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Předmluva
šicí materiál  je a byl vždy velmi silně 
spjat s chirurgií a její historií. i po  
zavedení alternativních technik uza-
vírání ran jako lepení nebo svorko-
vání stojí šicí materiál jako uzávěr ran 
nepopiratelně na předním místě. bez 
přehánění je možno říci, že se jakýkoliv 
chirurgický zásah stěží obejde bez  
chirurgického šicího materiálu.

Přesto bývá téma „šicí materiál“ v teorii 
a praxi zřídka podrobně pojednáno. 

tímto nový přepracovaným vydáním 
Slabikáře šicího materiálu bychom 
vám chtěli zprostředkovat náhled do  
komplexní problematiky šicího materiálu 
– bez nároků na úplnost. Právě tak 
jako medicína sama, podléhá i  šicí  
materiál stále novým vývojovým 
změnám.

Potěšilo by nás, pokud bychom mohli 
tímto Slabikářem šicího materiálu 
vytvořit základ pro další práci s  
tématem šicí materiál. Samozřejmě 
vždy přivítáme vaše poznámky a budeme 
vděčni za další podněty.

váš
Serag-WieSSner gmbh & co. kg –
naila, Srn

5. přepracované vydání 2015
autorská práva Serag-WieSSner gmbh & co. kg, 
naila vyhrazena.
rozmnožování a dotisk jen s výslovným souhlasem.
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FIRma

Serag-WieSSner jakožto  nejstarší německý 
výrobce chirurgického  šicího  spojuje desetileté 
zkušenosti s moderním lékařským know-how.  již 
před sto lety začal s výrobou sterilního catgutu. 
také jako výrobce sterilních tekutých forem léčiv 
se firma úspěšně etablovala na trhu. výkonnost 
má v hornofranckém podniku nejen tradici, ale 
i budoucnost, neboť  díky spojení precizní ruční 
práce a vysoce technologických, průmyslových 
metod zhotovení, se dají při výrobě uskutečnit 
požadavky na výrobu malosérií, zvláštních  
objednávek i standardních výrobků vysoké 
kvality. na 2000 metrech čtverečních čistých 
prostor se vyhotovují textilní implantáty,  
chirurgický šicí materiál, infuzní a vymývací 
roztoky podle nejnovějšího stavu výzkumu a 
techniky. navíc vyvíjí interdisciplinární team 
externích a interních lékařů, lékárníků, biologů, 
chemiků a inženýrů nové,  lepší a tolerovanější 
materiály stejně tak i pokročilé možnosti  
ošetření.
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Serag-WieSSner je střední rodinná firma  
vedená majitelem, není  koncernem. můžeme 
se ohlédnout za 150letými úspěšnými dějinami   
firmy. naše rozhodnutí a vývoj jsou určovány 
kontinuitou a dlouhodobou orientací do budouc-
na. z toho plynou dlouholeté vztahy se zákazníky 
a dodavateli  a také rozvoj nových oblastí úkolů. 
rozhodující podíl na úspěšných dějinách má 200 
vysoce kvalifikovaných a zkušených pracovníků 
v našem severobavorském sídle naila. nedáv-
nou výstavbou logistického centra, při níž byly 
zohledněny nejmodernější metody managemen-
tu energií, jsou splněny aktuální požadavky na 
skladování léčiv a medicínských produktů.

Pro další informace o naší firmě žádejte náš 
firemní prospekt. 
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hIstORIe

uzávěr rány jehlou a nití je tisíce let stará tech-
nika. dějiny chirurgického stehu je možno sledo-
vat až do starého egypta. v klasickém starověku 
se nachází rozdílné popisy chirurgických metod 
prostřednictvím chirurgického šicího materiálu.

než se stal catgut koncem 19. století běžným 
chirurgickým šicím materiálem, hledaly se různé 
cesty k nalezení vhodného vlákna pro šití a  
podvazování. během doby byly k šití a ligaturo-
vání vyzkoušeny nejrůznější materiály. Prováděly 
se pokusy se zlatem, stříbrem, železným  
drátem, hedvábím, lnem, lněným plátnem,  
stromovou kůrou, zvířecími a lidskými chlupy, 
stejně jako s tětivou luku a vlákny ze střev koz 
a ovcí.

začátkem 19. století se začala jako šicí materiál 
používat kovová vlákna. tehdy se považovalo 
za přednost to, že je materiál proti tělní tkáni 
indiferentní. ale používání kovových vláken se  
prokázalo jako nevýhodné. jejich neohebnost 
měla za následek nalamování a ztěžovala vázání 
uzlů. kromě toho často docházelo k hnisání 
okrajů rány.
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částečně negativní zkušenosti s kovovými 
vlákny zajistily hedvábí první místo mezi šicími  
materiály. rány šité hedvábím se zacelily 
během několika málo dní a malé uzlíky nevedly 
k žádnému incidentu. velká část dřívějších 
chirurgů proto používala k šití ran a ligaturám 
cév hedvábí. 

k zásadní změně v hodnocení šicího materiálu 
došlo, když roku 1867 seznámil pan lister  
ostatní se svými výzkumy v prevenci proti hnisání 
ran. na základě prací od kocha a Pasteura si  
lister odvodil to, že hnisání ran se dá zabránit, 
použijeme-li chirurgický šicí materiál, obvazový 
materiál a nástroje, které jsou desinfikovány 
kyselinou karbolovou. nejdříve použil lister 
jako šicí materiál hedvábí. vycházel tenkrát z 
toho, že hedvábí se vstřebá, a proto bude také 
dobře použitelné k ligaturám cév. Později hledal 
materiál, který by byl rychle vstřebatelný a brzy 
na to použil catgut.

catgut se získává ze zvířecího vaziva, obzvláště 
ze subserózy skotu. Přitom se vyjasnilo, že 
nejvhodnější k tomu byl skot zdomácnělý v jižní 
americe, neboť měl díky přirozenému chovu 
nejmenší podíl tuku.

teprve začátkem 21. století byl catgut kvůli 
výskytu bSe zpochybněn. v této době byly obra-
tem vyvinuty alternativní produkty. jedná se o 
synteticky vyráběné vstřebatelné šicí materiály, 
které dnes po celé evropě catgut nahradily.
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během doby byly testovány různé sterilizační 
metody. v současné době se sterilizuje v první 
řadě ethylenoxidem nebo gamma zářením.

vzhledem k moderním operativním potřebám a 
díky úsilí výrobců a uživatelů bylo v posledních 
desetiletích vyvinuto široké spektrum šicích 
materiálů.
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ROzděleNí vlákeN

chirurgická vlákna je možno dělit dle kritéria 
vstřebatelnosti, původu a stavby vlákna. 
následující grafika toto přehledně znázorňuje.

