
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

TISSEEL Klar att använda
Lösningar för tätningsmedel

Humant fibrinogen, humant trombin, syntetiskt aprotinin, kalciumkloriddihydrat

Läs hela denna bipacksedel noggrant innan du börjar använda detta läkemedel.
– Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
– Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
– Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar 

eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

I denna broschyr:

1. Vad TISSEEL är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder TISSEEL
3. Hur du använder TISSEEL
4. Eventuella biverkningar
5. Hur TISSEEL ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. VAD TISSEEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vad TISSEEL är
Namnet på ditt läkemedel är TISSEEL Klar att använda. Genomgående i denna bipacksedel 
kommer TISSEEL Ready to use att kallas TISSEEL. TISSEEL är ett tvåkomponents 
vävnadstätningsmedel, och det innehåller två av de proteiner som gör blodpropp. Dessa 
proteiner kallas fibrinogen och trombin. När dessa proteiner blandas under appliceringen 
bildar de en propp där kirurgen applicerar dem. TISSEEL framställs som två lösningar (Sealer 
Protein Solution och Thrombin Solution), som blandas när de appliceras.

Vad TISSEEL används för
TISSEEL är ett fibrin- eller vävnadsförseglingsmedel. Under operationen kan vävnader blöda 
och det kanske inte är möjligt för kirurgen att kontrollera denna blödning med stygn eller 
genom att applicera tryck. TISSEEL appliceras på vävnadsytan, antingen för att kontrollera 
blödning eller för att stoppa (eller förhindra) läckage av andra typer av vätska, genom att 
skapa en vattentät försegling. TISSEEL kan användas även om ditt blod inte koagulerar 
ordentligt, t.ex. när du behandlas med heparin mot trombos. Det används även som 
vävnadslim för att uppnå vidhäftning/försegling eller som suturstöd vid kirurgi. Dessutom 
används TISSEEL för att fixera mesh under bråckreparationskirurgi.
Den koagel som produceras av TISSEEL är mycket lik en naturlig blodpropp och det betyder 
att den kommer att lösas upp naturligt och inte lämnar några rester. Men aprotinin tillsätts 
för att öka livslängden på koaglet och för att förhindra att den löses upp i förtid.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TISSEEL

Använd inte TISSEEL i följande situationer:
• TISSEEL får inte användas vid kraftiga eller snabba blödningar.
• TISSEEL FÅR INTE injiceras i blodkärl (vener eller artärer) eller i vävnader. Eftersom 

TISSEEL bildar en propp där den appliceras, kan injicering av TISSEEL orsaka 
allvarliga reaktioner. TISSEEL ska endast appliceras på vävnadsytan som ett tunt 
lager där det behövs. Om du ska genomgå en koronar bypass-operation måste 
särskild försiktighet iakttas för att undvika att injicera TISSEEL i blodkärlen

• om du är allergisk (överkänslig) mot någon av de aktiva substanserna eller något av övriga 
innehållsämnen i detta läkemedel.
TISSEEL innehåller ett syntetiskt protein som kallas aprotinin. Även när detta protein 
appliceras i små områden finns det risk för en reaktion som kallas anafylaxi eller en 
allvarlig allergisk (överkänslig) reaktion.

Var särskilt försiktig med TISSEEL
• Livshotande/dödlig luft- eller gasemboli (luft som kommer in i 

blodcirkulationen som kan vara allvarlig eller livshotande) har förekommit 
mycket sällan vid användning av sprayanordningar som använder 
tryckregulatorer för att administrera fibrintätningsmedel. Detta verkar vara 
relaterat till användningen av sprayanordningen vid högre tryck än 
rekommenderat och/eller i närheten av vävnadens yta. Risken verkar vara 
högre när fibrintätningsmedel sprayas med luft, jämfört med CO och kan 
därför inte uteslutas med TISSEEL när de sprayas vid öppna sårkirurgi.

• Sprayanordningar och tillbehörsspetsen tillhandahåller 
bruksanvisningar med rekommendationer för tryckintervall och till 
sprayavståndet från vävnadens yta.

