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PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

TISSEEL Gata de utilizare
Soluții pentru etanșant

Fibrinogen uman, trombina umană, aprotinină sintetică, clorură de calciu dihidrat

Vă rugăm să citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament.

– Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

– Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

– Dacă manifestaţi orice reacţie adversă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Aceasta include orice 

reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

În acest prospect:

1. Ce este TISSEEL și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza TISSEEL
3. Cum să utilizați TISSEEL
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează TISSEEL
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE TISSEEL SI LA CE SE UTILIZA
Ce este TISSEEL
Denumirea medicamentului dumneavoastră este TISSEEL Gata de utilizare. Pe parcursul acestui 
prospect, TISSEEL Gata de utilizare se va numi TISSEEL. TISSEEL este un etanșant pentru țesuturi cu 
două componente și conține două dintre proteinele care formează cheaguri de sânge. Aceste proteine   
se numesc fibrinogen și trombina. Când aceste proteine   se amestecă în timpul aplicării, ele formează 
un cheag unde chirurgul le aplică. TISSEEL se prepară sub formă de două soluții (Sealer Protein 
Solution și Thrombin Solution), care se amestecă atunci când sunt aplicate.

Pentru ce se utilizează TISSEEL

TISSEEL este un material de etanșare cu fibrină sau țesut. În timpul intervenției chirurgicale, țesuturile pot 

sângera și este posibil ca chirurgul să nu fie posibil să controleze această sângerare folosind cusături sau 

aplicând presiune. TISSEEL se aplică pe suprafața țesuturilor, fie pentru a controla sângerarea, fie pentru a opri 

(sau a preveni) scurgerile altor tipuri de lichid, prin crearea unei etanșări etanșe. TISSEEL poate fi utilizat chiar 

dacă sângele dumneavoastră nu se coagulează corespunzător, de exemplu atunci când sunteți tratat cu 

heparină împotriva trombozei. De asemenea, este folosit ca adeziv pentru țesut pentru a obține aderență/

etanșare sau ca suport pentru sutură în chirurgie. În plus, TISSEEL este folosit pentru a fixa plasele în timpul 

operației de reparare a herniei.

Cheagul produs de TISSEEL este foarte asemănător cu un cheag de sânge natural și asta înseamnă că 
se va dizolva în mod natural și nu va lăsa reziduuri. Cu toate acestea, aprotinina este adăugată pentru 
a crește longevitatea cheagului și pentru a preveni dizolvarea prematură a acestuia.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE DE A UTILIZA TISSEEL

Nu utilizați TISSEEL în următoarele situații:
• TISSEEL nu trebuie utilizat pentru sângerări masive sau intense.
• TISSEEL NU TREBUIE injectat în vasele de sânge (vene sau artere) sau în țesuturi. Deoarece TISSEEL 

formează un cheag acolo unde este aplicat, injectarea TISSEEL poate provoca reacții grave. TISSEEL 
trebuie aplicat numai pe suprafața țesuturilor sub formă de strat subțire acolo unde este necesar. 
Dacă urmează să suferiți o intervenție chirurgicală de bypass coronarian, trebuie să aveți grijă 
deosebită pentru a evita injectarea TISSEEL în vasele de sânge.

• Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la oricare dintre substanţele active sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament.
TISSEEL conține o proteină sintetică, numită aprotinină. Chiar și atunci când această proteină este 
aplicată pe zone mici, există riscul unei reacții cunoscute sub numele de anafilaxie sau o reacție 
alergică severă (hipersensibilă).

Aveți grijă deosebită cu TISSEEL
• Embolia aeriană sau gazoasă care pune viața în pericol/letal (aerul care pătrunde în 

circulația sanguină, care poate fi gravă sau pune viața în pericol) a apărut foarte rar la 
utilizarea dispozitivelor de pulverizare care utilizează regulatoare de presiune pentru 
administrarea de etanșanți cu fibrină. Acest lucru pare să fie legat de utilizarea dispozitivului 
de pulverizare la presiuni mai mari decât cele recomandate și/sau în imediata apropiere a 
suprafeței țesutului. Riscul pare a fi mai mare atunci când etanșanții cu fibrină sunt 
pulverizați cu aer, în comparație cu CO și, prin urmare, nu poate fi exclus cu TISSEEL atunci 
când este pulverizat în intervenții chirurgicale ale plăgii deschise.