materiál 
vlákna

vstřebatelný 

syntetický přírodní

monofilní multifilní

např.
SerasyNth®

SeraFast®

např.
SeraPId®

SeraFIt®

monofilní multifilní
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batelný

syntetický přírodní

monofilní multifilní

např.
SeralON®

SeraPReN®

SeraleNe®

SeraNOx®

např.
SeraFlex®

monofilní multifilní

např.
terylene
SeracOR®

Sulene®

SeraNOx®

1



- 14 -

vstřebatelNOst

jednou z nejdůležitějších vlastností šicích 
vláken je jejich vstřebatelnost. Pod pojmem 
vstřebatelnost se rozumí schopnost rozpuštění 
vlákna v lidské nebo zvířecí tkáni. existují mate-
riály vstřebatelné a nevstřebatelné, přičemž je 
třeba si uvědomit, že i nevstřebatelné materiály 
se po delším časovém období  mohou ve tkáni 
rozpadat. např. hedvábí, polyamid.

vstřebatelnost může probíhat enzymaticky, jako 
u catgutu, nebo hydroliticky, jako u synteticky 
vstřebatelných polymerů. jako nejdůležitější 
kriterium pro rozdělení  vstřebatelných šicích 
materiálů se vžil takzvaný poločas rozpa-
du. tento pojem se tudíž většinou významově 
používá jako doba vstřebatelnosti. Použitý po-
jem poločasu rozpadu je definován jako ob-
dobí, v kterém se pevnost materiálu zredukuje 
z původní hodnoty na polovinu. Pojmem doba 
vstřebatelnosti vyjadřujeme dobu, ve kte-
ré dojde k úplnému rozpuštění vlákna. další 
důležité kriterium je doba rozpuštění. tento 
pojem popisuje časový úsek nutný k plnému 
makro-skopickému rozpuštění vlákna ve tká-
ni. doba poločasu rozpadu i doba rozpuštění je 
však ovlivněna různými faktory jako např. sílou 
vlákna, druhem tkáně, statusem infekce rány a v 
neposlední řadě celkovým stavem pacienta. tyto 
údaje tudíž představují jen přibližné hodnoty.

nejdůležitější doby vstřebatelnosti a rozpadu 
syntetických materiálů:

materiál  Poločas rozpadu  doba vstřeba-
 ve dnech   telnosti 
   ve dnech

SeraPId®  ca. 5–7   ca. 30–42
SeraFIt®  ca. 15–20   ca. 60–90
SeraFast®  ca. 8–13   ca. 90–120
SerasyNth®  ca. 28–42   ca. 180–210
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Resorpční reakce

vstřebatelných vláken

v
lá
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n

a
x = poločas rozpadu
časový úsek, po kterém má pevnost
50% své původní pevnosti.

y = doba rozpuštění
čas do plného rozpuštění vlákna

100

50

0

Pevnost v %

počet dníx                                   y

Původ materiálu

šicí materiál se rozlišuje podle původu na 
přírodní nebo syntetický.

k šicím materiálům přírodního původu patří ve-
dle hedvábí také catgut. 

druhá skupina se skládá ze synteticky vyráběných 
polymerů jako např. vlákna z polyamidu, polyole-
finu a polyesteru. k tomu patří také vstřebatelné 
polymery na bázi kyseliny polyglykolové.
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stavba vlákNa

z hlediska stavby vlákna, rozeznáváme vlákna 
monofilová, multifilová a pseudomonofilová 
vlákna. 

monofilová vlákna

monofilová vlákna ze syntetického materiálu 
se získávají speciálním tavícím a spřádacím  
procesem. Při tom se roztavená umělá hmota pod 
vysokým tlakem protlačí jemnými spřádacími 
tryskami. tento proces se nazývá extrudace.  
monofilní vlákna se přednostně vyrábějí v 
tenčích velikostech. u silnějších vláken zhoršuje 
manipulaci tzv. drátovost, která se týká všech 
monofilových vláken. Především se tato vlákna 
hůře uzlují. hladký a uzavřený povrch stejně 
jako úplně uzavřený vnitřek zabraňují u mono-
filových vláken kapilaritě - vzlínavosti. zároveň 
nejlépe procházejí tkání.

monofil multifil,  
obalený
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multifilová vlákna

multifilová nebo polyfilová se skládají z mnoha 
jednotlivých jemných vlákének, která mohou 
být splétána nebo stáčena. Stáčení se provádí 
nejčastěji v pravém směru. k těmto vláknům 
patří např. stáčené hedvábí. všechna stáčená 
vlákna mají silně kolísavý průměr. jejich povrch 
je převážně hrubý. Stejný směr jednotlivých 
vlákének v celém vlákně způsobuje relativně 
vysokou kapilaritu. u splétaných vláken jsou 
jednotlivá vlákénka uložena více či méně napříč 
k ose vlákna, čímž se zvyšuje nepropustnost  
tekutin. Pletená vlákna mají menší vzlínavost 
než vlákna stáčená. multifilová vlákna mají 
hrubý povrch, který ovlivňuje hladký průchod 
tkání. na druhou stranu díky svému povrchu 
zajišťují lepší uzlování. 

multifilová vlákna jsou zpravidla potažená. toto 
pokrytí vyrovnává nepravidelný povrch a tím 
se zjednodušuje průchod tkání. Posazení uzlů 
na vlákně zůstává jisté a oproti monofilním 
vláknům je méně tuhé a křehké. mimo to se také 
díky potažení snižuje kapilarita.

multifil,  
splétaný

multifil,  
splétaný, 
potažený

multifil,  
vázaný

v
lá

k
n

a



- 18 -

ROzděleNí vlákeN

eP (metric) 

0,01

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,7

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5

6

7

8

9

10

–

–

uSP 

12-0

–

11-0

10-0

9-0

8-0

7-0

6-0

5-0

4-0

3-0

–

2-0

0

1

2

3+4

5

6

7

8

9

10

Průměr v mm 

0,001–0,004

0,005–0,009

0,010–0,019

0,020–0,029

0,030–0,039

0,040–0,049

0,050–0,069

0,070–0,099

0,100–0,149

0,150–0,199

0,200–0,249

0,250–0,299

0,300–0,349

0,350–0,399

0,400–0,499

0,500–0,599

0,600–0,699

0,700–0,799

0,800–0,899

0,900–0,999

1,000–1,099

1,100–1,199

1,200–1,299
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Pevnost a vazatelnost chirurgického vlákna je 
určena nejen výchozím materiálem a stavbou 
vlákna ale především jeho silou. rozdělení podle 
síly je proto závazně předepsáno. v rozsahu 
platnosti eP jsou vlákna dělena decimálním 
systémem. označení průměru je metrické a 
označuje sílu vlákna v 0,1 mm. ačkoliv je klasi-
fikace podle eP racionálnější, v praxi převažuje 
používání uSP (united States Pharmakopeia).
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ŠIcí mateRIály - symbOly

