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แผ่นพับบรรจุภัณฑ:์ ข้อมูลสําหรับผูใ้ช้

ทิสเซล พร้อมใช้งาน
โซลูชั่นสําหรับเคลือบหลุมร่องฟัน

ไฟบรโินเจนของมนุษย์, ทรอมบินของมนุษย,์ อะโพรตนิินสังเคราะห,์ แคลเซียมคลอไรดไ์ดไฮเดรต

โปรดอ่านเอกสารนี้ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ยานี้
- เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
– หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
– หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้าง

เคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4
ในแผ่นพับนี:้
1. ทิสเซิลคืออะไรและใชท้ําอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรูก้่อนใช้ TISSEEL
3. วิธีใช้ TISSEEL
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บ TISSEEL
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. TISSEEL คืออะไรและใช้สําหรับอะไร
ทิสเซิลคืออะไร
ชื่อยาของคุณคือ TISSEEL Ready to use ตลอดทั้งแผ่นพับนี้ TISSEEL Ready to 
use เรียกว่า TISSEEL. TISSEEL เป็นวัสดยุาแนวเนื้อเยื่อสององค์ประกอบ และมี
โปรตีนสองชนิดทีท่ําให้ลิ่มเลือด โปรตีนเหล่านี้เรียกว่าไฟบริโนเจนและทรอมบิน เมื่อ
โปรตีนเหล่านีผ้สมกันระหว่างการใช้งาน จะเกิดเป็นก้อนทีศ่ัลยแพทย์ใช้ TISSEEL จัดทํา
ขึ้นเป็นสองสารละลาย (Sealer Protein Solution และ Thrombin Solution) ซึ่ง
ผสมกันเมื่อทา

ทิสเซิลใชส้ําหรับอะไร
TISSEEL เป็นไฟบรินหรือยาแนวเนื้อเยื่อ ในระหว่างการผ่าตัด เนื้อเยื่ออาจมเีลือดออกและ
ศัลยแพทย์อาจควบคุมการตกเลือดโดยใช้เย็บแผลหรือโดยการกดทับไม่ได้ TISSEEL ถูกนํา
ไปใชก้ับพื้นผิวของเนื้อเยื่อ ไมว่่าจะเพื่อควบคุมการตกเลือด หรือเพื่อหยุด (หรือป้องกัน) การ
รั่วไหลของของเหลวประเภทอื่นๆ โดยการสร้างซีลกันนํ้า สามารถใช้ TISSEEL ไดแ้ม้ว่าเลือด
ของคุณจะไมจ่ับตัวเป็นลิ่มอย่างถูกต้อง เช่น เมื่อคุณรับการรักษาด้วยเฮปารินเพื่อป้องกันลิ่ม
เลือดอุดตัน นอกจากนีย้ังใชเ้ป็นกาวเนื้อเยื่อเพื่อให้เกิดการยึดเกาะ/ปิดผนึกหรือเป็นวัสดุ
รองรับการเย็บในการผ่าตัด นอกจากนี้ TISSEEL ยังใชย้ึดตาข่ายระหว่างการผ่าตัดซ่อมแซม
ไส้เลื่อน
ลิ่มเลือดที่ผลิตโดย TISSEEL นั้นคล้ายกับลิ่มเลือดตามธรรมชาติมาก ซึ่งหมายความว่า
มันจะละลายตามธรรมชาติและไม่ทิ้งสารตกค้าง อย่างไรก็ตาม มกีารเติม aprotinin 
เพื่อเพิ่มอายุขัยของลิ่มเลือดและเพื่อป้องกันการละลายก่อนเวลาอันควร

2. สิ่งที่คุณต้องรูก้่อนใช้ TISSEEL
ห้ามใช้ TISSEEL ในสถานการณต์่อไปนี:้
• ห้ามใช้ TISSEEL สําหรับเลือดออกมากหรือรุนแรง
• ห้ามฉีด TISSEEL เข้าไปในหลอดเลือด (หลอดเลือดดําหรือหลอดเลือดแดง) หรือ

