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TIES Transcutaneous Implant Evacuation System

TIES® är ett alternativ till traditionell stomi och har utvecklats för att förbättra livskvaliteten för
ileostomipatienter. Systemet är avsett att minimera behovet av en permanent påse och de problem
samt besvär som detta kan innebära.

Ingen permanent påse - större frihet och kontroll

TIES®-systemet fungerar på liknande sätt som människokroppen genom att du själv bestämmer
när du vill tömma, antingen i en påse eller direkt i toaletten. Om så önskas kan en konventionell
stomipåse också användas, till exempel på natten.
TIES® är resultatet av flera års forskning kombinerat med den senaste tillverkningsteknologin.
Systemet är utvecklat i Norge och Sverige, och tillverkas i enlighet med gällande regelverk för att
säkerställa patientsäkerheten.
TIES®-implantatet består av en titanring med en porös ytstruktur som med hjälp av 3D-teknik byggs
upp lager för lager till en solid del. TIES® har en unik struktur med optimerade ytor som underlättar
inläkningen. Dessa faktorer säkerställer en tillförlitlig vävnadsinväxt och minimerar risken för
infektion för dig som patient.
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Är TIES

lösningen
för
dig?

TIES®ÄR UTVECKLAT FÖR

MÄNNISKOR MED ILEOSTOMI
Med TIES®-lösningen kan du få en större kontroll över din Ileostomi.
Patienter där TIES® kan passa lider vanligtvis av Crohns sjukdom, ulcerös
kolit eller andra tarmsjukdomar. TIES® kan användas både för nya stomier och
för att konvertera en befintlig stomi. Fråga din läkare om TIES® passar just för dig.
Du kan också maila info@ostomycure.com.
®

SÅ HÄR FUNGERAR TIES
Först implanterar kirurgen en TIES®
titanring i stomin. Titanringen fungerar
som en hållare för TIES® lock som har en
öppningsbar lucka. Efter inläkningen sätter
du själv dit locket och så länge luckan är
stängd förekommer inget läckage, inga
ljud och inga ”olyckor”. När du känner att
det är dags att tömma ansluter du enkelt
en specialdesignad påse och öppnar
sedan luckan. Innehållet förs då över till
påsen, eller direkt ner i toaletten, utan
kladd eller läckage.

Deltagande kliniker i Sverige,
Storbritannien, Polen och Österrike.
För mer information, se vår
hemsida www.ostomycure.com.
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