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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÕES PARA O USUÁRIO

TISSEEL Pronto para usar
Soluções para selante
Fibrinogênio humano, trombina humana, aprotinina sintética, cloreto de cálcio dihidratado

Por favor, leia com atenção todo este folheto antes de começar a usar este medicamento.
– Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
– Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
– Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui 

quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

Neste folheto:
1. O que é TISSEEL e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de usar TISSEEL
3. Como usar TISSEEL
4. Possíveis efeitos colaterais

5. Como armazenar TISSEEL
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O QUE É TISSEEL E PARA QUE É UTILIZADO

O que é TISSEL
O nome do seu medicamento é TISSEEL Pronto a usar. Ao longo deste folheto, o TISSEEL 
Pronto a usar será denominado TISSEEL. TISSEEL é um selante de tecidos de dois 
componentes e contém duas das proteínas que fazem o coágulo sanguíneo. Essas proteínas 
são chamadas de fibrinogênio e trombina. Quando essas proteínas se misturam durante a 
aplicação, elas formam um coágulo onde o cirurgião as aplica. TISSEEL é preparado como 
duas soluções (Sealer Protein Solution e Thrombin Solution), que se misturam quando 
aplicadas.

Para que serve TISSEL
TISSEEL é um selante de fibrina ou tecido. Durante a cirurgia, os tecidos podem sangrar e pode não 
ser possível para o cirurgião controlar esse sangramento usando pontos ou aplicando pressão. 
TISSEEL é aplicado na superfície dos tecidos, seja para controlar o sangramento, seja para parar (ou 
prevenir) vazamentos de outros tipos de fluidos, criando uma vedação estanque. TISSEEL pode ser 
utilizado mesmo que o seu sangue não coagule adequadamente, por exemplo, quando está a ser 
tratado com heparina contra a trombose. Também é usado como cola de tecido para obter adesão/
selagem ou como suporte de sutura em cirurgia. Além disso, o TISSEEL é usado para fixar a tela 
durante a cirurgia de reparo de hérnia.
O coágulo produzido por TISSEEL é muito semelhante a um coágulo sanguíneo natural e isso 
significa que se dissolverá naturalmente e não deixará resíduos. No entanto, a aprotinina é 
adicionada para aumentar a longevidade do coágulo e evitar sua dissolução prematura.

2. O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE USAR TISSEEL

Não use TISSEEL nas seguintes situações:
• TISSEEL não deve ser usado para sangramento maciço ou rápido.
• TISSEEL NÃO DEVE ser injetado em vasos sanguíneos (veias ou artérias) ou em tecidos. Como 

TISSEEL forma um coágulo onde é aplicado, a injeção de TISSEEL pode causar reações graves. 
TISSEEL só deve ser aplicado na superfície dos tecidos como uma camada fina onde for necessário. 
Se você for fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica, cuidados especiais devem ser 
tomados para evitar a injeção de TISSEEL nos vasos sanguíneos

• Se tem alergia (hipersensibilidade) a qualquer uma das substâncias activas ou a qualquer outro 
componente deste medicamento.
TISSEEL contém uma proteína sintética, chamada aprotinina. Mesmo quando esta proteína é 
aplicada em pequenas áreas, existe o risco de uma reação conhecida como anafilaxia, ou uma 
reação alérgica grave (hipersensibilidade).

Tome especial cuidado com TISSEL
• Embolia aérea ou gasosa com risco de vida/fatal (ar entrando na circulação 

sanguínea que pode ser grave ou potencialmente fatal) ocorreu muito raramente 
com o uso de dispositivos de pulverização que empregam reguladores de pressão 
para administrar selantes de fibrina. Isso parece estar relacionado ao uso do 
dispositivo de pulverização em pressões superiores às recomendadas e/ou próximo à 
superfície do tecido. O risco parece ser maior quando selantes de fibrina são 
pulverizados com ar, em comparação com CO e, portanto, não pode ser excluído com 
TISSEEL quando pulverizado em cirurgia de ferida aberta.

• Os dispositivos de pulverização e a ponta acessória fornecem instruções de 
uso com recomendações para faixas de pressão e distância de pulverização da 
superfície do tecido.

