
RESORBA Шовні матеріали
Сучасні рішення для ушивання ран

ШОВНІ МАТЕРІАЛИ 



ВІДГУКИ 

Шовні матеріали Resorba вже стали невід’ємною складовою мого хірургічного 
інструментарію завдяки біоінертним властивостям, міцності та 
еластичності. Продукти SUPRAMID та GLYCOLON сподобаються практику-
ючим лікарям завдяки своїй універсальності, безпечності та зручності 
використання. А з точки зору стоматологічної мікрохірургії першість серед 
шовних матеріалів, безперечно, належить монофіламентним матеріалам 
PVDF (RESOPREN). Ці матеріали, а також величезний асортимент хірургічних 
голок оптимізують роботу з м’якими тканинами, допомагають досягти 
запланованого результату та впевнено проводити процедури з транс-
плантації м’яких та кісткових тканин.

Resorba – це поєднання бездоганної якості та ретельності виробництва 
голок, біологічної сумісності, високої технологічності та зручності викори-
стання матеріалів, а також великого діапазону комбінацій нитка-голка. Для 
накладання швів при хірургічних операціях на парадонті я завжди віддаю 
перевагу шовним матеріалам Resorba!

Мій улюблений шовний матеріал – RESOLON, 5-0 з DSM 16 та 6-0 з DSMF 11. 
Дуже приємно працювати з матеріалом такої якості, особливо реалізовую-
чи власні техніки накладання швів. Я люблю експериментувати з різними 
техніками ушивання ран – наприклад, з технікою накладання безперервних 
швів.  

Коли до мене вперше потрапили шовні матеріали RESORBA, я був вражений 
якістю та зручністю використання, що одразу перейшов на ці продукти і в 
своїй практиці користуюся лише ними. 
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Досягнення бажаних естетичних та функціональних результатів є пріоритет-
ним завданням хірургічного втручання при роботі з м’якими тканинами.

ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦИХ ПРІОРИТЕТІВ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ ТАКІ 
АСПЕКТИ:
                 - Формування та обробка країв рани
 - Техніка накладання швів
 - Конструкція клапотя
 - Вибір продукції

УШИВАННЯ РАНИ МАЄ НА МЕТІ:
 - Захист від інфекції
 - Зведення до мінімуму порушень при загоєнні рани
 - Стабілізація країв рани під час фази загоєння
 - Запобігання тиску на м’які тканини 
 - Забезпечення гемостазу
 - Відновлення естетичної та функціональної цілісності тканин
 - Зведення до мінімуму формування шрамів
 - Запобігання усадці тканин та втраті маси тканини

РАНА – це порушення цілісності тканини внаслідок травми або хірургічної 
процедури, на яке тканина реагує процесами регенерації. 
 Правильне розташування країв ран прискорює процес загоєння
 Зниження ризику інфекції

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ЗАГОЄННЯ (ЛОКАЛЬНО)
Різниця між діаметром голки та нитки:
      У разі невідповідності діаметрів голки та нитки бактерії легше проника-
ють в проміжок, утворений у тканині

СТРУКТУРА НИТКИ:
      Плетені шовні матеріали створюють біологічну нішу для бактерій, яка 
внаслідок високої капілярності є важкодоступною для засобів імунологічно-
го захисту 

ДЖЕРЕЛО МАТЕРІАЛІВ:
      Шовк є природним протеїном, який як чужорідне тіло може викликати 
відповідну реакцію організму; його не варто застосовувати в стоматологіч-
ній хірургії

ВИДАЛЕННЯ ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ: 
      Застосовуючи матеріал, який не розсмоктується, або видаляючи шовний 
матеріал, який розсмоктується, хірург має переконатися, що через рану не 
проходять заражені частинки (вузол та частина шовного матеріалу, які 
перебували у ротовій порожнині)
 

З ТОЧКИ ЗОРУ БІОЛОГІЇ…











   Довговічність та висока 
   біосумісність
 
   Оптимальна сумісність із 
   тканинами організму внаслідок
   ретельного вибору матеріалу 
   та процедур обробки
   
   Легке видалення

Матеріали, які не розсмоктуються, залишаються фактично незмінними в 
тканинах організму. Коли рубцева тканина на краях рани стає достатньо 
міцною, щоб утримувати їх разом, доктор видаляє шовний матеріал, просто 
витягуючи його з рани.