Podle doporučení a v rámci spolupráce Sdružení 
evropských výrobců šicích materiálů používáme 
následující symboly pro označení vlastností 
našich šicích materiálů.

vstřebatelný šicí materiál

Ra  zabarvený, pletený, obalený a vstřebatelný  
 šicí materiál např. SeraFIt® fialový

h  zabarvený,monofilní a vstřebatelný šicí  
 materiál např. SerasyNth® fialový, 
 SeraFast® fialový

A  bezbarvý, pletený, obalený a vstřebatelný  
 šicí materiál např. SeraFIt® bezbarvý, 
 SeraPId® bezbarvý

H  bezbarvý, monofilní a vstřebatelný šicí 
 materiál např. SeraFast® bezbarvý
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Nevstřebatelný šicí materiál

s  zabarvený, pletený, obalený a 
 nevstřebatelný šicí materiál 
 např. terylene a Sulene® zelený, 
 SeracOR® zelený, SeraFlex® černý

d  zabarvený, pletený a nevstřebatelný 
 šicí materiál

f  zabarvený, stáčený, obalený a 
 nevstřebatelný šicí materiál 
 např. SuPramid černý (uSP4/0 a silnější) 

j  zabarvený, monofilní a nevstřebatelný šicí 
 materiál např. SeraPReN® a lSeraleNe® 
 modrý, SeralON® modrý, nylon černý, 
 SuPramid černý (uSP5/0 a tenčí)

k  zabarvený, monofilní,obalený a 
 nevstřebatelný šicí materiál

S  bezbarvý, pletený, obalený a nevstřebatelný  
 šicí materiál např. terylene, SeracOR® a 
 SeraFlex® bezbarvý

D  bezbarvý, pletený a nevstřebatelný šicí 
 materiál např. PolyeSterband

F  bezbarvý, stáčený, obalený a nevstřebatelný 
 šicí materiál např. SuPramid bezbarvý 
 (uSP 4/0 a silnější), SeraNOx® multifil

G  bezbarvý, stáčený a nevstřebatelný šicí 
 materiál např. SeraNOx® multifil

J  bezbarvý, monofilní a nevstřebatelný šicí 
 materiál např. SeralON® bezbarvý, 
 SeraNOx® monofil, SuPramid bezbarvý 
 (uSP 5/0 a tenčí), SeramON® bezbarvý

K bezbarvý, monofilní, obalený a nevstřebatelný  
 šicí materiál např. SeranoX® ti, Seratan®
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symboly šicích materiálů

Jehly

y  antireFleXní jehly

x  vytahovací jehly

symboly pro surovinu

e  Polyamid titanizovaný

v  Polyamid

b  PolydioXanon

Rn  PolyeSter

Rr  kySelina Polyglykolová – caProlakton

m  kySelina Polyglykolová

R,  PolyProPylen

 PolytetraFluorethylen

c  PolyvinylidenFluorid

.  hedvábí

# ocel s titanovou povrchovou úpravou

-  ocel

 

další symboly na straně 52, vysvětlivky zkratek 
jehel str. 43.
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SeraFIt®

materiál  m kySelina Polyglykolová

symbol vlákna a fialový, multifil (pletený), 
  obalený

 nebo

  A bezbarvý, multifil (pletený), 
  obalený

síla vlákna  fialový: uSP 8/0 až 5
   eP 0,4 až 7
 bezbarvý:  uSP 6/0 až 2
   eP 0,7 až 5

Profil 50% pevnost po 15-20 dnech
vstřebatelnosti  rozpuštěno po 60–90 dnech

kombinace
k dispozici
bez jehly   jednotlivá vlákna / multipack /
 velkometráž

s jehlou  dr, drn, dS, dSl, dSS, FrX, gr,
 gS, hr, hrt, hrX , hS, kS, lr, vSP
 jednotlivá vlákna / multipack
 početné kombinace pro mikrochir.  
 s patentovaných vyztužením

Přednosti  jistější usazení uzlu
 obzvlášť jemné
 minimální nasákavost

Oblasti použití   ligatury / dermatologie /
 gastroenterologie / gynekologie /
 mich / chir. čelisti a obličeje / 
 oftalmologie / urologie
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materiál  m  kySelina Polyglykolová

symbol vlákna A bezbarvý, multifil (pletený), 
  obalený

síla vlákna   uSP 6/0 až 2 
  eP 0,7 až 5

Profil 50% pevnost po 5-7 dnech
vstřebatelnosti  rozpuštěno po ca. 42 dnech 

kombinace
k dispozici
bez jehly  multipack

s jehlou  dS, dSS, FrX, gr, gS, hr, 
 hrt, hrX, hS, kS
 jednotlivá vlákna / multipack

Přednosti  vysoká pevnost uzlu
 lehčí  začátek uzlu
 optimální
 chování při průchodu tkání
 
Oblasti použití orl / gyn / dětská chirurgie /
 chir. obličeje a čelisti / plast. 
 chirurgie / urologie
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SeraFast®

materiál  r kySelina Polyglykolová-
  caProlacton

symbol vlákna H bezbarvý, monofil

 a

  h fialový, monofil 

síla vlákna   uSP 5/0 až 2/0  
 eP 1 až 3

Profil 50% pevnost po 8-13 dnech
vstřebatelnosti  rozpuštěno po 90–120 dnech

kombinace
k dispozici
bez jehly  multipack

s jehlou  dS, dSS, gr, gS, hr
 jednotlivá vlákna

Přednosti  při zacházení nepřekonaná 
 vynikající kluznost vlákna 
 optimální profil vstřebatelnosti

Oblasti použití  ligatury / dermatologie /
 plastická chirurgie / urologie /
 gynekologie / uzávěry kůže
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materiál  b  PolydioXanon

symbol vlákna h fialový, monofil

síla vlákna   uSP 7/0 až 2
 eP 0,5 až 5

Profil 50% pevnost po 28-42 dnech
vstřebatelnosti  rozpuštěno po 180-210 dnech

kombinace
k dispozici
bez jehly  jednotlivá vlákna / multipack

s jehlou  dr, dS, dSS, gr, gS, hr, 
 hrt, hrX, hS
 jednotlivá vlákna / multipack /
 speciální kombinace pro mikrochir.