เข้าไปในเนื้อเยื่อ เนื่องจาก TISSEEL ก่อตัวเป็นก้อนบริเวณทีท่า การฉีด TISSEEL 
อาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยารุนแรง ควรใช้ TISSEEL กับพื้นผิวของเนื้อเยื่อเป็นชั้นบางๆ 
ตามความจําเป็นเท่านั้น หากคุณกําลังจะทําการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ ต้อง
ดูแลเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงไมใ่ห้มกีารฉีด TISSEEL เข้าไปในหลอดเลือด

• หากคุณแพ้ (แพง้่าย) กับสารออกฤทธิใ์ดๆ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้

TISSEEL มโีปรตีนสังเคราะห์ทีเ่รียกว่า aprotinin แม้ว่าโปรตีนนี้จะถูกนําไปใชใ้นพื้น
ที่เล็กๆ ก็มคีวามเสี่ยงทีจ่ะเกิดปฏิกิริยาทีเ่รียกว่าภูมิแพ้ (anaphylaxis) หรือ
ปฏิกิริยาการแพอ้ย่างรุนแรง (แพง้่าย)

ดูแลเป็นพิเศษกับ TISSEEL
• อันตรายถึงชีวิต/อันตรายถึงชีวิต อากาศหรือก๊าซเส้นเลือดอุดตัน (อากาศเข้าสู่

การไหลเวียนโลหิตซึ่งอาจร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต) เกิดขึ้นน้อยมากเมื่อ
ใช้อุปกรณ์สเปรย์ทีใ่ชต้ัวควบคุมแรงดันเพื่อจัดการสารเคลือบหลุมร่องฟันไฟ
บริน ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้อปุกรณ์สเปรย์ทีสู่งกว่าแรงดันทีแ่นะนํา
และ/หรือใกล้กับพื้นผิวของเนื้อเยื่อ ความเสี่ยงดเูหมือนจะสูงขึ้นเมื่อพ่นสาร
เคลือบหลุมร่องฟันไฟบรินด้วยอากาศ เมื่อเทียบกับ CO ดังนั้นจึงไม่สามารถ
ยกเว้น TISSEEL ไดเ้มื่อฉีดพ่นในการผ่าตัดแผลเปิด

• อุปกรณ์สเปรย์และปลายทีเ่ป็นอุปกรณเ์สริมจะให้คําแนะนําสําหรับการใช้งาน
พร้อมคําแนะนําสําหรับช่วงแรงดันและระยะการฉีดพ่นจากพื้นผิวเนื้อเยื่อ

• ควรใช้ TISSEEL อย่างเคร่งครัดตามคําแนะนําและเฉพาะกับอุปกรณ์ทีแ่นะนํา
สําหรับผลิตภัณฑน์ี้เท่านั้น

• เมื่อฉีดพ่น TISSEEL ควรมกีารตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ชีพจร ความ
อิ่มตัวของออกซิเจน และ CO ตอนจบนํ้าขึ้นนํ้าลงสําหรับการเกิดลิ่มเลือดอุดตันของก๊าซที่
อาจเกิดขึ้นได้

• หากคุณเคยได้รับ TISSEEL หรือ aprotinin มาก่อน ร่างกายของคุณอาจไวต่อยานี้ 
เป็นไปได้ว่าคุณอาจแพส้ารนี้ แม้ว่าจะไม่ตอบสนองต่อการใชค้รั้งแรกก็ตาม หากคุณ
คิดว่าคุณได้รับผลิตภัณฑอ์ย่างใดอย่างหนึ่งจากการผ่าตัดครั้งก่อน คุณต้องแจ้งให้
แพทยท์ราบ

• หากศัลยแพทย์หรือทีมปฏิบัตกิารเห็นสัญญาณใดๆ ของอาการแพร้ะหว่างการใช้ 
TISSEEL พวกเขาจะหยุดใช้ TISSEEL ทันทีและจะใชม้าตรการทีเ่หมาะสม
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การรับประทานหรือใชย้าอื่น

ไม่มปีฏิสัมพันธ์ระหว่าง TISSEEL กับผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณกําลังรับประทานหรือเพิ่งเคยใช้ยาอื่น ๆ รวมทั้ง
ยาทีไ่ด้รับโดยไม่มีใบสั่งยา

สารเตรียมทีม่ีเซลลูโลสที่ออกซิไดซ์อาจลดประสิทธิภาพของ TISSEEL และไม่ควรใช้เป็น
วัสดพุาหะ

