
ХІРУРГІЧНІ 
ШОВНІ МАТЕРІАЛИ

ХІРУРГІЧНІ СІТКИ



Компанія CHIRANA T. Injecta
CHIRANA T. Injecta, s.r.o. продовжувач традицій виробництва хірургічних шовних матеріалів з 1930 

року. Високоякісні хірургічні матеріали поставляються до споживача під традиційним брендом Chirmax, 
що гарантує високу якість і підтримку. На зміну класичним матеріалам, таким як кетгут і шовк, прийшли 
різноманітні синтетичні волокна. У результаті був розроблений широкий діапазон з більш ніж 1200 
найменувань сучасних шовних матеріалів, що розсмоктуються та не розсмоктуються і з голками 
з нержавіючої сталі найвищої якості японського виробництва.

 CHIRANA Т. Injecta, s.r.o. виробляє хірургічні шовні матеріали за найсучаснішими технологіями. 
Кожен індивідуальний виробничий процес проходить строгий науковий контроль якості. Першочергова 
увага приділяється безупинному інспектуванню як механічних, так і мікробіологічних характеристик 
продукції.

 Виробничий процес організований відповідно до нормативів GMP (належної виробничої практики), 
а комплексна система управління якістю виробничого процесу відповідає вимогам стандарту ISO 
13485. Усій продукції, що випускається компанією, у 1999 році був присвоєний європейський знак 
відповідності (СЕ).

We Supply Values for Life.
Ми постачаємо цінності для життя.



Chirlac braided (Хірлак плетений)
Аналоги: Safil, PGA Resorba 
Chirlac braided синтетичний плетений шовний матеріал, що розсмоктується 
з покриттям. Виготовляється на основі полігліколевої кислоти і має передбачуваний 
термін резорбції 80-90 днів. 
Chirlac braided застосовують для з’єднання м’яких тканин, адапттації м’язів і фасцій, 
накладання швів  на паренхіматозні органи, периферійні нерви, лігування дрібних судин і для інтрадермальних швів.

- Наявний широкий асортимент різноманітних комбінацій голка-нитка і лігатур
- Нитки різних діаметрів та довжини комплектуються різними голками: голки круглого перерізу, ріжучі, з троакарним вістрям
- Програма поставки постійно оновлюється та розширюється

ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ

Склад Колір Розмір Характеристики

Плетена нитка 
із полігліколевої кислоти

з покриттям

Фіолетовий
Незабарвлений 7/0 до 4 USP

- відмінні маніпуляційні якості
- висока міцність на розрив
- чудово утримує вузли від розпускання
- спеціальне покриття, що зменшує ріжучий ефект

Профіль зниження міцності Міцність на розрив Повна резорбція

1 день
14 день
21 день

100%
65-75%
45-50%

28-35 днів 80-90 днів

Склад Колір Розмір Характеристики

Плетена нитка із 
полігліколевої кислоти

з покриттям

Фіолетовий
Незабарвлений

6/0 до 2 USP

- відмінні маніпуляційні якості
- висока міцність на розрив
- малий капілярний ефект
- низький ріжучий ефект
- незначна початкова запальна реакція тканин

Профіль зниження міцності Міцність на розрив Повна резорбція

1 день
5 днів
10-14 днів

100%
60%
0%

12 днів 42 дні

Monolac monofi lament (Монолак мононитка)
Аналоги: Monocryl, Monosyn, Glycolon 
Monolac monofi lament це моноволоконний, синтетичний, стерильний хірургічний шовний 
матеріал, що розсмоктується, виробляється із кополімеру гліколевої кислоти і ε-капролактону 
і має гладку непористу поверхню. Відрізняється швидким зниженням міцності на розрив 
Monolac monofi lament застосовують для з’єднання м’яких тканин, лігування дрібних судин 
в таких спеціальностях як хірургія, урологія, гінекологія, щелепно-лицева хірургія, пластична хірургія.

(Монолак мононитка)

матеріал, що розсмоктується, виробляється із кополімеру гліколевої кислоти і ε-капролактону 

Склад Колір Розмір Характеристики

Мононитка із 
глікод-ε-капролактону

Фіолетовий
Незабарвлений

6/0 до 1 USP

- висока міцність на розрив
- надзвичайні маніпуляційні якості
- відсутні капілярний і ріжучий ефекти
- висока надійність вузла

Профіль зниження міцності Міцність на розрив Повна резорбція

1 день
7 днів

100%
60% фіолетовий
50% незабарвлений

30 днів 90-120 днів

Chirlac rapid braided (Хірлак рапід плетений)
Аналоги: Safil quick, PGA Resoquick
Chirlac rapid braided розроблявся, як матеріал з особливо швидким строком 
розсмоктування. 
Це досягається за рахунок технологічно пришвидшеного механізму гідролізу, що викликає про-
гресуючу втрату міцності на розрив і швидкий розпад шовного матеріалу. Шовний матеріал 
Chirlac rapid braided застосовується для зшивання м’яких тканин в тих випадках, коли необхід-
на короткострокова підтримка рани і швидке розсмоктування шовного матеріалу. 
Chirlac rapid braided застосовують для накладання шкірних і підшкірних швів, особливо в дитячій хірургії, в гінекології (епізіотомії), 
офтальмології (ушивання кон’юктиви), накладання швів на слизові оболонки ротової порожнини, урології (Circumcisio).



