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Koncepty pro
chirurgii ruky

Zachování funkce

RESORBA Medical GmbH
Am Flachmoor 16
90475 Nürnberg, Germany

Distribuce v ÇR:
Resorba s.r.o.
Haltravskå 578
34401 DomaΩlice

Tel.: +42(0)379-724-233
Fax.: +42(0)379-723-184
E-Mail: resorba@cz.resorba.com
www.resorba.com
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REF Velikost Obsah balení
GF 25 2,5 x 2,5 cm 1 fólie / balení
GF 255 2,5 x 5 cm 1 fólie / balení

Chirurgie ruky se zamπ®uje
na o√et®ování a obnovování
v√ech motorick¥ch
a senzitivních funkcí
pro zaji√tπní pracovní
schopnosti a kvality Ωivota.
Úspπ√nou poúrazovou péçi
nebo operaçní zákrok
ztπΩují neΩádoucí jevy,
jako nap®.:
• adheze
• poruchy hojení ran
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V düsledku traumat nebo
chirurgick¥ch zákrokü na ru-
ce çasto dochází k adhezi
mezi rüzn¥mi vrstvami tkání
(nap®. svaly a √lachami resp.
nervy).
Çasto nelze slepení
a srüstüm oblastí stehü
a zranπn¥ch míst zabránit
ani p®i minimálnπ invazivním
postupu a optimálním

GENTA-FOIL resorb®

Nejlep√í p®edpoklady
pro úspπ√né provedení
chirurgick¥ch zákrokü
na ruce:

• vst®ebateln¥

• s doçasnou bariérovou 
funkcí

• chránπn¥ antibiotikem

• biokompatibilní

• p®irozenπ p®íçnπ zesítπn¥ 
(bez chemick¥ch p®ísad)

• po krátkém navlhçení lze 
velmi dob®e plasticky 
modelovat

• stabilní struktura a tvar, 
p®esto ohebn¥ a pruΩn¥

• nezpüsobuje sekreci

1 cm2 fólie obsahuje:
5,6 mg kolagenu
koñského püvodu

4 mg síranu gentamicinu
odpovídající 2,20 - 2,86
mg gentamicinové báze

MoΩné p®íçiny adhezí:

• cizí tπlesa (implantáty,
√icí materiál)

• p®eh®ívání a vysychání
oblasti rány

• hematomy
• infekce
• ischemie

doléçení. GENTA-
FOIL resorb ® je
transparentní kola-
genová fólie, která
vytvo®í doçasnou
bariéru mezi
funkçními struktu-

rami. Na základπ
vst®ebatelnosti koñského ko-
lagenu müΩe fólie züstat in-
situ, dal√í zákrok k jejímu
odstranπní není nutn¥.
GENTA-FOIL resorb® p®itom
nevyvolává imunologické ob-
ranné reakce ani zánπty.

Jako dal√í ochranu (vhodnou
p®i zv¥√eném riziku infekce)
obsahuje fólie aminoglykosi-
dové antibiotikum gentami-
cin.

Zajistit úspπch, zachovat funkci

3 silné argumenty

1. Prevence adheze

GENTA-FOIL resorb ®

umoΩñuje doçasné od-
dπlení rüzn¥ch struk-
turních tkání ruky bπhem
kritické fáze hojení rány.
Züstane tak zachována
klouzavost vrstev tkánπ
vüçi sobπ.
Bπhem patofyziologicky
relevantního období
pro tvorbu adhezí vytvá®í
hustá struktura
vst®ebatelné fólie adek-
vátní bariéru. Lze tak za-
bránit omezení pohybu
a bolestem pro pacienta
i následn¥m reoperacím.
Kolagenová fólie, zákla-
du GENTA-FOIL resorb ®

je jiΩ roky úspπ√nπ
pouΩívána jako biomatri-
ce pro doçasnou spi-
nální nebo cerebrální
náhradu dury resp. re-
konstrukci dury. To doka-
zuje kvalitu a biokompa-
tibilitu produktu a jeho
variant.

2. Regenerace rány a
    biokompatibilita

GENTA-FOIL resorb ®

splñuje rozmanité poΩadav-
ky na moderní bio-
implantát:

• vst®ebateln¥

• biokompatibilní

• bez imunologick¥ch
  obrann¥ch reakcí

• nezánπtlivé hojení ran

Biokompatibilita GENTA-
FOIL resorb ® byla
zkou√ena a potvrzena
p®i pokusu na zví®atech
(oplá√tπní √lach u králíkü,
obr. 1 a 2, viz níΩe).

3. Antibiotická ochrana

Bariérová funkce
GENTA-FOILu resorb ®

jako mechanické
ochrany a oddπlovací
vrstvy je optimalizována
kombinací s antibiotikem
pro ochranu p®ed infekcí.
Síran gentamicinu pat®í
do skupiny
aminoglykosidov¥ch
antibiotik s √irok¥m
spektrem úçinku.
Právπ moΩnost lokální
aplikace antibiotika po
chirurgick¥ch zákrocích
püsobí proti problému
tam, kde vzniká, nebo
kde se musí zdolat, aniΩ
by se dodateçnπ
zatπΩoval cel¥
organizmus.