• TISSEEL deve ser administrado estritamente de acordo com as instruções e apenas 
com os dispositivos recomendados para este produto.

• Ao pulverizar TISSEEL, as alterações na pressão arterial, pulso, saturação de oxigênio 
e CO expirado final devem ser monitoradas para possível ocorrência de embolia 
gasosa.

• Se você já recebeu TISSEEL ou aprotinina antes, seu corpo pode ter se tornado 
sensível a isso. É possível que você seja alérgico a este material, mesmo que não 
tenha havido reação na primeira aplicação. Se você acha que recebeu qualquer um 
dos produtos em uma operação anterior, deve informar seu médico sobre isso.

• Se o cirurgião ou equipe cirúrgica perceber qualquer sinal de reação alérgica durante a 
aplicação de TISSEEL, eles interromperão o uso de TISSEEL imediatamente e tomarão as 
medidas adequadas.
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Tomar ou usar outros medicamentos

Não são conhecidas interações entre TISSEEL e outros medicamentos.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros 
medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

As preparações contendo celulose oxidada podem reduzir a eficácia de TISSEEL e não devem 
ser usadas como materiais transportadores.

TISSEEL com alimentos e bebidas

Por favor, pergunte ao seu médico. O médico decidirá se você pode comer e beber 
antes da aplicação de TISSEEL.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, 
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento. O seu 
médico decidirá se pode utilizar TISSEEL durante a gravidez ou amamentação.

Os efeitos de TISSEEL na fertilidade não foram estabelecidos.

Condução e utilização de máquinas

TISSEEL não afetará sua capacidade de dirigir ou operar outros tipos de máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de TISSEEL

O polissorbato 80 pode causar irritações cutâneas limitadas localmente, como dermatite de contato.

Informações importantes sobre o risco potencial de infecção por plasma humano de doador

Quando os medicamentos são feitos a partir de sangue ou plasma humano, certas medidas são tomadas para 

evitar que infecções sejam transmitidas aos pacientes. Os doadores de sangue e plasma são cuidadosamente 

selecionados para garantir que aqueles em risco de serem portadores de infecções sejam excluídos.

Além disso, cada doação e pool de plasma é testado quanto a sinais de vírus ou 
infecções. Os fabricantes desses produtos também incluem etapas no processamento 
do sangue ou plasma que podem inativar ou remover vírus.

Apesar dessas medidas, quando são administrados medicamentos preparados a partir de sangue ou 
plasma humano, a possibilidade de transmissão de infecção não pode ser totalmente excluída. Isso 
também se aplica a quaisquer vírus desconhecidos ou emergentes ou outros tipos de infecções.

3. COMO USAR TISSEEL

• TISSEEL só é aplicado durante uma operação cirúrgica. O uso de TISSEEL é restrito a 
cirurgiões experientes que foram treinados no uso de TISSEEL.

A quantidade de TISSEEL que será usada depende de vários fatores, incluindo, mas 
não se limitando ao tipo de cirurgia, a área de superfície do tecido a ser tratada 
durante a operação e a forma como o TISSEEL é aplicado. O cirurgião decidirá quanto 
é apropriado e aplicará apenas o suficiente para formar uma camada fina e uniforme 
sobre o tecido. Se isso não parecer suficiente, uma segunda camada pode ser 
aplicada. No entanto, evite a reaplicação de TISSEEL em uma camada polimerizada 
pré-existente de TISSEEL, pois o TISSEEL não adere a uma camada polimerizada. A 
aplicação separada e sequencial dos dois componentes de TISSEEL deve ser evitada.

• Durante a operação, o cirurgião aplicará TISSEEL na superfície do tecido relevante, usando o 
dispositivo de aplicação especial fornecido. Este dispositivo garante que quantidades 
iguais de ambos os componentes sejam aplicadas ao mesmo tempo – o que é importante 
para o efeito ideal do TISSEEL.

• Para cirurgia de reparo de hérnia, o cirurgião aplicará Tisseel usando spray ou gotas para 
fixar a tela no lugar.

• Antes de aplicar TISSEEL, a área da superfície da ferida precisa ser seca por técnicas padrão 
(por exemplo, aplicação intermitente de compressas, zaragatoas, uso de dispositivos de 
sucção).