• TISSEEL ska administreras strikt enligt instruktionerna och endast med 
enheter som rekommenderas för denna produkt.

• Vid sprayning av TISSEEL bör förändringar i blodtryck, puls, 
syremättnad och sluttidal CO övervakas för eventuell uppkomst 
av gasemboli.

• Om du någonsin har fått TISSEEL eller aprotinin tidigare kan din kropp ha blivit känslig för 
det. Det är möjligt att du kan vara allergisk mot detta material, även om det inte var någon 
reaktion på den första applikationen. Om du tror att du har fått någon av produkten i en 
tidigare operation, måste du informera din läkare om detta.

• Om kirurgen eller operationsteamet ser några tecken på en allergisk reaktion under 
appliceringen av TISSEEL, kommer de att sluta använda TISSEEL omedelbart och 
vidta lämpliga åtgärder.
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Att ta eller använda andra läkemedel

Det finns inga kända interaktioner mellan TISSEEL och andra läkemedel.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen 
har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Preparat som innehåller oxiderad cellulosa kan minska effekten av TISSEEL och 
bör inte användas som bärarmaterial.

TISSEEL med mat och dryck

Fråga din läkare. Läkaren kommer att avgöra om du får äta och dricka 
innan du applicerar TISSEEL.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, 
rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Din läkare 
kommer att avgöra om du kan använda TISSEEL under graviditet eller amning.

Effekterna av TISSEEL på fertiliteten har inte fastställts.

Köra bil och använda maskiner

TISSEEL kommer inte att påverka din förmåga att köra bil eller använda andra typer av maskiner.

Viktig information om några av innehållsämnena i TISSEEL

Polysorbat 80 kan orsaka lokalt begränsade hudirritationer såsom kontakteksem.

Viktig information om den potentiella risken för infektion från donatorplasma

När läkemedel tillverkas av humant blod eller plasma vidtas vissa åtgärder för att 
förhindra att infektioner överförs till patienter. Blod- och plasmagivare är noggrant 
utvalda för att säkerställa att de som riskerar att bära på infektioner utesluts.

Dessutom testas varje donation och plasmapool för tecken på virus eller 
infektioner. Tillverkare av dessa produkter inkluderar även steg i behandlingen 
av blodet eller plasman som kan inaktivera eller ta bort virus.

Trots dessa åtgärder, när läkemedel framställda av humant blod eller plasma 
administreras, kan möjligheten att överföra infektion inte helt uteslutas. Detta 
gäller även okända eller nya virus eller andra typer av infektioner.

3. HUR DU ANVÄNDER TISSEEL

• TISSEEL appliceras endast under en kirurgisk operation. Användningen av TISSEEL är 
begränsad till erfarna kirurger som har utbildats i användningen av TISSEEL.

Mängden TISSEEL som kommer att användas beror på ett antal faktorer, inklusive 
men inte begränsat till typen av operation, ytan på vävnaden som ska behandlas 
under din operation och hur TISSEEL appliceras. Kirurgen bestämmer hur mycket som 
är lämpligt och applicerar precis tillräckligt för att bilda ett tunt, jämnt lager över 
vävnaden. Om detta inte verkar vara tillräckligt kan ett andra lager appliceras. Undvik 
dock en återapplicering av TISSEEL på ett redan existerande polymeriserat TISSEEL-
skikt eftersom TISSEEL inte kommer att fästa på ett polymeriserat skikt. Separat, 
sekventiell applicering av de två komponenterna i TISSEEL måste undvikas.

• Under din operation kommer kirurgen att applicera TISSEEL på relevant vävnadsyta 
med hjälp av den speciella appliceringsanordningen som medföljer. Denna enhet 
säkerställer att lika mängder av båda komponenterna appliceras samtidigt – vilket 
är viktigt för optimal effekt av TISSEEL.

• För bråckreparationskirurgi kommer kirurgen att applicera Tisseel med spray eller droppar för att 
fixera nätet på plats.