CHIRASORB Rapid braided (Хірасорб рапід плетений)
Аналоги: Vicryl rapid
CHIRASORB Rapid braided матеріал з особливо швидким строком розсмоктування. Це досягається  
за рахунок спеціальних технологій, що застосовуються на стадії виробництва. Шовний матеріал  
CHIRASORB Rapid braided застосовується для зшивання м’яких тканин в тих випадках, коли  
необхідно забезпечити швидке розсмоктування. Ця властивість особливо важлива в дитячій  
хірургії, урології та гінекології. 
CHIRASORB Rapid braided застосовують для накладання шкірних швів, адаптації країв рани  
після епізіотомії (Circumcisio), накладання підшкірних швів, накладання швів на слизові  
оболонки ротової порожнини, в щелепно-лицевій хірургії, офтальмології.

Polydox monofilament (Полідокс мононитка)
Аналоги: PDS ll, MonoPlus, Caprolon
Polydox monofilament синтетичний монофіламентний хірургічний шовний  
матеріал, що розсмоктується. Виготовляється на основі полідіоксанону і має  
найдовший термін резорбції серед синтетичних шовних матеріалів. 
Спеціально створений для застосування у випадках, коли необхідна комбінація матеріалу, що розсмоктується, і довготри-
вала підтримка країв рани, а саме: в ортопедії, дитячій і кардіоваскулярній хірургії, загальній хірургії.

ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ

Chirasorb braided (Хірасорб плетений)
Аналоги: Vicryl, Novosyn 
Chirasorb braided універсальний синтетичний плетений шовний матеріал,  
що розсмоктується, з покриттям. Виготовляється з полігліколід-ко-лактиду і має  
передбачений термін резорбції 56-70 днів. 
Chirasorb braided застосовують для з’єднання м’яких тканин, ушивання м’язів, лікування дрібних судин, накладання швів на паренхіматозні 
органи. Використовують в  загальній та абдомінальній хірургії, дитячій хірургії, гінекології, урології, ортопедії, офтальмології.

Склад Колір Розмір Характеристики

Плетена нитка 
із полігліколід-ко-лактиду 

90% / 10% з покриттям

Фіолетовий
Незабарвлений

6/0 до 4 USP

- висока міцність на розрив
- малий капілярний ефект
- низький ріжучий ефект
- відмінні маніпуляційні якості

Профіль зниження міцності Міцність на розрив Повна резорбція

1 день
14 день
21 день
30 день

100%
60%
0%
25%

35 днів 56-70 днів

Склад Колір Розмір Характеристики

Плетена нитка 
із полігліколід-ко-лактиду 

90% / 10% з покриттям

Фіолетовий
Незабарвлений

6/0 до 2 USP
- мінімальний запальний ефект тканини
- висока надійність вузла
- малий капілярний ефект

Профіль зниження міцності Міцність на розрив Повна резорбція

1 день
5 днів
10-14 днів

100%
60%
0%

12 днів 42 дні

Склад Колір Розмір Характеристики

Мононитка 
із полідіоксанону

Фіолетовий
Незабарвлений

7/0 до 4 USP

- відмінні маніпуляційні якості
- висока міцність на розрив
- надзвичайна міцність у вузлі
- низький капілярний і ріжучий ефект

Профіль зниження міцності Міцність на розрив Повна резорбція

1 день
45 день

100%
50% 90-98 днів 180-240 днів

- Наявний широкий асортимент різноманітних комбінацій голка-нитка і лігатур
- Нитки різних діаметрів та довжини комплектуються різними голками: голки круглого перерізу, ріжучі, з троакарним вістрям
- Програма поставки постійно оновлюється та розширюється



Chiraflon monofilament (Хірафлон мононитка)
Аналоги: Pronova, Resopren
Chilaflon monofilament це моноволоконний, синтетичний хірургічний шовний 
матеріал, що не розмоктується, виготовлений із полівінілдефториду (PVDF) 
Призначений для застосування в усіх галузях хірургії, особливо кардіоваскулярній  
хірургії, пластичній та реконструктивній хірургії,  ортопедії і травматології.

ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ

 

Chiralen monofilament (Хірален мононитка)
Аналоги: Prolene, Mopylen, Premilene
Chiralen monofilament це моноволоконний, синтетичний хірургічний шовний 
матеріал, що не розмоктується. Виробляється із поліпропілену. 
Chiralen monofilament призначений для застосування в усіх галузях хірургії, особливо,  
кардіоваскулярній хірургії, пластичній та реконструктивній хірургії, мікрохірургії ока,  
ортопедії і травматології (сухожилля).

 

Silon monofilament (Сілон мононитка)
Аналоги: Ethilon, Dafilon, Supramid, Resolon 
Silon monofilament це моноволоконний, синтетичний, хірургічний шовний матеріал,  
що не розсмоктується, виробляється із поліаміду-6. 
Застосовується в загальній хірургії, офтальмології, пластичній та реконструктивній  
хірургії, є ідеальним для закриття шкіри.

Склад Колір Розмір Характеристики

Монофіламентна нитка 
з поліпропілену

Синій
Чорний

10/0 до 2 USP

- відсутній капілярний ефект
- гідрофобна
- гладка непориста поверхня
- підходить для зшивання тканин в інфікованих ранах

Склад Колір Розмір Характеристики

Мононитка 
із полівінілдефториду

(PVDF) 
подібний до тефлону

Синій 10/0 до 3 USP
- висока надійність вузла
- надзвичайні маніпуляційні якості
- фізіологічно абсолютно інертна

Склад Колір Розмір Характеристики

Монофіламентна нитка 
з Поліаміду-6

Синій
Чорний

11/0 до 3,5 USP

- чудові маніпуляційні якості
- висока надійність вузла
- дуже гладка непориста поверхня
- відсутній капілярний ефект

- Наявний широкий асортимент різноманітних комбінацій голка-нитка і лігатур
- Нитки різних діаметрів та довжини комплектуються різними голками: голки круглого перерізу, ріжучі, з троакарним вістрям
- Програма поставки постійно оновлюється та розширюється



Silon braided (Сілон плетений)
Аналоги: Nurolon, Supramid, Supramid Extra
Silon braided це синтетичний плетений хірургічний шовний матеріал,  
що не розмоктується. Виробляється із поліаміду-6. 

Orsilon braided (Орсілон плетений)
Аналоги: Nurolon, Supramid, Supramid Extra

Orsilon braided це синтетичний плетений хірургічний шовний матеріал,  
що не розсмоктується. Виробляється із нейлону (поліамід-66). 
Призначений для закриття шкіри та накладання підшкірних швів, ушивання скелетних м’язів, фасцій, очеревини, органів 
гастроінтестинального тракту, лігування кровоносних судин. Використовують в загальній хірургії, пластичній хірургії, ортопедії, 
кардіоваскулярній хірургії.

ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ

 

Tervalon braided (Тервалон плетений)
Аналоги: Ethibond, PremiCron, Supolene
Tervalon braided синтетичний плетений шовний матеріал, що не розсмоктується із 
спеціальним силіконовим покриттям та покриттям на основі бджолиного воску, що 
забезпечує низький ефект тертя.
Призначений для застосування в кардіоваскулярній хірургії, пластичній і реконструктивній 
хірургії, ортопедії і травматології (сухожилля). 
Tervalon ідеально підходить для тимчасового безперервного шва і довготривалого 
інтрадермального шва.

Silk braided (Шовк плетений)
Аналоги: Perma-Hand, Mersilk, Silkam, Seide “E”
Silk  braided плетений шовний матеріал з шовкового волокна і гідрофобним
силіконовим покриттям.
Призначений для ушивання органів гастроінтестинального тракту, шкіри,  
слизової оболонки ротової порожнини, для лігування судин, фасцій очеревини.
Використовується в загальній і абдомінальній хірургії, ортопедії, нейрохірургії,  
стоматології, щелепно-лицевій хірургії.

Склад Колір Розмір Характеристики

Монофіламентна нитка 
з поліаміду-6 Білий 5/0 до 5 USP

- синтетична
- дуже міцна, навіть у вузлі
- відмінні маніпуляційні якості

Склад Колір Розмір Характеристики

Плетена нитка 
із поліeстеру 
з покриттям

Зелений
Білий

6/0 до 6 USP

- чудові маніпуляційні якості
- добре переноситься тканинами
- надзвичайно висока міцність на розрив
- низький капілярний ефект

Склад Колір Розмір Характеристики

Плетена нитка 
із шовкового волокна 

з силіконовим покриттям

Синій
Чорний

8/0 до 5 USP
- низький капілярний ефект
- поступово втрачає міцність на розрив при тривалому  
  часі імплантації в тканинах

- Наявний широкий асортимент різноманітних комбінацій голка-нитка і лігатур
- Нитки різних діаметрів та довжини комплектуються різними голками: голки круглого перерізу, ріжучі, з троакарним вістрям
- Програма поставки постійно оновлюється та розширюється



Комбінації нитка/голка
Хірургічна нитка 
з голкою на одному кінці.
(Окремі вузлові шви. 
Безперервний шов.)