• Não se deve usar ar ou gás pressurizado para secar o local.

• TISSEEL deve ser pulverizado apenas em locais de aplicação visíveis.

Ao aplicar TISSEEL usando um dispositivo de pulverização, certifique-se de usar uma 
pressão e uma distância do tecido dentro da faixa recomendada pelo fabricante da 
seguinte forma:

Pressão, distância e dispositivos recomendados para aplicação por pulverização de TISSEEL
Recomendar

remendado

distância
do alvo

tecido

Recomendar

remendado

pulverizar

pressão

Pressão
regulador a ser

usado

Pulverizador definido para

ser usado

Dicas do aplicador para

ser usado
Cirurgia

Tisseel /
Spray Artiss
Definir

Tisseel /
Spray Artiss
conjunto de 10 pacotes

n / D EasySpray
1,5-2,0 bar

(21,5-
28,5 psi).

Abrir
ferimento

10-15cm

n / D EasySpray



Pressão, distância e dispositivos recomendados para aplicação por pulverização de TISSEEL

Duplospray MIS
Aplicador 20cm

Duplospray MIS
Aplicador 30cm

Laparo-
escópico/

minimamente

invasivo
procedimentos

Duplospray MIS
Aplicador 40cm Spray duplo

Regulador MIS
1,5 bar

1,2-1,5 bar
(18-22psi)n / D

Conjunto de Pulverização 360

Endoscópico
Aplicador com
Snaplock
Conjunto de Pulverização 360

Endoscópico
Aplicador com
Corda

2 - 5 cm

Ponta substituível

Ao pulverizar TISSEEL, as alterações na pressão arterial, pulso, saturação de oxigênio e 
CO expirado final devem ser monitoradas devido à possibilidade de ocorrência de 
embolia aérea ou gasosa(consulte a seção 2) .
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Se tomar mais TISSEEL do que deveria
TISSEEL só é aplicado durante uma operação cirúrgica. É aplicado pelo cirurgião e a 
quantidade de TISSEEL é determinada pelo cirurgião.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste produto, fale com o seu médico ou 
farmacêutico.

Uso em crianças
A segurança e eficácia do produto em crianças não foram estabelecidas.

4. EFEITOS COLATERAIS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, TISSEEL pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os 
apresentem. Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Os efeitos colaterais foram avaliados com base nas seguintes categorias de 
frequência:
Muito comum:Afeta mais de um em cada 10. 
Comum:Afeta de 1 a 10 usuários em 100. 
Incomum:Afeta de 1 a 10 usuários em 1.000. Cru:
Afeta de 1 a 10 usuários em 10.000.
Muito raro:Afeta menos de 1 em cada 10.000 pacientes tratados.
Não conhecido:A frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis.

Os seguintes efeitos colaterais foram observados no tratamento com TISSEEL:

Áreas gerais Efeito colateral

Infecção da ferida pós-operatória

Frequência

ComumInfecções e
doenças parasitárias

Sangue e linfático
distúrbios do sistema

Aumento dos produtos de degradação da fibrina Incomum

Sistema imunológico

distúrbios
Reações de hipersensibilidade

Reações alérgicas (anafiláticas)
Choque anafilático

Não conhecido

Não conhecido

Não conhecido

Não conhecidoSensação de formigamento, picada ou 
dormência da pele

Aperto do peito
Dificuldades respiratórias

Coceira

Vermelhidão da pele
Perturbação sensorial

Não conhecido

Não conhecido

Não conhecido

Não conhecido

ComumSistema nervoso
distúrbios

Distúrbios cardíacos

Distúrbios vasculares

Aumento ou queda na taxa de pulso

Trombose venosa axilar
Queda na pressão arterial

Contusão

Bolhas de gás no sistema vascular*
Coágulo de sangue nos vasos sanguíneos

Bloqueio de uma artéria no cérebro

Dispneia

Não conhecido

Comum
Cru
Não conhecido

Não conhecido

Não conhecido

Não conhecido

Não conhecidoRespiratório, e
distúrbios torácicos

Gastrointestinal
distúrbios

Náusea
Obstrução intestinal
Erupção cutânea

Urticária

Cura prejudicada
Dor nas extremidades

Incomum
Não conhecido

Comum
Não conhecido

Não conhecido

Comum

Pele e
tecido subcutâneo
distúrbios

Musculoesquelético e
tecido conjuntivo
distúrbios



Distúrbios gerais
e administração
Condições do local

Dor causada pelo procedimento

Dor
Aumento da temperatura corporal

Vermelhidão da pele

Incomum
Comum
Comum
Não conhecido

Não conhecidoInchaço devido ao acúmulo de líquido no 
tecido corporal (edema)