• Innan TISSEEL appliceras måste sårets yta torkas med standardteknik 
(t.ex. intermittent applicering av kompresser, swabs, användning av 
suganordningar).

• Tryckluft eller gas får inte användas för att torka platsen.

• TISSEEL får endast sprayas på synliga appliceringsplatser.

När du applicerar TISSEEL med en sprayanordning, se till att använda ett tryck och ett 
avstånd från vävnaden inom det intervall som rekommenderas av tillverkaren enligt 
följande:

Rekommenderat tryck, avstånd och anordningar för sprayapplicering av TISSEEL
Rekommendera-

lagat
distans

från målet
vävnad

Rekommendera-

lagat
spray

tryck

Tryck
regulator att vara

Begagnade

Spray inställd på

användas

Applikator tips till
användas

Kirurgi

Tisseel /
Artiss Spray
Uppsättning

Tisseel /
Artiss Spray
Set med 10 st

na EasySpray
1,5-2,0 bar

(21,5-
28,5 psi).

Öppen

sår 10-15 cm

na EasySpray



Rekommenderat tryck, avstånd och anordningar för sprayapplicering av TISSEEL

Duplospray MIS
Applikator 20 cm

Duplospray MIS
Applikator 30 cm

Laparo-
skopisk/

minimalt
inkräktande

förfaranden

Duplospray MIS
Applikator 40 cm Duplospray

MIS regulator
1,5 bar

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

na Sprayset 360
Endoskopisk
Applikator med
Snaplock
Sprayset 360
Endoskopisk
Applikator med
Tjudra

2-5 cm

Utbytbar spets

När man sprayar TISSEEL bör förändringar i blodtryck, puls, 
syremättnad och sluttidal CO övervakas på grund av risken för 
luft- eller gasemboli(se avsnitt 2) .
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Om du tar mer TISSEEL än vad du borde
TISSEEL appliceras endast under en kirurgisk operation. Det appliceras av 
kirurgen och mängden TISSEEL bestäms av kirurgen.
Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, fråga din läkare eller 
apotekspersonal.

Använd till barn
Produktens säkerhet och effekt hos barn har inte fastställts.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan TISSEEL orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om 
några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 
information, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Biverkningar har utvärderats utifrån följande frekvenskategorier:

Väldigt vanligt:Påverkar mer än en av 10. 

Allmänning:Påverkar 1 till 10 användare av 100. 

Ovanlig:Påverkar 1 till 10 användare av 1 000. 

Sällsynt:Påverkar 1 till 10 användare av 10 000.

Mycket sällsynt:Påverkar färre än 1 av 10 000 behandlade patienter.
Okänt:Frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data.
Följande biverkningar har observerats vid behandling med TISSEEL:

Allmänna områden Sidoeffekt
Postoperativ sårinfektion

Frekvens
AllmänningInfektioner och

parasitsjukdomar
Blod och lymfatiska
störningar i systemet

Ökning av fibrinnedbrytningsprodukter Ovanlig

Immunförsvar
störningar

Överkänslighetsreaktioner
Allergiska (anafylaktiska) reaktioner

Anafylaktisk chock

Okänt
Okänt
Okänt
OkäntKänsla av stickningar, stickningar eller 

domningar i huden

Täthet i bröstet
Andningssvårigheter
Klåda
Rodnad av huden
Sensorisk störning

Okänt
Okänt
Okänt
Okänt
AllmänningNervsystem

störningar

Hjärtbesvär
Vaskulära störningar

Öka eller sänka pulsen
Axillär venös trombos
Blodtrycksfall
Blåmärken

Gasbubblor i kärlsystemet*
Blodpropp i blodkärlen
Blockering av en artär i hjärnan
Dyspné

