
 
          1        

OIKEA OMMELAINE
 JOKAISEEN OMPELEESEEN

HYVÄ TIETÄÄ 
- B. BRAUNIN OMMELAINEET

B. BRAUN VET CARE
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KIRURGISTEN OMMELAINEIDEN VAHVUUDEN LUOKITTELU

ASIANTUNTIJATIETOA 
FARMAKOPEA

USP METRINEN Langan halkaisija (mm)

12-0 0.01 0.001-0.009

11-0 0.1 0.010-0.019

10-0 0.2 0.020-0.029

9-0 0.3 0.030-0.039

8-0 0.4 0.040-0.049

7-0 0.5 0.050-0.069

6-0 0.7 0.070-0.099

5-0 1 0.100-0.149

4-0 1.5 0.150-0.199

3-0 2 0.200-0.249

2-0 2.5 0.250-0.299

2-0 3 0.300-0.349

1-0 3.5 0.350-0.399

1 4 0.400-0.499

2 5 0.500-0.599

3 6 0.600-0.699

5 7 0.700-0.799

USP – United States Pharmacopoeia

Yhdysvaltojen farmakopean luokittelu on 
sattumanvaraista, eikä luokituksella ole suoraa 
yhteyttä ommelaineen halkaisijaan. 

 
Metrinen – Euroopan farmakopea

Euroopan farmakopeassa ommelaineen paksuus 
määritetään millimetrin kymmenesosina.  
Ommelaine, jonka paksuusmerkintä on 1, on 
näin ollen 0,1 mm paksua. Ommelaineen paksuus 
voidaan siis päätellä tarkasti kuvauksen  
perusteella.

USP-paksuusmitat on kehitetty aiemmin ja ne 
ovat vakiintuneet käyttöön globaaleilla mark-
kinoilla, minkä vuoksi USP-koko on merkitty 
pakkausmerkinnöissä korostetusti. Myös metrinen 
arvo ilmoitetaan kuitenkin merkinnöissä.
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ATRAUMAATTISET NEULAN JA OMMELAINEEN 
YHDISTELMÄT*

 · Vahingoittaa haavaa mahdollisimman vähän

 · Neula ja ommelaine ovat tukevasti kiinni toisissaan

 · Sujuva siirtymä neulasta ommelaineeseen

 · Aina uudet, steriilit ja terävät neulat

 · Ei aikaa vievää ommelaineen pujotusta neulaan

 · Neulan ja ommelaineen halkaisija valitaan käyttöaiheen  
 mukaan

SILMÄLLISET NEULAT – TRAUMAATTISIA*

 · Kaksinkertainen ommelaine vahingoittaa haavaa

 · Neulaan pujottaminen vaurioittaa ommelainetta

 · Ommelaine ei ole tiukasti kiinni neulansilmässä

 · Ommelaineen pujottaminen tavalliseen neulansilmään  
 vie aikaa

–

+

* Hans G. Niemand, Peter F. Suter, Barbara Kohn, Günter Schwarz. Praktikum der Dogeklinik. Überarbeitete und  
erweiterte Auflage 11.2012: 25-26
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ASIANTUNTIJATIETOA 
SOLMUTYYPIT JA -TEKNIIKAT

SOLMUTYYPIT

oikein

Perussolmu

 · Luotettava

 · Varma sulku

 · Sopii hyvin ligatuurille

väärin

Umpisolmu

 · Epäluotettava

 · Voi löystyä

oikein

Kirurgin solmu

 · Erittäin luotettava

 · Hyvä vetolujuus

 · Ei ligatuurille

oikein

Liukusolmu

 · Sopii hyvin syvälle tehtäviin solmuihin

 · Sopii hyvin ligatuurille
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SOLMUTEKNIIKKA

oikein väärin

1 = 1 pujotukset ovat  
vastakkaisiin suuntiin
(merimiessolmu = perussolmu)

1 x 1 pujotukset eivät ole  
vastakkaisiin suuntiin
(“umpisolmu“)

      1 = 1

1 = 1 = 1

      2 = 1

      1 x 1

1 x 1 x 1

      2 x 1

VINKKEJÄ SOLMUN ONNISTUMISEKSI

 Haavan ärsyyntymisen välttämiseksi solmua ei tehdä haavan reunaan nähden  
suoraan, vaan haavan suuntaisesti.