Lesão, envenenamento

e processual
complicações

Acúmulo de linfa ou outros fluidos corporais 
claros perto do local da operação (seroma)

Muito

comum
Inchaço rápido da derme, tecido 
subcutâneo, mucosa e submucosa
(angioedema)

Não conhecido

* a introdução de bolhas de ar ou gás no sistema vascular ocorreu quando os selantes de fibrina são aplicados com 
dispositivos usando ar ou gás pressurizado; acredita-se que isso seja causado pelo uso inadequado do dispositivo de 
pulverização (por exemplo, com pressão mais alta do que a recomendada e próximo à superfície do tecido).

Em pacientes tratados com selante de fibrina, podem ocorrer reações de hipersensibilidade 
ou reações alérgicas. Embora sejam raros, podem ser graves.
Os primeiros sinais de uma reação alérgica podem incluir

- vermelhidão transitória da pele (“rubor”)
- coceira
- urticária

- náuseas, vômitos
- dor de cabeça

- sonolência
- inquietação
- queimação e picadas no local da aplicação
- formigamento

- arrepios

- aperto no peito
- inchaço dos lábios, língua, garganta (o que pode resultar em dificuldade em respirar e/ou 
engolir)
- dificuldades respiratórias

- pressão sanguínea baixa

- aumento ou queda na taxa de pulso

- perda de consciência devido a uma queda na pressão arterial
Em casos isolados, estas reações podem evoluir para reações alérgicas graves (anafilaxia). 
Tais reações podem ser observadas especialmente se a preparação for aplicada 
repetidamente, ou administrada a pacientes que já demonstraram hipersensibilidade à 
aprotinina ou a qualquer outro componente do produto.
Mesmo que o tratamento repetido com TISSEEL tenha sido bem tolerado, uma administração 
subsequente de TISSEEL ou uma infusão de aprotinina pode resultar em reações alérgicas 
(anafiláticas) graves.
A equipe cirúrgica responsável está ciente do risco de reações deste tipo e 
interromperá imediatamente a aplicação de TISSEEL na ocorrência dos primeiros 
sinais de hipersensibilidade. No caso de sintomas graves, podem ser necessárias 
medidas de emergência.
A injeção de TISSEEL em tecidos moles pode causar danos nos tecidos locais.
A injeção de TISSEEL nos vasos sanguíneos (veias ou artérias) pode levar à formação 
de coágulos (tromboses).
A aplicação intravascular pode aumentar a probabilidade e a gravidade das reações de 
hipersensibilidade aguda em pacientes suscetíveis.
Como o TISSEEL é derivado do plasma de doações de sangue, o risco de infecção não 
pode ser completamente excluído. No entanto, os fabricantes tomam várias medidas 
para reduzir este risco (ver secção 2).
Anticorpos contra componentes do selante de fibrina podem ocorrer em casos raros.

Relatando efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer 
possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais 
diretamente através do Esquema de Cartão Amarelo. Site: www.mhra.gov.uk/yellowcardor procure 
MHRA Yellow Card no Google Play ou Apple App Store.

Ao comunicar efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste 
medicamento.

5. COMO ARMAZENAR TISSEEL

• Mantenha fora da vista e do alcance das crianças.
• Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem 

após “VAL”.
• Conservar a ≤–20°C (no congelador). A cadeia de armazenamento a frio não deve ser interrompida 

até o uso.

• Armazenar na embalagem original para proteger da luz
• Após o descongelamento, a solução não deve ser recongelada ou refrigerada!

