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للمستخدممعلومات العبوة: نشرة

TISSEELلالستخدام جاهز
التسربمانع حلول

الكالسيومكلوريد هيدرات ثنائي االصطناعي ، األبروتينين البشري ، الثرومبين البشري ، الفيبرينوجين

الدواء.هذا استخدام في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه قراءة يرجى
أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، أعراض أي عليك ظهرت إذا -

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك

النشرة:هذه في

استخدامهدواعي هي وما  TISSEELهو ما 1.

TISSEELاستخدام قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.
TISSEELاستخدام كيفية 3.
المحتملةالجانبية اآلثار 4.

TISSEELتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  TISSEELهو ما 1.

TISSEELهو ما
على سيطلق النشرة ، هذه خالل لالستخدام. جاهز  TISSEELهو بك الخاص الدواء اسم

TISSEEL  اسم لالستخدام جاهزTISSEEL. TISSEEL  لألنسجة للتسرب مانعة مادة عن عبارة

هذه تسمى دموية. جلطة تصنع التي البروتينات من اثنين على وتحتوي عنصرين ، من مكونة

فإنها التطبيق ، أثناء البروتينات هذه تختلط عندما والثرومبين. الفيبرينوجين البروتينات

 Solutionمحلول (كحلين  TISSEELتحضير تم بتطبيقها. الجراح يقوم حيث جلطة تشكل

Protein Sealer  وSolution Thrombin( ،  التطبيق.عند يمتزجان اللذان

TISSEELيستخدم ما
بشكل يتجلط ال دمك كان إذا حتى  TISSEELالفتق إصالح جراحة أثناء الشبكة .إلصالح

كغراء يستخدم أنه كما الجلطة. ضد بالهيبارين عالجك عند المثال سبيل على صحيح ،

ذلك ، إلى باإلضافة الجراحة. في للخياطة كدعم أو الختم   /االلتصاقلتحقيق لألنسجة

منعأو (لوقف أو النزيف ، على للسيطرة إما األنسجة ، سطح على  TISSEELاستخدام يتم

يمكن المياه. لتسرب مانع ختم إنشاء طريق عن السوائل ، من أخرى أنواع تسرب  )

األنسجة تنزف قد الجراحة ، أثناء األنسجة. تسرب مانع أو ليفي هو  TISSEELاستخدام

يتم بالضغط. أو الغرز باستخدام النزيف هذا على السيطرة من الجراح يتمكن ال وقد

TISSEELتطبيق
أنها يعني وهذا الطبيعية الدم جلطة بعيد حد إلى تشبه  TISSEELتنتجها التي الجلطة

عمر إلطالة أبروتينين يضاف ذلك ، ومع بقايا. أي تترك وال طبيعي بشكل ستذوب

المبكر.انحاللها ومنع الجلطة

TISSEELاستخدام قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.
التالية:المواقف في  TISSEELتستخدم ال
السريع.أو الحاد للنزيف  TISSEELاستخدام ينبغي ال  •

األنسجة. في أو  ، )الشرايينأو األوردة (الدموية األوعية في  TISSEELحقن يجوز ال  •

في  TISSEELحقن يتسبب فقد تطبيقه ، يتم حيث جلطة يشكل  TISSEELألن نظراً

كطبقة األنسجة سطح على فقط  TISSEELتطبيق يجب خطيرة. تفاعالت حدوث

فيجب التاجي ، الشريان لتجاوز جراحية لعملية ستخضع كنت إذا الحاجة. عند رقيقة

الدمويةاألوعية في  TISSEELحقن لتجنب الشديد الحذر توخي

من أي أو الفعالة المواد من ألي  )الحساسيةشديدة (حساسية من تعاني كنت إذا  •

الدواء.لهذا األخرى المكونات

هذا تطبيق يتم عندما حتى أبروتينين. يسمى صناعي بروتين على  TISSEELيحتوي

المفرطة ، الحساسية باسم يعرف تفاعل حدوث خطر فهناك صغيرة ، مناطق في البروتين

.)الحساسيةشديد (شديد تحسسي فعل رد أو

TISSEELمع الحذر توخ
الهواء دخول (مميت   /للحياةمهدد غازي أو هوائي انصمام يحدث ما نادراً•

استخدام مع  )الحياةيهدد أو خطيراً يكون أن يمكن والذي الدموية الدورة إلى
الفيبرين. التسرب مانعات إلدارة الضغط منظمات تستخدم التي الرش أجهزة

الضغوط من أعلى ضغوط عند الرش جهاز باستخدام مرتبط هذا أن يبدو
يتم عندما أعلى الخطر أن يبدو األنسجة. سطح من بالقرب أو   /وبها الموصى

أكسيد بأول مقارنة ًبالهواء ، الفيبرين من للتسرب المانعة المواد رش
في رشها عند  TISSEELباستخدام استبعادها يمكن ال وبالتالي الكربون ،

المفتوح.الجرح جراحة
لنطاقات توصيات مع لالستخدام تعليمات الملحق وطرف الرش أجهزة توفر•

األنسجة.سطح من الرش ومسافة الضغط

لهذا بها الموصى األجهزة مع وفقط للتعليمات وفقاً بدقة  TISSEELإدارة يجب•
المنتج.