• Dispozitivele de pulverizare și vârful accesoriu oferă instrucțiuni de utilizare cu 
recomandări pentru intervalele de presiune și distanța de pulverizare de la suprafața 
țesutului.

• TISSEEL trebuie administrat strict conform instructiunilor si numai cu 
aparatele recomandate pentru acest produs.

• Atunci când pulverizați TISSEEL, modificările tensiunii arteriale, pulsului, saturației 
de oxigen și CO tidal final trebuie monitorizate pentru posibila apariție a emboliei 
gazoase.

• Dacă aţi mai primit TISSEEL sau aprotinină înainte, este posibil ca organismul dumneavoastră să fi 
devenit sensibil la acestea. Este posibil să fiți alergic la acest material, chiar dacă nu a existat nicio 
reacție la prima aplicare. Dacă credeți că ați primit oricare dintre produse într-o operație 
anterioară, trebuie să vă informați medicul despre acest lucru.

• Dacă chirurgul sau echipa operator vede orice semn de reacție alergică în 
timpul aplicării TISSEEL, vor înceta imediat utilizarea TISSEEL și vor lua 
măsurile adecvate.
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Luarea sau utilizarea altor medicamente

Nu există interacțiuni cunoscute între TISSEEL și alte medicamente.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Preparatele care conțin celuloză oxidată pot reduce eficacitatea TISSEEL și nu 
trebuie utilizate ca materiale purtători.

TISSEEL cu alimente și băuturi

Vă rugăm să întrebați medicul dumneavoastră. Medicul va decide dacă aveți voie să mâncați 
și să beți înainte de aplicarea TISSEEL.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru sfatul înainte de a lua acest medicament. Medicul 

dumneavoastră va decide dacă puteți utiliza TISSEEL în timpul sarcinii sau alăptării.

Efectele TISSEEL asupra fertilităţii nu au fost stabilite.

Conducerea și folosirea utilajelor

TISSEEL nu vă va afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi alte tipuri de utilaje.

Informații importante despre unele componente ale TISSEEL

Polysorbate 80 poate provoca iritații ale pielii limitate la nivel local, cum ar fi dermatita de contact.

Informații importante despre riscul potențial de infecție cu plasmă umană donatoare

Când medicamentele sunt fabricate din sânge sau plasmă umană, se iau anumite măsuri 
pentru a preveni transmiterea infecțiilor la pacienți. Donatorii de sânge și plasmă sunt 
selectați cu atenție pentru a se asigura că cei cu risc de a fi purtători de infecții sunt excluși.

În plus, fiecare donație și plasmă este testată pentru semne de viruși sau infecții. 
Producătorii acestor produse includ, de asemenea, etape în procesarea sângelui 
sau a plasmei care pot inactiva sau elimina virușii.

În ciuda acestor măsuri, atunci când se administrează medicamente preparate din sânge sau 
plasmă umană, posibilitatea de transmitere a infecției nu poate fi exclusă total. Acest lucru se 
aplică și oricăror virusuri necunoscute sau emergente sau alte tipuri de infecții.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI TISSEEL

• TISSEEL se aplică numai în timpul unei operații chirurgicale. Utilizarea TISSEEL este limitată 
la chirurgii cu experiență care au fost instruiți în utilizarea TISSEEL.

Cantitatea de TISSEEL care va fi utilizată depinde de o serie de factori, inclusiv, dar fără 
a se limita la, tipul de intervenție chirurgicală, suprafața țesutului de tratat în timpul 
operației și modul în care este aplicat TISSEEL. Chirurgul va decide cât de mult este 
potrivit și va aplica doar suficient pentru a forma un strat subțire și uniform peste 
țesut. Dacă acest lucru nu pare a fi suficient, se poate aplica un al doilea strat. Cu toate 
acestea, evitați o reaplicare a TISSEEL pe un strat de TISSEEL polimerizat preexistent 
deoarece TISSEEL nu va adera la un strat polimerizat. Trebuie evitată aplicarea 
separată, secvenţială, a celor două componente ale TISSEEL.

• În timpul operației dumneavoastră, chirurgul va aplica TISSEEL pe suprafața țesutului 
relevant, folosind dispozitivul special de aplicare furnizat. Acest dispozitiv asigură 
aplicarea în același timp a cantităților egale din ambele componente – ceea ce este 
important pentru efectul optim al TISSEEL.