6. CONTEÚDO DO PACOTE E OUTRAS INFORMAÇÕES

O que contém TISSEL
TISSEEL contém dois componentes: 
Componente 1 = Solução de Proteína Selante:
As substâncias ativas contidas em 1ml da solução Sealer Protein são: 
Fibrinogênio Humano, 72 - 110 mg/ml; Aprotinina (sintética), 3000 KIU/ml.
Os excipientes são Albumina Humana, L-Histidina, Niacinamida, Polissorbato 80, 
Citrato de Sódio Di-hidratado e Água para Injetáveis.



Componente 2 = Solução de Trombina:
As substâncias ativas contidas em 1 ml da Solução de Trombina são: Trombina 
Humana, 500 UI/ml; Cloreto de cálcio dihidratado, 40 µmol/ml. Os excipientes são 
Albumina Humana, Cloreto de Sódio e Água para Injetáveis.

Qual o aspecto de TISSEEL e conteúdo da embalagem
Ambos os componentes da solução de proteína selante TISSEEL e da solução de trombina são 
preenchidos em seringas de dupla câmara de uso único feitas de polipropileno. Ambos os 
componentes são incolores ou amarelo pálido.
Cada embalagem de TISSEEL contém

• Uma seringa pré-cheia de dupla câmara com Sealer Protein Solution (com 
aprotinina), ultracongelada, em uma câmara; e Solução de Trombina (com 
cloreto de cálcio dihidratado), ultracongelada, na outra câmara.

• Um conjunto de acessórios estéreis (dispositivo com 2 peças de união e 4 cânulas de 
aplicação).
TISSEEL está disponível nos seguintes tamanhos de embalagem:

• TISSEEL 2 ml (contendo 1 ml de Solução de Proteína Selante e 1 ml de Solução de 
Trombina)
• TISSEEL 4 ml (contendo 2 ml de Solução de Proteína Selante e 2 ml de Solução de 
Trombina)
• TISSEEL 10 ml (contendo 5 ml de Solução de Proteína Selante e 5 ml de Solução de 
Trombina)
TISSEEL está disponível em embalagens de 2 ml, 4 ml e 10 ml. Nem todas as 

apresentações podem ser comercializadas.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

Baxter Healthcare
Caxton Way, Thetford,
Norfolk, IP24 3SE,
Reino Unido

Fabricante
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 Viena
Áustria

Este folheto foi revisto pela última vez em 01/2022

As informações a seguir destinam-se apenas a médicos ou profissionais de 
saúde:

Instruções de uso e manuseio e descarte

Em geral

Antes de administrar TISSEEL, tome cuidado para que as partes do corpo fora da área de 
aplicação pretendida sejam adequadamente cobertas, para que o medicamento não adira ao 
tecido em locais indesejados.
Para procedimentos cirúrgicos que requerem volumes mínimos de selante de fibrina, 
não use as primeiras gotas de Tisseel Ready to use. Para garantir a mistura completa 
do componente de proteína selante e do componente de trombina, retire as 
primeiras gotas do produto da cânula de aplicação imediatamente antes do uso e 
descarte-as.
Para evitar que o TISSEEL adira às luvas e instrumentos, molhe-os com solução salina 
antes do contato.
Algumas soluções que contêm álcool, iodo ou certos tipos de metais (estes normalmente são 
encontrados em desinfetantes ou antissépticos) podem reduzir a capacidade do TISSEEL de funcionar 
normalmente. Estas substâncias devem ser removidas, tanto quanto possível, antes da aplicação de 
TISSEEL.
A diretriz para selar superfícies é: Uma embalagem de TISSEEL 2 ml (ou seja, 1 ml de solução 
de proteína selantemais 1 ml de solução de trombina) é suficiente para uma superfície de 
pelo menos 10 cm2.
A dose depende do tamanho da superfície a ser selada.
NÃO aplique os dois componentes de TISSEEL separadamente. Ambos os componentes devem ser 
aplicados em conjunto.
NÃO exponha o TISSEEL a temperaturas acima de 37°C. NÃO leve ao micro-ondas. 
NÃO descongele o produto segurando-o com as mãos.
NÃO use TISSEEL até que esteja completamente descongelado e aquecido a 33°C - 37°C. Remova a 
tampa protetora da seringa somente quando o descongelamento e o aquecimento estiverem 
completos. Para facilitar a remoção da tampa da ponta da seringa, balance a tampa da ponta 
movendo-a para trás e para frente e, em seguida, puxe a tampa protetora para fora da seringa. 
Expulse todo o ar da seringa e, em seguida, coloque a peça de união e a cânula de aplicação. É 
altamente recomendável que cada vez que você receber uma dose de TISSEEL, o nome e o número 
do lote do produto sejam registrados. Isso mantém um registro dos lotes usados.