وتشبع والنبض الدم ضغط في التغيرات مراقبة يجب  ، TISSEELرش عند•
غازي.انسداد حدوث أجل من والجزر المد ونهاية األكسجين

أصبح قد جسمك يكون فقد قبل ، من  aprotininأو  TISSEELتلقيت قد كنت إذا  •

يكن لم لو حتى المادة ، هذه من حساسية لديك يكون أن الممكن من تجاهه. حساساً

في المنتجين من أياً تلقيت أنك تعتقد كنت إذا األول. التطبيق على فعل رد هناك

بذلك.طبيبك إبالغ فعليك سابقة ، عملية

تطبيق أثناء تحسسي فعل رد وجود على عالمة أي العمليات فريق أو الجراح رأى إذا  •

TISSEEL ،  استخدام عن فسيتوقفونTISSEEL  اإلجراءات وسيتخذون الفور على

المناسبة.
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TITLE - APROTININ + FIBRINOGEN + THROMBIN / ARTISS TISSEEL MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

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


أخرىأدوية استخدام أو أخذ

األخرى.الطبية والمنتجات  TISSEELبين معروفة تفاعالت توجد ال

ذلك في بما أخرى ، أدوية أي مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

طبية.وصفة بدون عليها الحصول تم التي األدوية

ويجب  TISSEELفعالية من تقلل قد المؤكسد السليلوز على المحتوية المستحضرات

حاملة.كمواد استخدامها عدم

TISSEELوالشراب الطعام مع

قبل وتشرب تأكل أن لك مسموحاً كان إذا ما الطبيب سيقرر طبيبك. اسأل فضلك من

.TISSEELتطبيق

والخصوبةوالرضاعة الحمل

اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

إذا ما طبيبك سيقرر الدواء. هذا تناول قبل المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك

الطبيعية.الرضاعة أو الحمل أثناء  TISSEELاستخدام يمكنك كان

الخصوبة.على  TISSEELتأثيرات إثبات يتم لم

الماكناتواستعمال السياقة

اآلالت.من أخرى أنواع تشغيل أو القيادة على قدرتك على  TISSEELيؤثر لن

TISSEELمكونات بعض حول مهمة معلومات

التماسي.الجلد التهاب مثل محلياً محدود جلدي تهيج حدوث في  80Polysorbate يتسبب قد

المانحةالبشرية البالزما من للعدوى المحتملة المخاطر حول مهمة معلومات

انتقال لمنع معينة خطوات اتخاذ يتم البالزما ، أو اإلنسان دم من األدوية تصنع عندما

استبعاد من للتأكد بعناية والبالزما بالدم المتبرعين اختيار يتم المرضى. إلى العدوى

بالعدوى.اإلصابة لخطر المعرضين

أو الفيروسات عالمات عن للكشف وبالزما تبرع كل اختبار يتم ذلك ، إلى باإلضافة

أو الدم معالجة في خطوات أيضاً المنتجات لهذه المصنعة الشركات تشمل العدوى.

تزيلها.أو الفيروسات تعطل أن يمكن التي البالزما

أو اإلنسان دم من المحضرة األدوية إعطاء يتم عندما التدابير ، هذه من الرغم على

أي على أيضاً هذا ينطبق تماماً. العدوى انتقال احتمال استبعاد يمكن ال البالزما ،

العدوى.من أخرى أنواع أو ناشئة أو معروفة غير فيروسات

TISSEELاستخدام كيفية 3.

على  TISSEELاستخدام يقتصر جراحية. عملية أثناء فقط  TISSEELتطبيق يتم  •

.TISSEELاستخدام على تدريبهم تم الذين الخبرة ذوي الجراحين

على ذلك في بما العوامل ، من عدد على استخدامها سيتم التي  TISSEELكمية تعتمد

العملية أثناء عالجها المراد األنسجة سطح ومساحة الجراحة ، نوع الحصر ال المثال سبيل

فقط يكفي ما وسيطبق المناسب ، المقدار الجراح سيقرر . TISSEELتطبيق وطريقة

تطبيق فيمكن كافياً ، يبدو ال هذا كان إذا األنسجة. فوق متساوية رقيقة طبقة لتشكيل

المبلمرة  TISSEELطبقة على  TISSEELتطبيق إعادة تجنب ذلك ، ومع ثانية. طبقة

التطبيق تجنب يجب مبلمرة. بطبقة تلتصق لن  TISSEELألن مسبقاً الموجودة

.TISSEELلمكونّي والمتسلسل المنفصل

الصلة ، ذات األنسجة سطح على  TISSEELبتطبيق الجراح سيقوم العملية ، أثناء  •

متساوية كميات تطبيق الجهاز هذا يضمن المتوفر. الخاص التطبيق جهاز باستخدام

.TISSEELلـ األمثل التأثير لتحقيق مهم أمر وهو - الوقت نفس في المكونين كال من

لتثبيت القطرات أو الرذاذ باستخدام  Tisseelبوضع الجراح سيقوم الفتق ، إصالح لجراحة بالنسبة  •

