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למשתמש מידע: אריזה עלון

TISSEEL לשימוש מוכן
לאיטום פתרונות

דיהידראט כלורי סידן, סינתטי אפרוטינין, אנושי תרומבין, אנושי פיברינוגן

.בתרופה להשתמש שתתחיל לפני בעיון הזה העלון כל את קרא אנא
.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמרו-
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם-

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות
:זה בעלון

משמשת היא ולמהTISSEEL  מהי1.

-TISSELב השימוש לפני לדעת עליך מה2.
-TISSELב להשתמש כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.

TISSEEL את לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהTISSEEL  זה מה1.

TISSEEL זה מה
 מוכןTISSEEL  הזה העלון לאורך. לשימוש מוכןTISSEEL  הוא שלך התרופה שם

 שניים מכיל והוא, דו-רכיבי רקמות איטום הואTISSEEL. TISSEEL  ייקרא לשימוש
 כאשר. ותרומבין פיברינוגן נקראים אלו חלבונים. דם קרישי שיוצרים מהחלבונים

 המנתח בו במקום קריש יוצרים הם, היישום במהלך מתערבבים אלו חלבונים
וSolution) Protein Sealer  תמיסות כשתי מוכנהTISSEEL . אותם מורח

Solution- ,(Thrombinיישום בעת המתערבבות.

TISSEEL משמש למה
 לא שלך הדם אם גםTISSEEL , בקע לתיקון ניתוח במהלך רשת לקיבוע משמש.

 כדבק גם משמש הוא. פקקת נגד בהפרין מטופל אתה כאשר למשל, כראוי נקרש
TISSEL- בנוסף. בניתוח לתפרים כתמיכה או אטימה/הידבקות להשגת רקמות
) למנוע או( לעצור כדי או, בדימום לשלוט כדי אם בין, הרקמות פני על מוחל

 ניתן. למים אטומה אטימה יצירת ידי על, נוזלים של אחרים סוגים של דליפות
, הניתוח במהלך. רקמות או פיברין איטום חומר הואTISSEEL . ב להשתמש
 באמצעות זה בדימום לשלוט המנתח יוכל שלא וייתכן לדמם עלולות הרקמות
TISSEEL לחץ הפעלת ידי על או, תפרים
 יתמוסס שהוא אומר וזה טבעי דם לקריש מאוד דומהTISSEEL  שמייצרת הקריש
 את להאריך כדי מתווסף אפרוטינין, זאת עם. שאריות ישאיר ולא טבעי באופן
.שלו מוקדמת התמוססות ולמנוע הקריש של החיים אורך

-TISSEELב משתמש שאתה לפני לדעת צריך אתה מה2.

:הבאים במצבים-TISSEL ב להשתמש אין
.מהיר או מסיבי לדימום-TISSEL ב להשתמש אסור•
- ש מכיוון. לרקמות או), עורקים או ורידים( דם לכליTISSEEL  להזריק אסור•

TISSEELהזרקת, מוחל הוא בו במקום קריש יוצר  TISSEELלגרום עלולה 
 כשכבה רקמות של השטח פני על רקTISSEEL  את למרוח יש. חמורות לתגובות

 לנקוט יש, כלילי מעקף ניתוח לעבור עומד אתה אם. צורך יש בו במקום דקה
דם לכליTISSEEL  מהזרקת להימנע כדי מיוחדת זהירות

 מהמרכיבים לאחד או הפעילים מהחומרים לאחד) יתר רגיש( אלרגי אתה אם•
.זו תרופה של האחרים

 באזורים מיושם זה חלבון כאשר גם. אפרוטינין הנקרא, סינתטי חלבון מכיל.
יתר רגישות( אלרגית תגובה או, אנפילקסיס המכונה לתגובה סיכון קיים, קטנים

TISSEEL חמורה)
TISSEEL עם במיוחד להיזהר יש

 שיכול הדם למחזור נכנס אוויר( קטלני/חיים מסכן גזים או אוויר תסחיף•
 שימוש עם מאוד רחוקות לעתים התרחש) חיים מסכן או חמור להיות

 נראה. פיברין איטום חומרי למתן לחץ בווסתי המשתמשים ריסוס במכשירי
 או/ו מהמומלץ גבוהים בלחצים הריסוס במכשיר לשימוש קשור הדבר כי

 איטום חומרי כאשר יותר גבוה שהסיכון נראה. הרקמה למשטח בסמיכות
 עם אותם לשלול ניתן לא ולכן-CO ל בהשוואה, באוויר מרוססים פיברין

TISSEELפתוחים פצעים בניתוח אותם מרוססים כאשר.

