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V-carriers 

Humeca, genişletme ve 
perforasyon için kullanılan “V-
carriers” adlı çizgili carrier’larını 
sunar. 

Bu carrier’larda, V şeklindeki 
simetrik çizgiler kesme esnasında 
carrier’ın mesher içindeki 
istenmeyen yana kayma hareketini  
engeller. Standart uzunlukları 280 
mm (11,0 inch)’dir; diğer mevcut 
carrier uzunluklarından daha 
uzundur. 

Ayrıca, dikkat çeken bir diğer nokta 
ise ikinci bir carrier eklenmesi 
durumunda çizgilerin tam olarak 
birbirini takip eder nitelikte 
olmasıdır. Bu özellik ekstra uzun 
greft şeritlerini mesh kesiklerin hiç 
bozmadan yapılabilmesini sağlar.  

V-carrier’lar, Humeca® deri greft 
mesher cihazına uygun olarak 
geliştirilmiştir. V10-tip carrier’lar 
Zimmer® mesher’lara; V15-tip 
carrier’lar ise Aesculap® / 
B.Braun® mesher’lara uygun olarak 
geliştirilmiştir.  

V-carrier’lar 1:1.5 ve 1:3 
genişletme aralığında mevcuttur;  
temel amacı deri yüzeyini 
genişletmek olan geleneksel deri 
meshing’de kullanılabilir. 

Daha büyük genişletme için 
Humeca, modifiye MEEK tekniğini 
geliştirmiştir. Bu teknik çok küçük 
(3x3 mm) greftlerin uygulanabilir 
olmasını sağlar ve genişletme açık 
gazlı bez ile (gauze) anlaşılır. Hızlı 
epitelizasyon nedeniyle; özellikle 
ağır yanıklarda MEEK tekniği bir 
seçim olabilir. Bu teknik, küçük 
alanlardan alınan deri greftlerinin 
işlenebilmesini ve daha iyi sonuçlar 
alınmasını mümkün kılar. 

Humeca genişletme istenmeyen 
sadece perforasyon istenen 
durumlarda yeni meshgreft 1:1 V-
carrier’ı sunar.  

Komple tabaka greft 
uygulamalarında greft altında 
seroma ya da hematom 
gelişmemesi için greft üzerindeki 
perforasyonların yara yatağından 
yeterli drenajı sağlaması beklenir.   

Komple tabaka greftler yüz, boyun 
el üstü gibi kozmetik olarak hassas 
alanlarda sıkça uygulanır; böylece 
estetik görünmeyen mesh 
çizgilerinden kaçınılır.   

Hollanda Yanık Araştırmaları 
Enstitüsü (BRI), Beverwijk, 
Hollanda; deri greftleme için 
Humeca® V-carrier’ların 
geliştirilmesinde sponsor  
olmuştur. 
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Ek olarak, Red Cross Hastanesi, 
Beverwijk, Hollanda; destek 
vermiştir. 

Rode Kruis 

 
1:1 perforasyonlu V-carrier, Gent 
Üniversite Hastanesi Yanık 
Merkezi, Belçika ‘nın işbirliğiyle 
geliştilmiş ve klinik olarak test 
edilmiştir. 
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Genişletme için V- carrier’lar  1:1.5 V-carrier kullanılarak kesilen greftin carrier 
üzerinden kaldırılışı

 

Deri greftleme, deri defekti 
rekonstrüksiyonunda çok iyi 
bilinen bir yöntemdir. Çünkü, yara 
kenarlardan merkeze doğru 
epitalize olur; greftin çevresi 
sadece bu epitelizasyon sürecine 
katkı sağlayan bir parçadır. 
Genişletme teknikleri bu süreci 
hızlandırır. Genişletilmiş greft daha 
fazla kümülatif kenar içerdiğinden 
epitelyal büyümeler daha iyi ilerler.  
Ayrıca, greftin genişletilmesiyle 
daha küçük deri parçaları ile daha 
geniş alanlar kaplanabilir. 

Yanık cerrahisinde sıkça 
başvurulan en popular genişletme 
tekniği Tanner ve Vandeput (1963) 
tarafından ortaya konulan 
meshgraft metodudur.  