مكانها.في الشبكة

مثل (القياسية بالتقنيات الجرح سطح مساحة تجفيف يجب  ، TISSEELتطبيق قبل  •

.)الشفطأجهزة واستخدام والمسحات للكمادات المتقطع التطبيق

الموقع.لتجفيف الغاز أو المضغوط الهواء استخدام عدم يجب  •

فقط.المرئية التطبيق مواقع على  TISSEELرش يجب  •

الضغط استخدام من تأكد الرش ، جهاز باستخدام  TISSEELتطبيق عند
المصنعة الشركة قبل من به الموصى النطاق ضمن األنسجة من والمسافة

التالي:النحو على

TISSEELرش لتطبيق بها الموصى واألجهزة والمسافة الضغط
ريكوم-

إصالحهتم

بعدمسافه:

الهدفمن

االنسجة

ريكوم-

إصالحهتم

رذاذ

الضغط

ضغط

ليكونمنظم

تستخدم

علىالرذاذ ضبط تم

يستخدم

لتطبيقنصائح

يستخدم
جراحة
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TISSEELرش لتطبيق بها الموصى واألجهزة والمسافة الضغط
MIS Duplospray

سم20 قضيب

MIS Duplospray
سم30 قضيب

البارو-

/ scopic
األدنىالحد

المجتاحة

إجراءات

MIS Duplospray
دوبلوسبرايسم40 قضيب

MISمنظم
بار1.5

بار1.2-1.5

)مربعةبوصة   /رطل18-22 (
غ

360الرذاذ مجموعة

بالمنظار

معقضيب

المفاجئةقفل

360الرذاذ مجموعة

بالمنظار

معقضيب

حبل

سم2-5

لالستبدالقابل طرف

وتشبع والنبض الدم ضغط في التغيرات مراقبة يجب  ، TISSEELرش عند
(الغازأو الهواء في انسداد حدوث احتمال بسبب والجزر المد ونهاية األكسجين

. )2القسم انظر
2

ينبغيمما أكثر  TISSEELتأخذ كنت إذا

ويحدد الجراح قبل من تطبيقه يتم جراحية. عملية أثناء فقط  TISSEELتطبيق يتم

.TISSEELكمية الجراح

الصيدلي.أو طبيبك اسأل المنتج ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

األطفالفي استخدم

األطفال.لدى المنتج وفعالية سالمة تثبت لم

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً  TISSEELيسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

مدرجة غير جانبية آثار أي الحظت إذا أو الجانبية اآلثار من أي تفاقمت إذا الجميع. لدى