 לטווחי המלצות עם שימוש הוראות מספקים האביזר וקצה ריסוס מכשירי•
.הרקמה ממשטח הריסוס ולמרחק לחץ

 מכשירים עם ורק להוראות בהתאםTISSEEL  מתן על להקפיד יש•
.זה למוצר המומלצים

 רוויון, הדופק, הדם בלחץ שינויים אחר לעקוב ישTISSEEL,  ריסוס בעת•
.גזים תסחיף של אפשרית התרחשות על והשפל הגאות של-CO וה החמצן

. לכך רגיש הפך שגופך ייתכן, בעבר אפרוטינין אוTISSEEL  קיבלת פעם אי אם•
 אם. הראשון ליישום תגובה הייתה לא אם גם, זה לחומר אלרגי שאתה ייתכן
 שלך הרופא את ליידע עליך, קודם בניתוח מהמוצרים אחד שקיבלת חושב אתה
.כך על

 היישום במהלך אלרגית לתגובה כלשהו סימן יראו המבצע צוות או המנתח אם•
 באמצעים וינקטו מיידי באופן-TISSEL ב השימוש את יפסיקו הםTISSEEL,  של

.המתאימים

2

2

TITLE - APROTININ + FIBRINOGEN + THROMBIN / ARTISS 
TISSEEL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-aprotinin-fibrinogen-thrombin-artiss-tisseel-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1801.pdf


אחרות בתרופות שימוש או נטילת

.אחרים רפואיים למוצריםTISSEEL  בין ידועות אינטראקציות אין

, כלשהן אחרות תרופות לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
.מרשם ללא שהושגו תרופות כולל

TISSEEL  של היעילות את להפחית עשויים מחומצנת תאית המכילים תכשירים
.נשא כחומר בהם להשתמש ואין

TISSEEL ושתייה אוכל עם

 היישום לפני ולשתות לאכול לך מותר אם יחליט הרופא. שלך הרופא את שאל אנא
TISSEEL. של

ופוריות הנקה, הריון

 הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם
ב להשתמש תוכל אם יחליט שלך הרופא. התרופה נטילת לפני לייעוץ הרוקח או

TISSEL-הנקה או הריון במהלך.

.הוכחו לא הפוריות עלTISSEEL  של ההשפעות

במכונות ושימוש נהיגה

TISSEEL מכונות של אחרים סוגים להפעיל או לנהוג יכולתך על תשפיע לא.

TISSEEL של מהמרכיבים חלק על חשוב מידע

80Polysorbate  מגע דרמטיטיס כגון מקומי מוגבל עור לגירוי לגרום עלול.

תורמת אנושית מפלסמה לזיהום הפוטנציאלי הסיכון על חשוב מידע

 למנוע כדי מסוימים צעדים ננקטים, פלזמה או אנושי מדם עשויות תרופות כאשר
 שלא לוודא מנת על בקפידה נבחרים ופלסמה דם תורמי. לחולים זיהומים העברת
.זיהומים לשאת בסיכון הנמצאים אלו נכללים

. זיהומים או וירוסים של סימנים לאיתור נבדקת פלזמה ומאגר תרומה כל, בנוסף
 שיכולים הפלזמה או הדם בעיבוד שלבים גם כוללים אלה מוצרים של יצרנים

.וירוסים להסיר או להשבית

 לא, פלזמה או אנושי מדם שהוכנו תרופות ניתנות כאשר, אלה אמצעים למרות
 לא וירוסים כל על גם חל זה. זיהום העברת של האפשרות את לחלוטין לשלול ניתן

.זיהומים של אחרים סוגים או מתעוררים או ידועים

-TISSEELב להשתמש כיצד3.

TISSEEL.-ב בשימוש הכשרה שעברו מנוסים למנתחים מוגבל  TISSEEL-מיושם 
•TISSEEL  ב השימוש. כירורגית פעולה במהלך רק

 לסוג מוגבל לא אך כולל, גורמים במספר תלויה תשמש בהTISSEEL - ה כמות
 בו והאופן הניתוח במהלך בה לטפל שיש הרקמה של הפנים שטח, הניתוח

 ליצור כדי מספיק בדיוק וימרח, מתאים כמה יחליט המנתחTISSEEL.  מיושמים
שנייה שכבה ליישם ניתן, מספיק נראה לא זה אם. הרקמה על ואחידה דקה שכבה

, מראש קיימתTISSEEL  שכבת עלTISSEEL  של חוזרת ממריחה הימנע, זאת עם.
 של ורציף נפרד מיישום להימנע יש. מפולמרת לשכבה תיצמד לאTISSEEL  שכן
TISSEEL. של המרכיבים שני

 באמצעות, הרלוונטי הרקמה משטח עלTISSEEL  ימרח המנתח, הניתוח במהלך•
 שני של שוות שכמויות מבטיח זה מכשיר. שסופק המיוחד המריחה מכשיר

TISSEEL. של האופטימלית להשפעה שחשוב מה-  זמנית בו יושמו הרכיבים

 לקיבוע טיפות או ספריי באמצעות טישיל את ימרח המנתח בקע לתיקון ניתוח עבור•
.במקומה הרשת