Okänt
Allmänning

Sällsynt

Okänt
Okänt
Okänt
Okänt
OkäntAndningsvägar och

thorax störningar
Gastrointestinala
störningar

Illamående

Tarmobstruktion
Hudutslag
Nässelfeber

Nedsatt läkning
Smärta i extremiteter

Ovanlig
Okänt
Allmänning

Okänt
Okänt
Allmänning

Hud och
subkutan vävnad
störningar

Muskuloskeletala och
bindväv
störningar



Allmänna störningar
och administration
platsförhållandena

Smärta orsakad av proceduren
Smärta

Ökad kroppstemperatur
Rodnad av huden

Ovanlig
Allmänning

Allmänning

Okänt
OkäntSvullnad genom ansamling av vätska i 

kroppsvävnaden (ödem)
Skada, förgiftning
och processuella
komplikationer

Ansamling av lymfa eller andra klara 
kroppsvätskor nära operationsstället (serom)

Mycket

allmänning

Snabb svullnad av dermis, subkutan 
vävnad, slemhinna och submucosa
(angioödem)

Okänt

* införandet av luft- eller gasbubblor i kärlsystemet har inträffat när fibrintätningsmedel appliceras 
med enheter som använder tryckluft eller gas; detta tros vara orsakat av olämplig användning av 
sprayanordningen (t.ex. vid högre tryck än rekommenderat och i närheten av vävnadens yta.)

Hos patienter som behandlas med fibrintätningsmedel kan överkänslighetsreaktioner eller allergiska 
reaktioner förekomma. Även om de är sällsynta kan de vara allvarliga.

De första tecknen på en allergisk reaktion kan inkludera

- övergående rodnad av huden (”rodnad”)
- klåda
- nässelutslag

- illamående, kräkningar

- huvudvärk
- dåsighet
- rastlöshet
- brännande och sveda på applikationsplatsen
- stickningar

- frossa
- täthet i bröstet
- svullnad av läppar, tunga, svalg (vilket kan resultera i svårigheter att andas och/eller 
svälja)
- andningssvårigheter
- lågt blodtryck
- öka eller sänka pulsen
- förlust av medvetande på grund av blodtrycksfall
I enstaka fall kan dessa reaktioner utvecklas till allvarliga allergiska reaktioner 
(anafylaxi). Sådana reaktioner kan ses särskilt om preparatet appliceras upprepade 
gånger eller administreras till patienter som tidigare har visat överkänslighet mot 
aprotinin eller någon annan komponent i produkten.
Även om upprepad behandling med TISSEEL tolererades väl, kan en efterföljande 
administrering av TISSEEL eller en infusion av aprotinin resultera i allvarliga allergiska 
(anafylaktiska) reaktioner.
Det behandlande kirurgiska teamet är väl medvetet om risken för reaktioner av denna 
typ och kommer omedelbart att avbryta appliceringen av TISSEEL vid uppkomsten av 
de första tecknen på överkänslighet. Vid allvarliga symtom kan akuta åtgärder krävas.

Injektion av TISSEEL i mjukvävnad kan leda till lokal vävnadsskada.
Injektion av TISSEEL i blodkärl (vener eller artärer) kan leda till bildning av 
blodproppar (tromboser).
Intravaskulär applicering kan öka sannolikheten och svårighetsgraden av akuta 
överkänslighetsreaktioner hos känsliga patienter.
Eftersom TISSEEL kommer från plasma från bloddonationer, kan risken för 
en infektion inte helt uteslutas. Tillverkarna vidtar dock många åtgärder för 
att minska denna risk (se avsnitt 2).
Antikroppar mot komponenter i fibrintätningen kan förekomma i sällsynta fall.

Rapportera biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller sjuksköterska. Detta inkluderar 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera 
biverkningar direkt via gula kortprogrammet. Webbplats: www.mhra.gov.uk/yellowcardor sök 
efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store.
Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om detta 
läkemedels säkerhet.

5. HUR MAN FÖRVARAR TISSEEL

• Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
• Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på förpackningen efter 
"Utg.dat".
• Förvara vid ≤–20°C (i frys). Kyllagringskedjan får inte avbrytas förrän den 
används.
• Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot ljus
• Efter upptining får lösningen inte återfrysas eller kylas!

6. INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN OCH ANNAN INFORMATION

Vad TISSEEL innehåller
TISSEEL innehåller två komponenter: 
Komponent 1 = Sealerproteinlösning:
De aktiva substanserna i 1 ml av Sealer Protein-lösningen är: Humant 
fibrinogen, 72 - 110 mg/ml; Aprotinin (syntetiskt), 3000 KIU/ml.
Hjälpämnena är humant albumin, L-histidin, niacinamid, polysorbat 80, 
natriumcitratdihydrat och vatten för injektionsvätskor.



Komponent 2 = Trombinlösning:
De aktiva substanserna i 1 ml av trombinlösningen är: Humant trombin, 500 
IE/ml; Kalciumkloriddihydrat, 40 µmol/ml. Hjälpämnena är humant albumin, 
natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Hur TISSEEL ser ut och innehållet i förpackningen
Båda komponenterna i TISSEEL Sealer Protein Solution och Thrombin Solution 
är fyllda i engångssprutor med två kammare gjorda av polypropen. Båda 
komponenterna är färglösa eller ljusgula.
Varje förpackning med TISSEEL innehåller

• En förfylld dubbelkammarspruta med Sealer Protein Solution (med 
aprotinin), djupfryst, i en kammare; och trombinlösning (med 
kalciumkloriddihydrat), djupfryst, i den andra kammaren.

• En uppsättning sterila tillbehörsenheter (enhet med 2 sammanfogningsdelar och 4 
appliceringskanyler).

TISSEEL finns i följande förpackningsstorlekar:
• TISSEEL 2 ml (innehåller 1 ml sealerproteinlösning och 1 ml 
trombinlösning)
• TISSEEL 4 ml (innehåller 2 ml Sealer Protein Solution och 2 ml 
trombinlösning)
• TISSEEL 10 ml (innehåller 5 ml sealerproteinlösning och 5 ml 
trombinlösning)
TISSEEL finns i förpackningsstorlekar på 2 ml, 4 ml och 10 ml. Eventuellt kommer inte 

alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd:

Baxter Healthcare
Caxton Way, Thetford,
Norfolk, IP24 3SE,
Storbritannien

Tillverkare
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 Wien
Österrike

Denna broschyr reviderades senast 01/2022

Följande information är endast avsedd för läkare eller 
sjukvårdspersonal:

Instruktioner för användning och hantering och kassering

Allmän
Innan du administrerar TISSEEL, se till att delar av kroppen utanför det avsedda 
applikationsområdet är tillräckligt täckta, så att läkemedlet inte fäster vid 
vävnad på oönskade platser.
För kirurgiska ingrepp som kräver minimala volymer fibrintätningsmedel, använd inte 
de första dropparna Tisseel Ready to use. För att säkerställa fullständig blandning av 
förseglingsproteinkomponenten och trombinkomponenten, tryck ut de första 
dropparna av produkten från appliceringskanylen omedelbart före användning och 
kassera dem.
För att förhindra att TISSEEL fäster på handskar och instrument, blöt dessa med 
koksaltlösning före kontakt.
Vissa lösningar som innehåller alkohol, jod eller vissa typer av metaller (dessa finns 
normalt i desinfektionsmedel eller antiseptika) kan minska förmågan hos TISSEEL att 
fungera normalt. Dessa ämnen bör avlägsnas så långt det är möjligt innan TISSEEL 
appliceras.
Riktlinjen för tätning av ytor är: En förpackning med TISSEEL 2 ml (dvs 1 ml 
förseglingsproteinlösningplus 1 ml trombinlösning) är tillräckligt för en yta 
på minst 10 cm2.
Dosen beror på storleken på ytan som ska tätas.
Applicera INTE de två komponenterna i TISSEEL separat. Båda komponenterna måste 
appliceras tillsammans.
Utsätt INTE TISSEEL för temperaturer över 37°C. Mikrovågsugn INTE. Tina 
INTE produkten genom att hålla den i händerna.
Använd INTE TISSEEL förrän den är helt upptinad och uppvärmd till 33°C - 37°C. Ta 
bort skyddslocket på sprutan endast när upptining och uppvärmning är klar. För att 
underlätta avlägsnandet av spetslocket från sprutan, skaka spetslocket genom att 
flytta det bakåt och framåt, dra sedan av skyddslocket från sprutan. Ta ut all luft från 
sprutan och fäst sedan skarvstycket och appliceringskanylen. Det rekommenderas 
starkt att varje gång du får en dos TISSEEL, antecknas produktens namn och 
batchnummer. Detta upprätthåller ett register över de partier som används.

