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O nás..
European United Group is manufacturing a range of sterilized absorbable and non-absorbable surgical sutures, as per USP & 
EP.
In a clean room class 10,000, we operate with a quality assurance system, taking care for every single suture, and make sure 
that every batch had been tested and passed all the Examinations.
A highly educated and qualified team take the responsibility of manufacturing sutures from raw materials to the finished 
product stage enabling us to guarantee Product Reliability and Customer Satisfaction.
High technology of testing facility to conduct all Chemical, Instrumental and Microbiological Tests.
Our Products meet the requirements of the European Medical Device Directive 93/42/EEC and, European pharmacopoeia 
(Ph Eur.) and United States pharmacopoeia (U.S.P.)

European United Group vyrábí rozsáhlou nabídku sterilizovaných absorbujících a neabsorbujících se chirurgických nití dle
USP & EP
V "Cleanroomu" třídy 10 000 pracujeme se systémem zabezpečování jakosti, pečujeme o každou vyrobenou niť a ujišťujeme
se, že každá byla otestována a splnila veškeré požadavky.
Vysoce vzdělaný a kvalifikovaný tým převezme odpovědnost za výrobu nití od počáteční suroviny až po konečný výrobek,
což nám umožňuje zaručit spokojenost zákazníků.
Vlastníme vysokou technologii testovacího zařízení pro provádění všech chemických, přístrojových a mikrobiologických testů.
Naše výrobky splňují požadavky Evropské směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42 / EEC a Evropského lékopisu (Ph
Eur.) A lékopisu Spojených států amerických (USP)
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ABSORBOVATELNÉ
NITĚ
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                 nit je indikována pro při suture měkkých tkáni a ligace měkkých tkání, včetně použití při
oftalmologických procedurách. Ne však pro použití v kardiovaskulárních nebo neurologických tkáních.

Složení

Konstrukce

Povlak

Tkáňová reakce

Absorpční čas

Sterilizace

Barva

Zachování pevnosti
in vitro

Kyselina polyglykolová

Splétaná

Polykaprolakton a stearát vápenatý

75% ve 2 týdnech

Úplně absorbováno po 60-90 dnech

Ethylenoxid

Fialová a bezbarvá

Neantigenní, nepyrogenní a během absorpčního
procesu vyvolává pouze mírnou tkáňovou reakci

Měkký a hladký pocit, který pomáhá při snadném průchodu
Dobré vlastnosti uzlů
Velmi vysoká pevnost v tahu a vynikající manipulace
Hladké spojení

www.heqcus.com



HECCRYL

Udržení pevnosti v tahu v tahu uzlů

Dostupné ve velikostech

Kombinace nití a jehel lze na požádání přizpůsobit. Dvojité
předřezané nitě jsou také k dispozici.

Absorbovatelné
NITĚ

Syntetická absorpční chirurgická nit
Kyselina polyglykolová, potažená,
spletená

Obráběcí řez 3/8 kruh Kuželovitý bod 1/2 kruh

Počáteční 1 týden 2 týden 3 týden

Vnitřní řezací kroužek 3/8 Přímé řezání Vnitřní řezání 1/2 kruh

www.heqcus.com



HECCRYL910

HECCRYL 910

www.heqcus.com

Měkký a hladký pocit, který pomáhá při snadném průchodu tkáně s minimálním traumatem
Dobré vlastnosti uzlů díky lepší a moderní technologii opletu
Velmi vysoká počáteční pevnost v tahu a vynikající manipulace
Hladké spojení

Složení

Konstrukce

Povlak

Tkáňová reakce

Absorpční čas

Sterilizace

Barva

Zachování pevnosti
in vitro

Poly (glykolid-co-L-laktid) [Polyglactin-910]

Splétaná

Laktidu a glykolidu s stearátem vápenatým

80% ve 2 týdnech

Úplně absorbován za 54-70 dní

Ethylenoxid

Fialová a bezbarvá

Neantigenní, nepyrogenní a během absorpčního
procesu vyvolává pouze mírnou tkáňovou reakci

HECCRYL 910 je indikován pro při suture měkkých tkáni a ligace, včetně použití při
oftalmických procedurách. Ale ne pro použití v kardiovaskulárních nebo neurologických tkáních.