 סטנדרטיות בטכניקות הפצע של הפנים שטח את לייבש ישTISSEEL  מריחת לפני•
).יניקה במכשירי שימוש, ספוגיות, קומפרסים של לסירוגין יישום כגון(

.האתר לייבוש בגז או בלחץ באוויר להשתמש אסור•

.לעין הנראים היישום אתרי על רקTISSEEL  את לרסס יש•

 בלחץ להשתמש הקפידו ריסוס מכשיר באמצעותTISSEEL  מריחת בעת
:כדלקמן היצרן ידי על המומלץ בטווח מהרקמה ובמרחק

TISSEEL של תרסיס ליישום מומלצים והתקנים מרחק, לחץ
-ממליץ
מתְּוקןָ
מרֶחְקָ

מהמטרה
רקִמהָ

-ממליץ
מתְּוקןָ
תרַסִיס

לחַץַ

לחַץַ
להיות רגולטור

בשימוש

ל ריסוס סט
לשמש

ליישום טיפים
לשמש ּכִירּורגִיהָ

 /טישיל
ארטיס תרסיס

מעַרֲכֶתֶ

 /טישיל
ארטיס תרסיס

חבילות10  סט

EasySprayלא
בר1.5-2.0

-21.5)
psi(.28.5

לפִתְֹוחַ

ּפצֶעַ
מ"ס10-15

EasySprayלא



TISSEEL של תרסיס ליישום מומלצים והתקנים מרחק, לחץ
MISDuplospray

מ"ס20  אפליקטור

MISDuplospray
מ"ס30  אפליקטור

-לאפרו
/סקופי
מינימלי
ּפלַׁשנִָי
נהלים

MISDuplospray
דופלוספריימ"ס40  אפליקטור

MIS רגולטור
בר1.5

בר1.2-1.5

psi()18-22
360 ריסוס סטלא

אנדוסקופי
עם אפליקטור
סנאפלוק

360 ריסוס סט
אנדוסקופי
עם אפליקטור

לקִׁשְֹור

מ"ס2-5

להחלפה ניתן קצה

 רוויון, הדופק, הדם בלחץ שינויים אחר לעקוב ישTISSEEL,  ריסוס בעת
 או אוויר תסחיף של להתרחשות האפשרות בגלל הסופי הגאות-CO וה החמצן

. 2) סעיף ראה(.גז
2

צריך שאתה ממהTISSEEL  יותר לוקח אתה אם

 על מוחל זה. כירורגית פעולה במהלך רק מיושםTISSEL- המנתח ידי על נקבעת.
TISSEEL ה וכמות המנתח ידי
.הרוקח או הרופא את שאל, זה במוצר השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

בילדים שימוש
.הוכחו לא בילדים המוצר של והיעילות הבטיחות

אפשריות לוואי תופעות4.
 מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולהTISSEEL , התרופות כל כמו
 לוואי בתופעות מבחין אתה אם או מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם. אותן
.לרוקח או לרופא ספר, זה בעלון מופיעות שאינן

:הבאות התדירות קטגוריות בסיס על הוערכו הלוואי תופעות

:מׁשְּותףָ 10. מכל מאחד יותר על משפיע:שכיח מאד
 משפיע:נדִָיר 100. מתוך משתמשים10  עד1  על משפיע

1  על משפיע:נדִָיר 1,000. מתוך משתמשים10  עד1  על
10,000. מתוך משתמשים10  עד

.שטופלו חולים10,000  מתוך-1 מ פחות על משפיע:מאוד נדיר
.הזמינים הנתונים פי על התדירות את להעריך ניתן לא:ידוע לא