• Pentru operația de reparare a herniei, chirurgul va aplica Tisseel folosind spray sau picături pentru a 
fixa plasa în poziție.

• Înainte de aplicarea TISSEEL, suprafața plăgii trebuie uscată prin tehnici standard (de 
exemplu aplicarea intermitentă de comprese, tampoane, utilizarea dispozitivelor de 
aspirație).

• Aerul sau gazul sub presiune nu trebuie folosit pentru uscarea locului.

• TISSEEL trebuie pulverizat numai pe locurile de aplicare vizibile.

Când aplicați TISSEEL folosind un dispozitiv de pulverizare, asigurați-vă că utilizați o 
presiune și o distanță față de țesut în intervalul recomandat de producător, după cum 
urmează:

Presiune, distanță și dispozitive recomandate pentru aplicarea prin pulverizare a TISSEEL
recomanda-

reparat
distanţă

de la tinta
tesut

recomanda-

reparat
spray

presiune

Presiune
regulator să fie

folosit

Spray setat la

fi folosit
Sfaturi pentru aplicator

fi folosit
Interventie chirurgicala

Tisseel /
Artiss Spray
A stabilit

Tisseel /
Artiss Spray
Set pachet de 10

N / A EasySpray
1,5-2,0 bar

(21,5-
28,5 psi).

Deschis

răni 10-15 cm

N / A EasySpray



Presiune, distanță și dispozitive recomandate pentru aplicarea prin pulverizare a TISSEEL

Duplospray MIS
Aplicator 20 cm

Duplospray MIS
Aplicator 30 cm

laparo-
scopic/

minim
invaziv

proceduri

Duplospray MIS
Aplicator 40 cm Duplospray

Regulator MIS
1,5 bar

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

N / A
Set de pulverizare 360

Endoscopic
Aplicator cu
Snaplock
Set de pulverizare 360

Endoscopic
Aplicator cu
Pripon

2 – 5 cm

Vârf înlocuibil

Atunci când pulverizați TISSEEL, modificările tensiunii arteriale, pulsului, saturației de 
oxigen și CO tidal final trebuie monitorizate din cauza posibilității de apariție a emboliei 
gazoase sau gazoase.(vezi secțiunea 2) .
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Dacă luați mai mult TISSEEL decât trebuie
TISSEEL se aplică numai în timpul unei operații chirurgicale. Se aplică de către chirurg, 
iar cantitatea de TISSEEL este determinată de chirurg.
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului.

Utilizare la copii
Siguranța și eficacitatea produsului la copii nu au fost stabilite.

4. REACȚI ADVERSE POSIBILE
Ca toate medicamentele, TISSEEL poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Dacă 

vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest 

prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Efectele secundare au fost evaluate pe baza următoarelor categorii de 
frecvență:
Foarte comun:Afectează mai mult de unul din 10. Uzual:

Afectează 1 până la 10 utilizatori din 100. Mai puțin 

frecvente:Afectează 1 până la 10 utilizatori din 1.000. Rar:

Afectează 1 până la 10 utilizatori din 10.000.

Foarte rar:Afectează mai puțin de 1 din 10.000 de pacienți tratați.
Necunoscut:Frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile.

Următoarele reacții adverse au fost observate în timpul tratamentului cu TISSEEL:

Zone generale Efect secundar

Infecția postoperatorie a plăgii
Frecvență
UzualInfecții și

boli parazitare
Sânge și limfatic
tulburări ale sistemului

Creșterea produșilor de degradare a fibrinei Mai puțin frecvente

Sistem imunitar
tulburări

Reacții de hipersensibilitate

Reacții alergice (anafilactice).
Șoc anafilactic

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

NecunoscutSenzație de furnicături, înțepături sau 
amorțeală a pielii
Strângerea pieptului
Dificultăți de respirație