Manuseio e Preparação
A seringa pré-cheia de câmara dupla é embalada e selada hermeticamente em dois sacos 
plásticos esterilizados sob condições assépticas. A bolsa interna e seu conteúdo são estéreis, 
a menos que a integridade da embalagem externa seja comprometida.
Usando técnica estéril, transfira a bolsa interna estéril e o conteúdo para o 
campo estéril.



Tisseel na seringa PRIMA pode ser descongelado E aquecido usando um dos 
seguintes métodos:
1. Descongelamento/aquecimento rápido (banho de água estéril) -Método recomendado
2. Descongelar/aquecer em banho-maria não estéril
3. Descongelar/aquecer em uma incubadora

4. A seringa pronta a usar também pode ser descongelada e mantida à temperatura ambiente 
(não superior a 25°C) até 72 horas. O aquecimento é necessário antes do uso.

1) Descongelamento/aquecimento rápido (banho de água estéril) -Método recomendado

Recomenda-se descongelar e aquecer os dois componentes do selante usando um banho de 
água estéril a uma temperatura de 33 - 37°C.
• O banho-maria devenão ultrapassar a temperatura de 37°C. Para monitorar a faixa de 

temperatura especificada, controle a temperatura da água usando um termômetro e 
troque a água conforme necessário.

• Ao usar um banho de água estéril para descongelar e aquecer, remova a seringa 
pré-cheia dos sacos antes de colocá-la no banho de água estéril.

Instruções:
Traga a bolsa interna para a área estéril, retire a seringa pronta para uso da bolsa interna e 
coloque-a diretamente no banho de água estéril. Certifique-se de que o conteúdo da seringa 
pronta para uso esteja completamente imerso na água.

Tabela 1 - Seringa PRIMA: Tempos mínimos de descongelamento e aquecimento em banho-
maria estéril

Tempos mínimos de descongelamento/aquecimento

33°C a 37°C, Banho de Água Estéril
Produto sem saco

Tamanho do pacote

2ml
4ml

10ml

5 minutos

5 minutos

10 minutos

2) Descongelar/aquecer em banho-maria não estéril

Instruções:
Deixe a seringa pronta para uso dentro de ambos os sacos e coloque-a em banho-maria fora da 
área estéril pelo período de tempo apropriado (consulte a Tabela 2). Certifique-se de que os sacos 
permaneçam imersos na água durante todo o tempo de descongelamento. Após o 
descongelamento, retire as bolsas do banho-maria, seque a bolsa externa e leve a bolsa interna 
com a seringa pronta para uso e o êmbolo na área estéril.

Tabela 2 - Seringa PRIMA: Tempos mínimos de descongelamento e aquecimento em 
banho-maria não estéril

Tempos mínimos de descongelamento/aquecimento 

33°C a 37°C, banho de água não estéril

Produto em sacos
Tamanho do pacote

2ml
4ml

10ml
3) Descongelamento/aquecimento em incubadora

15 minutos

20 minutos

35 minutos

Instruções:
Deixe a seringa pronta para uso dentro de ambos os sacos e coloque-a em uma incubadora 
fora da área estéril pelo período de tempo apropriado (consulte a Tabela 3). Após o 
descongelamento/aquecimento, retire os sacos da incubadora, retire o saco exterior e 
coloque o saco interior com a seringa pronta a usar na área estéril.