Hantering och förberedelse
Den förfyllda dubbelkammarsprutan är förpackad och hermetiskt försluten i två 
steriliserade plastpåsar under aseptiska förhållanden. Innerpåsen och dess innehåll 
är sterila såvida inte den yttre förpackningens integritet äventyras.
Använd steril teknik och överför den sterila innerpåsen och innehållet till det sterila 
fältet.



Tisseel i PRIMA-sprutan kan tinas OCH värmas med någon av 
följande metoder:
1. Snabb upptining/uppvärmning (sterilt vattenbad) -Rekommenderad metod
2. Upptining/uppvärmning i icke-sterilt vattenbad
3. Upptining/uppvärmning i inkubator
4. Den färdiga sprutan kan också tinas och förvaras i rumstemperatur (inte över 

25°C) i upp till 72 timmar. Uppvärmning krävs före användning.

1) Snabb upptining/uppvärmning (sterilt vattenbad) -Rekommenderad metod
Det rekommenderas att tina och värma de två tätningskomponenterna med ett sterilt 
vattenbad vid en temperatur på 33 - 37°C.
• Vattenbadet måsteinte överstiga en temperatur på 37°C. För att övervaka det 

specificerade temperaturintervallet, kontrollera vattentemperaturen med en 
termometer och byt vattnet vid behov.

• När du använder ett sterilt vattenbad för upptining och uppvärmning, ta bort den förfyllda 
sprutan från påsarna innan du placerar den i det sterila vattenbadet.

Instruktioner:
Ta med innerpåsen i det sterila området, ta bort den färdiga sprutan från 
innerpåsen och placera den direkt i det sterila vattenbadet. Se till att 
innehållet i den färdiga sprutan är helt nedsänkt i vattnet.
Tabell 1 - PRIMA-spruta: Minsta upptinings- och uppvärmningstider med ett sterilt 
vattenbad

Minsta upptinnings-/uppvärmningstider
33°C till 37°C, sterilt vattenbad

Produkt utan påsar
Paketstorlek

2 ml
4 ml

10 ml

5 minuter

5 minuter

10 minuter

2) Upptining/uppvärmning i icke-sterilt vattenbad

Instruktioner:

Lämna den färdiga sprutan i båda påsarna och placera den i ett vattenbad 
utanför det sterila området under lämplig tid (se tabell 2). Se till att påsarna 
förblir nedsänkta i vattnet under hela upptiningstiden. Efter upptining, ta bort 
påsarna från vattenbadet, torka ytterpåsen och ta med innerpåsen med den 
färdiga sprutan och kolven in i det sterila området.
Tabell 2 - PRIMA-spruta: Minsta upptinings- och uppvärmningstider med ett 
icke-sterilt vattenbad

Minsta upptinings-/uppvärmningstider 
33°C till 37°C, icke-sterilt vattenbad

Produkt i påsar
Paketstorlek

2 ml
4 ml

10 ml

3) Upptining/uppvärmning i inkubator

15 minuter

20 minuter

35 minuter

Instruktioner:

Lämna den färdiga sprutan i båda påsarna och placera den i en inkubator 
utanför det sterila området under lämplig tid (se tabell 3). Efter upptining/
uppvärmning, ta bort påsarna från inkubatorn, ta bort ytterpåsen och ta med 
innerpåsen med den färdiga sprutan till det sterila området.
Tabell 3 - PRIMA-spruta: Minsta upptinings- och uppvärmningstider i en inkubator

Minsta upptinings-/uppvärmningstider
33°C till 37°C, inkubator

Produkt i påsar
Paketstorlek

2 ml
4 ml

10 ml

40 minuter

50 minuter

90 minuter

4) Upptining i rumstemperatur (inte över 25°C) INNAN uppvärmning

Instruktioner:

Lämna den färdiga sprutan i båda påsarna och tina den vid rumstemperatur utanför 
det sterila området under lämplig tid (se tabell 4). När produkten är upptinad, för att 
värma produkten för användning, värm den i ytterpåsen i en inkubator.