Mâncărime

Înroșirea pielii
Tulburări senzoriale

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

UzualSistem nervos
tulburări
Tulburări cardiace
Tulburări vasculare

Creșterea sau scăderea frecvenței pulsului

Tromboza venoasa axilara
Scăderea tensiunii arteriale

Vânătăi
Bule de gaz în sistemul vascular*
Cheag de sânge în vasele de sânge

Blocarea unei artere din creier
Dispnee

Necunoscut

Uzual
Rar
Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

NecunoscutRespiratorii și
tulburări toracice
Gastrointestinal
tulburări

Greaţă
Obstructie intestinala
Erupții cutanate

Urticarie

Vindecare afectată

Durere în extremități

Mai puțin frecvente

Necunoscut

Uzual
Necunoscut

Necunoscut

Uzual

Pielea și
țesut subcutanat
tulburări

Musculo-scheletice și
țesut conjunctiv
tulburări



Tulburări generale
si administratie
conditiile site-ului

Durere cauzată de procedură
Durere

Creșterea temperaturii corpului

Înroșirea pielii

Mai puțin frecvente

Uzual
Uzual
Necunoscut

NecunoscutUmflare prin acumularea de lichid în 
țesutul corpului (edem)

Rănire, otrăvire
și procedurale
complicatii

Acumularea limfei sau a altor fluide corporale 
clare în apropierea locului operației (serom)

Foarte

uzual
Umflarea rapidă a dermului, țesutului 
subcutanat, mucoasei și submucoasei
(angioedem)

Necunoscut

* introducerea de bule de aer sau de gaz în sistemul vascular s-a produs atunci când etanșanții cu fibrină sunt aplicați cu dispozitive care 

folosesc aer sau gaz presurizat; se crede că acest lucru este cauzat de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului de pulverizare (de 

exemplu, la o presiune mai mare decât cea recomandată și în imediata apropiere a suprafeței țesutului).

La pacienții care sunt tratați cu etanșant cu fibrină, pot apărea reacții de 
hipersensibilitate sau reacții alergice. Deși sunt rare, pot fi severe.
Primele semne ale unei reacții alergice pot include
- înroșire tranzitorie a pielii („înroșire”)
- mâncărime

- urticarie

- greață, vărsături
- durere de cap

- somnolenta
- neliniste
- arsuri si usturime la locul aplicarii
- furnicături

- frisoane

- strângere a pieptului
- umflarea buzelor, limbii, gâtului (care poate duce la dificultăți de respirație și/sau de 
înghițire)
- Dificultăți de respirație
- tensiune arterială scăzută

- creșterea sau scăderea frecvenței pulsului

- pierderea conștienței din cauza scăderii tensiunii arteriale
În cazuri izolate, aceste reacții pot evolua spre reacții alergice severe (anafilaxie). Astfel 
de reacții pot fi observate în special dacă preparatul este aplicat în mod repetat sau 
este administrat la pacienții care au prezentat anterior hipersensibilitate la aprotinină 
sau la orice altă componentă a produsului.
Chiar dacă tratamentul repetat cu TISSEEL a fost bine tolerat, o administrare 
ulterioară de TISSEEL sau o perfuzie de aprotinină poate duce la reacții alergice 
(anafilactice) severe.
Echipa chirurgicală cuprinzătoare este bine conștientă de riscul unor reacții de 
acest tip și va întrerupe imediat aplicarea TISSEEL la apariția primelor semne de 
hipersensibilitate. În cazul simptomelor severe, pot fi necesare măsuri de 
urgență.
Injectarea de TISSEEL în țesuturile moi poate duce la afectarea locală a țesuturilor.
Injectarea TISSEEL în vasele de sânge (vene sau artere) poate duce la formarea 
de cheaguri (tromboze).
Aplicarea intravasculară poate crește probabilitatea și severitatea reacțiilor 
acute de hipersensibilitate la pacienții susceptibili.
Deoarece TISSEEL este derivat din plasmă din donări de sânge, riscul unei infecții nu 
poate fi exclus complet. Cu toate acestea, producătorii iau numeroase măsuri pentru a 
reduce acest risc (a se vedea secțiunea 2).
În cazuri rare pot apărea anticorpi împotriva componentelor de etanșare cu fibrină.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei. Aceasta 
include orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți 
raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului Yellow Card. Site: www.mhra.gov.uk/
yellowcardor căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui 

medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ȚISEEL
• A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
• Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după 
„EXP”.
• A se păstra la ≤–20°C (în congelator). Lanțul de depozitare la rece nu trebuie întrerupt până la 
utilizare.

• A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină
• După decongelare, soluția nu trebuie recongelată sau refrigerată!