 Ommelaineen tarpeetonta hankausta ja käsittelyä on vältettävä (muuten ommelaine 
voi katketa).

 Solmutyyppi valitaan ommelaineen ja käyttöaiheen perusteella.

 Solmut ja ligatuurat on kiristettävä riittävän lujuuden ja pitävyyden varmistamiseksi 
ja jotta solmu ei pääse löystymään.

 Ligatuurat edellyttävät suonien sulkemista kokonaan. Ompeleilla suljettu haava-
kudos puolestaan ei saa päästä kuroutumaan, sillä muuten kudokseen voi kehittyä 
iskemiaa ja nekroosia.

 Ommelaineen paksuus, solmujen lukumäärä ja päiden pituus määrittävät solmujen 
koot ja sitä kautta kudokseen kohdistuvan ärsytyksen. Ommelaineen paksuus ja  
solmujen lukumäärä on näin ollen valittava käyttöaiheen mukaan. Synteettisen  
ommelaineen päät voidaan katkaista 3 mm pituisiksi.
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B. BRAUNIN OMMELAINEET 
OMMELAINEKUORI

KUOREN JA KALVON MERKINNÄT

1 Neulakoodi ja kuva

2 Ommelaineen/materiaalin kuvaus

3 Tuotenimi

4 Langan pituus

5 USP-vahvuus

6 Eränumero

7 Viimeinen käyttöpäivämäärä (vuosi ja kuukausi)

8 Katso käyttöohje

9 Ei saa steriloida uudelleen, kertakäyttöinen

10 Tuotenumero

11 Sterilointimenetelmä

3 4 5 6

1

2

11 10

7
8
9
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SYMBOLIT

Kertakäyttöinen

EN 980:2008 (E) 

4.2.5 All symbols and information intended for visual recognition shall be legible when viewed under an 
illumination of 215 lx using normal vision, corrected if necessary, at a distance which takes into account the 
specifics and size of the individual medical device.  

NOTE Colours and minimum dimensions are not specified in this standard. 

4.2.6 Guidance on the appropriate use of the general prohibition symbol is given in Annex B. 

5 Symbols already in use 

5.1 General 

This Clause contains symbols that are already in use, and are deemed to be suitable without need for further 
explanation. 

NOTE Symbols used with medical devices for use by other than healthcare professionals can require additional 
explanations. 

Annexes ZA, ZB and ZC can be used to determine the symbols that address essential requirements of Council 
Directives 93/42/EEC, 90/385/EEC and 98/79/EC respectively. 

5.2 Symbol for "DO NOT REUSE" 

 

NOTE 1 Synonyms for "Do not reuse" are "single use”, "Use only once". 

NOTE 2 This symbol corresponds to that given in ISO 7000-1051 and to symbol number 5.2 in ISO 15223-1:2007 
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Viimeinen käyttöpäivä: vuosi ja kuukausi

EN 980:2008 (E) 

5.3 Symbol for "USE BY" 

 

This symbol shall be accompanied by a date to indicate that the device should not be used after the end of the year, 
month or day shown. The date shall be expressed as given in ISO 8601, as four digits for the year and, where 
appropriate, two digits for the month and two digits for the day. The date could be a year, year and month, or year, 
month, and day, as required by the relevant Directive. The date shall be located adjacent to the symbol (see A.1). 

NOTE 1 For example, June 2007 becomes 2007-06. 

NOTE 2 The relative sizes of the symbol and the date are not specified. 

NOTE 3 This symbol can be used to identify the time limit for implanting an active implantable device safely as required by 
Directive 90/385/EEC. 

NOTE 4 This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2607 and to symbol No. 5.12 in ISO 15223-1:2007. 

