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TIES Przezskórny implantowalny system wypróżniania

System TIES® jest alternatywą dla tradycyjnej stomii i został opracowany w celu poprawy jakości życia pacjentów
z ileostomią. System ma na celu zminimalizowanie konieczności posiadania stałego worka oraz związanych z tym
problemów i niedogodności.

Brak stałego worka – większa wolność i kontrola
System TIES® działa w podobny sposób jak ludzkie ciało, ponieważ to Ty decydujesz, kiedy chcesz go opróżnić,
albo do worka, albo bezpośrednio do toalety. W razie potrzeby można również użyć tradycyjnego worka stomijnego,
na przykład w nocy.
TIES® jest wynikiem wielu lat badań połączonych z najnowszą technologią produkcyjną. System jest rozwijany
w Norwegii i Szwecji, i jest produkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pacjentów.
Implant TIES® składa się z zewnętrznego pierścienia tytanowego o wewnętrznej porowatej strukturze, która jest
budowana warstwa po warstwie, za pomocą technologii 3D, w stałą część z wykorzystaniem czystego materiału
bez zanieczyszczeń. TIES® ma unikalną strukturę ze zoptymalizowaną powierzchnią, aby ułatwić gojenie.
Czynniki te zapewniają niezawodne zrastanie tkanek i minimalizują ryzyko zakażenia dla pacjenta.

Tylko do badań klinicznych
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Czy TIES jest
rozwiązaniem
dla Ciebie?

Odzyskaj
swoje życie.
... i odzyskaj
swoje życie.

® Przezskórny implantowalny
system wypróżniania

TIES

Rozwiązanie TIES® może dać większą kontrolę nad ileostomią.
Pacjenci, u których TIES® może zostać zastosowany, zwykle cierpią na chorobę LeśniowskiegoCrohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub inne choroby jelit. System TIES® może być
wykorzystany zarówno do tworzenia nowej stomii, jak i do przekształcenia istniejącej. Zapytaj lekarza,
czy system TIES® jest odpowiedni dla Ciebie. Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres:
info@ostomycure.com lub odwiedzić naszą stronę internetową, aby znaleźć listę uczestniczących
klinik i zarejestrować się, aby uzyskać więcej informacji.
®

Tak działa TIES

Najpierw chirurg wszczepia w stomię pierścień
tytanowy TIES®. Pierścień tytanowy działa jako
uchwyt na pokrywkę TIES®. Po okresie gojenia
po zabiegu można samodzielnie nałożyć
pokrywkę na tytanowy pierścień. Pokrywka ma
klapkę, którą można otwierać i zamykać w celu
opróżniania stomii. Gdy klapka jest zamknięta,
nie ma ryzyka wycieków, niechcianych dźwięków
i „wypadków”. Kiedy czujesz, że nadszedł czas,
aby opróżnić stomię, po prostu podłącz specjalnie
zaprojektowany worek, a następnie otwórz
klapkę. Zawartość jest następnie przenoszona
do worka lub bezpośrednio do toalety,
bez zabrudzenia lub wycieków.

Uczestniczące kliniki w Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Polsce i Austrii.
Odwiedź naszą stronę internetową,
aby uzyskać więcej informacji:
www.ostomycure.com
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