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține TISSEEL
TISSEEL conține două componente: 
Componenta 1 = Soluție proteică de etanșare:
Substantele active continute in 1ml de solutie Sealer Protein sunt:   
Fibrinogen uman, 72 - 110 mg/ml; Aprotinină (sintetică), 3000 KIU/ml.
Excipienții sunt albumină umană, L-Histidină, niacinamidă, polisorbat 80, citrat de 
sodiu dihidrat și apă pentru preparate injectabile.



Componenta 2 = Soluția de trombină:
Substantele active continute in 1 ml de Solutie de Trombina sunt:   Trombina 
umana, 500 UI/ml; Clorura de calciu dihidrat, 40 µmol/ml. Excipienții sunt 
albumină umană, clorură de sodiu și apă pentru preparate injectabile.

Cum arată TISSEEL și conținutul ambalajului
Ambele componente ale TISSEEL Sealer Protein Solution și Thrombin Solution sunt umplute în 
seringi de unică folosință cu dublă cameră, fabricate din polipropilenă. Ambele componente 
sunt incolore sau galben pal.
Fiecare pachet de TISSEEL conține
• O seringă preumplută cu dublă cameră cu soluție proteică de etanșare 

(cu aprotinină), congelată, într-o cameră; și Soluție de trombină (cu 
clorură de calciu dihidrat), congelată, în cealaltă cameră.

• Un set de dispozitive accesorii sterile (dispozitiv cu 2 piese de îmbinare și 4 canule de 
aplicare).
TISSEEL este disponibil în următoarele dimensiuni de ambalaj:

• TISSEEL 2 ml (conținând 1 ml de soluție proteică de etanșare și 1 ml de soluție de 
trombină)
• TISSEEL 4 ml (conținând 2 ml de soluție proteică de etanșare și 2 ml de soluție de 
trombină)
• TISSEEL 10 ml (conținând 5 ml de soluție proteică de etanșare și 5 ml de soluție de 
trombină)
TISSEEL este disponibil în ambalaje de 2 ml, 4 ml și 10 ml Este posibil ca nu 

toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul

Deținătorul autorizației de introducere pe piață:

Baxter Healthcare
Caxton Way, Thetford,
Norfolk, IP24 3SE,
Regatul Unit

Producător
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 Viena
Austria

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 01/2022

Următoarele informații sunt destinate exclusiv profesioniștilor din domeniul medical sau din domeniul sănătății:

Instrucțiuni de utilizare și manipulare și eliminare

General
Înainte de a administra TISSEEL, aveți grijă ca părțile corpului din afara zonei de 
aplicare prevăzute să fie acoperite adecvat, astfel încât medicamentul să nu adere la 
țesuturi în locurile nedorite.
Pentru procedurile chirurgicale care necesită volume minime de etanșant cu fibrină, nu 
utilizați primele câteva picături de Tisseel Ready de utilizare. Pentru a asigura o amestecare 
completă a componentei proteice de etanșare și a componentei trombină, exprimați primele 
câteva picături de produs din canula de aplicare imediat înainte de utilizare și aruncați-le.

Pentru a preveni aderarea TISSEEL de mănuși și instrumente, umeziți-le cu soluție salină 
înainte de contact.
Unele soluții care conțin alcool, iod sau anumite tipuri de metale (acestea se găsesc în 
mod normal în dezinfectanți sau antiseptice) pot reduce capacitatea TISSEEL de a 
funcționa normal. Aceste substanțe trebuie îndepărtate, pe cât posibil, înainte de 
aplicarea TISSEEL.
Ghidul pentru etanșarea suprafețelor este: Un pachet de TISSEEL 2 ml (adică 1 ml soluție 
proteică de etanșarela care se adauga 1 ml soluție de trombină) este suficient pentru o 
suprafață de cel puțin 10 cm2.
Doza depinde de dimensiunea suprafeței de sigilat.
NU aplicați cele două componente ale TISSEEL separat. Ambele componente trebuie 
aplicate împreună.
NU expuneți TISSEEL la temperaturi peste 37°C. NU puneți la cuptorul cu 
microunde. NU dezghețați produsul ținându-l în mâini.
NU utilizați TISSEEL până când nu este complet dezghețat și încălzit la 33°C - 37°C. 
Îndepărtați capacul de protecție al seringii numai când decongelarea și încălzirea sunt 
finalizate. Pentru a facilita îndepărtarea capacului vârfului din seringă, balansați capacul 
vârfului mișcându-l înapoi și înainte, apoi trageți capacul de protecție de pe seringă. 
Expulzați tot aerul din seringă, apoi atașați piesa de îmbinare și canula de aplicare. Se 
recomandă insistent ca de fiecare dată când primiți o doză de TISSEEL, să fie înregistrate 
numele și numărul de lot al produsului. Aceasta păstrează o evidență a loturilor utilizate.