-TISSEL:ב בטיפול נצפו הבאות הלוואי תופעות
לוואי תופעותכלליים אזורים

ניתוח לאחר בפצע זיהום

תדירות
מׁשְּותףָ ו זיהומים

טפיליות מחלות

ולימפה דם
במערכת הפרעות

נדִָירפיברין פיברין בתוצרי עלייה

חיסון מערכת
הפרעות

יתר רגישות תגובות

).אנפילקטיות( אלרגיות תגובות
אנפילקטי הלם

ידוע לא

ידוע לא

ידוע לא

ידוע לא  תחושה חוסר או דקירות, עקצוץ תחושת
העור של

החזה של לחץ

נשימה קשיי

עקִצּוץ

העור של אדמומיות

חושית הפרעה

ידוע לא

ידוע לא

ידוע לא

ידוע לא

מׁשְּותףָ עצבים מערכת
הפרעות

לב הפרעות

דם כלי הפרעות

בדופק ירידה או עלייה

השחי בבית ורידים פקקת

הדם בלחץ ירידה

סימון

*הדם כלי במערכת גז בועות
דם בכלי דם קריש

במוח עורק של חסימה

נשימה קוצר

ידוע לא

מׁשְּותףָ

נדִָיר

ידוע לא

ידוע לא

ידוע לא

ידוע לא

ידוע לא ו, הנשימה מערכת
החזה בית הפרעות

העיכול מערכת
הפרעות

בחילה

מעיים חסימת

בעור פריחה

כוורות

לקוי ריפוי

בגפיים כאבים

נדִָיר

ידוע לא

מׁשְּותףָ

ידוע לא

ידוע לא

מׁשְּותףָ

ו עור
עורית תת רקמה

הפרעות

ו ושלד שרירים
חיבור רקמת

הפרעות



כלליות הפרעות
והמנהלה

האתר תנאי

מההליך הנגרם כאב

ּכאְבֵ

מוגברת גוף טמפרטורת

העור של אדמומיות

נדִָיר

מׁשְּותףָ

מׁשְּותףָ

ידוע לא

ידוע לא ( הגוף ברקמת נוזלים הצטברות דרך נפיחות
)בצקת

הרעלה, פציעה
ופרוצדורלי
סיבוכים

 צלולים גוף נוזלי או לימפה של הצטברות
)סרומה( הניתוח מקום ליד אחרים

מאוד
מׁשְּותףָ

 תת רקמה, דרמיס של מהירה נפיחות
רירית ותת רירית, עורית

)אנגיואדמה(

ידוע לא

 עם פיברין איטום חומרי מורחים כאשר התרחשה הדם כלי למערכת גז או אוויר בועות החדרת*
 במכשיר הולם לא משימוש נגרם הדבר כי מאמינים; בלחץ גז או באוויר המשתמשים מכשירים
).הרקמה למשטח ובקרבה מהמומלץ גבוה בלחץ למשל( הריסוס
 תגובות או יתר רגישות תגובות להופיע עלולות פיברין באיטום המטופלים בחולים
.חמורים להיות עשויים הם, נדירים שהם למרות. אלרגיות
לכלול עשויים אלרגית לתגובה הראשונים הסימנים

")הסמקה(" העור של חולפת אדמומיות-
גירוד-
כוורות-

והקאות בחילות-
ראש כאב-
ישנוניות-
שקט אי-
היישום באתר וצורב צריבה-
עקצוץ-
צמרמורת-

בחזה לחץ-
)לבלוע או/ו נשימה לקשיי לגרום שעשויה( גרון, לשון, שפתיים של נפיחות-

נשימה קשיי-
נמוך דם לחץ-
בדופק ירידה או עלייה-
הדם בלחץ ירידה עקב הכרה איבוד-

( קשות אלרגיות לתגובות להתקדם עלולות אלו תגובות, בודדים במקרים
, ושוב שוב נמרח התכשיר אם במיוחד להופיע עשויות כאלה תגובות). אנפילקסיס

 של אחר מרכיב לכל או לאפרוטינין יתר רגישות בעבר שהראו לחולים ניתנת או
.המוצר

 עירוי אוTISSEEL  של מכן לאחר מתן, היטב נסבל-TISSEEL ב חוזר טיפול אם גם
.חמורות) אנפילקטיות( אלרגיות לתגובות לגרום עלול אפרוטינין של

 את מיד ויפסיק זה מסוג לתגובות לסיכון היטב מודע המטפל הכירורגי הצוות
 של במקרה. יתר רגישות של ראשונים סימנים בהופעתTISSEEL  של היישום

.חירום אמצעי להידרש עשויים חמורים תסמינים

.לרקמות מקומי לנזק להוביל עלולה רכות לרקמותTISSEEL  הזרקת
( קרישים להיווצרות להוביל עלולה) עורקים או ורידים( דם לכליTISSEEL  הזרקת
).פקקת
 יתר רגישות תגובות של והחומרה הסבירות את להגביר עשוי וסקולרי תוך יישום

.רגישים בחולים חריפות
 את לחלוטין לשלול ניתן לא, דם מתרומת מפלסמה מופק-TISSEEL ש מכיוון
( זה סיכון להפחית כדי רבים באמצעים נוקטים היצרנים, זאת עם. לזיהום הסיכון
2). סעיף ראה

.נדירים במקרים להופיע עלולים הפיברין איטום מרכיבי נגד נוגדנים
לוואי תופעות על דיווח

 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
 תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
 הכרטיס את חפשyellowcardor www.mhra.gov.uk/: אינטרנט אתר. הצהוב הכרטיס
Store- App.Apple ב אוPlay- Google בMHRA  של הצהוב

 של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על
.זו תרופה

TISSEEL לאחסן כיצד5.
.ילדים של וההישג הראייה מטווח להרחיק יש•
"EXP". לאחר המיכל על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין•

 עד הקירור האחסון שרשרת את להפסיק אסור). במקפיא(20°C –≤ של בטמפרטורה אחסן•
.לשימוש

אור מפני להגנה המקורית באריזה אחסן•
!התמיסה את לקרר או להקפיא אסור ההפשרה לאחר•

אחר ומידע החבילה תוכן6.

