
B. Braun Meshes
I-STOP®

Univerzální páska pro léčbu  
ženské i mužské inkontinence

Vysoce stabilní páska



Páska I-STOP® je určena k léčbě ženské a mužské stresové inkontinence moči

Vysoce stabilní páska 

 Monofilní vlákno ze 100% polypropylénu

 Široké póry

 Nekroutí se

 Flexibilní, bez paměťového efektu

 Atraumatické okraje

 Velmi lehká

Všechny přístupy:

  Transobturatorní přístup zvenku-dovnitř  

s Emmetovými jehlami

  Transobturatorní přístup zvenku-dovnitř 

se spirálovými jehlami

 Transobturatorní přístup zevnitř–ven

 Retropubický přístup zdola-nahoru

 Retropubický přístup shora-dolů

 Zadní (posteriorní) přístup

Ověřená inovace

  "Léčba ženské močové inkontinence suburetrální páskou. 
Stanovení morbidity u transobturatorní cesty zavedení 
při použití nového druhu pásky (I-STOP®): multicentrická 
studie 604 případů"

	 	European	Urology	-	2004
	 	KRAUTH	Jean-Sébastien,	RASOAMIARAMANANA	Haingo,	BARLETTA	Hugues,		

BARRIER	Pierre-Yves,	GRISARD-ANAF	Maryelle,	LIENHART	Jean,	MERMET	Jacques,	

VAUTHERIN	Renaud,	FROBERT	Jean-Luc

  "Perioperační komplikace a bolest při léčbě stresové 
močové inkontinence suburetrální páskou: francouzská 
randomizovaná multicentrická studie porovnávající 
retropubický a transobturatorní přístup"

	 European	Urology	-	2006
	 	DAVID-MONTEFÍORE	Emmanuel,	FROBERT	Jean-Lois,	GRISARD-ANAF	Maryelle,		

LIENHART	Jean,	BONNET	Karine,	PONCELET	Christophe,	DARAI	Emile

  "Inkontinence po prostatektomii – Transobturatorní 
zavedení pásky I-STOP TM u mužů jako nová možnost léčby"

 EUROPEAN	RENAL	&	GENITO-URINARY	DISEASE	2006
	 GRISE	Philippe

I-STOP®



Retro-obturatorní přístup
zevnitř-ven

Katalog č.: 1066560
1x páska I-STOP® Tape 
+ 2 retroobturatorní jehly
+ 2 rukojeti
Souprava pro jednorázové použití

Vlastnosti výrobku

Polypropylénové monofilní vlákno

Pletenina

50 g/m2

≥ 0,075 mm až 1,1 mm

I-STOP® je pubo-uretrální páska určená k operačnímu řešení ženské i mužské močové inkontinence

Pásku I-STOP® nelze použít u těhotných pacientek, pacientek s močovou nebo vaginální infekcí  
nebo u pacientek s jakoukoliv kontraindikací chirurgického výkonu

Páska: etylénoxid
Nástroje: gama záření

Materiál

Struktura 

Hmotnost

Velikost pórů

Indikace

Kontraindikace

Sterilizace

Transobturatorní výkon
zvenku-dovnitř

Univerzální přístup

Katalog č.: 1066520
1x páska I-STOP® Tape  
+ 2 retropubické jehly
+ 2 Emmetovy jehly + 2 rukojeti
Souprava pro jednorázové použití

Retropubický výkon

Transobturatorní přístup
zvenku–dovnitř

Katalog č.: 1066540
1x páska I-STOP® Tape  
+ 2 Emmetovy jehly
+ 2 rukojeti + 2 spirální zavaděče 
Souprava pro jednorázové použití



Všechna práva vyhrazena. Technické změny jsou možné.  
Tento informační materiál nesmí být použit k jiným účelům, než je 
nabídka, nákup a prodej našich výrobků. Žádná jeho část nesmí být 
kopírována nebo jinak reprodukována. V případě zneužití si vyhrazujeme 
právo naše katalogy a ceníky odebrat a učinit příslušné právní kroky. 
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