5.4 Symbol for "BATCH CODE" 

 

This symbol shall be accompanied by the manufacturer's batch code. The batch code shall be adjacent to the symbol 
(see A.2). 

NOTE 1 The relative size of the symbol and the size of the batch code are not specified. 

NOTE 2 Synonyms for "batch code" are "lot number", "batch number". 

NOTE 3 This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2492 and to symbol number 5.14 in ISO 15223-1:2007. 
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Steriloitu etyleenioksidilla (EO)

EN 980:2008 (E) 

5.7 Symbol for "STERILE" 

  

This symbol shall only be used for terminally-sterilized medical devices. Sub-clause 4.1 (including its associated 
Note) of EN 556-1:2001 applies. 

NOTE This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2499 and to symbol number 5.20 in ISO 15223-1:2007. 

5.8 Symbols for "STERILE", including the method of sterilization 

5.8.1 General 

These symbols shall only be used for terminally-sterilized medical devices. Sub clause 4.1 (including its associated 
Note) of EN 556-1:2001 applies. 

NOTE If any of the symbols given in 5.8.2 to 5.8.4 are used, it is not necessary in addition to use the symbol for sterile as 
shown in 5.7. 

5.8.2 Symbol for “STERILIZED USING ETHYLENE OXIDE” 

 

NOTE This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2501 and to symbol number 5.22 in ISO 15223-1:2007. 
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Steriloitu gammasäteilyttämällä (R)

EN 980:2008 (E) 

5.8.3 Symbol for “STERILIZED USING IRRADIATION” 

 

NOTE This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2502 and to symbol number 5.23 in ISO 15223-1:2007. 

5.8.4 Symbol for “STERILIZED USING STEAM OR DRY HEAT” 

 

NOTE This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2503 and to symbol number 5.24 in ISO 15223-1:2007. 

 

5.9 Symbol for "STERILE USING ASEPTIC PROCESSING TECHNIQUES" 
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CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen numero. Tuote täyttää  
lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY vaatimukset 0123

Eränumero

EN 980:2008 (E) 

5.3 Symbol for "USE BY" 

 

This symbol shall be accompanied by a date to indicate that the device should not be used after the end of the year, 
month or day shown. The date shall be expressed as given in ISO 8601, as four digits for the year and, where 
appropriate, two digits for the month and two digits for the day. The date could be a year, year and month, or year, 
month, and day, as required by the relevant Directive. The date shall be located adjacent to the symbol (see A.1). 

NOTE 1 For example, June 2007 becomes 2007-06. 

NOTE 2 The relative sizes of the symbol and the date are not specified. 

NOTE 3 This symbol can be used to identify the time limit for implanting an active implantable device safely as required by 
Directive 90/385/EEC. 

NOTE 4 This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2607 and to symbol No. 5.12 in ISO 15223-1:2007. 

5.4 Symbol for "BATCH CODE" 

 

This symbol shall be accompanied by the manufacturer's batch code. The batch code shall be adjacent to the symbol 
(see A.2). 

NOTE 1 The relative size of the symbol and the size of the batch code are not specified. 

NOTE 2 Synonyms for "batch code" are "lot number", "batch number". 

NOTE 3 This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2492 and to symbol number 5.14 in ISO 15223-1:2007. 
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Katso käyttöohje

EN 980:2008 (E) 

NOTE 1 Aseptic techniques can include filtration. 

NOTE 2 This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2500 and to symbol number 5.21 in ISO 15223-1:2007. 

5.10 Symbol for "CATALOGUE NUMBER" 

 

The manufacturer's catalogue number shall be after or below the symbol adjacent to it (See A.5).  

NOTE 1 The relative size of the symbol and the size of the catalogue number are not specified. 

NOTE 2 Synonyms for "catalogue number" are "reference number", "re-order number". 

NOTE 3 This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2493 and to symbol number 5.15 in ISO 15223-1:2007. 

