
PATIENTBROSCHYR

TIGR® Matrix kirurgiskt nätimplantat, 
ger mjukvävnaden stöd vid 

bröstrekonstruktion.
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TIGR® Matrix Surgical Mesh received 510(k) clearance by the  
FDA in 2010 and carries the CE-mark since 2011.

Novus Scientific AB

Virdings Allé 2
754 50 Uppsala, SWEDEN

E-mail: info@novusscientific.com
www.novusscientific.com

TIGR Matrix
TIGR Matrix är ett helt 

nedbrytbart kirurgiskt nät som ger 
stöd över tid. 

Den unika nedbrytbara tekniken är 
tillsammans med dess användarvänlighet, 
ett viktigt steg framåt inom teknikområdet 

för kirurgiska nätimplantat. 

Materialet är idag vanligt förekommande 
i medicintekniska produkter 

och används till exempel inom 
kirurgin för bröstrekonstruktion och 

bukväggsförstärkning. 

Hitta mer information om 
vår produkt TIGR Matrix på vår hemsida 

www.novusscientific.com



Clinical evidence at  
www.novusscientific.com

Din läkare har 
valt att använda 

TIGR Matrix för ditt 
kirurgiska ingrepp

TIGR Matrix kan användas  
vid de fall där ytterligare vävnadsstöd kan 

komma att behövas efter en operation.  
TIGR Matrix är gjord av helt nedbrytbara 

material och kommer därför inte att stanna 
kvar i kroppen permanent.

Prepectoral

Submuscular

Vad kännetecknar TIGR Matrix? 

Materialet består av två olika syntetiska fibrer, 
med en snabb och en långsam nedbrytning 
som har stickats ihop till ett kirurgiskt nät. 
Nedbrytningen sker i två steg, vilket på så vis 
skapar förutsättningar för nätimplantatets 
slutliga resorption. Fibrerna är tillverkade av 
välkända och väl dokumenterade material som 
använts i suturer och stygn sedan 1970-talet. 

Vilka egenskaper har TIGR Matrix? 

Det kirurgiska nätet är anpassat för att 
kunna bibehålla lagom mängd styrka under 
pågående läkningsprocess. Detta betyder att 
nätimplantatet, till en början bibehåller sin 
stabilitet, men kommer sedan successivt att 
luckras upp, och slutligen resorberas. På så vis 
ges vävnaden rätt förutsättning för att med 
tiden klara belastningen helt själv. 

Hur länge finns nätimplantatet kvar i 
kroppen?

Nedbrytningsfasen inleds under det 
första halvåret, och efter 36 månader har 
nätimplantatet ersatts av en frisk bindvävnad. 
Kroppens egen reningsprocess har då 
omvandlat materialet till slutprodukterna 
koldioxid och vatten, som utsöndrats genom 
utandningsluft och urin. 

Vilka erfarenheter finns det av TIGR Matrix? 

TIGR Matrix har använts kliniskt sedan 2010 
och utvärderats i kliniska studier i mer än 
600 fall inom bröstrekonstruktion, med en 
genomsnittlig eller median uppföljningstid på 
minst 9 månader i alla studier. Användningen 
av TIGR Matrix har dokumenterats i flera 
kliniska studier som publicerats i fackgranskad 
medicinsk litteratur och hjälpt tusentals 
patienter världen över.

För övriga frågor kontakta din läkare. 