Tabell 4 - PRIMA-spruta: Minsta upptiningstid vid rumstemperatur utanför det sterila fältet 
och ytterligare uppvärmningstider i en inkubator till 33°C till 37°C

Minsta upptiningstid för 
produkten vid rumstemperatur

(inte över 25°C)
produkt i påsar

Uppvärmningstider före användning 
till 33°C till maximalt 37°C i inkubatorn 

efter upptining vid RT
produkt i påsar

Paketstorlek

2 ml
4 ml

10 ml

80 minuter

90 minuter

160 minuter

+
+
+

11 minuter

13 minuter

25 minuter

Efter upptining i rumstemperatur måste produkten användas inom 72 timmar efter 
att den tagits ut ur frysen.



Stabilitet efter upptining
Efterupptining och uppvärmning (vid temperaturer mellan 33°C och 37°C, 
metod 1, 2 och 3), har kemisk och fysikalisk produktstabilitet visats i 12 timmar 
vid 33°C till 37°C.
För produkttinat vid rumstemperatur i den oöppnade påsen (metod 4) har kemisk och 
fysikalisk produktstabilitet visats i 72 timmar vid temperaturer som inte överstiger 
25°C. Värm till 33°C till 37°C omedelbart före användning.
Ur mikrobiologisk synvinkel, såvida inte metoden för öppning/upptining 
utesluter riskerna för mikrobiell kontaminering, bör produkten användas 
omedelbart efter att ha värmts upp till 33°C till 37°C.
Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden under användning användarens 
ansvar.

Får inte frysa eller kyla igen när upptining har påbörjats.
Administrering
För att uppnå optimal blandning av de två lösningarna och optimal stelning av 
fibrintätningsmedlet,håll de två tätningskomponenterna vid 33°C - 37°C tills applicering. 
Sealerproteinet och trombinlösningarna ska vara klara eller lätt opaliserande. Använd inte 
lösningar som är grumliga eller har avlagringar. Före användning, kontrollera den tinade 
produkten visuellt för partiklar, missfärgning eller andra förändringar i dess utseende. Om 
något av ovanstående inträffar, kassera lösningarna.

Den tinade sealerproteinlösningen ska vara flytande men lätt trögflytande. Om 
lösningen har konsistensen av en stelnad gel måste den antas ha blivit denaturerad 
(eventuellt på grund av ett avbrott i kyllagringskedjan eller av överhettning vid 
uppvärmning). I detta fall ska du INTE använda TISSEEL på något sätt.

• Ta bort sprutan från påsarna strax före användning.
• Använd endast TISSEEL när den är upptinad och helt uppvärmd (flytande konsistens).
• Ta bort skyddslocket från sprutan omedelbart före applicering. För att underlätta 
avlägsnandet av spetslocket från sprutan, skaka spetslocket genom att flytta det bakåt 
och framåt, dra sedan av skyddslocket från sprutan.
För applicering av TISSEEL använd den förfyllda dubbelkammarsprutan med de 
tillbehör som medföljer produkten.

Bruksanvisningar
För applicering, anslut dubbelkammarsprutan med Sealer Protein Solution och 
trombinlösningen till ett skarvstycke och en appliceringsnål som tillhandahålls i 
den medföljande uppsättningen av enheter. Den gemensamma kolven på 
dubbelkammarsprutan säkerställer att lika volymer matas genom skarvstycket 
innan de blandas i appliceringsnålen och kastas ut.