5.11 Symbol for "CAUTION" 

 
 

 
NOTE 1 This symbol is essentially a safety symbol and should be used to highlight the fact that there are specific warnings 
or precautions associated with the device, which are not otherwise found on the label. The symbol “Caution” is still sometimes 
used to have the meaning of “Attention, see instructions for use” (see 5.18). 

NOTE 2 The symbol A or B in ISO 7000-0434 can be used. The symbol No 5.4 in ISO 15223-1:2007 (“Caution, consult 
accompanying documents”) corresponds to this symbol. It appears with similar meaning in other documents (e.g. EN 60601-1 
and EN 61010-1). The shape of the bar or triangle is not specified. 
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Tuotenumero/tilausnumero

EN 980:2008 (E) 

NOTE 1 Aseptic techniques can include filtration. 

NOTE 2 This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2500 and to symbol number 5.21 in ISO 15223-1:2007. 

5.10 Symbol for "CATALOGUE NUMBER" 

 

The manufacturer's catalogue number shall be after or below the symbol adjacent to it (See A.5).  

NOTE 1 The relative size of the symbol and the size of the catalogue number are not specified. 

NOTE 2 Synonyms for "catalogue number" are "reference number", "re-order number". 

NOTE 3 This symbol corresponds to that given in ISO 7000-2493 and to symbol number 5.15 in ISO 15223-1:2007. 

5.11 Symbol for "CAUTION" 

 
 

 
NOTE 1 This symbol is essentially a safety symbol and should be used to highlight the fact that there are specific warnings 
or precautions associated with the device, which are not otherwise found on the label. The symbol “Caution” is still sometimes 
used to have the meaning of “Attention, see instructions for use” (see 5.18). 

NOTE 2 The symbol A or B in ISO 7000-0434 can be used. The symbol No 5.4 in ISO 15223-1:2007 (“Caution, consult 
accompanying documents”) corresponds to this symbol. It appears with similar meaning in other documents (e.g. EN 60601-1 
and EN 61010-1). The shape of the bar or triangle is not specified. 
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B. BRAUNIN OMMELAINEET 
OMMELAINEKUORI

KÄSITTELYVAIHEET

RacePack® DDP (Direct Dispense Packaging)

1. Avaa epästeriili päällimmäinen pakkaus

2. Siirrä steriilille alueelle
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KÄSITTELYVAIHEET

RacePack® DDP (Direct Dispense Packaging)

3. Avaa repimällä värillisten nuolten mukaisesti

4. Tartu neulaan suoraan pakkauksesta neulankuljettajalla ja vedä lankaa oikealle
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B. BRAUNIN OMMELAINEET 
NEULAT ELÄINLÄÄKETIETEEN TARPEISIIN

NEULAN KAAREVUUS

MUUT

F
H

D

V

S

J Koukku

G Suora

P Progressiivisesti  
 kaartuva
SK Suksineula

S 1/8 ympyrästä
V 1/4 ympyrästä
D 3/8 ympyrästä
H 1/2 ympyrästä
F 5/8 ympyrästä

Easyslide

Easyslide
Easyslide

Easyslide

easyblack

easyblack

Easyslide
300 Quality Steel

Easyblack
mustat, heijastamattomat 
neulat

CV-Pass
kardiovaskulaariseen kirurgiaan

CV-Pass easyblack
mustat, heijastamattomat neulat 
kardiovaskulaariseen kirurgiaan

Dermaslide®

erityisesti ihon sulkuun
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P Progressiivisesti  
 kaartuva

B. BRAUNIN OMMELAINEET 
NEULAT ELÄINLÄÄKETIETEEN TARPEISIIN

NEULATERMINOLOGIA

A

Neulan kaarevuus

S V D H F G P J SK

1/8 ympy-
rästä

1/4 ympy-
rästä

3/8 ympy-
rästä

1/2 ympy-
rästä

5/8 ympy-
rästä

Suora
Progressiivi-

sesti  
kaartuva

Koukku Suksineula

D

Neulan vahvuus

f ff s ss b v
Ohut  
neula

Superohut 
neula

Vahva  
neula

Supervahva 
neula

Musta 
neula

Take-off 
-neula

C

Neulan kärki

T N S C M MP

Troakaari Tylppä Leikkaava
Hiottu  
kärki

Mikrokärki
Tarkkuus- 

hiottu

12
Neulan pituus

Neulan pituus mitattuna neulan kärjestä neulan kantaan on neulan pituus mm:nä.