الصيدلي.أو طبيبك إخبار فيرجى النشرة ، هذه في

التالية:التكرار فئات أساس على الجانبية اآلثار تقييم تم

يؤثر مشترك: 10.كل من واحد من أكثر يصيب جدا:شائع

على يؤثر مألوف:غير  100.كل من مستخدمين 10 إلى 1 على

10 إلى 1 على يؤثر نادر: 1000.كل من مستخدمين 10 إلى 1

10000.كل من مستخدمين

معالج.مريض 10000 كل من 1 من أقل يصيب جدا:نادر

المتاحة.البيانات من التردد تقدير يمكن ال معروف:غير

:TISSEELبـ العالج في التالية الجانبية اآلثار لوحظت

جانبيةاعراضالعامةالمجاالت

الجراحةبعد الجرح عدوى

تكرار

مشترك والتهابات

الطفيليةاألمراض

واللمفاويالدم

الجهازاضطرابات

مألوفغيرالفبرينتحلل منتجات زيادة

المناعةجهاز

االضطرابات

الحساسيةفرط تفاعالت

)الحساسية(الحساسية تفاعالت
الحساسيةصدمة

معروفغير

معروفغير

معروفغير

معروفغير الجلدفي تنميل أو وخز أو بوخز اإلحساس

الصدرفي ضيق

التنفسفي صعوبات

للحكةمثير

الجلداحمرار

حسياضطراب

معروفغير

معروفغير

معروفغير

معروفغير

مشترك العصبيالجهاز

االضطرابات

القلباضطرابات

الدمويةاألوعية اضطرابات

النبضمعدل انخفاض أو زيادة

إبطيوريدي تخثر

الدمضغط انخفاض

كدمات

*الدموية األوعية في غازية فقاعات
الدمويةاألوعية في دموية جلطة

المخفي شريان انسداد

التنفسفي ضيق

معروفغير

مشترك

نادر

معروفغير

معروفغير

معروفغير

معروفغير

معروفغير والتنفسي الجهاز

الصدراضطرابات

الهضميالجهاز

االضطرابات

غثيان

معويانسداد

الجلديالطفح

قشعريرة

الشفاءضعف

األطراففي ألم

مألوفغير

معروفغير

مشترك

معروفغير

معروفغير

مشترك

والجلد

الجلدتحت األنسجة

االضطرابات

والهيكلي العضلي الجهاز

الضامالنسيج

االضطرابات



العامةاالضطرابات

واإلدارة

الموقعظروف

اإلجراءهذا عن الناجم األلم

الم

الجسمحرارة درجة زيادة

الجلداحمرار

مألوفغير

مشترك

مشترك

معروفغير

معروفغير (الجسم أنسجة في السوائل تراكم بسبب تورم
)وذمة

والتسمماإلصابة

واإلجرائية

مضاعفات

الصافية الجسم سوائل أو الليمفاوي السائل تراكم

)المصليالتورم (العملية موقع من بالقرب األخرى
جداً

مشترك

الجلد تحت واألنسجة األدمة في سريع انتفاخ

المخاطيةوتحت المخاطية واألغشية

)وعائيةوذمة (

معروفغير

الفيبرين من للتسرب مانعة مواد استخدام عند الدموية األوعية نظام في غاز أو هواء فقاعات إدخال حدث  *

(الرش لجهاز المناسب غير االستخدام عن ناتج هذا أن يعُتقد غازاً ؛ أو مضغوطاً هواء تستخدم أجهزة مع
.)األنسجةسطح من مقربة وعلى به الموصى من أعلى ضغط عند المثال سبيل على

بمانع يعالجون الذين المرضى في حساسية تفاعالت أو الحساسية فرط تفاعالت تحدث قد

شديدة.تكون قد أنها إال ندرتها ، من الرغم على الفيبرين. تسرب

تحسسيفعل لرد األولى العالمات تشمل قد

)"احمرار("للجلد عابر احمرار -
متشوقمتلهف، -

قشعريرة-

والقيءالغثيان -

الراسصداع -

نعاس-

األرق-

التطبيقموقع في والذع حرقان -

تنميل-

قشعريرة-

الصدرفي ضيق -

.)البلعأو   /والتنفس في صعوبة إلى يؤدي قد مما (والحلق واللسان الشفتين انتفاخ -

التنفسفي صعوبات -

منخفضدم ضغط -

النبضمعدل انخفاض أو زيادة -

الدمضغط انخفاض بسبب الوعي فقدان -

الحساسية (شديدة حساسية تفاعالت إلى التفاعالت هذه تتطور قد منعزلة ، حاالت في

بشكل المستحضر تطبيق تم إذا خاص بشكل التفاعالت هذه رؤية يمكن . )المفرطة

أي أو لألبروتينين الحساسية فرط سابقاً أظهروا الذين للمرضى إعطاؤه تم أو متكرر ،

المنتج.من آخر مكون

 TISSEELلـ الالحق اإلعطاء فإن التحمل ، جيد  TISSEELمع المتكرر العالج كان إذا حتى

.)تأقية(شديدة حساسية تفاعالت إلى يؤدي قد أبروتينين تسريب أو

على وسيقوم النوع هذا من تفاعالت حدوث مخاطر جيداً المعالج الجراحي الفريق يدرك

حالة في الحساسية. لفرط األولى العالمات ظهور عند  TISSEELتطبيق بمقاطعة الفور

طارئة.تدابير التخاذ حاجة هناك تكون قد الشديدة األعراض

المحلية.األنسجة تلف إلى الرخوة األنسجة في  TISSEELحقن يؤدي قد

(الجلطات تكوين إلى  )الشرايينأو األوردة (الدموية األوعية في  TISSEELحقن يؤدي قد
.)الجلطات

الحساسية فرط تفاعالت وشدة احتمالية من الدموية األوعية داخل التطبيق يزيد قد

لإلصابة.المعرضين المرضى في الحادة

خطر استبعاد يمكن فال بالدم ، التبرعات من البالزما من مشتق  TISSEELألن نظراً

القسم انظر (الخطر هذا لتقليل عديدة تدابير المصنعون يتخذ ذلك ، ومع تماماً. اإلصابة

2(.
نادرة.حاالت في الفيبرين التسرب مانع مكونات ضد المضادة األجسام تحدث قد

الجانبيةاآلثار عن اإلبالغ

جانبية آثار أي ذلك يتضمن ممرضتك. أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من تعاني كنت إذا

مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

 Cardعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukاإللكتروني: الموقع الصفراء. البطاقة

Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple.

سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

الدواء.هذا

TISSEELتخزين كيفية 5.
األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيدا ًيحفظ  •

."EXP"بعد الحاوية على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال  •

حتى البارد التخزين سلسلة قطع عدم يجب . )الفريزرفي (مئوية درجة -20 حرارة درجة في خزن  •

االستخدام.