מכילTISSEEL  מה
= 1  רכיב TISSEEL מרכיבים שני מכיל:

:סילר חלבון תמיסת
: הם סילר חלבון תמיסת של ל"מ-1 ב הכלולים הפעילים החומרים
ml.KIU/3000 ), סינטטי( אפרוטינין; ל"מ/ג"מ110 - 72 , אנושי פיברינוגן

,Dihydrate Citrate Sodium 80 , אנושי אלבומין הם העזר חומרי
-Histidine, Niacinamide, Polysorbate Lלהזרקה ומים.



:תרומבין תמיסת= 2  רכיב
אנושי תרומבין: הם תרומבין תמיסת של ל"מ-1 ב הכלולים הפעילים החומרים

, 500/ml ;IUהם העזר חומרי. ל"מ/מיקרומול40 , דיהידראט כלוריד סידן 
.להזרקה ומים כלורי נתרן, אנושי אלבומין

האריזה ותכולתTISSEEL  נראית איך
Thrombin  ותמיסתSolution Protein Sealer TISSEEL  של הרכיבים שני

 הרכיבים שני. מפוליפרופילן העשויים חד-חדרים דו-חדריים במזרקים ממולאים
.חיוורים צהובים או צבע חסרי
מכילהTISSEEL  של חבילה כל

, עמוק קפוא), אפרוטינין עם( סילר חלבון תמיסת עם מראש מלא דו-חדרי מזרק•
 בחדר, עמוק קפוא), דיהידראט כלורי סידן עם(Thrombin  ותמיסת; אחד בתא
.השני

 צינורות-4 ו חיבור חלקי2  עם מכשיר( סטריליים אביזרים התקני של אחד סט•
).יישום

TISSEEL הבאים האריזה בגדלי זמין:
•TISSEEL 2 ) טרומבין תמיסת ל"מ-1 ו סילר חלבון תמיסת של ל"מ1  מכיל( ל"מ

•TISSEEL 4 ) טרומבין תמיסת ל"מ-2 ו סילר חלבון תמיסת ל"מ2  מכיל( ל"מ

•TISSEEL 10 ) טרומבין תמיסת ל"מ-5 ו סילר חלבון תמיסת ל"מ5  מכיל( ל"מ

 האריזה גדלי כל לא ל"מ-10 ו ל"מ4 , ל"מ2  של בגדלים זמין.
TISSEEL משווקים להיות עשויים
ויצרן שיווק אישור בעל

:שיווק אישור בעל
בקסטר בריאות

Way, Thetford,Caxton
3SE,IP24 , נורפולק

ּברְִיטנִַיהָ

יצַרןָ
67 Industriestraße AG Austria

ManufacturingTakeda
1221A- וינה

אֹוסטְרְיֵהָ

-01/2022ב לאחרונה עודכן זה עלון

:בלבד בריאות שירותי או רפואיים מקצוע לאנשי מיועד הבא המידע

וסילוק וטיפול שימוש הוראות

כללי
כראוי מכוסים המיועד היישום לאזור מחוץ בגוף שחלקים ודאTISSEEL,  מתן לפני

.רצויים לא באתרים לרקמות תיצמד לא שהתרופה כך,

 אל, פיברין איטום של מינימליים נפחים הדורשות כירורגיות פרוצדורות עבור
 מיזוג להבטיח מנת על. לשימושReady Tisseel  של הראשונות בטיפות תשתמש

 הראשונות הטיפות את להטמיע יש, הטרומבין ורכיב הסילר חלבון רכיב של מלא
.אותן ולהשליך השימוש לפני מיד המריחה מצינורית המוצר של

 מלח בתמיסת אותם הרטיבו, ולמכשירים לכפפות להיצמד-TISSEEL מ למנוע כדי
.מגע לפני

 אלה( מתכות של מסוימים סוגים או יוד, אלכוהול המכילות מסוימות תמיסות
-TISSEL ה יכולת את להפחית עלולות) חיטוי או חיטוי בחומרי כלל בדרך נמצאים
TISSEEL. יישום לפני, שניתן ככל, אלו חומרים להסיר יש. כרגיל לעבוד

 תמיסת כלומר( ל"מTISSEEL 2  של אחת חבילה: היא משטחים לאיטום ההנחיה
 מ"ס10  של למשטח מספיקה) תרומבין תמיסת ל"מ1  ועודל"מ1  סילר חלבון
.2לפחות
.לאטום שיש המשטח בגודל תלוי המינון

.יחד הרכיבים שני את ליישם יש. בנפרדTISSEEL  של הרכיבים שני את ליישם אין

 תכניס אל. צלזיוס מעלות37  מעל לטמפרטורותTISSEEL  את לחשוף אין
.בידיים החזקתו ידי על המוצר את להפשיר אין. למיקרוגל

