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Многоуважаеми партньори, скъпи колеги!

Ние разбираме колко трудно е да се избере надежден бизнес партньор, на когото можете да се доверите.

Така че трябва да знаете върху какво се базира нашата работа!

РЕПУТАЦИЯ

Това е най-голямата ценност за “Р1 сьюче” в качеството на ефективен и надежден партньор, както и залог за

нашата устойчивост и развитие!

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

Ние поставяме на първо място интересите и нуждите на своите клиенти.

Убедени сме, че нашата продукция съществува за клиента и се създава с цел решаване на задачите, които той

си е поставил.

ЗА НАЙ-ВЗИСКАТЕЛНИТЕ КЛИЕНТИ

Предоставяме Ви универсален спектър хирургичен  шевен материал за всички области на хирургията.

КАЧЕСТВОТО Е ДОГМА В “Р1 СЬЮЧЕ”

Благодарение на уникалния опит и професионализма на нашия екип, както и на мащабната дейност и репутацията

на “Р1 сьюче” на медицинския пазар, ние винаги осигуряваме трайно високо качество на цялата ни продукция.

ДЕЛОВА ЕТИКА

Ние разбираме, че стабилните връзки с бизнес партньорите са възможни само в атмосферата на доверие и

взаимно уважение.

Спазването на тези етични норми е най-важното задължение на целия колектив на “Р1 сьюче” и на Вашия

личен мениджър.

Неговата задача е да бъде не само консултант в света на шевния материал, но и личен помощник при

комплексното решаване на въпросите, свързани със съвместната ни дейност.

Ще се радваме да станете наши клиенти.

Разполагаме с всички възможности да оправдаем това високо ниво на доверие!



Ние добре знаем какво очаква клиентът от
достойния производител-да получи бързо и в срок
продукт с високо качество

Именно към изпълнението на тези задачи
са насочени всички усилия на екипа на Р1 сьюче.

.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Минимални срокове
При равни други условия, времето е предимство!



Сертификация
Потвърдена от ежегоден одит

CE, ISO Безплатни образци за проба
Безплатна доставка в клиниките

Целия спектър шевен материал, заместващ вносния, за всички области на хирургията
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ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО

Разработената и внедрена в нашето предприятие
автоматизирана система за управление на производството
позволява ефективно и безпогрешно управление на
целия производствен процес, стопроцентов входящ
контрол на суровините и комплектуващите материали,

получаване на данни за качеството на всяко изделие
на всеки етап на производство, правилно планиране
и разпределяне на производствените мощности,

управление на склада за суровини и готова продукция.

В нашето предприятие действа система за управление
на качеството ISO 13485

Благодарение на действащата система
за оперативно управление, всяка поръчка се намира под
постоянен контрол, който проследява целия жизнен цикъл
на изделието, което позволява строго планиране на срока
за изготвяне именно на Вашата поръчка.



Собствена изследователска технологична лаборатория. Най-нови технологии Модерно оборудване.

Координираната работа на професионален екип от
инженери, технолози, майстори с различен профил,

ни позволява да гарантираме високото качество на
цялата ни продукция!

Внедряването на по-модерно оборудване и технология
ни позволи да намалим срока за изготвяне на поръчката
до 2 часа!
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ЗА НАС

Ние сме искрено признателни на тези, които вече са
оценили високото качество на нашите материали
в тандем с компетентаната и индивидуална работа
на нашите мениджъри, и са направили своя избор.

Разполагаме с всички възможности да оправдаем
Вашето високо ниво на доверие!

Благодарим че подкрепяте Българския производител!



ПРОДУКЦИЯ

Р1 сьюче Ви предлага пълен спектър продукция

варианта комплектация за най-взискателния клиент

.

11000 .

Цялата продукция се проивежда само по поръчка
на лечебните заведения, което дава възможност да
задоволят изцяло изискванията и желанията на лекарите.

В оперативния склад на компанията винаги има
“златен запас” за екстрена доставка на материала в клиниките.

Срок на доставка от 2 часа!



Всякакви комбинации по желание на клиента
Шевни материални за всички области на хирургията
от до

,

11/0 (0.1 metric) 5 (9 metric)

Разнообразието от различни видове конци в различна
комплектация с пробождаща, режеща, режещо-пробождаща,

тьпа и специална игла с всякаква дължина и кривина,

както без игла и с конец с всякаква дължина, прави
възможно използването на нашия шевен материал при
хирургически операции от най-различен профил.
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LACTISORB

LACTISORB Rapid

PGA

MonoQUICK

PDO

POLYPROPYLENE

NYLON

POLYAMIDE

ORTHOPYLENE

POLYESTER-S

SUPRAMID

PTFE

SILK

PVDF

R1-LOC

POLYESTER-CV



ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ

ORTHOPYLENE .

.

е уникален по здравината си конец

Висока надеждност и качество на възела
ORTHOPYLENE превъзхожда 2 пъти всички полиестерни конци
по опън при късане

ORTHOPYLENE

Специално за травматолози и ортопеди!