Dubbel kolv
Tether Rem

Dubbelkammarspruta

Sammanfogningsstycke

Appliceringskanyl

• Ta ut all luft från sprutan innan du fäster någon appliceringsanordning.
• Anslut dubbelkammarsprutans munstycken till skarvstycket och fäst det genom att 

fästa fästremmen i dubbelkammarsprutan. Om dragremmen går sönder, använd 
den extra skarvbiten. Om ingen är tillgänglig är ytterligare användning fortfarande 
möjligmen kontrollera att anslutningen är tät för att undvika risk för läckage.

• Montera en appliceringskanyl på skarvstycket.
• Ta inte ut luften som finns kvar inuti skarvstycket eller appliceringsnålen förrän du 

påbörjar själva appliceringen, eftersom nålens öppning annars kan täppas till.
• Applicera den blandade Fibrin Sealer Protein - Thrombin Solution på mottagarytan 

eller ytorna på de delar som ska förseglas.
• När Tisseel används för nätfixering kan den appliceras som droppar och/eller med en 

sprayteknik beroende på kirurgens preferenser. Vanligtvis appliceras droppar 
Tisseel där kirurger rutinmässigt placerar häftklamrar och lagret av 
fibrintätningsmedel som uppnås med sprayning gör att hela nätet kan fixeras på 
plats utan att krympa och vikas.

• Om appliceringen av fibrintätningskomponenterna avbryts, sker igensättning 
omedelbart i nålen. Byt endast ut appliceringsnålen mot en ny omedelbart 
innan appliceringen återupptas. Om öppningarna på skarvstycket är 
igensatta, använd det extra skarvstycke som medföljer i förpackningen.

Notera: Efter blandning av tätningskomponenterna börjar fibrintätningsmedlet stelna inom några 
sekunder på grund av den höga trombinkoncentrationen (500 IE/ml).
Applicering är också möjlig med andra tillbehör från BAXTER som är särskilt lämpade 
för t.ex. endoskopisk användning, minimalinvasiv kirurgi, applicering på stora eller 
svåråtkomliga områden. När du använder dessa applikationsenheter, följ strikt 
bruksanvisningarna för enheterna.
Efter att de två komponenterna har applicerats, placera sårområdena. Fixera eller håll 
de limmade delarna med kontinuerligt försiktigt tryck i önskat läge i cirka 3–5 minuter 
för att säkerställa att det härdande fibrintätningsmedlet fäster stadigt på den 
omgivande vävnaden.
I vissa tillämpningar används biokompatibelt material, såsom kollagenfleece, som 
bärarsubstans eller för förstärkning.



Förfogande

Oanvänd produkt eller avfall ska kasseras i enlighet med lokala krav.

När du applicerar TISSEEL med en sprayanordning, se till att använda ett tryck och ett 
avstånd från vävnaden inom det intervall som rekommenderas av tillverkaren enligt 
följande:

Rekommenderat tryck, avstånd och anordningar för sprayapplicering av
TISSEEL

Rekommendera-

lagat
distans

från målet
vävnad

Rekommendera-

lagat
spray

tryck

Tryck
regulator till

användas

Sprayset
att användas

Applikatortips
att användas

Kirurgi

Tisseel
/ Artiss
Sprayset

na EasySpray
1,5-2,0

bar
(21.5-28.5

psi).

Öppen

sår Tisseel
/ Artiss
Sprayset
10 pack

10-15 cm

na EasySpray

Duplospray MIS
Applikator 20 cm

Duplospray MIS
Applikator 30 cm

Laparo-
skopisk/

minimalt
inkräktande

förfaranden

Duplospray MIS
Applikator 40 cm Duplospray

MIS
Regulator 1.5
bar

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

na Sprayset 360
Endoskopisk
Applikator med
Snaplock

2-5 cm

Sprayset 360
Endoskopisk
Applikator med
Tjudra

Utbytbar spets
Vid sprayning av TISSEEL bör förändringar i blodtryck, puls, 
syremättnad och sluttidal CO övervakas på grund av risken för 
luft- eller gasemboli(se avsnitt 2) .
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