HECCRYL910

Syntetická absorpční chirurgická nit
Glykolid 90% L-laktid 10%, potažená,
spletená

Dostupné ve velikostech

Kombinace nití a jehel lze na požádání přizpůsobit.
Dvojramenné a předřezané nitě jsou také k dispozici.

Absorbovatelné
NITĚ

Obráběcí řez 3/8 kruh Kuželovitý bod 1/2 kruh

Udržení pevnosti v tahu uzlů

Vnitřní řezání 3/8 kroužek Přímé řezání Vnitřní řezání 1/2 kruh

www.heqcus.com

Počáteční 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden



                            HECCRYL RAPID suture is indicated for use in general soft tissue approximation and
ligation, including the use in ophthalmic procedures. Where only short term wound support is required. 
DAMACRYL RAPID is not for use in cardiovascular or neurological tissues.

Složení

Konstrukce

Povlak

Tkáňová reakce

Absorpční čas

Sterilizace

Barva

Zachování pevnosti
in vitro

www.heqcus.com

HECCRYL Rapid

High initial tensile strength
Soft and smooth feel that helps in easy passage through the tissue with minimal trauma
Good knotting properties
Excellent handling and smooth tie down
Due to the low molecular weight compared to regular Polyglactin 910 or Polyglycolic Acid sutures,
Heccryl Rapid sutures achieve rapid absorption in the tissues.

Vysoká počáteční pevnost v tahu
Měkký a hladký pocit, který pomáhá při snadném průchodu tkáně s minimálním traumatem
Dobré vlastnosti uzlů
Vynikající ovladatelnost a hladké uchycení

HECCRYL RAPID sutura je určena pro při suture měkkých tkáni a ligace, včetně použití při oftalmických 
zákrocích. Tam, kde je vyžadována pouze krátkodobá podpora rány.
Přípravek DAMACRYL RAPID není určen k použití v kardiovaskulárních nebo neurologických tkáních.

Poly (glykolid-co-L-laktid) [Polyglactin-910]

Splétaná

Kopolymeru laktidu a glykolidu s stearátem vápenatým

50% v 1 týdnu

Úplně absorbován za 40-60 dní

Ethylenoxid

Fialová a bezbarvá

Neantigenní, nepyrogenní a během absorpčního
procesu vyvolává pouze mírnou tkáňovou reakci



Absorbovatelné
NITĚ

HECCRYL Rapid

Syntetická absorpční chirurgická nit
Glykolid 90% L-laktid 10%, potažená,
spletená

Obráběcí řez 3/8 kruh Kuželovitý bod 1/2 kruh

Udržení pevnosti v tahu v tahu uzlů

Vnitřní řezací kroužek 3/8 Přímé řezání Vnitřní řezání 1/2 kruh

Počáteční 1 týden 2 týden 3 týden

Dostupné ve velikostech

Kombinace nití a jehel lze na požádání přizpůsobit. Dvojté
nitě a předřezané nitě jsou také k dispozici.
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HECDIOXANON

                           HECDIOXANON suture is indicated for use in generall soft tissue approximation and 
ligation, including use in pediatric cardiovascular tissue and ophthalmic surgery. 
It is also particulary useful where the combination of an absorbable suture and extended wound 
support [up to six weeks] is desirable.
HECDIOXANON is not for use in microsurgery, adult cardiovascular or neural tissues.

Ideal for internal tissues where a long lasting, absorbable suture is preferable
Very high initial tensile strength and excellent pliability
Smooth passage through tissue and lesser reactivity

Ideální pro vnitřní tkáně, kde je vhodnější dlouhotrvající, absorbovatelná sutura
Velmi vysoká počáteční pevnost v tahu a vynikající ohebnost
Hladký průchod tkání a menší reaktivita

                           Šicí niť HECDIOXANON je indikována pro při suture měkkých tkáni a ligace
mekkých tkání, vcetne použití v pediatrické kardiovaskulární tkáni a oftalmologické chirurgii. Je
také zvlášte užitecná tam, kde je žádoucí kombinace absorbovatelných nití a prodloužení
podpory rány [až šest týdnu]. HECDIOXANON není urcen k použití v mikrochirurgii, dospelých
kardiovaskulárních nebo nervových tkáních.