ЗДРАВИНА НА КОНЕЦА ПРИ КЪСАНЕ
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Бъерзо и сигурно затваряне на раните
Елиминиране на необходимостта от възли Единопосочен и извит край тип “примка”

R1-LOC

PDOМонофиламентен (Полиоксанон) конец с нарези

Двупосочен, снабден с две хирургически игли
Периферно (спирално) или линеарно (неспирално) разпределение
Разпределяне на натоварването по продължение на раната
Равномерно разпределени нарези по дължината на конеца

ХИРУРГИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА РАНИ



ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ и
ОБЩА ХИРУРГИЯ

lactisorb-

910

резорбируем плетен шевен материал
Полиглактин

lactisorb Rapid-

910

резорбируем плетен шевен материал
Полиглактин

PGA-

100%

резорбируем плетен шевен материал
Полигликолид

MonoQUICK-

75

резорбируем моноконец
Гликолид , е-капролактон

PDO- резорбируем моноконец
Полидиоксанон 100%
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ABSORBABLE SUTURE

LACTISORB

LACTISORB Rapid

PGA

MonoQUICK

PDO

NON-ABSORBABLE SURUTE

POLYESTER-CV

POLYESTER-S

NYLON

SILK

POLYAMIDE

SUPRAMIDE



Увеличаване на устойчивостта на огъване

игли от обикновена сплав           игли клас ПРЕМИУМ
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Свръхостри игли клас ПРЕМИУМ
със силиконово покритие

- Първоначална острота до последното пробождане
Висока пластичност

.

ИГЛИ ПРЕМИУМ
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СТОМАТОЛОГИЯ, ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ,

КАРДИО ХИРУРГИЯ

Гладко преминаване през тъканите
Безупречен козметичен ефект

.

.

POLYPROPYLENE

NYLON

PTFE

SUPRAMID

SILK



Минимална тъканна реакция
Висока надеждност на възела.

Изключителна гладкост, в резултат-
минимално увреждане на тъканите
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КАРДИО ХИРУРГИЯ

POLYESTER-CV

POLYPROPYLENE



Резорбируеми плетени и моноконци

Нерезорбируеми моноконци

Нерезорбируеми плетени конци

Състав: Полиглактин
Структура: плетен, с покритие
Срок на разграждане: среден
Цвят: виолетов/безцветен

910 Състав: Полиглактин
Структура: плетен, с покритие
Срок на разграждане: кратък
Цвят: безцветен

910 Състав: Полигликолид
Структура: плетен, с покритие
Срок на разграждане: среден
Цвят: виолетов/безцветен

Състав: Полипропилен
Структура: монофиламентен
Цвят: син/безцветен

Състав: Полиамид
Структура: монофиламентен
Цвят: черен/син

Състав: Ултрависокомолекулярен полиетилен
с вплетени найлонови нишки/

полипропиленови нишки
Структура: плетен
Цвят: черно-бял/синьо-бял

Състав: Поливинилиден флуориден полимер
Структура: монофиламентен
Цвят: син

Състав: Полиетилен терефталат
Структура: плетен, с покритие с
Цвят: бял/зелен

PTFE

2265

STERILIZE 5C

25C

26mm
/1 2

USP 1
(EP 4)

75 cm

2265

STERILIZE 5C

25C

30mm
/1 2

USP 0
(EP )3.5

75 cm

USP 1
(EP )4

75 cm

45mm
/1 2

2265

STERILIZE 5C

25C

2265

STERILIZE 5C

25C

1 mm6
/3 8

USP 5/0
(EP 1)

45 cm

2265

STERILIZE 5C

25C

USP 1
(EP )4

75 cm

45mm
/1 2

USP 2/0
(EP )3

45 cm

45mm
/1 2

2265

STERILIZE 5C

25C

2265

STERILIZE 5C

25C

20mm
/1 2

USP 4/0
(EP )1.5

45 cm

2265

STERILIZE 5C

25C

USP 0
(EP )3.5

75 cm

30mm
/1 2

2265

STERILIZE 5C

25C

USP 3/0
(EP )2

75 cm

26mm
/3 8

Състав: Полиетилен терефталат
Структура: плетен, с покритие
Цвят: елен



Състав: Гликолид 75, е-капролактон
Структура: монофиламентен
Срок на разграждане: кратък
Цвят: виолетов

25 Състав: Полидиоксанон
Структура: монофиламентен
Срок на разграждане: дълъг
Цвят: виолетов

Състав: Естествена коприна
Структура: плетен с покритие
Цвят: черен

Състав: Полиамид
Структура: псевдо-монофиламентен
Цвят: черен/безцветен

Състав: Политетрафлуоретилен-чист
Структура: монофиламентен
Цвят: натурално бяло

100% PTFE
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2265

STERILIZE 5C

25C

USP 0
(EP )3.5

75 cm

26mm
/3 8

2265

STERILIZE 5C

25C

1  mm6
/3 8

USP 6/0
(EP )0.7

45 cm

2265

R1-Loc

STERILIZE 5C

25C

USP 3/0
(EP )2

75 cm

20mm
/1 2

Състав: Полидиоксанон
Структура: монофиламентен с нарези
Срок на разграждане: дълъг
Цвят: виолетов

2265

STERILIZE 5C

25C

USP 0
(EP )3.5

45 cm

26mm
/3 8

2265

STERILIZE 5C

25C

1 mm6
/3 8

USP 6/0
(EP )0.7

45 cm

2265

STERILIZE 5C

25C

/1 2

35mm

75 cm

(EP )2
USP 3/0

2265

STERILIZE 5C

25C

USP 3/0
(EP )2

75 cm

26mm
/3 8

Състав:

Структура: плетен
Цвят: бял

Polyamide



Серия игли по тип и размер

* Иглите са представени в реален размер
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Гордеем се със съвместното ни сътрудничество!

Производство: България Бургас, +359 56 825350  www.r1suture.com

Дистибутор за Вашия регион
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