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      MEDEP ESORB®
      PGA/PG910

Phân loại
Type

Đa sợi bện 
Braided multifilament

Thành phần 
Composition

PGA: Polyglycolic acid
PG910: Co-polyme gồm 90 % glycolide và 10% L-lactide / Copolymer 
made of 90% glycolide and 10% L-lactide

Màu sắc 
Color

Không nhuộm / Undyed (Beige)
Màu tím / Violet

Chất phủ
Coating

PGA: Calcium stearate and PCL
PG910: Calcium stearate and PGA-PLA

Khả năng hấp thụ 
Absorption

Quá trình thủy phân mà tại đó vật liệu được phân rã giúp hấp thụ 
hoàn toàn trong 60-90 ngày 
The hydrolytic action by which the material is broken down results 
in total absorption in approximately 60-90 days

Quy cách 
Presentation

12 tép hoặc 36 tép chỉ khâu phẫu thuật (CKPT) trong 1 hộp 
12 units or 36 units per box

Tiệt khuẩn 
Sterilization Method

Ethylene oxide (EO)

Bảo quản 
Storage

Bảo quản nơi khô khoáng, tránh ánh nắng và nhiệt trực tiếp 
Nhiệt độ bảo quản tốt nhất không quá 30 độ C
Store in a cool dry place, away from sunlight and/or direct heat
Storage temperature: should not over 30 degrees Celsius

Đặc tính 
Characteristic(s)

Lợi ích 
Benefit(s)

Thỏa mãn yêu cầu USP 41
Compliance with requirements of USP 41

Đảm bảo chất lượng và an toàn
Ensured quality and safety

Nguyên vật liệu tổng hợp 
Synthetic material

Ít gây ra phản ứng mô 
Minimal tissue reaction

Phân rã thông qua quá trình thủy phân 
Break down by hydrolysis

Dự đoán được tốc độ hấp thụ 
Predictable absorption rate

Lớp phủ 
Coating layer

Dễ dàng đi xuyên qua mô 
Soft passage through the tissue 
Thắt nút tốt 
Good knot tie down

Độ bền kéo đứt cao 
High tensile strength

Hỗ trợ mô rất tốt 
Excellent tissue support

Đặc tính thao tác và thắt nút rất tốt 
Excellent handling and knotting 
characteristics

Dễ dàng đi xuyên qua mô
Smooth tissue passage
Thắt nút dễ dàng 
Easy knotting and tie down 
Độ bền thắt nút rất tốt 
Excellent knot security
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