Manipulare și Pregătire
Seringa preumplută cu dublă cameră este ambalată și sigilată ermetic în două pungi de 
plastic sterilizate în condiții aseptice. Punga interioară și conținutul său sunt sterile, cu 
excepția cazului în care integritatea pachetului exterior este compromisă.
Folosind tehnica sterilă, transferați punga interioară sterilă și conținutul pe 
câmpul steril.



Tiselul din seringa PRIMA poate fi dezghețat ȘI încălzit folosind una dintre 
următoarele metode:
1. Decongelare/încălzire rapidă (baie de apă sterilă) -Metoda recomandata
2. Decongelare/încălzire într-o baie de apă nesterilă
3. Decongelare/încălzire într-un incubator
4. Seringa gata de utilizare poate fi, de asemenea, dezghețată și păstrată la temperatura camerei (nu peste 

25°C) timp de până la 72 de ore. Este necesară încălzirea înainte de utilizare.

1) Dezghețare/încălzire rapidă (baie de apă sterilă) -Metoda recomandata
Se recomandă dezghețarea și încălzirea celor două componente de etanșare folosind o baie 
de apă sterilă la o temperatură de 33 - 37°C.
• Baia de apă mustnu depășește temperatura de 37°C. Pentru a monitoriza intervalul de 

temperatură specificat, controlați temperatura apei folosind un termometru și schimbați 
apa după cum este necesar.

• Când utilizați o baie de apă sterilă pentru dezghețare și încălzire, scoateți seringa 
preumplută din pungi înainte de a o introduce în baia de apă sterilă.

Instrucțiuni:
Aduceți punga interioară în zona sterilă, scoateți seringa gata de utilizare din 
punga interioară și puneți-o direct în baia de apă sterilă. Asigurați-vă că 
conținutul seringii gata de utilizare este complet scufundat în apă.
Tabelul 1 - Seringa PRIMA: timpii minimi de dezghețare și încălzire folosind o baie de 
apă sterilă

Timpi minimi de dezghețare/încălzire
33°C până la 37°C, baie de apă sterilă

Produs fara saci
Dimensiunea pachetului

2 ml
4 ml

10 ml

5 minute

5 minute

10 minute

2) Decongelare/încălzire într-o baie de apă nesterilă

Instrucțiuni:
Lăsați seringa gata de utilizare în ambele pungi și puneți-o într-o baie de apă în 
afara zonei sterile pentru o perioadă de timp adecvată (vezi Tabelul 2). Asigurați-vă 
că sacii rămân scufundați în apă pe toată durata decongelarii. După decongelare, 
scoateți pungile din baia de apă, uscați punga exterioară și aduceți punga interioară 
cu seringa gata de utilizare și pistonul în zona sterilă.

Tabel 2 - Seringă PRIMA: timpii minimi de dezghețare și încălzire folosind o 
baie de apă nesterilă

Timp minim de dezghețare/încălzire 
33°C până la 37°C, baie de apă nesterilă

Produs in pungi
Dimensiunea pachetului

2 ml
4 ml

10 ml

3) Decongelare/încălzire într-un incubator

15 minute

20 de minute

35 de minute

Instrucțiuni:
Lăsați seringa gata de utilizare în ambele pungi și plasați-o într-un incubator în afara 
zonei sterile pentru o perioadă de timp adecvată (vezi Tabelul 3). După decongelare/
încălzire, scoateți pungile din incubator, scoateți punga exterioară și aduceți punga 
interioară cu seringa gata de utilizare în zona sterilă.

Tabelul 3 - Seringă PRIMA: Timpii minimi de dezghețare și încălzire într-un incubator

Timp minim de dezghețare/încălzire
33°C până la 37°C, incubator

Produs in pungi
Dimensiunea pachetului

2 ml
4 ml

10 ml

40 de minute

50 de minute

90 de minute

4) Decongelarea la temperatura camerei (nu peste 25°C) ÎNAINTE de încălzire

Instrucțiuni:
Lăsați seringa gata de utilizare în ambele pungi și dezghețați-o la temperatura camerei în 
afara zonei sterile pentru o perioadă de timp adecvată (vezi Tabelul 4). Odată dezghețat, 
pentru a încălzi produsul pentru utilizare, încălziți-l în punga exterioară într-un incubator.

