
MESMO ®

implantáty s jemnou mikrotexturou

hladké nebo texturované - 
proč zvolit kompromis?



JEMNÁ MIKROTEXTURA

MESMO ®

implantáty s jemnou mikrotexturou

1000µm

Textura implantátu je důležitým prvkem k dosažení požadovaného estetického  
výsledku a spokojenosti pacientky. 

Texturované implantáty mají ve srovnání s hladkými výhodu v následujících aspektech:

• Nízká míra komplikací, jako je rotace, dislokace, pokles (tzv. bottoming out)1

• Kontrola umístění implantátu, a to i v případě anatomického tvaru2

• Dlouhotrvající estetické výsledky, dokonce i u větších velikostí implantátů nad 350 ml 1
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TEXTUROVANÝ  
NEBO HLADKÝ -  

PROČ ZVOLIT KOMPROMIS?

KDY JE PŘI  VOLBĚ IMPLANTÁTU 
POTŘEBNÁ MIKROTEXTURA
•   Volba textury závisí na potřebách pacientky a její anatomii

•   Povrch implantátu má vliv na kapsuli a její tvorbu

•  Mnozí chirurgové dávají přednost implantátům s jemnou mikrotexturou,  
jelikož je u nich podpořena interakce s okolní tkání. Tato interakce bývá  
spojována se snížením výskytu komplikací, jako je pokles  
(zejména u implantátů o objemu nad 350 ml), dislokace a rotace 1

•  Hladké implantáty jsou spojeny s nepřilnavostí ke tkáním, což může  

v průběhu času vést ke komplikacím, zejména při větších objemech 1
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Sa (µm)

SILTEX™ Round 6

Aritmetická drsnost (Sa) povrchů *

0 20 30 40 50

MIKROTEX TUROVANÉ

Hladký SilkSurface TM 4

BioQ™  
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HL ADKÉ 

POLYtxt ® 3POLYsmoooth TM 3

*Implantáty MESMO ® jsou klasifikovány jako mikrotexturované  
podle mezinárodně uznávaného standardu ISO 14607:2018,  

který umožňuje jejich bezpečné uvedení na trh  
vyhovující předpisům

10
» » »  Jemné mikrotexturované implantáty  

MESMO ®  se bez těchto omezení  
používají už téměř deset let jak v kulatých,  
tak v anatomických tvarech

•   Texturované prsní implantáty jsou ve srovnání s hladkými  
spojeny s nižším počtem komplikací 1

•   Paolo Montemurro a Vincent K. S. Tay popsali speciální  
požadavky na výběr pacientek pro hladké implantáty:

 »  Dobrá kvalita tkáně
 »   Velikost implantátu menší než  350 ml
 »   Chirurgická technika
 »  Specifická následná péče

KOMBINACE VÝHOD HLADKÉHO 
A TEXTUROVANÉHO POVRCHU

SILTEX™ CPG 6

MESMO ® 3
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94 %

pacientek uvedlo, že 
jejich prsa jsou pocitově 

měkká a přirozená 7

97 %

pacientek bylo spokojeno 
nebo velmi spokojeno s 
estetickým výsledkem 7

98 %

pacientek uvedlo  
lepší nebo stejnou  

kvalitu života 7

Po celém světě byly s použitím implantátů s povrchem MESMO ®  
úspěšně operovány stovky tisíců pacientek:

SPOKOJENOST  
PACIENTKY
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VYSOKÝ A OVĚŘENÝ 
BEZPEČNOSTNÍ PROFIL JE 
KLÍČOVÝM POŽADAVKEM 
KAŽDÉHO CHIRURGA

pacientek je po 5 
letech bez jakýchkoli 

komplikací 7

Míra komplikací (%)  
po 5 letech

MESMO®  
všechny typy 

N = 308

Jakákoli komplikace 8.1 %

Reoperace 4.9 %

Vyjmutí implantátu 1.4 % 

Kapsulární kontraktura  
(Baker stupeň III-IV) 0.4 % 

 *   Všechny typy operací zahrnují primární augmentaci,  
primární rekonstrukci a reoperaci.