Jedineçn¥: GENTA-FOIL resorb ®
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Zabránπní adheze +

antibiotická ochrana:

V této kombinaci je

zdravotnick¥ prost®edek

GENTA-FOIL resorb®

jedineçn¥!

2,5 x 5 cm

2,5 x 2,5 cm

Obr.1: 14 dnü po operaci,obvykl¥ vzhled bunπk v okrajovéçásti √lachy (√ipka)
Obr.2: 28 dnü po operaci, nadálenenápadné pomπry kolem √lachy(√ipka)

REM snímek ®ezné hrany fólie
s hustou strukturou bez pórü

Traumatizace tkánπ

zánπtlivá reakce

tvorba fibrinov¥ch nálepü

adheze

Produkt  v originální
velikosti
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P®i zranπní ruky je çasto pos-
tiΩen také nehet prstu resp.
nehtové lüΩko. Neadekvátní
o√et®ení tπchto struktur müΩe
mít závaΩné následky:

- kosmeticky çi funkçnπ 
v¥znamné deformity nehtu

- infekce kosti koncového 
çlánku prstu
(osteomyelitida)

- trvalé problémy
p®i uchopování

- poruchy citlivosti

GENTA-FOIL resorb ® se
vkládá jako doçasná
ochranná fólie mezi nehtové
lüΩko a originální plát nehtu,
umπl¥ nehet nebo gázov¥
obvaz.
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U zranπní √lach a nervü
müΩe p®es korektní prvotní
o√et®ení s odpovídající tech-
nikou √ití a kompetentním
doléçením dojít k po√kození
funkce, aΩ po ztuhlost pos-
tiΩeného prstu. Operaçní
®e√ení je çasto jedinou moΩ-
ností, jak znovu dosáhnout
úplné funkçnosti.

GENTA-FOIL resorb® se ja-
ko oddπlovací vrstva ovine
mezi kost a √lachu nebo he-
micirkulárnπ kolem nervu. V
p®ípadπ pot®eby lze fólii fixo-
vat jednotliv¥mi stehy. Krát-
kodobé smáçení ve fyz. roz-
toku usnadñuje manipulaci.

Rekonstrukce nehtového lüΩka

• rychlé a nedráΩdivé hojení
   rány
• zabránπní vysychání
   nehtového lüΩka
• povrch nehtového lüΩka je

po zahojení hladk¥ a 
pravideln¥, i po p®edchozí
rekonstrukci

• zabránπní vzniku 
hematomü mezi nehtov¥m
lüΩkem a plátem nehtu

„Nehtová lüΩka nikdy nejsou
vyschlá a mají vynikající
zpüsob hojení.“
(Langer, Münster)

Tenol¥za

• profylaxe adheze,
   prevence reoperace
• mechanická ochrana
   revidované oblasti
• rychlé a nedráΩdivé hojení
   rány

„Hojení rány probíhalo v¥-
bornπ i p®es çasn¥ zaçátek
zatíΩení prstu nejpozdπji 2.
den po operaci. T¥ká se to
jak akutních zranπní, tak se-
kundárních o√et®ení.“
(Dönicke, Jena)

Pro lep√í znázornπní je GENTA-FOIL resorb® graficky zbarven.
V√echny obrázky uvádíme s laskav¥m dovolením primá®e
PD Dr. Langera, Münster

Cílem v√ech operaçních
zákrokü v chirurgii √lach je
hojení bez srüstü. Soust®edí
se na:

• atraumatické o√et®ení 
   √lach
• ochrana prokrvení √lachy
• brzká mobilizace stehu
   stabilního pro pasivní
   cviçení

Sutura √lachy

Díky detailním znalostem
anatomie a fyziologie √lach
se stále více prosazují tech-
niky √ití √etrné pro tkánπ.
PouΩití základních technik
√ití kombinovan¥ch s epiten-
dinóznπ adaptujícími stehy
Resorba® umoΩñují zatíΩení
po krátké dobπ a zaji√t újí
funkçnπ optimální v¥sledky.

Rekonstrukce nervü klade
nejvy√√í nároky na operatéra
a √icí materiál:

• bezpeçné zvládnutí 
operaçní techniky

• √icí materiál podle 
indikace, kter¥ garantuje 
atraumatické umístπní 
stehu a nedráΩdivé hojení

Sutura nervu

Mikrochirurgické √icí
materiály od RESORBY®

vyhovují speciálnπ tπmto
poΩadavküm.