Přednosti  vynikající kluznost 
 vysoká pevnost lineární i uzlu
 velmi ohebné
 spolehlivé chování profilu

Oblasti použití ligatury / dermatologie / cévní 
 chirurgie / ortopedie / plast. 
 chirurgie / urologie / mikrochir.
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SerataN® 

materiál  e  Polyamid titanizovaný

symbol vlákna K bezbarvý, monofilní, 
  obalovaný

 síla vlákna  uSP 5/0 až  2/0
 eP 1 až 3
  
Profil nevstřebatelný
vstřebatelnosti  

kombinace 
k dispozici 
s jehlou dQl 
 jednotlivá vlákna

Přednosti  titanizace podporuje rychlejší 
 hojení rány
 nejlepší kosmetické výsledky
 smysluplná alternativa u 
 hypertrofních jizev

Oblasti použití estetická plastická chirurgie
 rekonstrukční a popáleninová 
 chirurgie
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SeralON® / nylon

materiál  v Polyamid

symbol vlákna J bezbarvý (SeralON®), 
  monofil

 a

 j modrý (SeralON®),
  černý (nylon), monofil 

síla vlákna   SeralON®  uSP 7/0 až 3+4 
 modrý: eP 0,5 až 6
  SeralON®  uSP 5/0 až 2/0
 bezbarvý: eP 1 až 3
 nylon:  uSP 11/0 až 8/0
   eP 0,1 až 0,4

Profil nevstřebatelný
vstřebatelnosti 
 
kombinace k dispozici
bez jehly  jednotlivá vlákna / multipack /
 velkometráž

s jehlou  dr / drm / drt / dS / dSl / dSla
 dSS / dSX / gr / gS / hr / hrt / hrX 
 hS / hSl / kS
 jednotlivá vlákna / multipack

Přednosti  nejlepší kožní vlákno
 vynikající kluznost
 vysoká pevnost lineární i uzlu při 
 jemnějším rozměru
 velmi příjemné zacházení
 hospodárné velkometráže

Oblasti použití  ligatury / obec. chirurgie /
 ortopedie / plast. chirurgie

v
lá

k
n

a



- 30 -

SuPramid

materiál  v Polyamid

symbol vlákna F bezbarvý, multifil
  (stočený / opláštěný)

 a

 f černý, multifil
  (stočený / opláštěný)
 od síly uSP 5/0 a tenčí:

 J ev. j

síla vlákna   černý: uSP 6/0 až 3 + 4
    eP 0,7 až 6
 bezbarvý: uSP 5/0 až 6
   eP 1 až 8

Profil nevstřebatelný
vstřebatelnosti  
 
kombinace
k dispozici
bez jehly  jednotlivá vlákna / multipack /
 velkometráž

s jehlou  dS / dSS / gr / gS / hr / hrt /
 hS / vSP
 jednotlivá vlákna / multipack

Přednosti  vynikající usazení uzlu
 vynikající kluznost
 vysoká pevnost lineární i uzlu 
 hospodárné velkometráže

Oblasti použití  ligatury / ob. chirurgie / 
 chir. obličeje a čelisti / uzávěr kůže
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terylene

materiál  n PolyeSter

symbol vlákna S bezbarvý, multifil (pletený)
  obalený

 a

 s zelený, multifil
  (pletený) obalený

síla vlákna   zelený: uSP 6/0 až 5
   eP 0,7 až 7
 bezbarvý:  uSP 5/0 až 8
   eP 1 až 10

Profil nevstřebatelný
vstřebatelnosti  

kombinace
k dispozici
bez jehly  jednotlivá vlákna / multipack /
 velkometráž

s jehlou  dr / drt / dS / dSS / FrX /
 gr / gS / hr / hrt / hrX / hS /
 kS / vSP
 jednotlivá vlákna / multipack

Přednosti  univerzální vlákno
 vynikající kluznost
 vysoká pevnost lineární i uzlu 
 příjemné zacházení
 hospodárné velkometráže

Oblasti použití ligatury / švy / značení
 univerzálně použitelné

v
lá

k
n

a
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Sulene®

materiál  n PolyeSter

symbol vlákna s zelený, multifil
  (pletený) obalený
 
síla vlákna   uSP 6/0 až 5
  eP 0,7 až 7

Profil nevstřebatelný
vstřebatelnosti  
 
kombinace
k dispozici
bez jehly  jednotlivá vlákna / multipack /
 velkometráž

s jehlou  dr / drt / dS / dSS / FrX /
 gr / gS / hr / hrt / hrX / hS / kS
 jednotlivá vlákna / multipack

Přednosti  univerzální vlákno
 optimální kluznost
 velmi vysoká pevnost lineární a i uzlu 
 hospodárná velkometráž

Oblasti použití  ligatury / švy / značení / mikrochir.
 univerzálně použitelné
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SeracOR®

materiál  n  PolyeSter

symbol vlákna S bezbarvý, multifil 
  (pletený) obalený

 a

 s zelený, multifil
  (pletený) obalený

síla vlákna   bezbarvý:  uSP 6/0 až 0 
   eP 0,7 až 3,5  
 zelený:  uSP 6/0 až 1
   eP 0,7 až 4
 
Profil nevstřebatelný
vstřebatelnosti 
 
kombinace
k dispozici
s jehlou  drt / hr / hrt
 jednotlivá vlákna / multipack
 s a bez Pledgets

Přednosti  speciální vlákno pro kardiochirurgii 
 oválné podložky Pledgets pro 
 jednoduché a jisté umístění
 vynikající snášelnivost ve tkáni

Oblasti použití  kardiochirurgie
 speciální stehy srdeční chlopně,
 také pro dětskou kardiochirurgii 
 s malými podložkami

v
lá

k
n

a
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SeraPReN®

materiál  , PolyProPylen

symbol vlákna j  modrý, monofil
 
síla vlákna   uSP 8/0 až 1
  eP 0,4 až 4

Profil nevstřebatelný
vstřebatelnosti  
 
kombinace
k dispozici
s jehlou  dr / drm / drt / dS /
 dSS / hr / hrt / hrX /
 jednotlivá vlákna / multipack /
 oceněná velkometrážní balení /
 intradermální stehy

Přednosti  nejlepší výsledky při uzávěru kůže 
 velmi vysoká pevnost
 jistější usazení uzlu
 vynikající snášenivost ve tkáni 
 minimalizovaný memory-efekt díky
 dlouhému balení