Tabela 3 - Seringa PRIMA: Tempos mínimos de descongelamento e aquecimento em uma incubadora

Tempos mínimos de descongelamento/aquecimento

33°C a 37°C, Incubadora
Produto em sacos

Tamanho do pacote

2ml
4ml

10ml

40 minutos

50 minutos

90 minutos

4) Descongelar à temperatura ambiente (não acima de 25°C) ANTES de aquecer

Instruções:
Deixe a seringa pronta para uso dentro de ambos os sacos e descongele-a à temperatura ambiente 
fora da área estéril pelo período de tempo apropriado (consulte a Tabela 4). Uma vez descongelado, 
para aquecer o produto para uso, aqueça-o na bolsa externa em uma incubadora.

Tabela 4 - Seringa PRIMA: Tempos mínimos de descongelamento em temperatura ambiente fora do campo 

estéril e tempos de aquecimento adicionais em uma incubadora de 33°C a 37°C

Tempos mínimos de descongelamento 

do produto à temperatura ambiente

(não acima de 25°C)
produto em sacos

Tempos de aquecimento antes do uso a 33°C 

a um máximo de 37°C na incubadora após o 

descongelamento em temperatura ambiente

produto em sacos

Tamanho do pacote

2ml
4ml

10ml

80 minutos

90 minutos

160 minutos

+
+
+

11 minutos

13 minutos

25 minutos

Após descongelar em temperatura ambiente, o produto deve ser utilizado em até 72 horas 
após a retirada do freezer.



Estabilidade após o descongelamento

Depoisdescongelar e aquecer (a temperaturas entre 33°C e 37°C, métodos 1, 2 
e 3), a estabilidade química e física do produto foi demonstrada durante 12 
horas a 33°C a 37°C.
Para produtodescongelado à temperatura ambiente no saco fechado (método 4), a 
estabilidade química e física do produto foi demonstrada por 72 horas a temperaturas não 
superiores a 25°C. Aquecer a 33°C a 37°C imediatamente antes de usar.
Do ponto de vista microbiológico, a menos que o método de abertura/
descongelamento impeça os riscos de contaminação microbiana, o produto deve ser 
utilizado imediatamente após ser aquecido a 33°C a 37°C.
Se não for usado imediatamente, os tempos e condições de armazenamento em uso são de responsabilidade 

do usuário.

Não recongele ou refrigere uma vez que o descongelamento tenha sido iniciado.

Administração
Para obter a mistura ideal das duas soluções e a solidificação ideal do selante de fibrina,
mantenha os dois componentes do selante a 33°C - 37°C até a aplicação. A Sealer Protein 
e as Soluções de Trombina devem ser claras ou levemente opalescentes. Não use soluções 
turvas ou com depósitos. Antes de usar, verifique visualmente o produto descongelado 
quanto a partículas, descoloração ou outras alterações em sua aparência. Se ocorrer uma das 
situações acima, descarte as soluções.

A solução de proteína selante descongelada deve ser líquida, mas levemente viscosa. Se a solução 
tiver a consistência de um gel solidificado, deve-se presumir que se desnaturou (possivelmente devido 
a uma interrupção da cadeia de armazenamento a frio ou por superaquecimento durante o 
aquecimento). Neste caso, NÃO use TISSEEL em nenhuma conta.

• Retire a seringa dos sacos pouco antes de usar.
• Use TISSEEL somente quando estiver descongelado e aquecido completamente (consistência líquida).

• Remova a tampa protetora da seringa imediatamente antes da aplicação. Para facilitar a remoção da 
tampa da ponta da seringa, balance a tampa da ponta movendo-a para trás e para frente e, em 
seguida, puxe a tampa protetora para fora da seringa.
Para aplicação de TISSEEL utilize a seringa pré-cheia de câmara dupla com os 
dispositivos acessórios fornecidos com o produto.

Instruções de operação
Para aplicação, conecte a seringa de câmara dupla com a Sealer Protein Solution e a 
Thrombin Solution a uma peça de junção e uma agulha de aplicação conforme 
fornecido no conjunto de dispositivos que acompanha. O êmbolo comum da seringa 
de câmara dupla garante que volumes iguais sejam alimentados através da peça de 
união antes de serem misturados na agulha de aplicação e ejetados.