Для сценаріїв реконструкції тканин,           
коли потреба в механічній підтримці є   
обмеженою в часі

Безпроблемне розчинення та вида   
лення

Оптимальна біосумісність внаслідок 
хімічних властивостей та очищення

Матеріали, що розсмоктуються, утримують краї рани впродовж всієї стадії 
загоєння. Впродовж цього періоду їхня еластичність та міцність поступово 
знижуються. Такі шовні матеріали розсмоктуються ендогенними проте-
олітичними ферментами або в процесі гідролізу (для PGA RESORBA, PGA 
resoquick та GLYCOLON).

ОГЛЯД
ХІРУРГІЧНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ – ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 
ПОКАЗАНЬ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ

Матеріал, що 
не розсмоктується 

Матеріали, що 
розсмоктуються

Монофіламентна нитка 
5/0 та менше

Псевдомонофіламентна 
нитка до 4/0



•

•

•

Найпопулярніші 
розміри голок 1:1

Кругла ріжуча голка

= RT

= S

DSM 11

DSM 13

DSM 16

DSM 18

1/2-Kreis = H 3/8-Kreis = D Gerade = G Asymptotisch = A
Пряма = G Асимптотична = A

Інтердента-
льний

Інтердентальна 
хірургія

Вигнута на 3/8, зворотно-
ріжуча  = DS 

PREMIUM-CUT= DSM

Вигнута на 1/2, 
з круглим перерізом,  

з троакаром на кінці = HRT 
Пряма, з  круглим 

перерізом = GR

HRT 18

HRT 16

ART 13

ART 25

GR 22

ХІРУРГІЧНІ ГОЛКИ
RESORBA МАЄ ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ГОЛОК – 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ПОДАЛЬШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Тіло голки – 
характеристики 
та тип кінчика

Ріжуча зворотна голка 

Трикутник у розрізі
Доступна в комплекті з PREMIUM-CUT-M

Окружність голки 3/8 = DS, DSM
Спеціальна чорна голка = ORAL

Спеціальна чорна голка = ORAL

Окружність голки 1/2, 3/8, 
асимптотична або пряма 
= HRT, DRT, GRT, ART

Кінчик голки тригранний, забезпечує вузьку проколину 
та легке входження в тканину

Цифри відображають розвинену 
довжину голки в мм.

Довжина 
згину

Тіло голки

Нитка

Діаметр голки

Держак 
(та вушко)Кінчик         

Найбільш популярні
½ кола + H             3/8 кола= D

Універсальна
Внутрішня 
поверхня
 зубної дуги
Глибокі 
порожнини

Універсальна
фронтальна 
поверхня 
зубної дуги
мукоперіоста-
льний 

Застосу-
вання

Вигин

Асимптотична, з круглим 
перерізом, ріжуча, 

з троакаром на кінці = ART



RESOTEX® ORAL / Резотекс Орал

GLYCOLON® ORAL / Гліколон Орал

SUPRAMID ORAL / Супрамід Орал






ШОВНІ МАТЕРІАЛИ СЕРІЇ ORAL
РОЗРОБЛЕНІ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР – 
ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ШОВНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЧОРНИМИ ГОЛКАМИ 
ТА КОЛЬОРОВИМИ НИТКАМИ

Монофіламентний матеріал, 
що не розсмоктується
Особлива обробка забезпечує 
підвищену гнучкість та міцність
Не викликає подразнення М’який
Легко проходить через тканини
Доступний в розмірах 4/0, 5/0, 6/0,7/0

Монофіламентний матеріал, 
що розсмоктується
9 днів 50 %
 Низька реакція тканини
Міцно зав’язуються вузли
Легко проходить через тканини
Доступний в розмірах 4/0, 5/0, 6/0

Поліамідний шовний матеріал
Псевдомонофіламентна структура
Доступний в розмірі 4/0
Висока міцність
Не контамінується
Гладка однорідна поверхня забезпечує 
легке проникнення через тканини

