowej.

Globalny numer 
produktu

Numer zamówienia Rozmiar
cm

Zatyczka przetoki

G48651 C-RVP-0.2 0,2

G48652 C-RVP-0.4 0,4

G48653 C-RVP-0.7 0,7

4 warstwowy graft tkankowy

G13181 C-SLH-4S-4X7 4 x 7

G12580 C-SLH-4S-7X10 7 x 10

Funkcje i korzyści
• Łatwa do ponownego uwodnienia i przyszycia.
• Wytwarza funkcjonującą, żywą tkankę.
• Przywraca naturalną formę i funkcje.

Porady
• Użyj rozmiaru zatyczki który ściśle dopasuje się do przetoki. Dla przetoki o wielkości 1 do 2 mm zaleca się użycie zatyczki 2 mm. Dla 

przetoki od 2 do 4 mm użyj zatyczki 4 mm, dla przetoki od 4 do 7 mm, użyj zatyczki 7 mm.
• Delikatnie usunąć nieunaczynioną tkankę z kanału przetoki przy pomocy zgłębnika lub małej szczoteczki.
• Umieść szwy wchłanialne na otoczce od strony odbytu.

• Po zabiegu, pacjentka powinna ograniczyć aktywność fizyczną do spokojnego spaceru.  Odradza się odbywanie stosunków płciowych 
i innych form penetracji pochwy/odbytnicy przez okres co najmniej 6 tygodni po zabiegu.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cook w celu uzyskania informacji o osiągalności, cenach, terminie dostawy i innych dostępnych rozmiarach.

4 warstwowy graft tkankowy Surgisis® BiodesignTM jest 
alternatywą dla przetoki odbytniczo – pochwowej o średnicy 
większej niż 8 mm i krótszej niż 1 cm.