Tabel 4 - Seringă PRIMA: timpii minimi de dezghețare la temperatura camerei în afara câmpului steril 
și timpi suplimentari de încălzire într-un incubator la 33°C până la 37°C

Timpi minimi de decongelare a 
produsului la temperatura camerei

(nu peste 25°C)
produs în pungi

Timpi de încălzire înainte de utilizare 
la 33°C până la maximum 37°C în 

incubator după dezghețare la RT
produs în pungi

Dimensiunea pachetului

2 ml
4 ml

10 ml

80 de minute

90 de minute

160 de minute

+
+
+

11 minute

13 minute

25 de minute

După decongelare la temperatura camerei, produsul trebuie utilizat în 72 de ore de la 
scoaterea din congelator.



Stabilitate după decongelare

Dupădezghețare și încălzire (la temperaturi cuprinse între 33°C și 37°C, metodele 1, 2 
și 3), stabilitatea chimică și fizică a produsului a fost demonstrată timp de 12 ore la 
33°C până la 37°C.
Pentru produsdezghețat la temperatura camerei în punga nedeschisă (metoda 4), 
stabilitatea chimică și fizică a produsului a fost demonstrată timp de 72 de ore la temperaturi 
de cel mult 25°C. Se încălzește la 33°C până la 37°C imediat înainte de utilizare.
Din punct de vedere microbiologic, cu excepția cazului în care metoda de deschidere/
dezghețare exclude riscurile de contaminare microbiană, produsul trebuie utilizat 
imediat după ce a fost încălzit la 33°C până la 37°C.
Dacă nu este utilizat imediat, timpul și condițiile de depozitare în timpul utilizării sunt responsabilitatea 

utilizatorului.

Nu recongelați sau lăsați la frigider după ce a început decongelarea.

Administrare
Pentru a obține amestecarea optimă a celor două soluții și solidificarea optimă a sigilantului 
cu fibrină,menține cele două componente de etanșare la 33°C - 37°C până la aplicare. 
Proteina de etanșare și soluțiile de trombină trebuie să fie limpezi sau ușor opalescente. Nu 
folosiți soluții tulburi sau care prezintă depuneri. Înainte de utilizare, verificați vizual produsul 
decongelat pentru particule, decolorare sau alte modificări ale aspectului său. Dacă se 
întâmplă una dintre cele de mai sus, aruncați soluțiile.

Soluția proteică de etanșare dezghețată trebuie să fie lichidă, dar ușor vâscoasă. Dacă 
soluția are consistența unui gel solidificat, trebuie presupus că s-a denaturat (eventual 
din cauza unei întreruperi a lanțului de depozitare la rece sau prin supraîncălzire în 
timpul încălzirii). În acest caz, NU utilizați TISSEEL în niciun cont.

• Scoateți seringa din pungi cu puțin timp înainte de utilizare.
• Folosiți TISSEEL numai când este dezghețat și încălzit complet (consistență lichidă).
• Scoateți capacul de protecție al seringii imediat înainte de aplicare. Pentru a facilita 
îndepărtarea capacului vârfului din seringă, balansați capacul vârfului mișcându-l 
înapoi și înainte, apoi trageți capacul de protecție de pe seringă.
Pentru aplicarea TISSEEL utilizați seringa preumplută cu dublă cameră cu dispozitivele 
accesorii furnizate împreună cu produsul.

Instrucțiuni de utilizare
Pentru aplicare, conectați seringa cu dublă cameră cu soluția de proteine   de 
etanșare și soluția de trombină la o piesă de îmbinare și un ac de aplicare, așa 
cum este furnizat în setul de dispozitive însoțitor. Pistonul comun al seringii cu 
dublă cameră asigură că volumele egale sunt introduse prin piesa de îmbinare 
înainte de a fi amestecate în acul de aplicare și ejectate.