www.heqcus.com

Složení

Konstrukce

Povlak

Tkáňová reakce

Absorpční čas

Sterilizace

Barva

Zachování pevnosti
in vitro

Poly (P-dioxanon)

Monofilament

Žádný

75% ve 4 týdnech

Úplně absorbován za 180 až 240 dní

Ethylenoxid

Fialová a bezbarvá

Neantigenní, nepyrogenní a během absorpčního procesu
vyvolává pouze mírnou tkáňovou reakci



Absorbovatelné
NITĚ

HECDIOXANON

Obráběcí řez 3/8 kruh Kuželovitý bod 1/2 kruh

Udržení pevnosti v tahu v tahu uzlů

Vnitřní řezací kroužek 3/8 Přímé řezání Vnitřní řezání 1/2 kruh

Počáteční 2 týden 4 týden 6 týden

Dostupné ve velikostech

Kombinace nití a jehel lze na požádání přizpůsobit. Dvojté
a předřezané nitě jsou také k dispozici.

www.heqcus.com

Syntetická absorpční chirurgická nit
Monofilní polydioxanon



HECCAPRONE

Vysoká počáteční pevnost v tahu
Měkký a hladký pocit, který pomáhá při snadném průchodu tkáně s minimálním traumatem
Ideální sutura pro použití v podkožním uzávěru
Vynikající ovladatelnost a hladké uchycení

HECCAPRONE Nit je indikována pro při suture měkkých tkáni a ligace.
Ale ne pro použití v kardiovaskulárních nebo neurologických tkáních, mikrochirurgii nebo oční chirurgii.

Složení

Konstrukce

Povlak

Tkáňová reakce

Absorpční čas

Sterilizace

Barva

Zachování pevnosti
in vitro

Poly (glykolid-ko-kaprolakton) [Poliglekapron 25]

Žádný

50% ve 2 týdnech

Úplně absorbováno po 80 až 120 dnech

Ethylenoxid

Fialová a bezbarvá

Neantigenní, nepyrogenní a během absorpčního procesu
vyvolává pouze mírnou tkáňovou reakci

Monofilament

HECCAPRONE

www.heqcus.com



Absorbovatelné
NITĚ

HECCAPRONE

Obráběcí řez 3/8 kruh Kuželovitý bod 1/2 kruh

Udržení pevnosti v tahu uzlů

Vnitřní řezací kroužek 3/8 Přímé řezání Vnitřní řezání 1/2 kruh

Počáteční 1 týden 2 týden 3 týden

Dostupné ve velikostech

Kombinace nití a jehel lze na požádání přizpůsobit. Dvojité
a předřezané nitě jsou také k dispozici.

Syntetická absorpční chirurgická nit
Monofilní glykolid 75% kaprolakton25%

www.heqcus.com
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NEVSTŘEBATELNÉ
NITĚ



HECSILK suture is indicated for use in general soft tissue approximation and ligation, and used in a wide 
variety of surgical procedures.

Složení

Konstrukce

Povlak

Sterilizace

Barva

Zachování pevnosti
in vitro

Hedvábí

Křemík

Přestože hedvábí je klasifikován jako neabsorbovatelná niť,
ztrácí většinu své pevnosti v tahu za jeden rok

Ethylenoxid

Černá

Splétaná

www.heqcus.com

HECSILK

Potahování křemíkem umožňuje snadný průchod tkáněmi
Vyvolá minimální počáteční zánětlivou reakci v tkáních.

HECSILK nit je indikována pro při suture měkkých tkáni a ligace měkkých tkání a používá se při
nejrůznějších chirurgických zákrocích.

