
Textilní
implantáty

Výstavba a rekonstrukce – podpůrná a individuální

Síťkou podpořená 
opětovná
výstavba 
ženského prsu.

SERAgyn® bR
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SERAG s.r.o.
Na Vyhlídce 17
35002 Cheb
Tel. 359 604594
serag@serag.cz
www.serag-wiessner.cz

Popis
Pokud léčba rakoviny prsu vyžaduje 

odstranění celého prsu (mastektomie), 

může být prs znovu zrekonstruován 

buď během téhož výkonu, nebo po 

skončení léčby tumoru.

K tomu je zapotřebí většinou více 

operačních výkonů, při nichž se prs 

znovu vytváří z tělu vlastní tkáně nebo 

pomocí silikonových implantátů:

 
Rekonstrukce pomocí 
expandéru/protézy (silikon)
Implantát se umístí pod velký prsní sval 

(m. pectoralis). Případně se musí ještě 

před tím provést roztažení chybějící 

kůže použitím expandéru (výměna za 

definitivní protézu po 3–6 měsících).

Výhody:

- anatomicky přizpůsobivý

- díky měkké konzistenci vyšší 

 uživatelský komfort 

- orientační pásky k optimální 

 implantaci

- vrostlý je bezbarvý

Vlastnosti produktu
SERAgyn® bR je měkký síťový implantát 

k podepření a překlenutí oslabené a 

poškozené tělesné tkáně. Je již 

připraven ustřižený a sladěný s anato-

mickými požadavky.

Jelikož tkáň prsu často neodolá tlaku 

nutnému k roztažení, vkládá se 

SERAgyn® bR a může se ještě 

individuálně přizpůsobit.

Síťka vroste do tkáně prsu a za krátkou 

dobu je integrována tělu vlastními 

buněčnými strukturami. Z velké části 

se rozpustí za 90 – 120 dnů. V těle 

zůstane trvale minimální část. Tím je 

zajištěna konstantní a optimální stabi-

lita.

Extrémně lehký síťový implantát, 

použitý pro SERAgyn® bR, zaručuje 

velmi dobrou snášenlivost a vysokou 

spokojenost pacientek.

Technické údaje
Materiály:

Polypropylen (nevstřebatelný) /

kyseliny polyglykolová – kaprolakton 

(vstřebatelné)

Doba rozpustnosti vstřebatelných součástí:

cca 90 – 120 dnů

Plošná hmotnost:

před resorpcí 85 g/m2

po resorpci 28 g/m2

Světlost ok:

mezi 2 a 4 mm

rozpustné pouzdro 
vláken

polypropylen (PP), 
nerozpustný
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