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Mono-Drain (SETonY)

Mono-Drain je přírodní latexové vlákno. Zejména jeho odolnost proti působení 
tkáňových tekutin je základní vlastností pro dlouhodobou drenáž análních píštělí 
zejména mnohočetných a rovněž u píštělí při anální formě Crohnovy choroby.

Mono-Drain je silikonové vlákno ve sterilním balení, 1 m. Zejména jeho odol-
nost proti působení tkáňových tekutin je základní vlastností pro dlouhodobou 
drenáž análních píštělí zejména mnohočetných a rovněž u píštělí při anální 
formě Crohnovy choroby.

Il Mono-Drain è un filo in lattice di gomma
naturale di grado alimentare la cui resistenza
ed elasticità sono caratteristiche fondamentali
per il drenaggio prolungato nel tempo e per
trazioni lente della sezione degli sfinteri.
In alternativa al Mono-Drain viene utilizzato il
setone che ha però l’inconveniente di non
essere elastico e quindi di essere meno efficace
nei casi in cui si voglia effettuare l’elastodieresi
sfinterica per trazione. Inoltre i lacci di sutura
possono incrostarsi con residui fecali a
discapito di una situazione igienica ottimale.

Mono-Drain is a natural rubber latex thread.
Its resistance and elasticity are fundamental
features for the prolonged drainage and for
slow traction of sphincteric sections.
In alternative to Mono-Drain is used the
common suture threads but it has the
inconvenience to be no-elastic and to be less
effective in sphincteric elastodieresis for
traction. Moreover suture threads can be
encrusted by fecal residues and therefore be
less valid from an hygienic point of view.
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• 1 cívka – 5 m
• přírodní kaučuk nesterilní 

• délka 1 m
• lékařský silikon
• sterilní 

• silikonové vlákno se zavaděčem
• sterilní
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