
Kompozytowa, bioresorbowalna kotwica
do mocowania szwu

A’LINK’S® musi być przechowywany w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w czystym i suchym miejscu
w temperaturze niższej niż 37°C.
Każdy produkt jest zapakowany w blister, który umiejscowiony jest w aluminiowej torebce i został 
wysterylizowany tlenkiem etylenu.
Do jednorazowego użytku. Nie sterylizować ponownie.
Dodatkowe informacje dostępne w IFU.
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A’LINK’S®

A’LINK’S®

Rozmiar Numer kat.
Ø 5,5 mm L 20 mm T753155
Ø 6,5 mm L 20 mm T753165



A’LINK’S® to bioresorbowalna kotwica, osadzona na jednorazowym wkrętaku, wyposażona w dwie nici wykonane 
z polietylenu o bardzo dużej masie cząsteczkowej (zgodna z USP2).  

A’LINK’S® został specjalnie zaprojektowany do rekonstrukcji uszkodzeń pierścienia rotatorów i tenodezy mięśnia 
dwugłowego ramienia.
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Średnie obciążenie (lbs.)

Wytrzymałość węzła na rozciąganie[2]

Kotwice A’LINK’S są przeznaczone do 
rekonstrukcji uszkodzeń pierścienia 

rotatorów oraz tenodezy mięśnia 
dwugłowego ramienia.
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• Wysoka wytrzymałość
    na rozciąganie

• Mobilność węzłów
• Nie plączą się

• Wytrzymałość i bezpieczeństwo szwów

• Podwójny gwint
• Wysokie właściwości mechaniczne

• Szybkość resorpcji
• Biozgodność

Wskazania

Nić ch i rurg iczna

Kotwica

1) Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Nici
w rozmiarze USP2 (United States 
Pharmacopeia rozmiar 2) zostały wykonane
z polietylenu o bardzo dużej masie 
cząsteczkowej (UHMWPE).

2) Nici nie ulegają splątaniu ponieważ są 
pojedynczo ułożone w uchwycie wkrętaka oraz 
oznaczone są różnymi kolorami. 

3) Swobodna zmiana położenia węzła jest możliwa 
dzięki kompozycji szwu. Jednak węzeł raz 
zawiązany jest wytrzymały i pozostaje na 
miejscu[1].

4) Ciaśniejsze zabezpieczenie pętli podczas 
procesu zaciskania oraz lepsza odporność na 
zerwanie węzła.

1) Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Nici
w rozmiarze USP2 (United States 
Pharmacopeia rozmiar 2) zostały wykonane
z polietylenu o bardzo dużej masie 
cząsteczkowej (UHMWPE).

2) Nici nie ulegają splątaniu ponieważ są 
pojedynczo ułożone w uchwycie wkrętaka oraz 
oznaczone są różnymi kolorami. 

3) Swobodna zmiana położenia węzła jest możliwa 
dzięki kompozycji szwu. Jednak węzeł raz 
zawiązany jest wytrzymały i pozostaje na 
miejscu[1].

4) Ciaśniejsze zabezpieczenie pętli podczas 
procesu zaciskania oraz lepsza odporność na 
zerwanie węzła.

1) Podwójny gwint podnosi wytrzymałość na 
wyrwanie [3].

2) Wysokie właściwości mechaniczne, 
umożliwione dzięki jednorodnej dystrybucji 
cząsteczek TCP w matrycy PLA. 

3) Biozgodność, dzięki połączeniu 70% PLA i 30% 
(beta) - TCP.

4) Kinetyka bioresorpcji dostosowana jest do 
rozpoczęcia z końcem procesu naturalnego 
gojenia kości.
PLA w ciele ludzkim ulega degradacji 
hydrolitycznej. TCP, poprzez efekt buforowy, 
pomaga w utrzymaniu otaczających tkanek
w naturalnym pH i zmniejsza ryzyko wystąpienia 
stanu zapalnego 

[4]. Kotwica ulega całkowitej 
resorpcji w przeciągu maksymalnie 4 lat 

[5]. 
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Kompozyt PLA / β-TCP
(x 10 000 SEM)

Proces resorpcji implantu  
PLA/TCP

Implant

Narastanie kości

Skład [7]

STAW
BARKOWY

Gwintowanie Łatwa implantacja

Wprowadzanie

Profil resorpcji in vitro implantu z PLA/TCP [6]

Masa (g)

Właściwości
mechaniczne (GPa)

Czas (tygodnie)

Masa cząsteczkowa (g/mol)
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Przechowywanie

A’LINK’S® musi być przechowywany w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w czystym i suchym miejscu
w temperaturze niższej niż 37°C.
Każdy produkt jest zapakowany w blister, który umiejscowiony jest w aluminiowej torebce i został 
wysterylizowany tlenkiem etylenu.
Do jednorazowego użytku. Nie sterylizować ponownie.
Dodatkowe informacje dostępne w IFU.
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A’LINK’S®

A’LINK’S®

Rozmiar Numer kat.
Ø 5,5 mm L 20 mm T753155
Ø 6,5 mm L 20 mm T753165

A’LINK’S®  Akcesoria
Produkt Numer kat.
Ø 5,5 mm Krótki gwintownik  T067503
Ø 6,5 mm Krótki gwintownik  T067504
Chwytak Combo TAG-622200
Obcinacz do szwów  TAG-231200
Manipulator/chwytak do szwów TAG-601200
Manipulator do węzłów
(pełna pętla) TAG-301200
Prowadnik do szwów 70° prawy  TAG-232012
Prowadnik do szwów 70° lewy TAG-232022
Inteligentny hak prawy TAG-328332
Inteligentny hak lewy TAG-328342
Kontener  820010.25
Młotek T067599

Instrumentarium

Klasa III

Klasa I

DystrybutorProducent

Biuro główne:
8, rue du Corps Franc-Pommiès 
65500 VIC en BIGORRE (Francja)
Tel. (33) 5 62 96 88 38
Fax (33) 5 62 96 28 72

Biuro główne:
ul. Hutnicza 15B
81-061 Gdynia, Polska
Tel. (48) 58 660 44 88
www.biovico.com