الضوءمن للحماية األصلية العلبة في التخزين يجب  •

تبريده!أو المحلول تجميد إعادة يجب ال الذوبان ، بعد  •

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

TISSEELيحتويه ما
1 المكون  عنصرين:على  TISSEELيحتوي

التسرب:مانع بروتين محلول  =

الفيبرينوجين هي:  Protein Sealerمحلول من مل 1 في الموجودة الفعالة المواد

مل.  /3000KIU  ، )اصطناعي(أبروتينين مل ؛   /ملغ110 - 72 البشري ،

80 ، سوربات بولي النياسيناميد ، هيستيدين ، إل-البشري ، الزالل هي السواغات

للحقن.والماء الصوديوم سترات هيدرات ثنائي



الثرومبين:محلول  =2 المكون

البشري ، الثرومبين هي: الثرومبين محلول من مل 1 في الموجودة الفعالة المواد

مل.   /مولميكرو 40 الكالسيوم ، كلوريد هيدرات ثنائي مل ؛   /دوليةوحدة 500

للحقن.والماء الصوديوم وكلوريد البشري الزالل هي السواغات

العبوةومحتويات  TISSEELيبدو كيف

 Solutionو  Solution Protein Sealer TISSEELمكونات من كل تعبئة يتم

Thrombin  البولي مادة من مصنوعة االستخدام أحادية الغرفة ثنائية محاقن في

باهت.أصفر أو اللون عديم المكونين كال بروبيلين.

TISSEELمن عبوة كل تحتوي
 ، )أبروتينينمع (سيلر بروتين بمحلول مزدوجة بغرفة مسبقاً مملوءة واحدة حقنة  •

 ، )الكالسيومكلوريد هيدرات ثنائي مع (الثرومبين ومحلول واحدة ؛ غرفة في مجمدة

األخرى.الغرفة في بعمق ، مجمدين

4 و متصلتين قطعتين من مكون جهاز (المعقمة الملحقة األجهزة من واحدة مجموعة  •

.)تطبيققنيات
التالية:العبوات بأحجام  TISSEELيتوفر

2  )الثرومبينمحلول من مل 1 و سيلر بروتين محلول من مل 1 على يحتوي (مل

TISSEEL •
4  )الثرومبينمحلول من مل 2 و سيلر بروتين محلول من مل 2 على يحتوي (مل

TISSEEL •
10  )الثرومبينمحلول من مل 5 و سيلر بروتين محلول من مل 5 على يحتوي (مل

TISSEEL •
قد مل 10 و مل 4 و مل 2 بأحجام عبوات في  TISSEELيتوفر

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

التسويق:ترخيص صاحب

الصحيةللرعاية باكستر

ثيتفورد ،كاكستون ، طريق

 ،SE 3IP24نورفولك ،

المتحدةالمملكة

الصانع

67 جي إيه النمسا للتصنيع تاكيدا

Industriestraße
1221A-فيينا

النمسا

2022/01في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

فقط:الصحية الرعاية في المتخصصين أو الطبيين لألخصائيين مخصصة التالية المعلومات

والتخلصوالتعامل االستخدام تعليمات

عام
التطبيق منطقة خارج الجسم من أجزاء تغطية على احرص  ، TISSEELإدارة قبل

المرغوب غير المواقع في باألنسجة الدواء يلتصق ال بحيث كاف ٍ، بشكل المقصودة

فيها.

المانعة الفيبرين مادة من قليلة كميات تتطلب التي الجراحية لإلجراءات بالنسبة

أجل من . use to Ready Tisseelمن األولى القليلة القطرات تستخدم ال للتسرب ،

القطرات عن اعبر الثرومبين ، ومكون التسرب مانع بروتين لمكون الكامل المزج ضمان

منها.والتخلص االستخدام قبل مباشرة التطبيق قنية من المنتج من األولى القليلة

مالمستها.قبل ملحي بمحلول بللها واألدوات ، بالقفازات االلتصاق من  TISSEELلمنع

(المعادن من معينة أنواع أو اليود أو الكحول على تحتوي التي المحاليل بعض تقلل قد
طبيعي. بشكل العمل على  TISSEELقدرة من  )المطهراتأو المطهرات في عادة ًتوجد

.TISSEELتطبيق قبل اإلمكان ، قدر المواد ، هذه إزالة يجب

محلول مل 1 أي (مل  2TISSEEL من واحدة عبوة هو: األسطح لسد اإلرشادي الدليل

.2سم10 عن يقل ال لسطح كاف ٍ )الثرومبينمحلول من مل 1  زائدللتسربمانع بروتين

غلقه.المراد السطح حجم على الجرعة تعتمد

معاً.المكونين كال تطبيق يجب منفصل. بشكل  TISSEELعنصري بتطبيق تقم ال

في تستخدمه ال مئوية. درجة 37 من أعلى حرارة لدرجات  TISSEELتعرض ال

بيديك.إمساكه طريق عن المنتج بإذابة تقم ال الميكروويف.

درجة 37 - مئوية درجة 33 إلى وتسخينه تماماً إذابته يتم حتى  TISSEELتستخدم ال

لتسهيل والتسخين. الذوبان اكتمال عند فقط للمحقنة الواقي الغطاء بإزالة قم مئوية.