Хірургічна нитка з голкою 
на обох кінцях. В основному 
для анастомозу кровоносних 
судин або інших 
анатомічних проток.

Петля.
(Черевна стінка й сухожилля).

Лігатури.

на обох кінцях. В основному 
для анастомозу кровоносних для анастомозу кровоносних 

(Черевна стінка й сухожилля).

для анастомозу кровоносних 

ТИПИ ГОЛОК

Кривизна голки Тіло голки Вістря голки Особливість

V - 1/4 R - Круглого перерізу F - Сплющене вістря s - з продовженим гострим кінцем

H - 1/2 S - Зворотньо-ріжуче T - Троакарне вістря А - відривна голка

D - 3/8 C - Ріжуче X - Посилене

F - 5/8 L - Шпательне N - Тупокінцеве вістря

J - Голка-гачок LZ - Шпательнe

А - Асиметрична M - Мікровістря

К - Лижоподібна

G - Пряма

Офтальмологія Гастроінтестінапьний тракт, 
Респіраторний тракт,  Урогеніталь-
ний тракт, Кардіоваскулярна хірур-
гія, Фасції, М’язи, Порожнина 
носа, Ротова порожнина, Очі, 
Тазові органи, Шкіра, Сухожилля, 
Підшкірна жирова клітковина.

Лапароскопічна хірургія, 
апоневроз, очеревина, 
м’язи

Порожнина носа, Гастроінтесті-
нальний тракт, Порожнина 
рота, Шкіра, 
Сухожилля, Гортань, Судини.

Порожнина носа, 
Гастроінтестінальний тракт, 
Порожнина рота, Шкіра, 
Сухожилля, Гортань, Судини.

Кардіоваскулярна 
хірургія, Апоневроз, 
Нерви, Тверда мозкова 
оболонка, Фасції 
Очеревина, Плевра, 
Урогенітапьний тракт, 
Міокард, Шкіра, Очі, 
М’язи.

Лапароскопічна
хірургія, Шкіра, Дозволяє 
легко маніпулювати та 
надійно утримувати 
в голкотримачі 

1/4 -V Голка-гачок – J

Пряма – GЛижоподібна 
голка – К

1/2 -Н 5/8 -F3/8 -D



 

Capromesh сітки, що частково розсмоктуються
Сітка типу Capromesh складається з сегментного кополімера гліколіду та ε−капро-
лактону, що розсмоктуються, а також, поліпропіленового моноволокна, що не роз-
смоктується. Після  резорбції частини, що розсмоктуються, в тілі пацієнта залиша-
ється лише поліпропіленова сітка. Основною перевагою застосування цього методу 
є  те, що на початку періоду  імплантації Capromesh має таку ж щільність і міцність, 
як поліпропіленові. З плином часу відбувається формування власного однорідного 
каркасу на основі сітки і одночасно часткова резорбція сітки. У підсумку ми отриму-
ємо зміцнення пошкоджених структур за рахунок сітки і мінімальну кількість мате-
ріалу, що залишається в тілі людини.

Показання: Застосування сітки типу Capromesh показано при оперативному ліку-
ванні фасціальних дефектів, особливо гриж, слабкості стінки черевної порожнини, 
для лікування яких потрібна довгострокова підтримка тканин або зміцнення ушко-
джених структур.

Capromesh сітки

Chiralen сітки

Chiralen сітки, що не розсмоктуються
Стерильні хірургічні незабарвлені сітки з поліпропілену. Сітки типу Chiralen випус-
каються різних розмірів. Характеризуються високою міцністю та гнучкістю. Сітки 
типу Chiralen мають питому вагу близько 125 г/м2. Випускається варіант сітки, що 
має питому вагу близько 55 г/м2.

Показання: сітки типу Chiralen застосовують при оперативному лікуванні фасціаль-
них дефектів, особливо гриж, що потребують зміцнення пошкоджених структур.

CHIRALEN СІТКИ

CAPROMESH СІТКИ

Кат. № Розмір

PC 0611 6 cм х 11 см

PC 1015 10 cм х 15 см

PC 1515 15 cм х 15 см

PC 3030 30 cм х 30 см

Кат. № Розмір

PC 0611 6 cм х 11 см

PC 0715 7,6 cм х 15 см

PC 1015 10 cм х 15 см

PC 0151 15 cм х 15 см

PC 0303 30 cм х 30 см

Кат. № Розмір

PL 0611 6 cм х 11 см

PL 1515 15 cм х 15 см

PL 1530 15 cм х 30 см

PL 3030 30 cм х 30 см