Oblasti použití  ligatury / cévní chirurgie /
 mikrochirurgie / ortopedie / 
 plast. chirurgie
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SeraleNe®

materiál  c PolyvinylidenFlourid

symbol vlákna j  modrý, monofil 
 
síla vlákna   uSP 8/0 až 2
  eP 0,4 až 5  

Profil nevstřebatelný – dlouhodobě inertní 
vstřebatelnosti  
 
kombinace
k dispozici
s jehlou  dr / drm / drt / drta / dS /
 dSS / gr / gS / hr / hrt / hrX /
 hS / kS
 jednotlivá vlákna / multipack
 oceněná velkometrážní balení

Přednosti  trvalá pevnost
 jistější usazení uzlu
 po protažení téměř žádný memory 
 efekt
 nejlepší výsledky v cévní chirurgii

Oblasti použití  ligatury / cévní chirurgie /
 mikrochirurgie / plast. chirurgie

v
lá

k
n

a
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SeramON®

materiál     PolytetraFluorethylen

symbol vlákna J  bezbarvý, monofilní 
 
síla vlákna   uSP 2/0 až  7/0
 eP 3 až 0,5  

Profil nevstřebatelný - trvale inertní
vstřebatelnosti  
 
kombinace k dispozici
s jehlou  dr , drt , dS, dSS, hr, hrt , hS
 jednotlivá vlákna
 s a bez podložek - pledgets - pro 
 jisté a přesné umístění
 chordae loops - speciální stehy srdeční  
 chlopně pro rekonstrukci chlopní

Přednosti  vysoká pevnost
 optimální manipulace
 výborná kluznost
 biologicky inertní
 antiadhezivní
 minimální paměťový efekt

Oblasti použití  cévní chirurgie / kardiochirurgie /
 mkg

chordae loops
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SeraFlex®

materiál  . hedvábí

symbol vlákna S  bezbarvý, multifil
  (pletený) obalený

 a

 s černý, multifil
  (pletený) obalený

síla vlákna   černý: uSP 7/0 až 5
    eP 0,5 až 7
 bezbarvý: uSP 4/0 až 5
   eP 1,5 až 7

Profil nevstřebatelný
vstřebatelnosti  
 
kombinace
k dispozici
bez jehly  jednotlivá vlákna / multipack /
 velkometráž

s jehlou  dr / drt / dS / dSS / dSX /
 gr / gS / hr / hrt / hrX / hS /
 hSm / kS / vSP
 jednotlivá vlákna / multipack

Přednosti  jistější usazení uzlu
 vynikající kluznost
 velmi příjemné zacházení
 hospodárná velkometrážní balení

Oblasti použití  ligatury / švy / značení / chirurgie 
 čelisti a obličeje / oftalmologie

v
lá

k
n

a
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SeraNOx® / SeraNOx® ti

materiál  -  ocel
 -  ocel s titanovou povrchovou  úpravou 

symbol vlákna G  multifil (stočený)
 a
 F multifil (stočený) obalený
 a
 J  monofil 
 a
 K monofil obalený (SeraNOx® ti)
 
síla vlákna   uSP 5/0 až 6; 
  eP 1 až 8   
 SeraNOx® ti uSP 5 až 7;
    eP 7 až 9

Profil nevstřebatelný
vstřebatelnosti  

kombinace
k dispozici
bez jehly jednotlivá vlákna / multipack

s jehlou  dS / gr / gS / hrk / hrt / hS
 jednotlivá vlákna / multipack /
 dlouhá balení
 speciální k dispozici pro úrazovou a 
 srdeční

Přednosti  nejvyšší pevnost
 k dispozici různá příslušenství
 s laserem armovanými speciálními 
 jehlami pro uzávěr sterna

Oblasti použití  kardiochirurgie (Sternum) /
 ortopedie
 úrazová chirurgie
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kvalIta OcelI

v dnešní době lze, přinejmenším u evropských 
výrobců, vycházet z toho, že pro chirurgický 
šicí materiál používají výhradně jehly z 
ušlechtilé oceli, konkrétně tedy nerezovou ocel. 

u jehel rozeznáváme následující typy ušlechtilé 
oceli - pojmenované podle aiSi (american iron 
and Steel institute):
ocel 420: průměrně kvalitní ocel, 
 martenzitická, minimální duktilita, 
 nejnižší ohebnost
ocel 455: kvalitnější ocel, martenzitická, 
 lepší duktilita, vyšší ohebnost
ocel 300: nejkvalitnější ocel, austenitická, 
 nejvyšší duktilita, nejvyšší 
 ohebnost, bývá často nabízena 
 výlučně pro kardiovaskulární 
 použití; společnost Serag-
 WieSSner používá tento materiál 
 téměř pro celý sortiment šicího 
 materiálu

Porovnání hodnot

typ
jehly

kvalita 
oceli

duktilita
[°]

duktilita
[počet 
ohnutí 
o 180°]

ohýbací 
síla
[n]

hr-22

hr-26

hr-36

420
455
300

420
455
300

420
455
300

90
300
700

80
400
500

100
400
700

0
2
4

0
2
3

0
2
4

3,5
3,8
5,4

4,3
5,0
6,0

5,3
5,9
6,6
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Poznámky:
Síla potřebná pro vpich: je především závislá na 
tvaru a ostří špičky, méně na kvalitě oceli
duktilita: tuhost v ohybu - udává kolikrát lze 
jehlu ohnout tam a zpět než praskne 
austenit: neboli pevný roztok uhlíku je zvláštním 
druhem struktury oceli - tzv. austenická struktura 
je kubická plošně centrovaná, vzniká za vysokých 
teplot od zhruba 1300°c a zůstává stabilní jen za 
těchto vysokých teplot. díky legujícím složkám 
jako je nikl a mangan lze však tuto strukturu 
uchovat i v pokojové teplotě.
martenzit: je druhem struktury oceli - tzv.  
martenzitická struktura vzniká při vysokých  
teplotách.  vyznačuje se extrémní tvrdostí, 
vytváří se a uchovává prudkým a rychlým  
ochlazením.

2
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atRaumatIcké Jehly

vedle vlákna tvoří jehla velmi důležitou část 
šicího materiálu. v klasických případech může 
být vlákno použito teprve po spojení s jehlou s 
kulatým nebo pérovým ouškem. v dnešní době 
se však velmi rozšířilo použití atraumatického 
šicího materiálu.

Pod výrazem atraumatický šicí materiál rozumí-
me kombinaci jehly a vlákna, které jsou k sobě 
pevně připojeny (armirovány), což způsobuje 
minimální poškození tkáně. kombinací atrau-
matických jehel je široký sortiment. jedná se 
o nerezové jehly z ušlechtilých ocelí s vysokou 
schopností ohybu a výbornými propichovacími 
vlastnostmi, které umožňují jistou a snadnou 
práci.
 