Чорні голки та кольорові нитки не відбивають світло
забезпечують візуальний контраст 
при роботі в закровленій ділянці 
ротової порожнини
краща видимість через тканини

Голки RESORBA розроблені для спеціальних показань, хірургічних технік та 
станів тканини
    Атравматичні завдяки оптимальному переходу між голкою та ниткою
    Спеціальна обробка поверхні та високопрецизійне шліфування забезпе-
    чують мінімальний супротив та травмування тканин при проходженні



NYLON / Нейлон 

RESOLON / Резолон

SUPRAMID / Супрамід

ШОВНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЮТЬСЯ

Монофіламентний матеріал, 
поліамід, чорний
Доступний в розмірах 
USP 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0
Відсутня капілярність
Мінімальна реакція тканини
 Легко проходить через тканини

Монофіламентний матеріал, поліамід,
синій
Доступний в розмірах USP 4/0, 5/0, 6/0
Не викликає подразнення
Легко зав’язувати вузли та 
здійснювати маніпуляції
Не колить слизову оболонку
М’який

Псевдомонофіламентний матеріал, 
поліамід, чорний
Доступний в розмірах USP 3/0, 4/0, 5/0
Не контамінується
Висока міцність
Легко зв’язуються вузли
Особливо зручне використання

RESOPREN / Резопрен
Монофіламент, синій
Доступний в розмірах 
USP 4/0, 5/0, 6/0, 7/0
Низький рівень тертя
Успішно використовується для 
накладання підшкірних швів
Не викликає подразнення
Висока міцність
Ідеально підходить для використання 
в мікрохірургії
Висока пластичність
 



GLYCOLON / Гліколон

PGA Resorba / ПГА Резорба

PGA Resoquick / ПГА Резоквік

ШОВНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО РОЗСМОКТУЮТЬСЯ 

Монофіламентний матеріал, 
полігліколева кислота - капролактон, 
фіолетовий, безкольоровий
Доступний в розмірах 
USP 4/0, 5/0, 6/0, 7/0
50% міцності підтримує 9 днів
Низька реакція тканини
Міцно зав’язуються вузли
Легко проходить через тканини
Висока міцність на розрив
Має гладку поверхню, що дозволяє 
накладати довгі шви з мінімальним 
пошкодженням тканин
Рівень біодеградації низький

Плетений з покриттям
Полігліколева кислота, 
незабарвлений, фіолетовий
Доступний в розмірах 
USP 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0
Розсмоктується за середній термін, 
підтримка 50% 10 – 12 днів
М’який та гнучкий
Міцно зав’язуються вузли

Плетений з покриттям
Полігліколева кислота, 
незабарвлений
 Доступний в розмірах USP 4/0, 5/0, 6/0 Висока міцність
Застосовується у випадках, коли 
швидке розсмоктування є важливим 
для успішного проведення операції



НЕПЕРЕРВНІ ШВИ
Фото надані доктором Юраєм Брожович, м. Спліт, Хорватія

 
КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

Альвеолярний надріз, шов 
накладено з використанням
GLYCOLON® ORAL 5/0 з DSM 16 мм 
та «чорною» голкою.



 
КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ
Матрацний шов

GLYCOLON® ORAL 5/0 з DSM 18 мм, «чорна голка»
Постекстраційна лунка з конусом PARASORB® Cone



 
КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ
Захист постекстраційної лунки 
з використанням PARASORB SOMBRERO

Постекстраційна лунка Встановлення PARASORB SOMBRERO

Зведення країв рани із застосуванням 
RESOTEX ORAL 6/0 з «чорною» голкою HRT 18 мм

Встановлення PARASORB Sombrero в постекстраційну лунку, 
розташування мембрани під слизовою оболонкою RESOTEX Oral 6/0 
з «чорною» голкою HRT 18 мм

Фіксація PARASORB Sombrero за 
допомогою перехресного шва



Офіційний представник компанії 
RESORBA Medical GmbH в Україні

Україна, м. Київ, вулиця Мельникова 83А
Тел. +38(044)337-78-08
         +38(097)443-23-71
         +38(099)443-23-71
o�ce@biogentech.com.ua
www.biogentech.com.ua 