Esimerkki

HRT 37s = 1/2 ympyrästä, pyöreä neula, troakaari kärki, 37 mm pitkä, vahva neula

B

Runkotyyppi

G R S L
Kiilamainen  

mikrokaiverrettu
Pyöreä neula Leikkaava neula Lansetti

m mV

Mikro Mikrovasku-
laarinen
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NEULOJEN YLEISKATSAUS

LEIKKAAVAT NEULAT DS HS

Kutaaniset neulat: Neulan ulkopintaan kolmisärmäi-
nen runko soveltuu erityisesti sitkeän kudoksen om-
peluun. Kolme särmää jatkuvat koko neulan pituuden, 
jolloin lävistyskyky on erinomainen ja lopputulos on 
luotettava sekä esteettisesti kaunis.

MIKROKÄRJELLISET LEIKKAAVAT NEULAT DSMP / DGMP UUSI

Tämän ohuen tarkkuusneulan leikkauskärki on hiottu 
käsin. Se aiheuttaa mahdollisimman vähän vaurioita 
ja tunkeutuu kudokseen erittäin hyvin. Sillä voidaan 
tehdä hienoja ompeleita sitkeään kudokseen, ja  
lopputulos on esteettisesti kaunis.

PYÖREÄT NEULAT HR GR

Neulan pyöreä runko kapenee ohueksi, teräväksi kär-
jeksi. Neulan keskiosassa runko on litteä, joten siitä 
saadaan neulankuljettimella tukeva ote. Pyöreärun-
koiset neulat ainoastaan lävistävät kudoksen, eivät 
leikkaa sitä, joten ne sopivat erityisesti pehmytku-
dosten ompeluun.

 

B. BRAUNIN OMMELAINEET 
NEULAT ELÄINLÄÄKETIETEEN TARPEISIIN
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NEULOJEN YLEISKATSAUS

PYÖREÄ TROAKAARIKÄRJELLINEN NEULA DRT HRT

Pyöreärunkoisen neulan leikkaava kärki on nelisär-
mäinen, joten se läpäisee kudoksen helposti pienin 
vaurioin.

PYÖREÄ NEULA LYHYELLÄ LEIKKAAVALLA KÄRJELLÄ HRC DRC

Erikoismuotoiltu pyöreärunkoinen neula, jossa on 
lyhyt leikkaava kärki, läpäisee sitkeän kudoksen hel-
pommin. Tämä erikoisneula on tarkoitettu tarkkoihin 
anastomooseihin ja vaikeisiin kudosolosuhteisiin.

LANSETTINEULAT DLM

Lansettineula on eräs lastainneulan muunnelma. Sen 
erikoiskärki on suunniteltu läpäisemään oftalmiset ra-
kenteet strooman ylä- ja alakerrosta vaurioittamatta.

B. BRAUNIN OMMELAINEET 
NEULAT ELÄINLÄÄKETIETEEN TARPEISIIN
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B. BRAUNIN OMMELAINEET 
Dermaslide® – DGMP