◊icí materiál: nosná síla

Fixace GENTA-FOIL

Sutura küΩe

Pomocí koΩního stehu se
na závπr sleduje:

• bezpeçné uzav®ení rány
• esteticky odpovídající 

v¥sledek
• bezbolestné odstranπní 

stehu

Pro v√echny techniky √ití
nabízí RESORBA® adekvátní
√icí materiál.

Inovace v klinickém pouΩití

Pro fixaci GENTA-FOILu
resorb ® vyvinula
RESORBA® speciální kom-
binaci √ití.

Krátké navlhçení fólie
usnadñuje fixaci.

 Tyto stehy zaruçují rychlé,
nedráΩdivé hojení a nemusí
se odstrañovat.
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… pro chirurgii ruky

3 starke Argumente

Úspπ√né produkty ...
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Sutura √lach

Mikrochirurgie

Fixace GENTA-FOIL

KoΩní stehy

Intrakutánní steh

REF Popis Oznaçení USP Délka
jehly vlákna

PM2151 CAPROLON fialov¥ DSM11 6/0 45 cm
7152 MOPYLEN modr¥ DSM11 6/0 45 cm

PM2154 CAPROLON fialov¥ DSM13 5/0 45 cm
PM2155 CAPROLON fialov¥ DSM13 4/0 45 cm
7155 MOPYLEN modr¥ DSM13 6/0 45 cm
7156 MOPYLEN modr¥ DSM13 5/0 45 cm
9152 SUPOLENE zelen¥ DSM13 5/0 45 cm
9153 SUPOLENE zelen¥ DSM13 4/0 45 cm

71511 MOPYLEN modr¥ DSM16 4/0 45 cm

71513 MOPYLEN modr¥ DSM18 4/0 45 cm
71514 MOPYLEN modr¥ DSM18 3/0 45 cm
PM21510 CAPROLON fialov¥ DSM18 4/0 45 cm

PM2149 CAPROLON fialov¥ DS18 4/0 30 cm
71447 MOPYLEN modr¥ DS18 4/0 30 cm
71448 MOPYLEN modr¥ DS18 3/0 30 cm

PM2081 CAPROLON fialov¥ DRT18 4/0 45 cm
7089 MOPYLEN modr¥ DRT18 4/0 75 cm

PM2255 CAPROLON fialov¥ DRTM12 6/0 70 cm
PM2256 CAPROLON fialov¥ DRTM12 5/0 70 cm
7259 MOPYLEN modr¥ DRTM12 5/0 90 cm

PM2091 CAPROLON fialov¥ GR20 4/0 35 cm

LE99093 OCELOV‡ DRÁT GR51/HS22 2/0 35 cm
polyfilní

REF Popis Oznaçení USP Délka
jehly vlákna

50714 NYLON çern¥ DR4 10/0 10 cm

5071 NYLON çern¥ DR5F 10/0 15 cm
5072 NYLON çern¥ DR5F 9/0 15 cm

5075 NYLON çern¥ DR6 9/0 15 cm
5076 NYLON çern¥ DR6 8/0 15 cm

PB41503 GLYCOLON fialov¥ DSM13 5/0 45 cm
PB41508 GLYCOLON fialov¥ DSM13 4/0 45 cm

88153 RESOLON modr¥ DSM13 6/0 45 cm
88154 RESOLON modr¥ DSM13 5/0 45 cm

88155 RESOLON modr¥ DSM16 5/0 45 cm
88156 RESOLON modr¥ DSM16 4/0 45 cm

88158 RESOLON modr¥ DSM18 4/0 45 cm

PB41502 GLYCOLON nebarv. DSM11 6/0 45 cm

PB41504 GLYCOLON nebarv. DSM13 6/0 45 cm
PB41505 GLYCOLON nebarv. DSM13 5/0 45 cm

Profylaxe adheze + antibio-
tická ochrana:
V této kombinaci je zdravot-
nick¥ prost®edek GENTA-
FOIL resorb® jedineçn¥! Vy-
lep√ování chirurgick¥ch tech-
nik a optimalizace pouΩit¥ch
√icích materiálü k o√et®ování
a obnovování motorick¥ch
a senzitivních funkcí jsou
trval¥mi v¥zvami pro chirurgy
a zdravotnické prost®edky.
Stále vπt√í pozornost p®itom
poutá i pro pacienty viditeln¥
estetick¥ efekt.

◊icí materiál je souçástí
úspπ√né terapie pro:

• bezpeçnou a atraumatic-
kou adaptaci rány

• optimální podporu hojení 
rány

• uspokojivé obnovení 
funkce a vzhledu

◊icí materiály RESORBA®

vyhovují poΩadavküm zná-
m¥ch technik √ití a aktuálnπ
se roz√i®ují o speciální kom-
binace pro fixaci GENTA-
FOILu resorb ®.

GENTA-FOIL resorb®

Kolagenová fólie s gentamicinem GF 25 2,5 x 2,5 cm
Kolagenová fólie s gentamicinem GF 255 2,5 x 5 cm