Graft Meshing üç boyutlu bir 
esneklik verir; bu esneklik düzgün 
olmayan ve iç bükey yüzeylere 
uyuma olanak tanır ve drenaj 
sağlar. Meshgreft tekniğinde orta 
seviyede genişletmelerin sonuçlerı 
oldukça tatmin edicidir. 

Humeca, greft meshing için 1:1.5 
ve 1:3 oranlarında V-carrier’lar 
sunar. 

Büyük genişletilmiş meshgreftler’in 
kolayca kopmasından dolayı idaresi 
güçtür. Bu greftlere zarar vermeden 
yarayı kaplamak (dermal taraf aşağı 
bakacak şekilde) genişletme aralığı 
büyüdükçe zorlaşır. 

Büyük genişletmelerde epitalizasyon 
gecikir. Bu gecikme, birbirine uzak 
epitelyumun greft üzerindeki boşlukları 
birleştirmek için daha fazla büyümek 
zorunda kalmasından kaynaklanır. Bu 
tip vakalarda MEEK tekniği daha 
uygundur. 

Humeca V-carrier 1:1.5 ile mesh yapılmış ve yanık büyüklüğüne göre 
kesilmiş greft 

 

V-şekilli çizgili Humeca V-carrier’ın yakından görünümü 

 

 

 1:1.5 oranında mesh yapılmış greft yaraya   
uygulanıyor. 



 

V-carrier 1:1 üzerindeki greft kesiklerini gösteren resim 

                                                                                Perfore edilmiş greft örneği 

Perforasyon için V-carrier’lar 

Humeca 1:1 V-carrier, genişletme 
istenmeyen sadece perforasyon 
istenen durumlarda kullanılır.  

Neden perforasyon? 
Tabaka deri grefti (parçalı ya da 
tam kalınlıkta) uygulanacağı 
zaman perforasyona sıkça 
başvurulur. Tabaka greftler 
aşağıdaki sebeplerle perfore edilir:  

- Drenaj 
Grette bulunan kesikler sıvı drenajı 
sağlar. Drenaj hematom veya 
seroma nedeniyle greftin yara 
yatağından ayrılmasını önler. 
Tabaka grefter genellikle yüz ve 
ellerde kullanılır. Elde ve yüzde 
çok fazla vasküler yatak bulunur, 
dolayısıyla hematom oluşma riski 
yüksektir. Greftin altında sıvı 
toplanmasının greft kaybının temel 
sebebi olduğu söylenmektedir. 
Sonuç olarak, perforasyon greftin 
hayatta kalmasını artırmaktadır.   

- Gelişmiş kozmetik sonuçler 
EMesh yapılan ve genişletilen 
greftler mesh çizgilerinin kalarak 
kötü görüntü bırakması yüzünden 
sıkça eleştirilir. Bu nedenle 
cerrahlar bu tekniği dikkate alma 
konusunda isteksizdir.  
 

Büyük delikler yerine greft 
perforasyonunun çok dar olduğu 
1:1 mesh kullanarak bu kalıcı 
görüntüyü engellemek ve tabaka 
grefte benzer sonuçlar elde etmek 
mümkündür. Ayrıca, perfore 
edilmiş greftlerin tabaka greftlerin 
parlak görünümüne karşı daha 
mat bir görünüm sunduğu da rapor 
edilmiştir. Özellikle alın 
greftlemede perfore greft 
kullanılması daha uygundur. 

- Enfeksiyon kontrolü  
Enfeksiyon oluşumunu azaltmak 
için. 
 

Greftleri perfore etme 
yöntemleri  
En kolay yöntem operasyon 
sırasında tabaka greftin neşterle 
delinmesidir. Bu, greftin direkt 
delinmesiyle ya da çizgili greft 
carrier üzerine koyarak neşterle 
çizgilere doğru açıda olacak 
şekilde kesilmesiyle elde edilir. Bu 
yöntemler yoğun çalışma gerektirir 
fakat küçük greftler için yeterlidir. 
Perforasyon yapmanın diğer bir 
yolu ise 1:1.5 mesh grefti 
genişletmeden kullanmaktır.  

