
Cerrahi sutür materyalleri:

Surgical 
sutures

DENTAL VE  
MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ



suture
materials

absorbable

synthetic natural

mono-
filament

multi-
filament

e.g.
SERASYNTH®

SERAFAST®

e.g.
SERAPID®

SERAFIT®

mono-
filament

multi-
filament

non-
absorbable

synthetic natural

mono-
filament

multi-
filament

e.g.
SERALON®

SERAPREN®

SERALENE®

SERANOX®

e.g.
SERAFLEX®

mono-
filament

multi-
filament

e.g.
TERYLENE
SERACOR®

SULENE®

SERANOX®

multifilament,  
örgü ve kaplanmış

monofilament

Absorbable sutures

SERAFIT®  (Menekşe rengi ve boyasız)
Orta vadede emici olan dokusu son derece 
esnektir ve sutüre etme aşamasında doku 
yırtmadan geçmesini sağlar. Kanama veya 
doku salgısı olan ortamlarda dahi güvenli bir 
şekilde düğüm atılabilir.

Non-absorbable sutures

SERALENE® (Mavi)
Emici olmayan ve üzeri pürüzsüz yapısı 
sayesinde dokudan optimal bir şekilde geçer. 
PVDF, PTFE‘nin bir türevidir.

SULENE®  (Yeşil)
Emici olmayan Sulene örgü dokusu olan özel 
bir poliesterden üretilmiştir. Üzerindeki 
kaplama, örgü dokusu olan dikiş materyal-
lerinin aksine, dokuyu kesmeden dikiş atabil-
me özelliği sağlar ve aynı zamanda kapiler 
etkiyide minimuma indirir.

TERYLENE (Yeşil ve boyasız)
Üzeri kaplı olan özel örgülü, emici olmayan 
poliester materyaldir. Terylene değerini 
geçtiğimiz onyıllarda fazlası ile kanıtlamış 
bir üründür. Çekme direnci, materyele has 
pozitif karakteristik özelliklerden birisidir

SUTURES

Materyal klasifikasyonu
Cerrahi sutür materyeleeri şu karakteristiklerine 

göre sınıflandırılabilirler : emicilikleri, örgü yapısı 

ve materyal orijini. Ekli diagram bu sınıflandırmayı 

göstermektedir.



özel ucu olan  
ters kesen iğne

ters kesen iğne

SERAG-WIESSNER 300 ÇELIK 
IĞNELER ÇOK ESNEK OLUP,  
DÜŞÜK GIRIŞ KUVVETI  
GEREKTIRIR.

400 steel 300 steel

attaching zone

needle diameter

= straightened length

needle point

needle body
curve length

igne şekli
D  =  3/8 dairesel  
G =  düz  
H = 1/2 daire  

iğne yan kesiti
R =  yuvarlak şekil
S =  ters kesen

özel karakteristikleri
S =  inceltilmiş uç
T =  trokar uç

Examples:  
DS 18 D 3/8 dairesel 
  S ters kesen
  18  18 mm uzunluğunda 
   (Düz olarak boyu)
 
DSS 20  D 3/8 dairesel 
  S ters kesen T   
   S ince uç
  20  20 mm uzunluğunda 
   (Düz olarak boyu)

NEEDLES

Çok geniş bir yelpazede, dental ve maksilofasyal cerra-

hide kullanılan atravmatik iğneler sunuyoruz. İğnelerimiz 

Paslanmaz çelikten üretilmiş olup bükülmeye karşı son 

derece dayanıklı olup, dokuya çok rahat girdiği için 

cerrahın güvenli ve rahat çalışmasını sağlar.
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