Mikrokaiverrettu runko

300-sarjan ruostumaton 
teräs

Ainutlaatuinen  
trapetsoidinen muoto

Mukautettu lankasuhde
Kahdelta puolelta terävä, ohut kärki

Silikoni- 
pinnoite

SAATAVILLA:
 Optilene®

 Dafilon®

 Monosyn®

 Monosyn® Quick 

EDUT

	Liukuu upeasti kudoksen läpi

	Jatkuvasti terävä

	Erinomainen vakaus neulankuljettimessa

	Esteettisesti hyvät lopputulokset

UUSI NEULA – MIKROKAIVERRETTU RUNKO





KUDOSKOHTAISET  
KÄYTTÖSUOSITUKSET 
KOIRA JA KISSA

D-VE21021  1221/0.5/1

RESORBOITUVAT
Monosyn® Quick Monosyn® Novosyn® MonoPlus®

monofilamentti  
glykonaatti

monofilamentti  
glykonaatti

multifilamentti 
poly(glykoli-co-l- 

lactid 910) 
 päällystetty

monofilamentti  
poly- 

p-dioksanoni

Resorboituva 
50  % solmun  
vetolujuudesta jäljellä

Lyhyt aikaväli 6-7 pv

Keskipitkä aikaväli 14 pv 21 pv

Pitkä aikaväli 35 pv

IHO
Koira: 4/0 - 2/0

+ ++ + ++
Kissa: 4/0

IHONALAISKUDOS
Koira: 4/0 - 3/0

++ ++ + +
Kissa: 4/0 - 3/0

LIMAKALVOT
Koira: 5/0 - 3/0

++ ++ + +
Kissa: 5/0 - 4/0

LIHAKSET
Koira: 3/0 - 0

– ++ + ++
Kissa: 3/0 - 2/0

JÄNTEET
Koira: 2/0 - 1

– - + ++
Kissa: 3/0 - 2/0

NIVELPUSSI
Koira: 3/0 - 0

– - + ++
Kissa: 3/0

OHUTSUOLI
Koira: 5/0 - 3/0

+ ++ + ++
Kissa: 5/0 - 4/0

PAKSUSUOLI
Koira: 5/0 - 3/0

– ++ + ++
Kissa: 5/0 - 4/0

VIRTSARAKKO
Koira: 5/0 - 4/0

++ ++ + ++
Kissa: 5/0 - 4/0

KOHTU
Koira: 4/0 - 2/0

++ ++ + +
Kissa: 4/0 - 3/0

VATSANPEITTEET
Koira: 3/0 - 1

– ++ + ++
Kissa: 3/0 - 2/0

LIGATUURA
Koira: 3/0 - 0

– ++ ++ ++
Kissa: 3/0 - 2/0

SILMÄLUOMEN REUNA
Koira: 5/0 - 4/0

+ ++ ++ +
Kissa: 5/0 - 4/0

TYRÄT
Koira: 3/0 - 2/0

– – - ++Kissa: 3/0 - 2/0

Ensisijainen materiaali     ++ erittäin hyvä     + hyvä     – ei sovellu
 
Tuotteiden tavaramerkit ”Monosyn Quick, Monosyn, Novosyn, MonoPlus, Optilene, Dafilon, Supramid, Dermaslide ja RacePack” ovat 
B. Braun Melsungen AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tekniset muutokset mahdollisia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä saa 
käyttää ainoastaan tuotteitamme koskevien tietojen hankkimiseen. Sen jäljentäminen millään tavalla osittain tai muuten on kiellettyä.