Teorik olarak, greft 
genişletilmediğinde greft 
üzerindeki deliklerden dolayı 
sadece kesikler kalır. Ancak, bu 
grefti uygulamak çok zordur. 
Yaraya transfer sırasında internal 
sürtünmeden dolayı kesiler deliğe 
dönüşür ve bu bir kez oluşursa 
geri dönüşü yoktur. Bu nedenle, 
bu yöntem önerilmez; sonuçlar 
tabaka greft ile karşılaştırıldığında 
fark belirgindir. 

Bir başka perforasyon teşebbüsü 
ise 1986 yılında Davison 
tarafından açıklanmıştır;  
“yanlamasına meshing” denir: 
Çizgili meshgreft carrier 1:1.5 
parçalara bölünür ve parçalar 90° 
çevrilir, sonra mesher’dan 
yanlamasına geçirilir. Carrier’ın 
parçalara bölünmesi kesilecek 
greft uzunluğunu kısıtlayacaktır 
(maks. Uzunluk carrier’ın 
genişliğine eşit olacaktır).  

Bir sonraki sayfada bulunan 
resimler birkaç perfore greft 
uygulamasını göstermektedir. 

 



 

Sağdaki resim el üzerindeki 
greftleri gösteriyor. 

Parmaklar perfore edilmemiş, 
komple tabaka greft ile 
kaplanmış.   

Bu greftlerin altında, yetersiz sıvı 
drenajına bağlı hematom ve 
seroma oluşumu açıkça 
farkediliyor. 

Bu tip alanlarda greftle ve hemen 
altındaki dokuların teması 
yetersiz olacaktır ve sonuç 
olarak greftin tutunma oranı 
düşecektir. 

Alt sağdaki resim ayak üzerine 
uygulanmış bir grefti gösteriyor.  

Grefti uygulamadan önce  
Humeca® V-carrier 1:1 ile 
perfore edilmiştir. . 

Kesiklerden sıvı drenajı olduğu 
açıkça görülmektedir.  

Bu drenaj greft ve greftin hemen 
altındaki doku ile optimum temas 
sağlar.  

Sonuç olarak greft tutunumunun 
perfore edilmemiş komple 
tabaka greftlere göre daha iyi 
olması beklenir. 

  

Sol: 
Bir bayan hastanın karın 
yanığının greftleme sonrası. 
Perfore edilmiş tabaka 
otogreft yara büyüklüğüne 
adapte edilmiş.   

Sağ: 
Ameliyattan 2 hafta sonra 
aynı yanık;kalıcı iz bırakan 
mesh çizgilerinin 
görünmediği pürüzsüz 
yüzey  

 



 

Bir başka greft örneği; bu kez Humeca  1:3 V-Carrier ile mesh yapılmış. 

V-carriers: özellikler 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
V-carriers: sipariş bilgileri 
 

 V10 tip carrier’lar Humeca ve Zimmer marka mesher’larda kullanılır.  

 V15 tip carrier’lr Humeca ve Aesculap / B.Braun marka mesher’larda kullanılır.  

V10-1.0/10 incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 1 kutu 10 adet 

V10-1.5/10 incelik 1.0 mm ve genişletme oranı 1.5 kutu 10 adet 

V10-3.0/10 incelik  1.0 mm ve genişletme oranı 3 kutu 10 adet. 

V15-1.0/10 incelik 1.5 mm ve genişletme oranı 1 kutu 10 adet 

V15-1.5/10 incelik 1.5 mm ve genişletme oranı 1.5 kutu 10 adet 

V15-3.0/10 incelik 1.5 mm ve genişletme oranı 3 kutu 10 adet 

•  Zimmer® ve Aesculap®/B.Braun mesher’lar için uygun. 
•  Yana kaymayı engelleyen simetrik V-çizgiler  
•  280mm (11,0") standart uzunluk; 78,8 mm (3.1") en 
•  Genişletme oranı: 1:1.5 ve 1:3 
•  1:1 perforasyon için özel carrier  
•  Đki carrier’ın birbirine kusursuz birleşmesini sağlayan çizgiler.  
•  Yüksek esneklikte medikal sınıf polypropylene materyal  
•  Her biri steril olarak paketlenmiş; kutuda 10 adet.  
•  Cazip fiyat 



 

  

  

Humeca® mesher  

 

Humeca, mesh greftleme gerekli 
tüm ekipmanları tamamlamak için 
V-carrier’lara ek olarak mesher’ı da 
geliştirmiştir.  