Označení jehel
označení našich atraumatických jehel se skládá 
dle doporučení technického výboru Společnosti 
výrobců chirurgických šicích materiálů z kom-
binace písmen a čísel. První písmeno označuje 
tvar jehly, druhé druh jehly. Pokud následuje 
ještě třetí písmeno, označuje zvláštní vlastnosti 
jehly. číslo za písmeny označuje délku jehly v 
roztažené formě.
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tvar jehly
a  =  tvar rybářského háčku 
h  =  1/2 kruhová forma
d  =  3/8 kruhová forma 
k  =  sanicovitého tvaru
F  =  5/8 kruhová forma
l  =  lžícovitého tvaru
g  =  rovná jehla
v  =  1/4 kruhová forma

druh jehly
Q  =  jehla se čtverhranným tělem
r  =  jehla s kulatým tělem
S  =  celořezná jehla

zvláštní znamení
a  =  asymptotická F  =  jemná jehla
l  =  špice ve tvaru kopí m  =  mikrošpice
n  =  tupá jehla s kulatým tělem
S  =  štíhlý brus 
SP  =  lopatkovitá jehla
t  =  trokarjehla X  =  zvlášť silná
k  =  krátký vnitřní brus

Příklady
dS 18  d  3/8 kruhová forma
 S  celořezná jehla
 18  18 mm dlouhá (v rozvinuté délce) 

hrX 22  h  1/2 kruhová forma
 r  jehla s kulatým tělem
 X  zvlášť silná jehla
 22  22 mm dlouhá (v rozvinuté délce) 

upevňovací oblastHrot jehly

tělo jehly

= rozvinutá délka

průměr jehly

délka oblouku
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Přehled jehel atraumatické jehly

3/8 kruhového tvaru, jehla s 
kulatým tělem např. dr-20

3/8 tvaru, jehla s kruhovým tělem 
s mikrošpicí, např. drm-6

3/8 kruhového tvaru, jehla s 
kruhovým tělem, tupá, 
např. drn-30

3/8 kruhového tvaru, jehla s 
kruhovým tělem s trokaršpicí, 
např. drt-17

3/8 kruhového tvaru, celořezná 
jehla, např. dS-15

3/8 kruhového tvaru, celořezná 
jehla se špicí ve tvaru kopí, 
např. dSl-6

3/8 kruhového tvaru, celořezná 
jehla se špicí ve tvaru kopí,  
asymptotická, např. dSla-4

3/8 kruhového tvaru, celořezná 
jehla se speciální špicí s jemným 
zabroušením, např. dSS-18

5/8 kruhového tvaru, jehla s 
kulatým tělem, tupá, 
např. Frn-27

5/8 kruhového tvaru, jehla s
kulatým tělem, zvlášť silná, 
např. FrX-27

rovná jehla s kulatým tělem, 
např. gr-20

dR

dRm

dRN

dRt

ds

dsl

dsla

dss

FRN

FRx

GR

3/8 kruhového tvaru, jehla se 
čtverhranným tělem se špicí ve 
tvaru kopí, např. dQl-18

dQl
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1/2 kruhového tvaru, jehla s 
kulatým tělem, např. hr-15

1/2 kruhového tvaru, jehla s
kulatým tělem, s krátkým vnitřním 
řezným ostřím, např. hrk-48

1/2 kruhového tvaru, jehla s
kulatým tělem a s trokrašpicí 
např. hrt-20

1/2 kruhového tvaru, jehla s kulatým 
tělem, zvlášť silná, např. hrX-17

1/2 kruhového tvaru, celořezná 
jehla, např. hS-15

1/2 kruhového tvaru, celořezná 
jehla, špice ve tvaru kopí, 
např. hSl-5

1/2 kruhového tvaru, celořezná 
jehla s mikrošpicí, např. hSm-8

hR

hRk

hRt

hRx

hs

hsl

hsm

jehla sáňkovitého tvaru, 
celořezná, např. kS-22

jehla lžícovitého tvaru s kulatým 
tělem, např. lr-20

1/4 kruhového tvaru, lopatkovitá 
jehla, např. vSP-8

ks

lR

vsP

1/2 kruhového tvaru, jehla s 
kruhovým tělem, tupá, 
např. hrn-40

hRN

rovná jehla, celořezná, 
např. gS-25Gs
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jehla s kulatým tělem se standartním hrotem

jehla s kulatým tělem s trokarovým hrotem

řezací tělo jehly

řezací tělo jehly se speciálním hrotem
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Jehly s PéROvýmI OuŠky

vyrábí se z nerezivějící ušlechtilé oceli třídy 
300. tato generace jehel se vyznačuje vysokou 
pružností a výbornou propichovací schopností, 
čímž je zabezpečena jistá a snadná práce. 

kód pro různé jehly se skládá, stejně jako u  
atraumatických jehel, z kombinace písmen a 
čísel. označení typů jehel tak odpovídá označení 
atraumatických jehel. je

h
ly
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všeobecná
chirurgie

gastro- 
enterologie

kardio- 
chirurgie

cévní  
chirurgie

Plastická 
chirurgie

mikro- 
chirurgie

kůže

Podvázání cév, 
ligatury

Faszie

uzavření břišní 
stěny

žaludek a  
tenké střevo

tlusté střevo

žlučové cesty

Peritoneum

kýla

Srdeční chlopně

chordae tendineae

koronární

šití cév

kůže

cévy

nervy

SeralON®, SeraFast®

SeraleNe®, SuPramId
SeraPReN®

SeraFIt®

SeraFIt®, SeraFast® 

SerasyNth®

SeraFIt®

SerasyNth®

SeraFIt®

SeraFast®

SeraFIt®, SerasyNth®

SeraFIt®

SeraFIt®, SeraFast®

SeraPReN®

SeracOR®

SeramON® chordae looP
SeramON®

SeraPReN® 
SeraleNe®, SeramON®

SeraPReN® 
SeraleNe®, SeramON®

SeralON®, SeraPReN®

SeraleNe®, SuleNe®

SuPramid, SeraFIt®

SeraPId® 
SerasyNth®, SerataN®

nylon, SeraPReN®

SeraleNe®

SeraPReN®

SeraleNe®

dOPORučeNí k ŠIcím 
mateRIálům

Nezbytná doporučení pro volbu šicího materiálu

   Obor                Orgán / tkáň               Šicí materiál 
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 síla vlákna Jehly
 eP   usP

