
Improving Patient Care
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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

Siatka chirurgiczna 
TIGR® Matrix podtrzymująca 

tkanki miękkie 
w rekonstrukcjach piersi

BROSZURA DLA PACJENTA

TIGR® Matrix
TIGR® Matrix to pierwsza na świecie, 

całkowicie wchłanialna siatka 
chirurgiczna, w 100% syntetyczna. 

Jej unikalna technologia, polegająca 
na dwustopniowej degradacji i pełnym 
wchłonięciu, w połączeniu z łatwością 

użycia stanowią znaczący krok naprzód 
w technologii siatek chirurgicznych. 

Ponieważ wykorzystano w niej  
polimery powszechnie stosowane  

w produktach medycznych  
medycznych od lat 70., jej składniki 

są bardzo dobrze udokumentowane 
i sprawdzone klinicznie.

Obecnie TIGR® Matrix znajduje wiele 
zastosowań, np. w rekonstrukcji piersi 

i wzmocnieniu powłok brzusznych.

Więcej informacji o naszym produkcie 
TIGR® Matrix można znaleźć na stronie 

Novus Scientific AB 
www.novusscientific.com

OFICJALNY DYSTRYBUTOR TIGR® Matrix
w Polsce

www.via-med.pl 
tel. 785 900 410 



Prepektoralne

Podmięśniowe

TWÓJ LEKARZ 
ZDECYDOWAŁ 

SIĘ ZASTOSOWAĆ 
SIATKĘ TIGR® Matrix 

PODCZAS ZABIEGU 
CHIRURGICZNEGO

W niektórych przypadkach po operacji 
może być potrzebne dodatkowe 
wsparcie tkanek. TIGR® Matrix to 

implant chirurgiczny, który tymczasowo 
wzmacnia i podtrzymuje tkanki 

miękkie podczas procesu ich gojenia 
i wzmacniania. 

Siatka TIGR® Matrix jest w pełni 
degradowalna i dlatego nie 

pozostanie na stałe w organizmie.

Z czego składa się TIGR® Matrix?

TIGR® Matrix to całkowicie wchłanialny 
implant chirurgiczny. Wykonany jest z dwóch 
różnych syntetycznych włókien polimerowych, 
które po spleceniu tworzą matrycę.

Włókna są wykonane z dobrze znanych 
materiałów, o których wiadomo, że są 
bezpieczne i są stosowane w szwach od lat 70.

Materiał jest rozkładany przez organizm na 
dwutlenek węgla i wodę, które mogą zostać 
wydalone z moczem i w wydychanym powietrzu.

Jakie są właściwości produktu TIGR® Matrix?

Siatka TIGR® Matrix została zaprojektowana 
tak, aby podążać za naturalnym procesem 
gojenia się ran. Początkowo matryca zapewnia 
stabilność we wczesnej fazie gojenia się rany. 
Z czasem staje się bardziej elastyczna, aby 
pobudzić organizm do samodzielnej produkcji 
zdrowej tkanki łącznej.   
Organizm zyskuje wtedy zdolność wytrzymania 
naprężeń występujących po wchłonięciu matrycy.

Jak długo matryca pozostaje w organizmie?

TIGR® Matrix zachowuje odpowiednią 
wytrzymałość, aby tkanki mogły się 
wystarczająco zagoić i samodzielnie 
wytrzymywać obciążenia.   
Po kilku latach matryca uległa całkowitemu 
rozpadowi i zostaje zastąpiona zdrową 
tkanką łączną.

Jakie są doświadczenia z TIGR® Matrix?

Siatka TIGR® Matrix jest w użyciu klinicznym 
od 2010 roku i przyniosła korzyści tysiącom 
pacjentów na całym świecie.  Zastosowanie 
TIGR® Matrix zostało udokumentowane w 
wielu badaniach klinicznych opublikowanych 
w recenzowanej literaturze medycznej.

W razie dalszych pytań skonsultuj się z lekarzem.
Dowody kliniczne na stronie

www.novusscientific.com