Êmbolo Duplo
Correia de amarração

Seringa de Câmara Dupla

Peça de união

Cânula de aplicação

• Expulse todo o ar da seringa antes de conectar qualquer dispositivo de aplicação.
• Conecte os bicos da seringa de câmara dupla à peça de união e prenda-a prendendo a tira 

de amarração à seringa de câmara dupla. Se a tira de puxar rasgar, use a peça de junção 
sobressalente. Se nenhum estiver disponível, ainda é possível usar maismas verifique se a 
conexão está firme, para evitar qualquer risco de vazamento.

• Encaixe uma cânula de aplicação na peça de união.
• Não expulse o ar restante dentro da peça de união ou agulha de aplicação até 

iniciar a aplicação real, caso contrário a abertura da agulha pode entupir.
• Aplique a mistura de Proteína Selante de Fibrina - Solução de Trombina na superfície 

receptora ou nas superfícies das peças a serem seladas.
• Quando o Tisseel é usado para fixação da tela, pode ser aplicado em gotas e/ou por técnica 

de spray, dependendo da preferência do cirurgião. Normalmente, gotas de Tisseel são 
aplicadas onde os cirurgiões rotineiramente posicionam os grampos e a camada de 
selante de fibrina obtida com a pulverização permite que toda a tela seja fixada no lugar 
sem encolher e dobrar.

• Se a aplicação dos componentes do selante de fibrina for interrompida, o entupimento 
ocorre imediatamente na agulha. Substitua a agulha de aplicação por uma nova apenas 
imediatamente antes de retomar a aplicação. Se as aberturas da peça de união estiverem 
obstruídas, use a peça de união sobressalente fornecida na embalagem.

Observação: Após a mistura dos componentes do selante, o selante de fibrina começa a 
endurecer em segundos, devido à alta concentração de trombina (500 UI/ml).
A aplicação também é possível com outros acessórios fornecidos pela BAXTER que são 
particularmente adequados para, por exemplo, uso endoscópico, cirurgia minimamente invasiva, 
aplicação em áreas grandes ou de difícil acesso. Ao usar esses dispositivos de aplicação, siga 
rigorosamente as Instruções de Uso dos dispositivos.
Após a aplicação dos dois componentes, posicione as áreas da ferida. Fixe ou segure 
as partes coladas com pressão suave contínua na posição desejada por cerca de 3 a 5 
minutos para garantir que o selante de fibrina adere firmemente ao tecido 
circundante.
Em certas aplicações, o material biocompatível, como o velo de colágeno, é usado como 
substância transportadora ou para reforço.



Disposição

Qualquer produto não utilizado ou material residual deve ser descartado de acordo com os 
requisitos locais.
Ao aplicar TISSEEL usando um dispositivo de pulverização, certifique-se de usar uma 
pressão e uma distância do tecido dentro da faixa recomendada pelo fabricante da 
seguinte forma:

Pressão, distância e dispositivos recomendados para aplicação por pulverização de
TISSEEL

Recomendar

remendado

distância
do alvo

tecido

Recomendar

remendado

pulverizar

pressão

Pressão
regulador para

ser usado

Conjunto de pulverização

ser usado
Dicas do aplicador

ser usadoCirurgia

Tisseel
/ Artesão

Conjunto de pulverização

n / D EasySpray
1,5-2,0

bar
(21,5-28,5

psi).

Abrir
ferimento

Tisseel
/ Artesão

Conjunto de pulverização

pacote de 10

10-15cm

n / D EasySpray

Duplospray MIS
Aplicador 20cm

Duplospray MIS
Aplicador 30cm

Laparo-
escópico/

minimamente

invasivo
procedimentos

Duplospray MIS
Aplicador 40cm Spray duplo

SIM
Regulador 1.5
bar

1,2-1,5 bar
(18-22
psi)

n / D Conjunto de Pulverização 360

Endoscópico
Aplicador com
Snaplock

2 - 5 cm

Conjunto de Pulverização 360

Endoscópico
Aplicador com
Corda

Ponta substituível

Ao pulverizar o TISSEEL, as alterações na pressão arterial, pulso, saturação de 
oxigênio e CO expirado final devem ser monitoradas devido à possibilidade de 
ocorrência de embolia aérea ou gasosa(consulte a seção 2) .
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