Piston dublu
Curea de prindere

Seringă cu dublă cameră

Piesă de îmbinare

Canula de aplicare

• Expulzați tot aerul din seringă înainte de a atașa orice dispozitiv de aplicare.
• Conectați duzele seringii cu cameră dublă la piesa de îmbinare și fixați-o prin fixarea curelei 

de prindere de seringa cu cameră dublă. Dacă cureaua de tragere se rupe, utilizați piesa 
de îmbinare de rezervă. Dacă nu este disponibil, utilizarea ulterioară este încă posibilădar 
verificați dacă conexiunea este strânsă, pentru a preveni orice risc de scurgere.

• Montați o canulă de aplicare pe piesa de îmbinare.
• Nu expulzați aerul rămas în interiorul piesei de îmbinare sau a acului de aplicare până nu 

începeți aplicarea efectivă, deoarece în caz contrar deschiderea acului se poate înfunda.
• Aplicați amestecul de proteine     de etanșare cu fibrină - soluție de trombină pe suprafața recipientului sau pe 

suprafețele pieselor care urmează să fie sigilate.

• Când Tisseel este utilizat pentru fixarea plaselor, acesta poate fi aplicat sub formă de picături și/sau 
prin tehnică de pulverizare, în funcție de preferința chirurgului. De obicei, picăturile de Tisseel sunt 
aplicate acolo unde chirurgii poziționează în mod obișnuit capsele, iar stratul de etanșant de 
fibrină obținut prin pulverizare permite ca întreaga plasă să fie fixată pe loc fără a se micșora și a 
se plia.

• Dacă aplicarea componentelor de etanșare cu fibrină este întreruptă, se 
produce imediat înfundarea acului. Înlocuiți acul de aplicare cu unul nou 
numai imediat înainte de reluarea aplicării. Dacă orificiile piesei de îmbinare 
sunt înfundate, utilizați piesa de îmbinare de rezervă furnizată în pachet.

Notă: După amestecarea componentelor de etanșare, etanșantul de fibrină începe să se stabilească în 
câteva secunde, din cauza concentrației mari de trombină (500 UI/ml).
Aplicarea este posibilă și cu alte accesorii furnizate de BAXTER, care sunt deosebit de potrivite 
pentru, de exemplu, utilizare endoscopică, chirurgie minim invazivă, aplicare pe zone mari 
sau greu accesibile. Când utilizați aceste dispozitive de aplicație, urmați cu strictețe 
Instrucțiunile de utilizare ale dispozitivelor.
După ce cele două componente au fost aplicate, poziționați zonele rănii. Fixați sau 
țineți piesele lipite cu o presiune ușoară continuă în poziția dorită timp de aproximativ 
3-5 minute pentru a vă asigura că etanșantul de fibrină fixat aderă ferm la țesutul din 
jur.
În anumite aplicații, materialul biocompatibil, cum ar fi lâna de colagen, este utilizat ca 
substanță purtătoare sau pentru întărire.



Eliminare
Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu 
cerințele locale.
Când aplicați TISSEEL folosind un dispozitiv de pulverizare, asigurați-vă că utilizați o 
presiune și o distanță față de țesut în intervalul recomandat de producător, după cum 
urmează:

Presiune, distanță și dispozitive recomandate pentru aplicarea prin pulverizare a
ȚISEEL

recomanda-

reparat
distanţă

de la tinta
tesut

recomanda-

reparat
spray

presiune

Presiune
regulator la

fi folosit

Set de pulverizare

a fi folosit
Sfaturi aplicatoare

a fi folositInterventie chirurgicala

Tisseel
/ Artiss
Set de pulverizare

N / A EasySpray
1,5-2,0

bar
(21,5-28,5

psi).

Deschis

răni Tisseel
/ Artiss
Set de pulverizare

pachet de 10

10-15 cm

N / A EasySpray

Duplospray MIS
Aplicator 20 cm

Duplospray MIS
Aplicator 30 cm

laparo-
scopic/

minim
invaziv

proceduri

Duplospray MIS
Aplicator 40 cm Duplospray

MIS
Regulator 1.5
bar

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

N / A Set de pulverizare 360

Endoscopic
Aplicator cu
Snaplock

2 – 5 cm

Set de pulverizare 360

Endoscopic
Aplicator cu
Pripon

Vârf înlocuibil
Când pulverizați TISSEEL, modificările tensiunii arteriale, pulsului, saturației de 
oxigen și CO tidal final trebuie monitorizate din cauza posibilității de apariție a 
embolismului aerian sau gazos.(vezi secțiunea 2) .
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