 הסר37°C- - .33°C ל ומתחמם לחלוטין מופשר שהוא עד-TISSEL ב להשתמש אין
 על להקל כדי. והחימום ההפשרה השלמת לאחר רק המזרק של המגן מכסה את

, וקדימה אחורה הזזתו ידי על החוד מכסה את נדנד, מהמזרק החוד מכסה הסרת
 חבר ואז מהמזרק האוויר כל את הוצא. מהמזרק המגן מכסה את משוך מכן ולאחר

 מקבל שאתה פעם שבכל מאוד מומלץ. היישום צינורית ואת המחבר החלק את
 רישום על שומר זה. יירשמו המוצר של האצווה ומספר השםTISSEEL,  של מנה
.בשימוש אצווה של

והכנה טיפול
 מעוקרות ניילון שקיות בשתי הרמטית וסגור ארוז מראש המלא הדו-חדרי המזרק
 נפגעת כן אם אלא סטרילית ותכולתה הפנימית השקית. אספטיים בתנאים
.החיצונית האריזה שלמות

 השדה אל הסטרילי והתוכן הפנימית השקית את העבר, סטרילית טכניקה באמצעות
.הסטרילי



:הבאות מהשיטות באחתPRIMA  במזרק הרקמות את ולחמם להפשיר ניתן

מומלצת שיטה-) סטרילי מים אמבט( מהירה התחממות/הפשרה1.

סטרילי לא מים באמבט חימום/הפשרה2.

באינקובטור חימום/הפשרה3.

 מעל לא( החדר בטמפרטורת ולשמור לשימוש המוכן המזרק את להפשיר גם ניתן4.
.השימוש לפני בחימום צורך יש. שעות72  עד) צלזיוס מעלות25

מומלצת שיטה-) סטרילי מים אמבט( מהירה התחממות/הפשרה1)
 סטרילי מים אמבט באמצעות האיטום מרכיבי שני את ולחמם להפשיר מומלץ

.צלזיוס מעלות37 - 33  של בטמפרטורה
 את לנטר מנת על. צלזיוס מעלות37  של לטמפרטורה מעבר לאֹחייב המים אמבט•

 מדחום באמצעות המים בטמפרטורת לשלוט יש, שצוין הטמפרטורות טווח
.הצורך לפי המים את ולהחליף

 הממולא המזרק את הסר, וחימום להפשרה סטרילי מים באמבט שימוש בעת•
.הסטרילי המים לאמבט הכנסתו לפני מהשקיות מראש
:הוראות

 לשימוש המוכן המזרק את הסר, הסטרילי לאזור הפנימית השקית את הבא
 שתכולת ודא. הסטרילי המים באמבט ישירות אותו והנח הפנימית מהשקית
.במים לחלוטין טבולה לשימוש המוכנה המזרק
 מים אמבט באמצעות מינימליים וחימום הפשרה זמניPRIMA:  מזרק- 1  טבלה
סטרילי

מינימליים התחממות/הפשרה זמני
37°33°C  עד ,Cסטרילי מים אמבט

שקיות ללא מוצר
אריזה גודל

ל"מ2

ל"מ4

ל"מ10

דקות5

דקות5

דקות10

סטרילי לא מים באמבט חימום/הפשרה2)

:הוראות
 מים באמבט אותו והנח השקיות שתי בתוך לשימוש המוכן המזרק את השאר
 שהשקיות לוודא יש2).  טבלה ראה( המתאים הזמן למשך הסטרילי לאזור מחוץ

 את להוציא יש ההפשרה לאחר. ההפשרה זמן כל במשך במים טבולות נשארות
 השקית את ולהביא החיצונית השקית את לייבש, המים מאמבט השקיות
.הסטרילי לאזור והבוכנה לשימוש המוכן המזרק עם הפנימית
 אמבט באמצעות מינימליים וחימום הפשרה זמניPRIMA:  מזרק- 2  טבלה
סטרילי לא מים

 מינימליים התחממות/הפשרה זמני
33°C37°,  עדCסטרילי לא מים אמבט

בשקיות מוצר
אריזה גודל

ל"מ2

ל"מ4

ל"מ10

באינקובטור חימום/הפשרה3)

דקות15

דקות20

דקות35

:הוראות
 מחוץ באינקובטור אותו והנח השקיות שתי בתוך לשימוש המוכן המזרק את השאר
 התחממות/ההפשרה לאחר3).  טבלה ראה( המתאים הזמן למשך הסטרילי לאזור

 את ולהביא החיצונית השקית את להוציא, מהאינקובטור השקיות את להוציא יש
.הסטרילי לאזור לשימוש המוכן המזרק עם הפנימית השקית
באינקובטור מינימליים וחימום הפשרה זמניPRIMA:  מזרק- 3  טבלה

