
Pewny wybór implantów

BEZPIECZEŃSTWO SATYSFAKCJA 
PACJENTKI

Wybierając implanty Motiva® - nigdy nie decydujesz pomiędzy bezpieczeństwem a satysfakcją pacjentki

0% Wysięków1,2* 0% Podwójnych torebek1,2* <1% Torebek obkurczających i pęknięć1,2*

*Przez 5 lat w 10-letnim badaniu prospektywnym.
 Motiva Implants® Silicone Breast Implant Summary of Clinical Data: 5-Year Follow-Up. Establishments Labs S.A., March 2016

Motiva Ergonomix ™ - wygląd, odczucia oraz dynamika naturalnych piersi.
Połączenie chronionych patentem technologii w celu rozwiązania problemów 

tradycyjnych implantów anatomicznych.
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Naturalne zachowanie

Zalety implantów Ergonomix™

Żel ProgressiveGel Ultima™ i technologia TrueTissue Dynamics™ pozwala implantom Motiva 
Ergonomix™ przyjmować pożądany kształt implantu anatomicznego przy jednoczesnej 
właściwej reakcji na ruch oraz grawitację tak jak naturalna pierś.

Maksymalny punkt
projekcji

(MPP) 50%

Przed implantacją
Pozycja pozioma

Po implantacji
Pozycja pionowa

MPP 45%

MPP 40%

• ProgressiveGel Ultima™ - żel o wysokiej spoistości, niskiej gęstości, bardzo 
wysokiej elastyczności dla najbardziej naturalnego wyglądu i uczucia.
- Implanty wypełnione w 100% żelem aby przeciwdziałać marszczeniu się implantu.

• Technologia TrueTissue Dynamics™ łączy elastyczność żelu ProgressiveGel Ultima™                       
i elastomerowej powłoki implantu aby zapewnić naturalny wygląd i zachowanie implantu.

Mniej komplikacji

Powierzchnia SilkSurface® z technologią Nano-surface Technology™ została zaprojektowana 
dla najlepszej biokompatybilności i eliminacji problemu tarcia w przypadku stosowania 
kryształów soli i cukru do tworzenia tekstury.

• Proces nadawania tekstury bez użycia soli i cukru nadaje jednorodną w 360º powierzchnię 
ze średnią ilością 49,000 punktów styku3 o wysokości ~13 μm/cm2

• W rezultacie powierzchnia pozbawiona jest dużych zagłębień, które powiązane są                          
z wysiękami i podwójnymi torebkami
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