Kumulativní pravděpodobnost  
průběhu bez jakýchkoli komplikací 7Míra komplikací s MESMO  ® 7

Kaplan-Meier analýzavšechny typy operací* 

  Vyjmutí implantátu           Reoperace   Jakékoli komplikace
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Do března 2021 nebyly v souvislosti s použitím MESMO  
® zaznamenány žádné případy BIA-ALCL.
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ZVOLTE PRO VAŠI  PACIENTKU 
SPRÁVNÝ IMPLANTÁT MESMO ®

•    Udělejte přesné rozhodnutí právě teď 
Začněte používat aplikaci Polyfind! ještě dnes  

•   Získejte nejnovější tištěný produktový katalog 
Kontaktujte zástupce POLYTECH  
 
 

Staňte se součástí úspěšných 
příběhů MESMO®!

Pro přístup kontaktujte svého zástupce

Stáhněte si aplikaci  
POLYfind!

PRODUKTOVÁ ŘADA MESMO ®

250  
Možností volby

pro chirurga

Même®

kulatá báze
centrální projekce

Replicon®

kulatá báze
anatomická projekce

Opticon®

nízká báze
anatomická projekce

Optimam®

podlouhlá báze
anatomická projekce
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Úspěch pro mě znamená, že pacientce umožním konzistentní  
a dlouhodobou spokojenost. Pří volbě implantátu potřebuji,  
aby se rozmanitost a předvídatelnost potkali s výzvami, kterým  
čelím ve své praxi každý den.. Z toho důvodu je MESMO® 
implantátem, který volím pro většinu augmentací.

Jako chirurgové usilujeme o to, abychom dosáhli  
dlouhodobých estetických výsledků a minimalizovali 
komplikace. Povrch MESMO® mým pacientkám  
poskytuje optimální vyvážení textury.
DR.  JOSÉ LUIS  MARTÍN DEL YERRO

DR.  PAOLO MONTEMURRO

PŘIJÍMÁME JEDINEČNOST  
A  VOLBU
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SEBEJISTOTA

PROGRAM „ IMPLANTS OF 
EXCELLENCE“ PRO MESMO  ®

Podporuje sebejistotu pacientky 
a přijetí sebe sama

Celoživotní možnost náhrady 
implantátu v případě ruptury 
související s materiálem

*   Viz Všeobecné smluvní podmínky na  
https://polytech-health-aesthetics.com/en/warranty

Výhody programu

Možnost pacientek zůstat v kontaktu

Pacientky jsou součástí každoročního  
průzkumu, který přispívá k dalším  
inovacím a bezpečnosti

Viz Všeobecné 
smluvní  

podmínky

Tento rozšířený záruční program založený v roce 2007  
nabízí vašim pacientkám konkrétní výhody, klid a pocit bezpečí. *
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VÁŠ ÚSPĚCH JE  
I  NAŠÍM ÚSPĚCHEM

Společnost POLYTECH se již 35 let řídí jednoduchým pravidlem:  
můžeme být úspěšní pouze v případě, že jsou úspěšní i naši chirurgové. 

Volby našeho implantátu MESMO ® 

respektují a přijímají jedinečnost
Pravidelní uživatelé MESMO® potvrzují, že jim vysoká rozmanitost  
implantátů pomáhá dosáhnout osobního úspěchu:

 •  Dosahují díky nim vysoké míry spokojenosti pacientek
 •  Vyznačují se extrémně nízkou mírou komplikací
 •  Splňují požadavek pro minimálně texturované implantáty
 •  Jejich praxe je díky nim výjimečná a perspektivní s ohledem na růst podnikání

MOŽNOST VOLBY JE PRO 
ÚSPĚCH CHIRURGA KLÍČOVÁ
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POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 
64807 Dieburg | Germany
Tel.: +49 (0) 6071 98630
Fax: +49 (0) 6071 986330
E-Mail: info@polytechhealth.com

Výhradní distributor POLYTECH a B-Lite®: 
Sanimpo spol. s r.o. 
Tismická 846/12 | 100 00 Praha 10
E-Mail: info@sanimpo.cz
Web: www.polytechimplantaty.cz

Další informace najdete na: 
www.polytechhealth.com 

Sledujte nás na
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