מינימליים התחממות/הפשרה זמני
37°33°C  עד ,Cאינקובטור
בשקיות מוצר

אריזה גודל

ל"מ2

ל"מ4

ל"מ10

דקות40

דקות50

דקות90

החימום לפני) צלזיוס מעלות25  מעל לא( החדר בטמפרטורת הפשרה4)

:הוראות
 החדר בטמפרטורת אותו והפשר השקיות שתי בתוך לשימוש המוכן המזרק את השאר
 מנת על, ההפשרה לאחר4).  טבלה ראה( המתאים הזמן למשך הסטרילי לאזור מחוץ
.באינקובטור החיצונית בשקית אותו לחמם יש, לשימוש המוצר את לחמם
 לשדה מחוץ החדר בטמפרטורת מינימליים הפשרה זמניPRIMA:  מזרק- 4  טבלה

37°C עד-33°C ל באינקובטור נוספים חימום וזמני הסטרילי

 של מינימליים הפשרה זמני
החדר בטמפרטורת המוצר
)צלזיוס מעלות25  מעל לא(

בשקיות מוצר

ל השימוש לפני חימום זמני
33°C-37°  מקסימום עדC

-RTב הפשרה לאחר באינקובטור
בשקיות מוצר

אריזה גודל

ל"מ2

ל"מ4

ל"מ10

דקות80

דקות90

דקות160

+
+
+

דקות11

דקות13

דקות25

 מההוצאה שעות72  תוך במוצר להשתמש יש, החדר בטמפרטורת הפשרה לאחר
.מהמקפיא



הפשרה לאחר יציבות
-3), ו2 1,  שיטות-37°C, ל33°C  שבין בטמפרטורות( והתחממות הפשרהלאחר
37°C. עד-33°C ב שעות12  למשך והפיזיקלית הכימית המוצר יציבות הוכחה

 הוכחה4),  שיטה( נפתחת הבלתי בשקית החדר בטמפרטורת מופשרלמוצר
מ יותר לא של בטמפרטורות שעות72  למשך והפיזיקלית הכימית המוצר יציבות

.השימוש לפני מיד37°C  עד-33°C ל חממו. צלזיוס מעלות-25
 את מונעת הפשרה/הפתיחה שיטת אם אלא, מיקרוביולוגית מבט מנקודת
-33°C ל חימום לאחר מיד במוצר להשתמש יש, מיקרוביאלי זיהום של הסיכונים

37°C. עד
 באחריות הם האחסון ותנאי בזמן האחסון זמני, מיידי שימוש בו נעשה לא אם

.המשתמש
.החלה שההפשרה לאחר לקרר או מחדש להקפיא אין

מנִהלָ
 חומר של מיטבית והתמצקות התמיסות שתי של אופטימלי מיזוג להשיג כדי

. ליישום עד37°C- - 33°C ב האיטום מרכיבי שני על שמרו,הפיברין האיטום
 אין. אטומים מעט או שקופים להיות צריכים הטרומבין ותמיסות הסילר חלבון

 המוצר את בדוק, השימוש לפני. משקעים בהן שיש או עכורות בתמיסות להשתמש
 אם. שלו במראה אחרים שינויים או צבע שינוי, חלקיקים עבור חזותית המופשר

.התמיסות את השלך, מתרחש לעיל מהדברים אחד
 לתמיסה אם. צמיגה מעט אך נוזלית להיות צריכה המופשרת הסילר חלבון תמיסת

 הפרעה עקב ייתכן( דנטורטית הפכה שהיא להניח יש, שהתמצק ל'ג של עקביות יש
, זה במקרה). החימום במהלך יתר התחממות ידי על או הקרה האחסון בשרשרת

.חשבון בשוםTISSEEL - ב תשתמש אל
.השימוש לפני קצר זמן מהשקיות המזרק את הסר•
).נוזלית עקביות( לחלוטין ומחוממת מופשרת כשהיא רק-TISSEEL ב השתמש•
 החוד מכסה הסרת על להקל כדי. היישום לפני מיד מהמזרק המגן מכסה את הסר•

 את משוך מכן ולאחר, וקדימה אחורה הזזתו ידי על החוד מכסה את נדנד, מהמזרק
.מהמזרק המגן מכסה
 האביזרים התקני עם מראש המלא הדו-חדרי במזרק השתמשTISSEEL  ליישום

.המוצר עם המסופקים
הפעלה הוראות
 ותמיסת סילר של החלבון תמיסת עם הדו-חדרי המזרק את חבר, ליישום

. המצורפת המכשירים בערכת שסופק כפי מריחה ומחט חיבור לחלק הטרומבין
 דרך יוזנו השווים שהנפחים מבטיחה הדו-חדרי המזרק של המשותפת הבוכנה
.ונפלט היישום במחט ערבוב לפני המחבר החלק

