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Como podemos continuar inovando nossa 
família de slings de uretra média, que 
já são os produtos preferidos de quase 
800.000 pacientes? Criando a mesma 
malha confiável em uma cor azul de fácil 
visualização. Com isso, qualquer que seja 
a sua abordagem cirúrgica preferida, a 
malha azul Advantage™ proporciona 
maior visibilidade para que você possa 
seus pacientes com mais confiança.

Melhor visibilidade. 
Baseado em evidências.

•	 As	mesmas	propriedades	da	nossa	
malha	patenteada	Advantage,	
documentada	em	mais	de	35	
publicações	até	o	momento.

•	 A	cor	azul	de	fácil	visualização	
melhora	sua	visibilidade	para	um	
tensionamento	intraoperatório	
mais	preciso	do	sling	e	facilita	a	
localização	pós-operatória.

Malha de polipropileno1 
confiável

•	 Espessura	da	malha:	0,66mm

•	 Tamanho	dos	poros:	1182μm

•	 Tamanho	da	fibra	(diâmetro):	
0,15mm

•	 Peso:	100g/m2

Uma porção lisa 
e sem pontas sob a 

uretra, concebida para 
manter sua integridade 

durante o tensionamento 
e potencialmente reduzir 

a irritação da parede 
uretral.

As bordas com pontas fora 
da porção suburetral ajudam 
a minimizar a migração da 

malha.



Punho antideslizante

O punho antideslizante foi 
projetado de modo a para evitar 
que a mão escorregue durante a 
manipulação intraoperatória

Patilha de centragem

Permite o alinhamento 
correto do centro da malha 
sob a uretra. Permite 
também que o médico 
aplique contratensão 
no sling, preservando a 
integridade da malha.

Laçada

• Facilita o encaixe e a 
remoção de agulhas e 
malhas

• A transição suave 
da laçada para a 
malha permite uma 
perturbação mínima do 
tecido

Agulha

• Projetada para facilitar a passagem 
de dispositivos suprapúbicos

• A agulha é colorida para aumentar 
a visibilidade durante a cistoscopia

Abordagem suprapúbica

Ilustrado o Sistema 
de Sling Solyx Azul
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• Prepare os campos cirúrgicos 
vaginal e abdominal inferior.

• Faça duas pequenas incisões 
transversais abdominais, com 
aproximadamente 0,5 cm a 1 
cm, de cada lado da linha média, 
imediatamente acima da sínfise.

• Faça uma incisão na parede 
vaginal anterior e disseque 
bilateralmente no modo habitual.

• Puxe as agulhas para cima 
através das incisões abdominais, 
certificando-se de que o 
conjunto da malha não esteja 
torcido e fique totalmente plano 
sob a uretra.

• Retire as laçadas das agulhas.
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Atenção: Para Slings de Uretra Média para Incontinência Urinária Feminina: A legislação dos EUA restringe este dispositivo à 
venda por ou por ordem de um médico qualificado no uso de malha cirúrgica para correção da incontinência urinária de esforço.

ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica. As indicações, 
contraindicações, avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo. As informações de uso se aplicam 
somente aos países com registro da autoridade sanitária pertinente. Este material não se destina para uso na França.

Os produtos foram incluídos apenas para fins informativos e podem não ser aprovados ou vendidos em determinados 
países. Verifique a disponibilidade do produto em outros territórios com seu representante local ou com o serviço de 
atendimento ao cliente.
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• Insira uma agulha através da 
incisão abdominal, deslocando 
a agulha para baixo num 
movimento vertical.

• Perfure a fáscia do músculo reto 
para penetrar o Espaço de Retzius.

• Oriente a extremidade distal 
da agulha para baixo, ao longo 
da superfície posterior do osso 
púbico, através da incisão vaginal.

• Repita no lado contralateral com 
a segunda agulha.

• Ajuste o conjunto da malha 
puxando os dilatadores para 
cima, de modo a que a patilha de 
centragem azul fique sob a uretra.

• Aplique a tensão correta no 
conjunto da malha e manga, de 
acordo com as preferências do 
médico.

• Segure a patilha de centragem 
azul e corte-a pelo centro 
do orifício perfurado, tendo 
o cuidado de assegurar que 
as duas metades da patilha 
azul estejam completamente 
removidas do canal vaginal.

• Com ambas as agulhas 
posicionadas, deve ser realizada 
uma cistoscopia para confirmar a 
integridade da bexiga.

• Se uma das agulhas for 
visualizada na bexiga, retire a 
agulha. Inspecione visualmente 
a agulha para verificar a sua 
integridade. Esvazie a bexiga e 
repita o Passo 2 no lado em que 
ocorreu a perfuração da bexiga.

• Puxe para cima os dilatadores 
para remover a manga, deixando 
a malha na posição.

• Verifique a tensão da malha e 
ajuste-a, conforme necessário.

• Após determinar se a bexiga está 
intacta, introduza uma laçada na 
extremidade distal de cada uma 
das agulhas saindo através da 
incisão vaginal.

• Faça uma ligeira pressão sobre o 
abdômen, corte as extremidades 
distais da malha e confirme que 
estas se retraem para o interior 
das incisões abdominais.

• Feche todas as incisões 
utilizando os métodos habituais.

Procedimento para o Sistema de Sling de Uretra Média Suprapúbico 
LynxTM2

Informações para Pedidos
Código do Produto Descrição Quantidade

M0068503010 Sistema	de	Sling	Lynx™	Azul 2 Dispositivos de Entrega e 1 Conjunto de Malha

M0068503000 Sistema	de	Sling	Lynx™ 2 Dispositivos de Entrega e 1 Conjunto de Malha