Humeca® mesher bıçakların 
kesme esnasında carrier üzerine 
aşırı basınç uygulamasını 
engelleyen eşsiz bir yay 
mekanizması sunar. Tüm 
meshgreft carrier kalınlıklarının 
üretim süreçleri yüzünden 
(enjeksiyon kalıplama) farklı 
kalınlıklar göstermesi 
kaçınılmazdır. Carrier bıçaklar ile 
alt silindir arasındaki belirli kalınlığı 
geçtiği zaman bıçaklar tarafından 
carrier yüzeyine basınç artar. Bu 
yüksek basınç sürtünmeyi önemli 
ölçüde artırır ve sonuçta bıçaklara 
zarar verir. Öte yandan, mesher 
carrier’ın ince kısımlarına 
geldiğinde grefti tam olarak 
kesemeyebilir. Bu istenmeyen 
fenomenden kaçınmak için 
Humeca carrier kalınlık 
varyasyonlarını karşılayan bir 
mesher sunmaktadır. Yaylar iki 
pozisyona göre ayarlanabilir: V10 
ve V15 tip V-carrier’lara göre. 

Kesme esnasında carrier düz 
hareketi sağlamak için ve 
gerektiğinde ikinci carrier’ın 
kusursuz birleşmesi için sağa ve 
sola güdümlüdür.  

 

 

Geleneksel mesher’ların çoğundan 
farklı olarak; carrier, cihazdan 
kesik kesik çekiş yapan bir çark 
vasıtasıyla geçer. Humeca® 
mesher kesintisiz rotasyon 
sağlayan elcek yardımıyla sürülür. 
Dişliçark, gerekli güce göre 
ayarlıdır. Rotasyon meshing 
prosedürünü daha kısa zamanlı 
ve tasarımını oldukça ergonomik 
yapar.  

Mesher: özellikler 

Silindir üzerinde 1,5 mm 
aralıklarla 50 bıçak bulunur. 
Silindir ve bıçak birlikte ya da ayrı 
ayrı değiştirilebilir. Kontrol ve 
temizleme için mesher 
köprüsünün açılmasıyla silindir ve 
bıçaklara kolay erişim sağlanır. 
Mesher, kullanımdan önce 
yıkanabilir ve buharla sterilize 
edilebilir. Paslanmaz çelik 
sterilizasyon kabı mevcuttur. 
Küçük sterilizasyon kabı kesme 
silindirini kavrar. 

 

Humeca® mesher’ın yandan görünüşü 

Köprünün temizlik için açılması ve bıçak silindirine erişim 

•  Sağlam ve dayanıklı yapı 
•  Humeca® V-carrier’ların tüm tipleri ile uyumlu (V10 ve V15) 
•  Zimmer® ve Aesculap®/B. Braun deri greft carrier’lar ile uyumlu 
•  Bıçakların zarar görmesini engelleyen yay mekanizması 
•  Kesintisiz rotasyonla sürme; kesik kesik çekiş yapan çark yok 
•  Kesme silindiri kolayca değiştirilebilir. 
•  Yalnızca bıçaklar değiştirilebilir. 
•  Paslanmaz çelik sterilizasyon kabı, l-w-h : 277*232*197 mm. 
 

Mesher: sipariş bilgileri 

6.HM01  Humeca® mesher 
6.KN50/36 Ø 36 mm 50 bıçaklı kesme silindiri  
6.BLHM01 Yalnızca bıçak, Ø 36 mm. 
6.HMAC01 Humeca® mesher için otoklav kabı  
6.HMAC02 Humeca® mesher’ın kesme silindiri için otoklav kabı 



 

 

KEMA CERTIFICAAT 

ISO 9001:2000 
ISO 13485:2003 
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