Coated with silicon to allow easy passage through tissue
Elicits a minimal initial inflammatory reaction in tissues.
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Nevstřebatelné
NITĚ

HECSILK

Neabsorbovatelná chirurgická nit
Černá, spletená, hedvábí

Obráběcí řez 3/8 kruh Kuželovitý bod 1/2 kruh

Vnitřní řezací kroužek 3/8 Přímé řezání Vnitřní řezání 1/2 kruh

Dostupné ve velikostech

Kombinace nití a jehel lze na požádání přizpůsobit. Dvojité
a předřezané nitě jsou také k dispozici.
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HECLENE

Složení

Konstrukce

Povlak

Sterilizace

Barva

Polypropylen

Žádný

Ethylenoxid

Modrá

Monofilament

Extrémně vysoká pevnost v tahu
Extrémně hladký materiál, jehož výsledkem je minimální tkáňové trauma
Umožňuje zabezpečené vázání uzlů

HECLENE niť je indikována pro při suture měkkých tkáni a ligace měkkých tkání,
Včetně použití v kardiovaskulárních, očních, plastových a neurologických postupech.

Extremely high tensile strength
Extremely smooth material resulting in minimal tissue trauma
Allows for secured knot tying

HECLENE suture is indicated for use in general soft tissue approximation and ligation, 
including use in cardio vascular, ophthalmic, plastic and neurological procedures.
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Nevstřebatelné
NITĚ

HECLENE

Neabsorbovatelná chirurgická nit
Monofilament Polypropylen  

Obráběcí řez 3/8 kruh Kuželovitý bod 1/2 kruh

Vnitřní řezací kroužek 3/8 Přímé řezání Vnitřní řezání 1/2 kruh

Dostupné ve velikostech

Kombinace nití a jehel lze na požádání přizpůsobit.
Dvojité a předřezané nitě jsou také k dispozici.



www.heqcus.com

HECLON

Snadné procházení tkáněmi
Vynikající elasticita
Ideální pro použití k uzavření pokožky

HECLON Nit je indikována pro při suture měkkých tkáni a ligace.
Jemnější velikosti používané při očních a mikrochirurgických postupech.

Easy passage through tissue
Excellent elasticity
Ideal for use in skin closures

HECLON suture is indicated for use in general soft tissue approximation and ligation. 
Finer sizes used in ophthalmic and microsurgery procedures.

Složení

Konstrukce

Povlak

Sterilizace

Barva

Polyamid

Žádný

Ethylenoxid

Černá

Monofilament
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Nevstřebatelné
NITĚ

HECLON

Neabsorbovatelná chirurgická nit
Monofilní polyamid

Obráběcí řez 3/8 kruh Kuželovitý bod 1/2 kruh

Vnitřní řezací kroužek 3/8 Přímé řezání Vnitřní řezání 1/2 kruh

Dostupné ve velikostech

Kombinace nití a jehel lze na požádání přizpůsobit. Dvojité
a předřezané nitě jsou také k dispozici.
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HECESTER

Povrch je pokryt křemíkem, který pomáhá snadnému průchodu
Vynikající pevnost a manipulace
Hladké vazby

HECESTER nit je indikována pro při suture měkkých tkáni a ligace měkkých tkání,
Včetně očních a kardiovaskulárních postupů.

Coated with silicon which helps in easy passage
Excellent strength & handling properties
Smooth tie-down properties

HECESTER suture is indicated for use in general soft tissue approximation and ligation, 
including ophthalmic and cardiovascular procedures.

Složení

Konstrukce

Povlak

Sterilizace

Barva

Polyester

Křemík

Ethylenoxid

Zelená a bezbarvá

Splétaná



www.heqcus.com

Nevstřebatelné
NITĚ

HECESTER

Neabsorbovatelná chirurgická nit
Polyester, potažená, spletená

Obráběcí řez 3/8 kruh Kuželovitý bod 1/2 kruh

Vnitřní řezací kroužek 3/8 Přímé řezání Vnitřní řezání 1/2 kruh

Dostupné ve velikostech

Kombinace nití a jehel lze na požádání přizpůsobit. Dvojité
a předřezané nitě jsou také k dispozici.



w w w . h e q c u s . c o m

Tvar y jehly  podle t ipu

název Name Tip Tvar Tip Shape Ikona Icon název Name Tip Tvar Tip Shape Ikona Icon

Kulaté tělo
Taper Point Měkké řezání

Kuželové řezání

Zpětné řezání

Vnitřní řezání

diamant

Špachtle

Otupená
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European United Group s.r.o
Na moráni 1957/5
Praha 2 - 128 00 / Czech Republic - Prague.