B. Braun Vet Care Suomi  |  Karvaamokuja 2b  |  00380 Helsinki  |  maria.nylander@bbraun.com

KUDOSKOHTAISET   
KÄYTTÖSUOSITUKSET 
KOIRA JA KISSA

RESORBOITUMATTOMAT
Optilene® Dafilon® Supramid®

polypropyleeni  
polyetyleeni

monofilamentti  
polyamidi 6/6.6

pseudo- 
monofilamentti 
polyamidi 6/6.6

IHO
Koira: 4/0 - 2/0

++ ++ ++
Kissa: 4/0

IHONALAISKUDOS
Koira: 4/0 - 3/0

- – –
Kissa: 4/0 - 3/0

LIMAKALVOT
Koira: 5/0 - 3/0

+ – –
Kissa: 5/0 - 4/0

LIHAKSET
Koira: 3/0 - 0

+ – –
Kissa: 3/0 - 2/0

JÄNTEET
Koira: 2/0 - 1

++ + +
Kissa: 3/0 - 2/0

NIVELPUSSI
Koira: 3/0 - 0

++ + +
Kissa: 3/0

OHUTSUOLI
Koira: 5/0 - 3/0

+ – –
Kissa: 5/0 - 4/0

PAKSUSUOLI
Koira: 5/0 - 3/0

+ – –
Kissa: 5/0 - 4/0

VIRTSARAKKO
Koira: 5/0 - 4/0

+ – –
Kissa: 5/0 - 4/0

KOHTU
Koira: 4/0 - 2/0

- – –
Kissa: 4/0 - 3/0

VATSANPEITTEET
Koira: 3/0 - 1

+ + +
Kissa: 3/0 - 2/0

LIGATUURA
Koira: 3/0 - 0

+ + +
Kissa: 3/0 - 2/0

SILMÄLUOMEN REUNA
Koira: 5/0 - 4/0

++ ++ -
Kissa: 5/0 - 4/0

TYRÄT
Koira: 3/0 - 2/0 ++ + –
Kissa: 3/0 - 2/0

Ensisijainen materiaali     ++ erittäin hyvä     + hyvä     – ei sovellu





KUDOSKOHTAISET  
KÄYTTÖSUOSITUKSET 
NAUTA JA VASIKKA

RESORBOITUVAT
Monosyn® Quick Monosyn® Novosyn® MonoPlus®

monofilamentti  
glykonaatti

monofilamentti  
glykonaatti

multifilamentti 
poly(glykoli-co-l- 

lactid 910) 
 päällystetty

monofilamentti  
poly- 

p-dioksanoni

Resorboituva 
50  % solmun  
vetolujuudesta jäljellä

Lyhyt aikaväli 6-7 pv

Keskipitkä aikaväli 14 pv 21 pv

Pitkä aikaväli 35 pv

PAKSUSUOLI 2/0 - 3/0 – ++ + ++

JUOKSUTUSMAHA 2/0 – ++ + ++

PÖTSI 2/0 - 0 – ++ + ++

UMPISUOLI 2/0 - 0 – ++ + ++

KOHTU 0 - 2 – ++ + ++

VIRTSARAKKO 2/0 – ++ + ++

VATSANPEITTEET/LIHAKSET 1 - 2 – ++ + ++

LIHAKSET 2/0 - 2 – ++ + ++

IHONALAISKUDOS 0 - 1 – ++ + ++

IHO 0 - 2 – ++ + ++

NAPATYRÄ 2/0 - 1 – + + ++

UTAREEN VEDIN 3/0 - 4/0 ++ ++ + +

NIVUSTAIVE 2/0 - 0 – ++ + ++

JÄNTEET 0 - 2 – – – ++

SARVEISKALVOVAMMA 4/0 - 6/0 – – ++ –

Ensisijainen materiaali     ++ erittäin hyvä     + hyvä     – ei sovellu

D-VE21021  1221/0.5/1

 
Tuotteiden tavaramerkit ”Monosyn Quick, Monosyn, Novosyn, MonoPlus, Optilene, Dafilon, Supramid, Dermaslide ja RacePack” ovat 
B. Braun Melsungen AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tekniset muutokset mahdollisia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä saa 
käyttää ainoastaan tuotteitamme koskevien tietojen hankkimiseen. Sen jäljentäminen millään tavalla osittain tai muuten on kiellettyä.