ثم ولألمام ، للخلف تحريكه طريق عن الغطاء بهز قم المحقنة ، من الرأس غطاء إزالة

الوصل قطعة اربط ثم المحقنة من الهواء كل أخرج المحقنة. من الواقي الغطاء اسحب

تسجيل يتم  ، TISSEELمن جرعة تتلقى مرة كل في أنه بشدة يوصى التطبيق. وقنية

المستخدمة.للدفُعات بسجل يحتفظ هذا للمنتج. الدفُعة ورقم االسم

والتحضيرالمناولة
كيسين في بإحكام ومختومة معبأة مسبقاً المعبأة المزدوجة الغرفة ذات المحقنة

معقمة ومحتوياتها الداخلية الحقيبة تكون معقمة. ظروف تحت معقمين بالستيكيين

الخارجية.العبوة بسالمة المساس يتم لم ما

المعقم.الحقل إلى ومحتوياتها المعقمة الداخلية الحقيبة انقل معقمة ، تقنية باستخدام



الطرق إحدى باستخدام وتدفئته  PRIMAحقنة في  Tisseelتجميد إذابة يمكن

التالية:

بهاالموصى الطريقة - )معقممائي حمام (السريع التسخين   /الذوبان1.

معقمغير مائي حمام في التسخين   /اإلذابة2.

الحاضنةفي التسخين   /الذوبان3.

25 عن تزيد ال (الغرفة حرارة درجة في وحفظها لالستخدام الجاهزة المحقنة إذابة أيضاً يمكن 4.

االستخدام.قبل مطلوب االحترار ساعة. 72 إلى تصل لمدة  )مئويةدرجة

بهاالموصى الطريقة - )معقممائي حمام (سريع تسخين   /تذويب )1
درجة عند معقم مائي حمام باستخدام التسرب مانع عنصري وتدفئة بإذابة يوصى

مئوية.درجة 37 - 33 حرارة

نطاق مراقبة أجل من مئوية. درجة 37 حرارة درجة تتجاوز  ليسالمائيالحمام يجب  •

وقم حرارة مقياس باستخدام الماء حرارة درجة في تحكم المحددة ، الحرارة درجة

الضرورة.حسب الماء بتغيير

مسبقاً المعبأة المحقنة بإزالة قم والتدفئة ، لإلذابة معقم مائي حمام استخدام عند  •

المعقم.المائي الحمام في وضعها قبل األكياس من

تعليمات:
من لالستخدام الجاهزة المحقنة أخرج ثم المعقمة ، المنطقة في الداخلي الكيس أدخل

المحقنة محتوى أن من تأكد المعقم. المائي الحمام في مباشرة وضعها الداخلي الكيس

الماء.في بالكامل مغمورة لالستخدام الجاهزة

مائي حمام باستخدام واالحترار الذوبان أوقات من األدنى الحد بريما: حقنة - 1 الجدول

معقم

االحترار  /الذوبانأوقات من األدنى الحد

معقممائي حمام مئوية ، درجة 37 إلى مئوية درجة 33

أكياسبدون المنتج

العبوةحجم

مل2 

مل4 

مل10

دقائق5

دقائق5

دقائق10

معقمغير مائي حمام في التسخين   /الذوبان )2

تعليمات:

خارج مائي حمام في وضعها الكيسين داخل لالستخدام الجاهزة المحقنة اترك

مغمورة األكياس بقاء من تأكد . )2الجدول انظر (مناسبة زمنية لمدة المعقمة المنطقة

المائي ، الحمام من األكياس بإزالة قم الذوبان ، بعد الذوبان. فترة طوال الماء في

لالستخدام الجاهزة المحقنة مع الداخلي الكيس وجلب الخارجي الكيس وجفف

المعقمة.المنطقة إلى والمكبس

حمام باستخدام واالحترار الذوبان أوقات من األدنى الحد بريما: حقنة - 2 الجدول

معقمغير مائي

درجة 33 من االحترار   /الذوبانأوقات من األدنى الحد

معقمغير مائي حمام مئوية ، درجة 37 إلى مئوية

أكياسفي المنتج

العبوةحجم

مل2 

مل4 

مل10

الحاضنةفي التسخين   /الذوبان )3

دقيقة15

دقيقة20

دقيقة35

تعليمات:

المنطقة خارج حاضنة في وضعها الكيسين داخل لالستخدام الجاهزة المحقنة اترك

بإزالة قم التسخين ،   /الذوبانبعد . )3الجدول انظر (مناسبة زمنية لمدة المعقمة

المحقنة مع الداخلي الكيس وإحضار الخارجي الكيس وإزالة الحاضنة ، من األكياس

المعقمة.المنطقة إلى لالستخدام الجاهزة

الحاضنةفي واالحترار الذوبان أوقات من األدنى الحد بريما: حقنة - 3 الجدول

االحترار  /الذوبانأوقات من األدنى الحد

حاضنةمئوية ، درجة 37 إلى مئوية درجة 33

أكياسفي المنتج

العبوةحجم

مل2 

مل4 

مل10

دقيقة40

دقيقة50

دقيقة90

االحترارقبل  )مئويةدرجة 25 عن تزيد ال (الغرفة حرارة درجة في الذوبان  )4

تعليمات:

الغرفة حرارة درجة في الثلج بإذابة وقم الكيسين داخل لالستخدام الجاهزة المحقنة اترك

أجل من الذوبان ، بمجرد . )4الجدول انظر (مناسبة زمنية لفترة المعقمة المنطقة خارج

حاضنة.في الخارجي الكيس في بتسخينه قم لالستخدام ، المنتج تدفئة

المعقم الحقل خارج الغرفة حرارة درجة في الذوبان أوقات من األدنى الحد بريما: حقنة - 4 الجدول

مئويةدرجة 37 إلى مئوية درجة 33 إلى حاضنة في إضافية تسخين وأوقات

إذابة أوقات من األدنى الحد

الغرفةحرارة درجة في المنتج

)مئويةدرجة 25 عن تزيد ال (

أكياسفي المنتج

33 إلى تصل االستخدام قبل االحترار أوقات

أقصى كحد مئوية درجة 37 إلى مئوية درجة

الغرفةحرارة درجة في الذوبان بعد الحاضنة في

أكياسفي المنتج

العبوةحجم

مل2 

مل4 

مل10

دقيقة80

دقيقة90

دقيقة160

+
+
+

دقيقة11

دقيقة13

دقيقة25

من ساعة 72 غضون في المنتج استخدام يجب الغرفة ، حرارة درجة في الذوبان بعد

المجمد.من إزالته



الذوبانبعد االستقرار
مئوية ، درجة 37 و مئوية درجة 33 بين تتراوح حرارة درجات عند ( والسخونةالذوبان بعدمابعد،

درجة 33 عند ساعة 12 لمدة والفيزيائي الكيميائي المنتج استقرار إثبات تم  ، )3و 2 و 1 بالطرق

مئوية.درجة 37 إلى مئوية

استقرار إثبات تم  ، )4الطريقة (المفتوح غير الكيس في الغرفة حرارة درجة عند  إذابةللمنتج

مئوية. درجة 25 عن تزيد ال حرارة درجات عند ساعة 72 لمدة والفيزيائي الكيميائي المنتج

االستخدام.قبل مباشرة مئوية درجة 37 إلى مئوية درجة 33 إلى دافئ

التلوث مخاطر تستبعد الذوبان   /الفتحطريقة تكن لم ما ميكروبيولوجية ، نظر وجهة من

درجة 37 إلى مئوية درجة 33 إلى تسخينه فور المنتج استخدام يجب الميكروبي ،

مئوية.

مسؤولية من هي االستخدام أثناء التخزين وشروط أوقات فإن الفور ، على استخدامها يتم لم إذا

المستخدم.

الذوبان.بدء بمجرد التبريد أو التجميد بإعادة تقم ال

االدارة
الحفاظ الفيبرين ،تسرب لمانع األمثل والتصلب المحلين بين األمثل المزج لتحقيق

. التطبيقحتى مئوية درجة 37 - مئوية درجة 33 عند التسرب مانع مكوني على

ال قليال.ً براقين أو واضحين الثرومبين ومحاليل التسرب مانع بروتين يكون أن يجب

المنتج من تحقق االستخدام ، قبل رواسب. بها أو غائمة تكون التي الحلول تستخدم

في مظهره. في أخرى تغييرات أي أو اللون تغير أو الجزيئات عن بحثاً بصرياً المذاب

الحلول.من تخلص سبق ، مما أي حدوث حالة

للمحلول كان إذا قليال.ً لزج ولكنه سائال ًالمذاب السداد بروتين محلول يكون أن يجب

انقطاع بسبب ربما (طبيعة تغير قد أنه االفتراض فيجب صلبة ، هالمية مادة قوام

ال الحالة ، هذه في . )التسخينأثناء الحرارة درجة ارتفاع أو البارد التخزين سلسلة

حساب.أي على  TISSEELتستخدم

االستخدام.قبل وجيزة بفترة األكياس من المحقنة أخرج  •

.)السائلتناسق (تماماً وتدفئته إذابته يتم عندما فقط  TISSEELاستخدم  •
الرأس غطاء إزالة لتسهيل التطبيق. قبل مباشرة المحقنة من الواقي الغطاء بإزالة قم  •

