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The Bilateral Sacrospinous Colposuspension

The logical development of the Amreich-Richter 

operation through bilateral fixation from the  

sacrospinous ligament

 

Ultralight  
21g/m 2
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         Bilateral Sacrospinous Colposuspension.                          Dwustronna fiksacja kikuta pochwy.Logiczny rozwój techniki Amreich-Richtera poprzez mocowanie do więzadeł kolcowo-krzyżowych przy użyciu narzędzia i-Stitch.



BSC Mesh

Uterosacral neo-ligaments

The BSC Mesh (BSC = Bilateral Sacrospinous Colposuspension) is 
designed to induce the formation of neo-ligaments by establishing 
symmetrical, bilateral suspension of the vaginal vault from the 
sacrospinous ligament. It recreates the support previously provided 
by the natural ligaments which are no longer functioning. 

A minimum of foreign body; the most natural repair

The BSC Mesh is made of special, ultralight polypropylene with a 
hexagonal mesh structure which lends the material its isoelasticity. 
A very low weight of just 21 g/m2 and very high porosity (93%) lead 
to rapid anatomical integration with minimal tissue reaction. Together, 
these properties serve to promote ingrowth of the mesh, which then 
provides an elastic form of suspension for the uterine cervix or the vagina 
from the sacrospinous ligament. This allows the cervix to reassume its 
physiological, anatomical position. 

Broad spectrum of indications

A considerable advantage of the BSC Mesh is that it is effective in many different situations, and can be combined with other 
reconstructive procedures:
-  With / without / after hysterectomy
-  With / without / after anterior / posterior colporrhaphy
-  With / without / after suburethral or transobturator sling placement

Medial sacrospinous fixation with the i-Stitch - a proven technique

The i-Stitch instrument from A.M.I. is a tried and tested method for fixation of mesh implants, or for sacrospinous fixation 
(Amreich/Richter). The i-Stitch facilitates the attachment of sutures to structures that are difficult to reach without 
extensive dissection e.g. the medio-cranial aspect of the sacrospinous ligament.

BSC Mesh: minimally-invasive, maximally effective   

With a vaginal dissection of just the width of the surgeon's finger, minimal wound surface area, little foreign body and 
shorter procedure time, the BSC Mesh can be considered a particularly minimally-invasive form of correction for pelvic organ 
prolapse. The BSC Mesh combines a maximum of efficacy and anatomical consideration with a maximum of patient comfort 
and quality of life.

A.M.I. Headquarters:
A.M.I. GmbH
Im Letten 1
6800 Feldkirch . Austria
t +43 5522 90505-0
f +43 5522 90505-4006
e info@ami.at
www.ami.at

Product

BSC Mesh PP 0

Mesh with non-absorbable i-Stitch Loading 
Units for bilateral, apical suspension to correct 
pelvic organ prolapse 

1 x Mesh  
2 x i-Stitch Loading Unit PP 0

Technical Details 

Mesh of ultralightweight polypropylene

Suture material: Polypropylene  
   Non-absorbable
Suture size: USP 0

1 box, all items delivered sterile

Order Code

BSC5001

The surface area of material surrounding the vaginal wall is extremely small: just 3 cm2 of the isoelastic mesh implant has direct 
contact with the vagina. It is placed in such a way, that the mesh is not positioned under the vaginal incision, but in a more 
caudal direction. This prevents problems with wound healing and minimises the risk of erosion.
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Siatka monofilamentowa wraz ładunkamii-Stitch do fiksacji w operacjach naprawy defektów miednicy.1x Siatka2x Ładunek i-Stitch 
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Implant -siatka w kształcie litery "C",monofilamentowa, polipropylenowa.Porowatość - 93%Gramatura  - 21g/m2Opakowanie - 1 sterylny implant, 2 x ładunek niewchłanialny i-Stich.
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Implant BSC (BSC = Bilateral Sacrospinous Colposuspension) został stworzony celem odtworzenia naturalnych powiązań anatomicznych w obrębie sklepienia pochwy. Pozwala na odtworzenie niefunkcjonujących więzadeł pomiędzy pochwą a więzadłem kolcowo-krzyżowym.
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Minimum materiału obcego - Maksimum naturalnej korekcjiImplant BSC wykonany jest z ultralekkiego materiału i ma tylko 3cm2 powierzchni, co minimalizuje ilość obcego materiału w organizmie.  Heksagonalne utkanie siatki zapewnia izoelastyczność materiału pozwalającą na znakomite ułożenie implantu. Wysoka porowatość pozwala na łatwe przerastanie implantu. Powyższe cechy zapewniają elastyczne połączenie pomiędzy pochwą a więzadłami odtwarzające stosunki anatomiczne w obrębie dna miednicy. Jednocześnie miękkość i elastyczność materiału zabezpieczają przed erozją i procesami zapalnymi.
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Szerokie spektrum wskazań - Implant BSC może być stosowany w różnych sytuacjach w połączeniu z innymi procedurami naprawczymi.
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Pewna fiksacja przy użyciu narzędzia i-Stitch Wielorazowe narzędzie i-Stitch, wraz z różnymi rodzajami ładunków (wchłanialne, niewchłanialne) pozwala na bezpieczną i pewną fiksację implantów do różnych struktur dna miednicy, które normalnie wymagają głębokiej preparacji. Różne kształty zakończenia instrumentu i-Stitch ułatwiają mocowanie ładunków zarówno w pozycji górnej jak i dolnej. Różne kolory ładunków pozwalają na zachowanie porządku w polu operacyjnym i łatwą identyfikację.
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BSC Mesh implant: minimalnie inwazyjna i maksymalnie efektywna technika naprawy defektów dna miednicy.Minimalne nacięcie (tylko na szerokość palców operatora) wraz z minimalną masą i powierzchnią implantu, jak i krótkim czasem procedury, pozwala na uznanie implantu BSC Mesh za minimalnie inwazyjny system reperacji defektów dna miednicy u kobiet. 