B. Braun Vet Care Suomi  |  Karvaamokuja 2b  |  00380 Helsinki  |  maria.nylander@bbraun.com

KUDOSKOHTAISET   
KÄYTTÖSUOSITUKSET 
NAUTA JA VASIKKA

RESORBOITUMATTOMAT
Optilene® Dafilon® Supramid®

polypropyleeni  
polyetyleeni

monofilamentti  
polyamidi 6/6.6

pseudo- 
monofilamentti 
polyamidi 6/6.6

PAKSUSUOLI 2/0 - 3/0 + – –

JUOKSUTUSMAHA 2/0 + – –

PÖTSI 2/0 - 0 + – –

UMPISUOLI 2/0 - 0 + – –

KOHTU 0 - 2 + – –

VIRTSARAKKO 2/0 + – –

VATSANPEITTEET/LIHAKSET 1 - 2 + – –

LIHAKSET 2/0 - 2 + – –

IHONALAISKUDOS 0 - 1 + – –

IHO 0 - 2 ++ ++ ++

NAPATYRÄ 2/0 - 1 ++ + +

UTAREEN VEDIN 3/0 - 4/0 – – –

NIVUSTAIVE 2/0 - 0 ++ ++ ++

JÄNTEET 0 - 2 ++ + –

SARVEISKALVOVAMMA 4/0 - 6/0 ++ ++ –

Ensisijainen materiaali     ++ erittäin hyvä     + hyvä     – ei sovellu





KUDOSKOHTAISET   
KÄYTTÖSUOSITUKSET 
HEVONEN

RESORBOITUVAT
Monosyn® Quick Monosyn® Novosyn® MonoPlus®

monofilamentti  
glykonaatti

monofilamentti  
glykonaatti

multifilamentti 
poly(glykoli-co-l- 

lactid 910) 
 päällystetty

monofilamentti  
poly- 

p-dioksanoni

Resorboituva 
50  % solmun  
vetolujuudesta jäljellä

Lyhyt aikaväli 6-7 pv

Keskipitkä aikaväli 14 pv 21 pv

Pitkä aikaväli 35 pv

IHO 2/0 - 1 – ++ + ++

IHONALAISKUDOS 2/0 - 0 – ++ + ++

LIMAKALVOT 2/0 - 0 ++ ++ + +

JÄNTEET 2/0 - 1 – – – ++

NIVELPUSSI 0 - 1 – + + ++

OHUTSUOLI 3/0 - 2/0 – + + ++

PAKSUSUOLI 2/0 - 0 – + + ++

UMPISUOLI 2/0 - 0 – + + ++

VATSANPEITTEET 0 - 2 – – + ++

TYRÄT 1 - 2 – + + ++

SILMÄLUOMEN REUNA 3/0 - 4/0 – ++ + ++

SARVEISKALVOVAMMA 5/0 - 6/0 – – ++ –

Ensisijainen materiaali     ++ erittäin hyvä     + hyvä     – ei sovellu

D-VE21021  1221/0.5/1

 
Tuotteiden tavaramerkit ”Monosyn Quick, Monosyn, Novosyn, MonoPlus, Optilene, Dafilon, Supramid, Dermaslide ja RacePack” ovat 
B. Braun Melsungen AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tekniset muutokset mahdollisia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä saa 
käyttää ainoastaan tuotteitamme koskevien tietojen hankkimiseen. Sen jäljentäminen millään tavalla osittain tai muuten on kiellettyä.



B. Braun Vet Care Suomi  |  Karvaamokuja 2b  |  00380 Helsinki  |  maria.nylander@bbraun.com

KUDOSKOHTAISET  
KÄYTTÖSUOSITUKSET 
HEVONEN

RESORBOITUMATTOMAT
Optilene® Dafilon® Supramid®

polypropyleeni  
polyetyleeni

monofilamentti  
polyamidi 6/6.6

pseudo- 
monofilamentti 
polyamidi 6/6.6

IHO 2/0 - 1 ++ ++ ++

IHONALAISKUDOS 2/0 - 0 – – –

LIMAKALVOT 2/0 - 0 + + +

JÄNTEET 2/0 - 1 ++ – –

NIVELPUSSI 0 - 1 ++ – –

OHUTSUOLI 3/0 - 2/0 + – –

PAKSUSUOLI 2/0 - 0 + – –

UMPISUOLI 2/0 - 0 + – –

VATSANPEITTEET 0 - 2 + – –

TYRÄT 1 - 2 ++ – –

SILMÄLUOMEN REUNA 3/0 - 4/0 ++ + +

SARVEISKALVOVAMMA 5/0 - 6/0 ++ ++ –

Ensisijainen materiaali     ++ erittäin hyvä     + hyvä     – ei sovellu