الواقي الغطاء اسحب ثم ولألمام ، للخلف تحريكه طريق عن الغطاء بهز قم المحقنة ، من

المحقنة.من

الملحقة األجهزة مع مسبقاً المعبأة المزدوجة الغرفة حقنة استخدم  ، TISSEELلتطبيق

المنتج.مع المتوفرة

التشغيلتعليمات

 Solution Proteinبمحلول المزدوجة الغرفة ذات المحقنة بتوصيل قم للتطبيق ،

Sealer  في عليه المنصوص النحو على تطبيق وإبرة ربط بقطعة الثرومبين ومحلول

المزدوجة الغرفة ذات للحقنة الشائع المكبس يضمن المصاحبة. األجهزة مجموعة

وإخراجها.التطبيق إبرة في خلطها قبل الوصل قطعة خالل من المتساوية األحجام تغذية

مزدوجمكبس
الحبلحزام

المزدوجةالغرفة حقنة

االنضمامقطعة

التطبيققنية

تطبيق.جهاز أي توصيل قبل المحقنة من الهواء كل بإخراج قم  •

عن بتثبيتها وقم الوصل بقطعة المزدوجة الغرفة ذات المحاقن فوهات بتوصيل قم  •

السحب ، شريط تمزق إذا المزدوجة. الغرفة ذات بالمحقنة الربط شريط ربط طريق

الممكن من يزال فال متاحاً ، منها أي يكن لم إذا االحتياطية. الوصل قطعة فاستخدم

للتسرب.خطر أي لمنع محكم االتصال أن من تأكد  لكنالمزيداستخدام

الوصل.قطعة على تطبيق قنية ضع  •

التطبيق تبدأ حتى التطبيق إبرة أو الوصل قطعة داخل المتبقي الهواء تطرد ال  •

اإلبرة.فتحة تسد فقد وإال الفعلي ،

أو المستلم سطح على الثرومبين محلول - الفيبرين تسرب مانع بروتين خليط ضع  •

إغالقها.المراد األجزاء أسطح

بواسطة أو   /وكقطرات استخدامه يمكن الشبكي ، للتثبيت  Tisseelاستخدام عند  •

يقوم حيث  Tisseelقطرات تطبيق يتم ما عادة ًالجراح. تفضيل حسب الرش تقنية

يتم التي الليفي التسرب مانع طبقة وتسمح الدبابيس بوضع روتيني بشكل الجراحون

والطي.االنكماش دون مكانها في بالكامل الشبكة بتثبيت بالرش عليها الحصول

في الفور على انسداد يحدث الفيبرين ، التسرب مانع مكونات تطبيق توقف حالة في  •

إذا مباشرة. التطبيق استئناف قبل فقط جديدة بإبرة الجديدة اإلبرة استبدل اإلبرة.

المتوفرة االحتياطية الوصل قطعة فاستخدم مسدودة ، الوصل قطعة فتحات كانت

العبوة.في

التماسك في الفيبرين التسرب مانع يبدأ التسرب ، مانع مكونات خلط بعد : ملحوظة

.)مل  /دوليةوحدة 500 (الثرومبين تركيز ارتفاع بسبب ثوان ٍ، خالل
بشكل تناسب والتي  BAXTERشركة توفرها التي األخرى الملحقات مع أيضاً التطبيق يمكن

على والتطبيق التوغل طفيفة والجراحة الداخلي التنظير استخدام المثال ، سبيل على خاص ،

بدقة اتبع هذه ، التطبيق أجهزة استخدام عند إليها. الوصول يصعب التي أو الكبيرة المناطق

األجهزة.استخدام تعليمات

الملصقة األجزاء تثبيت أو بإصالح قم الجرح. مناطق ضع المكونين ، تطبيق بعد

دقائق 5 إلى 3 من تتراوح لمدة المطلوب الموضع في المستمر اللطيف بالضغط

المحيطة.باألنسجة بقوة يلتصق الليفي التسرب مانع أن من للتأكد

الكوالجين ، صوف مثل حيوياً ، المتوافقة المواد استخدام يتم معينة ، تطبيقات في

للتعزيز.أو حاملة كمادة



ازالة
المحلية.للمتطلبات وفقاً نفايات مواد أو مستخدم غير منتج أي من التخلص يجب

الضغط استخدام من تأكد الرش ، جهاز باستخدام  TISSEELتطبيق عند
على المصنعة الشركة قبل من به الموصى النطاق ضمن األنسجة من والمسافة

التالي:النحو

الرشلتطبيق بها الموصى واألجهزة والمسافة الضغط
تيسيل

ريكوم-

إصالحهتم

بعدمسافه:

الهدفمن

االنسجة

ريكوم-

إصالحهتم

رذاذ

الضغط

ضغط

لمنظم

يستخدم

الرشمجموعة

الستخدامها

تطبيقنصائح

الستخدامها
جراحة

تيسيل

أرتيس /

الرذاذمجموعة

EasySprayغ
1.5-2.0

شريط

)21.5-28.5

psi(.

فتح

تيسيلجرح

أرتيس /

الرذاذمجموعة

عبوات10

سم10-15

EasySprayغ

MIS Duplospray
سم20 قضيب

MIS Duplospray
سم30 قضيب

البارو-

/ scopic
األدنىالحد

المجتاحة

إجراءات

MIS Duplospray
دوبلوسبرايسم40 قضيب

سوء

1.5المنظم

شريط

بار1.2-1.5

)18-22

psi(
360الرذاذ مجموعةغ

بالمنظار

معقضيب

المفاجئةقفل

سم2-5

360الرذاذ مجموعة

بالمنظار

معقضيب

حبل

لالستبدالقابل طرف

وتشبع والنبض الدم ضغط في التغيرات مراقبة يجب  ، TISSEELرش عند
(الغازأو الهواء في انسداد حدوث احتمال بسبب والجزر المد ونهاية األكسجين

. )2القسم انظر
2


