O MENOR SISTEMA! UMA GRANDE SOLUÇÃO!

Estudos sobre correções cirúrgicas da IUE estão sempre se
renovando, propondo novas técnicas e empregando novos
materiais.
Superando as originais técnicas de colposuspensão, surgiu a
implantação de slings retropúbicos suburetrais, livres de
tensão. Logo em seguida desenvolveu-se a técnica da
abordagem transoburatória, uma útil alternativa para o
tratamento da incontinência urinária.
Nesse caminho marcado pela inovação, tanto em técnicas
como em materiais, abre-se o mais recente capítulo dessa
evolução:
a técnica de incisão única para implantar slings suburetrais.
O Ophira Mini Sling System acompanha essa evolução, pois
permite realizar um tratamento com anestesia local, incisão
única e pequena, reduzido tempo cirúrgico, menor
sangramento, menos dor, mínima invasividade e, finalmente,
um curto período de recuperação.
Este sistema representa um avanço no procedimento
ambulatorial para corrigir a IUE (1).

O MENOR SISTEMA! UMA GRANDE SOLUÇÃO!

UMA EVOLUÇÃO NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA
Ophira é um mini-sling de incisão única
destinado ao tratamento da incontinência
urinária feminina. Trata-se de um implante
fabricado 100% em polipropileno, com
uma área suburetral formada por uma
tela Tipo 1 e dois braços de fixação.
Conta também com um introdutor
especialmente desenvolvido como
instrumento de colocação.
Mediante uma incisão única e precisa, o
Ophira oferece um procedimento
eficiente e resultados clínicos consistentes.

MATERIAL E DESENHO INOVADOR PARA UM MELHOR DESEMPENHO

Ophira, com sua tela de polipropileno
Tipo 1 e suas bordas termo-seladas,
proporciona um excelente equilíbrio dos
principais requisitos biomecânicos:
integração nos tecidos e baixa
elasticidade. Conta com uma marca
facilmente identificável que possibilita a
localização centralizada e simétrica do
sling, no momento de sua colocação.
A fim de se obter um suporte suburetral
livre de tensão, o Ophira conta com dois
fios azuis inseridos na base do braço de
fixação. Estes fios permitem a realização
de correções em casos de tensões
excessivas, durante o procedimento de
colocação.

FIXAÇÃO E AJUSTABILIDADE PARA MAIOR SEGURANÇA

Ophira conta com um sistema de fixação exclusivo e inovador, com múltiplos
pontos de fixação ao longo de seus segmentos auto-fixáveis. Este sistema
proporciona uma maior resistência na extração e maior confiabilidade na fixação
primária, sendo este seu maior diferencial quando comparado com outros sistemas
que apresentam um único ponto de fixação. Uma fixação primária confiável é
imprescindível para o resultado final do tratamento.
O Mini sling Ophira conta com conectores em seus extremos e um Guia Retrátil
de Inserção. Tanto o guia, como os conectores, garantem a correta e precisa
localização do implante, proporcionando uma técnica simples de colocação.

ERGONOMIA E PRECISÃO PARA UM MELHOR CONTROLE
Ophira Mini Sling apresenta um novo sistema
de acoplamento antirotacional entre o Guia
Retrátil de Inserção (GRI) e o implante, o que
permite a inserção precisa do sling.
O Guia Retrátil de Inserção foi especialmente
desenhado para oferecer um alto controle da
técnica, mínima invasividade e grande
facilidade para liberar o Ophira na posição
correta.
Este dispositivo apresenta um design
ergonômico para manobras minimamente
invasivas. Seu diâmetro de 2,2mm, curvatura
e mecanismo retrátil, fazem do GRI um
instrumento ideal para realização de um
procedimento rápido, com encaixe confiável
e alta precisão. Este instrumento permite uma
fácil aplicação da técnica de inserção única,
para obter bons resultados.

RESULTADOS CLÍNICOS CONSISTENTES
Dados clínicos de origem multicêntrico internacional publicados com follow-up de dois anos, comprovam a eficácia
do Ophira (3).

TAXA DE SUCESSO:
N=
ICIQ-SF (0-21):
UDI-6 (0-18):
Tempo operatório médio:
Período:

91.6%
124 pac.
15.8 a 1.9
9.2 a 1.7
17 minutos
24 meses

A evidência clínica obtida com o Ophira Mini Sling System é proveniente de distintos centros de estudos do
mundo. É um método seguro e eficiente para o tratamento da incontinência urinária feminina de esforço (4).
Quando comparado com os slings suburetrais transobturatórios e retropúbicos, o Ophira demonstra que não
existe inferioridade com relação à taxa de sucesso em 20 meses de seguimento (5,6,7,8,9).
A principal vantagem é a possibilidade de realizar o procedimento sob anestesia local no ambulatório, com
menos sangramento (5). A utilização do Ophira levou a uma redução das complicações ao evitar o espaço
retropúbico ou transobturador (8).
Seu sistema único de fixação apresenta uma alta eficácia imediata (10).
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