
KIRURGILISED NÕELAD 

 
Serag- Wiessner kirurgilised nõelad on valmistatud tipp-kvaliteediga roostevabast terasest,millel 
on väga head vastupidavus- ja kvaliteediomadused.

 

                                                                                 

 

 

 

RESORBEERUVAD ÕMBLUSMATERJALID: 

SERAFIT®  Põimitud kattega materjal, mis on äärmiselt elastne ja väga heade sõlme pidavate 
omadustega.Tagab turvalise õmblustugevuse ja haava fikseerimise kogu sulamisperioodiks. 
Sobindub ideaalselt kudedesse. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

SERAFAST®Monofilamentne kiiresti sulanduv õmblusmaterjal.Sobib kiiresti paranevatele 
kudedele ,omab head sõlmepidavust ja sulandub ideaalselt kudedesse. 

 

 

 

Materjal Polyglycolic acid caprolactone  

 Violet, monofilament,  

  

Suurus USP 5/0 to 2/0       *kõiki suurusi on võimalik tellida. 

Sulamisprofiil (50% tõmbetugevusest kaotab 8-12 päeva möödudes) 
(0% täielik sulamine 90-120 päeva möödudes) 

Materjal Polyglycolic acid (polüglükoolhape) 

 Violet, multifilament (braided,coated) põimitud 

 Undyed, multifilament (braided,coated) põimitud 

Suurus USP (violet 8/0 to 5) (undyed: 6/0 to 2) 
*kõiki suurusi on võimalik tellida. 

Sulamisprofiil (50% tõmbetugevusest kaotab 15-20 päeva möödudes) 
(0% täielik sulamine 60–90 päeva möödudes) 

  



 

SERASYNTH®
 

Monofilamentne aeglase sulamisperioodiga õmblusmaterjal.Sobib õmblusteks, kus on vaja tagada 
pikk materjali tõmbetugevuse säilimine.Omab head sõlmepidavust ja sulandub ideaalselt kudedesse. 

 

 

Materjal Polydioxanone  

 Violet, monofilament,  

Suurus  USP 7/0 to 2         *kõiki suurusi on võimalik tellida. 

Sulamisprofiil (50% tõmbetugevusest kaotab 28-42 päeva möödudes) 
(0% täielik sulamine 180-210 päeva möödudes) 

SERAVET® PGA 

SERAVET on sünteetiline alternatiiv CATGUT ´ile.Multifilamentne sulav violetne materjal PGA. 
Tõmbetugevus u. 20-30% Catgut´ist kõrgem , stabiilsema kvaliteediga. 

 

Materjal Polyglycolic acid 

 Violet, monofilament,  

Ühik Kassetid kuni100 m. 

Suurus  USP 4/0-6         *kõiki suurusi on võimalik tellida. 

Sulamisprofiil (50% tõmbetugevusest kaotab 15-20 päeva möödudes) 
(0% täielik sulamine 60-90 päeva möödudes) 

 



      
MITTERESORBEERUVAD ÕMBLUSMATERJALID: 

 

SERALON® 

Monofilamentne mittesulav õmblusmaterjal.On pehme, painduv ja hästi sõlmepidav materjal. 
 

 
 
 
Materjal Polyamid 

 Monofilament, Chromic 

 
Blue (SERALON

®
)  

Suurus USP 7/0 to 3+4    

Sulamisprofiil Mittesulav 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPRAMID® 
 

Mittesulav multifilamentne õmblusmaterjal, mis on kaetud keeratud polüamiidkiu kattega.Supramid 
on suure tõmbetugevuse ja väga hästi sõlmepidav.  

 

Materjal Polyamid 

 Multifilament, (twisted, coated)  

 Black ( must) 

Suurus USP 6/0 to 6 

Sulamisprofiil Mittesulav 

 
TERYLENE® 
 

Mittesulav multifilamentne õmblusmaterjal, mis on kasutuses olnud pikki aastaid ja tuntud eelkõige 
oma hea tõmbetugevuse poolest. 

 

 

 



 

 

Materjal Polyester 

 Multifilament, (braided), coated  

 Green ( roheline) 

Suurus USP 7/0 to 5 

Sulamisprofiil Mittesulav 

SERAFLEX® 
 

Multifilamentne naturaalne mittesulav õmblusmaterjal.Siid on kirurgilise õmblusmaterjalina tuntud 
juba väga ammustest aegadest ja kasutatakse edukalt ka tänapäeval. 
 

 
Materjal Polyester 

 Multifilament, (braided), coated  

 Green ( roheline) 

Suurus USP 7/0 to 5 

Sulamisprofiil Mittesulav 

KÕIKIDELE HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 20%. 
TELLIMISEL PALUME KASUTADA KOODE. 
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