1-3

1-3

1,5-3,5

3-3,5

1,5-3

1,5-2

1,5-3

1-2

2-3

1,5-3

1,5-3

0,5-1

0,5-2

0,7-1

0,1-0,4

0,3-1,5

dSS, dS, dQl

bez

hS, hr, hrX

hr

hr, dr

hr

hr

hr

hr

hr, hrt

hr, hrt

dr

dr, drm
drt, hr, hrt

dSS,
dQl

dr, drm

dr

5/0-2/0

5/0-2/0

4/0-0

2/0-0

4/0-2/0

4/0-3/0

4/0-2/0

5/0-3/0

3/0-2/0

4/0-2/0

4/0-2/0

7/0-5/0

7/0-3/0

6/0-5/0

11/0-8/0

9/0-4/0

3
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   Obor              Orgán / tkáň               Šicí materiál

oftal- 
mologie

Ústní, zubní, 
čelistní  

chirurgie

urologie

thorax- 
chirurgie

ortopedie

gynekologie

SeraFlex® 
nylon

Sulene®, SeraFlex®

SeraFIt®, SuPramid,
SeramON®, SerataN®

SeraFIt®, SerasyNth®

SeraFIt®, SerasyNth® 
SeraFast®

SeraPId®

SeraFIt®

SerasyNth®

SeraNOx®

SeraPReN®, SeralON®

SerasyNth®, SeraNOx®

SerasyNth®

SerasyNth®

SeraNOx®, SerasyNth®

SeraPId®, SeraFIt®

Sulene®

SeraFast®

ledviny

močové cesty

Fimóza

Plíce

thoraxová  
uzávěra

šlachy

vazy

meniskus

kosti

Pánevní dno

mamma
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 síla vlákna Jehly
 eP   usP

0,2-0,4

1,5-3

2-3,5

1,5-2

1-2

1,5-3

2-3,5
3-8

0,7-3

0,7-3

2

3-3,5

3-5

1-3

dSl, dSla, hSl,
vSP

hS, hr, hrt

hr

hr, hrX, FrX

dS, dSS, hS

hrt

dS
hS, hrk, hrt

dS, hS, gr

dS, hS

dS, hS

gS

hr, hrX

dS, dSS

10/0-8/0

4/0-2/0

3/0-0

4/0-3/0

5/0-3/0

4/0-2/0

3/0-0
2/0-6

6/0-2/0

6/0-2/0

3/0

2/0-0

2/0-2

5/0-2/0
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www.serag-wiessner.de

STERILE

LOT

STERILE

STERILE  EO

STERILE  R

STERILE  A

2

PP/PGACL

STERILE

LOT

STERILE

STERILE  EO

STERILE  R

STERILE  A

2

PP/PGACL
STERILE

LOT

STERILE

STERILE  EO

STERILE  R

STERILE  A

2

PP/PGACL

ReF
STERILE

LOT

STERILE

STERILE  EO

STERILE  R

STERILE  A

2

PP/PGACL

2022-06

STERILE

LOT

STERILE

STERILE  EO

STERILE  R

STERILE  A

2

PP/PGACL

STERILE

LOT

STERILE

STERILE  EO

STERILE  R

STERILE  A

2

PP/PGACL
STERILE

LOT

STERILE

STERILE  EO

STERILE  R

STERILE  A

2

PP/PGACL

kvůli mnoha jazykům, kterými se mluví v evropské unii, se 
pro zjednodušení a lepší srozumitelnosti používají jednotné 
symboly a značky. Se zavedením legislativy upravující celo-
evropsky medicínské produkty jsou tyto symboly jednotné a  
odpovídají normě dIN eN IsO 15223-1. Pro šicí materiály 
jsou relevantní zejména následující symboly.

symbOly u medIcíNských
výRObků

„POuze PRO JedNORázOvé POuŽItí“

„řIdtě se PřIlOŽeNýmI POkyNy“
tento symbol upozorňuje na to, že balení 
obsahuje přibalený návod k použití.

„OzNačeNí ŠaRŽe“
k tomuto symbolu se přiřazuje označení šarže, 
které se uvádí vedle symbolu.

„sPOtřebuJte dO“
tento symbol je uváděn spolu s datem – čtyři 
číslice pro rok a dvě pro měsíc.

„ObJedNací číslO“

značka ce, stanovené místo

„steRIlNí“ včetně
„steRIlIzačNíhO PROcesu“ např. symbol pro 
„steRIlIzace POmOcí etyleNOxIdu“ resp. 
„steRIlIzace POmOcí zářeNí“

maximální skladovací teplota

uchovávat v suchu

chraňte před světlem

„obSah není Sterilní“, prosíme před použitím 
sterilizovat

návod na použití naleznete na stránce

symbol            význam

nebo

 XXXX
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OzNačeNí PROduktu

strojový kód, 
obsahující výrobce, obj. 
číslo, číslo šarže datum 
trvanlivosti, množství

tloušťka vlákna

datum trvanlivosti

číslo 
šarže

Pouze 
jednorázové 
použití

balení obsahuje 
přibalený návod

značka ce, 
stanovené místo

metoda sterilizace

délka vláknaPočet 
balení

značka
Symboly materiálů

objednací číslo

Symbol jehly 
zobrazený ve 
skutečné velikosti
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zacházeNí a maNIPulace

aby nedošlo k poškození jehly během šití, 
doporučujeme uchopit jehlu mezi koncem první 
třetiny jehly (z pohledu od konce jehly) a její 
polovinou.
uchopením jehly za špičku nebo za armované 
místo (konec jehly) by mohlo poškodit její 
penetrační schopnost resp. může dojít ke  
zlomení jehly.

Pokud je nezbytné dotýkat se nití, mělo by to 
být pouze na jejich konci a s pomocí peánu či 
jehelce.  každý dotek škodí vláknům, přičemž 
poškození monofilních nití je výrazně silnější. 
Poškozená místa vlákna  mají vliv na pevnost v 
tahu nitě.

aby bylo možné zajistit bezpečný a spolehlivý 
odběr nitě z příslušného nosiče, vyvíjejí naši 
specialisté neustále nové metody. díky tomuto 
úsilí získalo naše podélné balení v zásobníku 
cenu německého balícího průmyslu.

vlákno poškozené jehelcem
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několik triků pro bezproblémové uchopení nitě:

špatně správně

nosič s nití držte při navlékání tak, aby váš  
palec netlačil na uvnitř uložený materiál!