כפולה בוכנה
קשירה רצועת

קאמרי כפול מזרק

הצטרפות חתיכת

יישום קנולת

.כלשהו יישום התקן חיבור לפני מהמזרק האוויר כל את להוציא יש•
 הצמדת על-ידי אותו ואבטח החיבור לחלק הדו-חדריים המזרקים חרירי את חבר•

 השתמש, נקרעת המשיכה רצועת אם. הדו-חדרי למזרק הקשירה רצועת
 בדוק אבלאפשרי עדיין נוסף שימוש, זמין אין אם. הרזרבי החיבור בחתיכת
.לדליפה סיכון כל למנוע כדי, הדוק שהחיבור

.המחבר החלק על יישום צינורית התקן•
 שתתחיל עד המריחה מחט או המחבר החלק בתוך שנותר האוויר את תוציא אל•

.להיסתם עלול המחט של הפתח אחרת כי, בפועל היישום את
 או המקבל משטח על תרומבין תמיסת-  מעורב פיברין אוטם חלבון את למרוח יש•

.לאטום שיש החלקים משטחי על
 או/ו כטיפות אותו ליישם ניתן רשת לקיבוע-Tisseel ב משתמשים כאשר•

 של טיפות מורחים כלל בדרך. המנתח להעדפת בהתאם ריסוס בטכניקת
Tisseelהפיברין איטום ושכבת סיכות שגרתי באופן מציבים המנתחים כאשר 
 להתכווץ מבלי למקומה הרשת כל את לקבע מאפשרת בהתזה המושגת
.ולהתקפל

. במחט מיד מתרחשת סתימה, מופרע הפיברין איטום רכיבי של היישום אם•
 של הפתחים אם. היישום חידוש לפני מיד רק בחדשה היישום מחט את החלף
.באריזה המסופק הרזרבי החיבור בחתך השתמש, סתומים החיבור חלק

 תוך להתקבע מתחיל הפיברין האיטום חומר, האיטום מרכיבי ערבוב לאחר: הערה
ml.(IU/(500  הגבוה הטרומבין ריכוז בגלל, שניות
 המתאימיםBAXTER  ידי על המסופקים אחרים אביזרים עם גם אפשרי יישום

 קשים או גדולים אזורים על יישום, פולשני זעיר ניתוח, אנדוסקופי לשימוש במיוחד
 של השימוש הוראות אחר לעקוב הקפד, אלה יישום בהתקני שימוש בעת. לגישה

.המכשירים
 החלקים את החזק או קבע. הפצע אזורי את מקם, הרכיבים שני יישום לאחר

 להבטיח כדי דקות-3-5 כ למשך הרצוי במיקום מתמשך עדין בלחץ המודבקים
.שמסביב לרקמה בחוזקה נצמד המקבע הפיברין האיטום שחומר

 או נשא כחומר משמש, קולגן צמר כגון, ביולוגי תואם חומר מסוימים ביישומים
.לחיזוק



רׁשְּות
.המקומיות לדרישות בהתאם בשימוש שאינם פסולת או מוצר כל להשליך יש

 בלחץ להשתמש הקפידו ריסוס מכשיר באמצעותTISSEEL  מריחת בעת
:כדלקמן היצרן ידי על המומלץ בטווח מהרקמה ובמרחק

של ריסוס ליישום מומלצים והתקנים מרחק, לחץ
TISSEEL

-ממליץ
מתְּוקןָ
מרֶחְקָ

מהמטרה
רקִמהָ

-ממליץ
מתְּוקןָ
תרַסִיס

לחַץַ

לחַץַ
ל רגולטור
לשמש

ריסוס סט
להשתמש

מוליך עצות
להשתמש

ּכִירּורגִיהָ

טישיל
/ Artiss

ריסוס סט
EasySprayלא

1.5-2.0
ּברָ

21.5-28.5)
psi(.

לפִתְֹוחַ

טישילּפצֶעַ
/ Artiss

ריסוס סט
10 של חבילה

מ"ס10-15

EasySprayלא

MISDuplospray
מ"ס20  אפליקטור

MISDuplospray
מ"ס30  אפליקטור

-לאפרו
/סקופי
מינימלי
ּפלַׁשנִָי
נהלים

MISDuplospray
דופלוספריימ"ס40  אפליקטור

רעַ
1.5 רגולטור

ּברָ

בר1.2-1.5
18-22)
psi(

360 ריסוס סטלא
אנדוסקופי
עם אפליקטור
סנאפלוק

מ"ס2-5

360 ריסוס סט
אנדוסקופי
עם אפליקטור

לקִׁשְֹור

להחלפה ניתן קצה

 רוויון, הדופק, הדם בלחץ שינויים אחר לעקוב יש-TISSEEL, ה ריסוס בעת
 אוויר תסחיף של להתרחשות האפשרות בגלל גאות סוף של-CO וה החמצן

. 2) סעיף ראה(.גזים או
2