Stejná zásada platí také pro všechny ostatní 
typy nosičů:

špatně správně

špatně správně

4
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techNIky ŠItí

každého chirurga ovlivňují při volbě určité tech-
niky šití různá kritéria. Stehy rozdělujeme do tří 
hlavních skupin: jednotlivý steh, knoflíkový steh 
a průběžný steh. každý z těchto stehů má své 
přednosti i nevýhody.

jednotlivý steh umožňuje přesnou adapta-
ci okrajů rány. nebezpečí dezinfekce rány je 
menší, protože se může uvolnit právě jen je-
den steh, kdežto u průběžného stehu dojde k 
otevření celé rány. množství šicího materiálu 
v těle je malé a proto nedochází k poruchám 
prokrvení zraněného místa. knoflíkový steh je 
ovšem mnohem časově náročnější než průběžný 
steh a spotřeba šicího materiálu je podstatně 
vyšší.

výhodou průběžného stehu je rovnoměrné spo-
jení rány. tento steh se používá také tehdy, má-li 
být rána nepropustná pro plyny a tekutiny. vlák-
no stlačuje obě části rány po celé délce pevně k 
sobě a tím dochází k jejímu pevnému uzavření. 
vysokým napětím je však ohrožena výživa okolí 
rány. Průběžné stehy se šijí rychle a spotřeba 
materiálu je nižší.
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Příklady jednoduchých stehů

jednotlivý převrácený knoflíkový steh

vertikální zpětný steh podle donatiho

vertikální zpětný steh podle allgöwera
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Příklady průběžných stehů

Průběžný převrácený steh (kürschnerův steh)

Protažený převrácený průběžný steh

Příklopný matracový steh
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speciální stehy - INtRacutaN steh
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speciální stehy - chORdae lOOP

podle bunnela:
vytahovací kombinace z ocelového drátu nebo 
SeraleNe®

speciální stehy - ŠlachOvý steh
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speciální stehy - OdlehčeNý steh

dvojitě provlečené vlákno terylene nebo oba-
lený ocelový drát s příslušenstvím k podpůrnému 
stehu při šití břišní dutiny.

speciální stehy - ceRvIx steh

Polyesterová páska (pro cervix steh podle Shirod-
kara) nebo polyesterové vlákno (pro cervixsteh 
podle mcdonalda a Wurm-hefnera) pro obtažení 
nebo opichování během těhotenství.

podle
shirodkara
u.a.

podle
mcdonalda

podle
Wurm-hefnera
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seRaG-bINdeR
Smyčka pro hloub-
kové podvázání kon-
ce otevřené tkáně, 
především v endosko-
pické chirurgii.

endo steh 
vlákno s jehlou v posuv-
né trubici k vytváření 
stehů v endoskopické 
chirurgii s extra nebo 
i n t r a k o r p o r á l n í m  
uzlem.
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Pokyny pro uzlování
chirurg musí umět v každé situaci co nejrychle-
ji uvázat spolehlivý uzel. ten nejjistější uzel 
je veden špičkami prstů. Smyčky musí ležet 
rovnoměrně a pravidelně. Stočení vlákna se nes-
mí povolit opačným stočením smyčky. šicí ma-
teriál by měl být co nejméně namáhán a tkáň 
by měla být správně napjata. technika uzlování 
se musí přizpůsobovat vlastnostem šicího mate-
riálu a požadavkům stehu. Pevná technika uz-
lování při využití kvality vlákna zajišťuje jistý 
steh. způsob jakým se uzly vážou není důležitý. 
rozhodující je jen to, že jsou jednotlivé smyčky 
ke konci ve správné poloze. Podle toho, jak chi-
rurg vlákno drží (paralelně nebo kříženě), musí 
být pokládány i uzly. Proto musí lékař ovládat 
více technik uzlování. na následujících obráz-
cích jsou popsány postupy uzlování školního 
uzlu pomocí jedné ruky, obou rukou a pomocí 
nástrojů. mimo to je zde zobrazena endosko-
pická technika uzlování.
obouručnému uzlu se dává přednost především 
proto, že se při vázání nejlépe kontroluje 
napětí vlákna. Pro zkušeného operatéra je ale 
jednoruční technika mnohem rychlejší. Při uz-
lování pomocí nástrojů dochází k nejmenší 
spotřebě šicího materiálu. vlákno může být ale 
nástroji poškozeno, neboť monofilová vlákna  
reagují mnohem citlivěji než multifilová.
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teprve dvě přes sebe ležící smyčky tvoří pevný 
uzel. Při tom jeho pevnost a posazení určuje vždy 
první smyčka. je položena vždy tak, aby odpoví-
dala daným podmínkám. druhá smyčka zpevňuje 
první smyčku, proto na ni pevně přiléhá.
každý šicí materiál je cizí těleso, které je 
uloženo v tkáni. uzly pod jejím povrchem se pro-
to dělají co nejmenší. konce vlákna se stříhají 
nakrátko, u catgutu se dává pozor na bobtnání 
vlákna. v následující části udáváme přehled 
nejpoužívanějších uzlů.

základní uzly
První polovina lodního a ženského uzlu.

5
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lodní a školní uzel
dvě smyčky na sebe navzájem položené. konce 
vlákna jsou paralelně uložené. Při tahu se uzel 
stále více, zajišťuje to pevné usazení uzlu.

chirurgický uzel
základní uzel se váže dvojitě, takže sedí 
dostatečně jistě. to je jeho přednost. nevýho-
dou je množství materiálu a nesouměrnost.
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jsou znázorněny tyto uzly 
a techniky uzlení:

· jednoruční techniky

· obouruční techniky

· nástrojové a polonástrojové techniky

· technika v endoskopii
 extrakorporální
 intrakorporální

· nástrojový uzel předloženým vláknem „o“

· uzel pro endosteh SerasyNth®
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techNIky uzlOváNí

Obouruční technika

obě ruce vážou najednou.

-1-

-4-

-7-
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-2-

-5-

-8-

-3-

-6-

-9-
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Jednoručný uzel

jedna ruka fixuje konec vlákna, druhá váže.

-1-

-4-

-7-
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-2-

-5-

-8-

-3-

-6-
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Nástrojové a 
polonástrojové uzle

vázání smyček a fixaci zde úplně nebo částečně 
přebírají nástroje.

-1-

-3--2-

-5--4-
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-1-

technika uzlování v 
endoskopii

extrakorporální uzel

-3-

-2-

-4-
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technika uzlování v 
endoskopii

intrakorporální chirurgický nástrojový uzel

-1-

-4--3-

-6--5-

-2-
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vláknem-„O“ (SeraFIt® vyztužený)

zabezpečení této techniky uzlování je jištěno 
díky opakovanému protisměrnému způsobu  
postupu.

-1-

-4--3-

-6--5-

-2-
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doporučení pro uzlování 
endo stehu SerasyNth®

z vlastností materiálu vyplývá, že všechny obvyklé uzly 
nejsou pro endosteh SerasyNth® vhodné. Serag-WieSS-
ner vyvinul uzel, který je lehce vazatelný a vyznačuje 
se dobrou pevností. Prosím postupujte dle obrázku:

-1-

-3-

-2-
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