TISSEEL พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

กรุณาถามแพทย์ของคุณ แพทย์จะตัดสินว่าคุณได้รับอนุญาตใหก้ินและดื่มก่อนใช้ 
TISSEEL หรือไม่

การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์

หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังวางแผน
ทีจ่ะมลีูก ขอคําแนะนําจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ แพทยข์องคุณจะตัดสินใจว่า
คุณสามารถใช้ TISSEEL ในระหว่างตั้งครรภห์รือให้นมบุตรได้หรือไม่

ยังไม่ได้กําหนดผลกระทบของ TISSEEL ต่อภาวะเจริญพันธุ์

การขับรถและการใช้เครื่องจักร

TISSEEL จะไมส่่งผลต่อความสามารถในการขับหรือใชง้านเครื่องจักรประเภทอื่นของคุณ

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับส่วนผสมบางอย่างของ TISSEEL

Polysorbate 80 อาจทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเฉพาะที่ เช่น ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อจากพลาสมาของมนุษยผ์ู้บริจาค

เมื่อยาทํามาจากเลือดหรือพลาสมาของมนุษย์ จะมีการดําเนินการบางอย่างเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อส่งต่อไปยังผู้ป่วย ผู้บริจาคโลหิตและพลาสมาได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่รวมผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

นอกจากนี้ การบริจาคแต่ละครั้งและพลาสมาพูลยังได้รับการทดสอบหาสัญญาณของ
ไวรัสหรือการติดเชื้อ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านีย้ังรวมถึงขั้นตอนในการประมวลผลเลือด
หรือพลาสมาที่สามารถปิดใช้งานหรือกําจัดไวรัสได้

แมจ้ะมีมาตรการเหล่านี้ แต่เมื่อให้ยาที่เตรียมจากเลือดหรือพลาสมาของมนุษย์ ความ
เป็นไปได้ในการแพรเ่ชื้อก็ไมส่ามารถละเว้นได้โดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังใช้กับไวรัสที่ไม่รู้
จักหรือเกิดขึ้นใหม่หรือการติดเชื้อประเภทอื่น ๆ

3. วิธีใช้ TISSEEL

• TISSEEL ใช้เฉพาะระหว่างการผ่าตัดเท่านั้น การใช้ TISSEEL นั้นจํากัดเฉพาะศัลยแพทยท์ี่มี
ประสบการณ์ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ TISSEEL เท่านั้น

ปริมาณ TISSEEL ที่จะใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จํากัดเฉพาะ
ประเภทของการผ่าตัด พื้นที่ผิวของเนื้อเยื่อที่จะรับการรักษาระหว่างการผ่าตัด และวิธี
การใช้ TISSEEL ศัลยแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม และจะทาใหพ้อ
เพียงเพื่อสร้างเป็นชั้นบางๆ เท่ากันทั่วเนื้อเยื่อ หากดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอ สามารถใช้
เลเยอร์ทีส่องได้ อย่างไรก็ตาม ให้หลีกเลี่ยงการนํา TISSEEL ไปใช้กับชั้น TISSEEL ที่มี
พอลเิมอรท์ี่มีอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจาก TISSEEL จะไม่เกาะติดกับชั้นโพลีเมอร์ ต้องหลีก
เลี่ยงการใช้ TISSEEL แบบแยกกันและต่อเนื่องกัน

• ในระหว่างการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะทา TISSEEL ลงบนพื้นผิวเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้อุปกรณพ์ิเศษที่จัดมาให้ อุปกรณ์นีช้่วยให้แน่ใจว่ามีการใชส้่วนประกอบทั้งสองใน
ปริมาณที่เท่ากัน - ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของ TISSEEL

• สําหรับการผ่าตัดซ่อมแซมไสเ้ลื่อน ศัลยแพทย์จะทา Tisseel โดยใช้สเปรย์หรือหยด
เพื่อยึดตาข่ายให้เข้าที่

• ก่อนทา TISSEEL พื้นที่ผิวของแผลจะต้องทําให้แห้งด้วยเทคนิคมาตรฐาน

• ห้ามใช้อากาศอัดแรงดันหรือก๊าซในการทําให้แห้ง

• ต้องฉีดพ่น TISSEEL ในบริเวณที่มองเห็นเท่านั้น

เมื่อใช้ TISSEEL โดยใช้อุปกรณ์สเปรย์ ต้องแน่ใจว่าได้ใช้แรงกดและระยะห่างจาก
เนื้อเยื่อภายในช่วงที่ผู้ผลิตแนะนําดังนี้:

แรงดัน ระยะทาง และอุปกรณท์ี่แนะนําสําหรับการฉีดพ่นของ TISSEEL
แนะนํา-
ซ่อมแล้ว
ระยะทาง

จากเป้าหมาย
เนื้อเยื่อ

แนะนํา-
ซ่อมแล้ว

สเปรย์
ความกดดัน

ความกดดัน
ตัวควบคุมที่จะ

ใช้แล้ว

สเปรย์ตั้งเป็น
ถูกนํามาใช้

คําแนะนําสําหรับผู้สมัคร

ถูกนํามาใช้
การผ่าตัด

ทิสเซล /
อาร์ทิส สเปรย์
ชุด
ทิสเซล /
อาร์ทิส สเปรย์
ชุด 10 แพ็ค

นา EasySpray
1.5-2.0 บาร์

(21.5-
28.5 ปอนดต์่อตารางนิ้ว)

เปิด
แผล 10-15 ซม.

นา EasySpray



แรงดัน ระยะทาง และอุปกรณ์ที่แนะนําสําหรับการฉีดพ่นของ TISSEEL
Duplospray MIS
แปรง 20 ซม.

Duplospray MIS
ผู้สมัคร 30cm

ลาปาโร-
สโคปิก/

น้อยที่สุด
รุกราน

ขั้นตอน

Duplospray MIS
แปรงทา 40 ซม. Duplospray

ตัวควบคุม MIS
1.5 บาร์

1.2-1.5 บาร์
(18-22 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

นา ชุดสเปรย์ 360
ส่องกล้อง
ผู้สมัครด้วย
Snaplock
ชุดสเปรย์ 360
ส่องกล้อง
ผู้สมัครด้วย
โยง

2 – 5 ซม.

เคล็ดลับทีเ่ปลี่ยนได้

เมื่อฉีดพ่น TISSEEL ควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ชีพจร 
ความอิ่มตัวของออกซิเจน และ CO ตอนจบนํ้าขึ้นนํ้าลง เนื่องจากอาจเกิดการอุด
ตันของอากาศหรือก๊าซ(ดูหัวข้อ 2) .

2

หากคุณทาน TISSEEL มากกว่าที่ควร
TISSEEL ใช้เฉพาะระหว่างการผ่าตัดเท่านั้น ใช้โดยศัลยแพทย์และปริมาณของ 
TISSEEL จะถูกกําหนดโดยศัลยแพทย์
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณ
ใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในเด็กยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

4. ผลข้างเคียงทีเ่ป็นไปได้
เช่นเดียวกับยาทั้งหมด TISSEEL สามารถทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ดร้ับ
ก็ตาม หากมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรง หรือหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใดๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น
เอกสารฉบับนี้ โปรดแจ้งใหแ้พทย์หรือเภสัชกรทราบ
ผลข้างเคียงได้รับการประเมินตามหมวดหมู่ความถี่ต่อไปนี้:

ธรรมดามาก:ได้รับผลกระทบมากกว่าหนึ่งใน 10 
ทั่วไป:มีผลกับผู้ใช้ 1 ถึง 10 คนใน 100 คน ผิดปกติ:
มีผลกับผู้ใช้ 1 ถึง 10 คนใน 1,000 คน หายาก:มีผล
กับผู้ใช้ 1 ถึง 10 คนใน 10,000
หายากมาก:ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยน้อยกว่า 1 ใน 10,000 คนที่รับการรักษา
ไม่รู้:ไม่สามารถประมาณความถี่ได้จากข้อมูลที่มีอยู่
ผลข้างเคียงต่อไปนี้ได้รับการสังเกตในการรักษาด้วย TISSEEL:
พื้นที่ทั่วไป ผลข้างเคียง

การติดเชื้อทีบ่าดแผลหลังผ่าตัด
ความถี่
ทั่วไปการติดเชื้อและ

โรคพยาธิ
เลือดและนํ้าเหลือง
ความผิดปกติของระบบ

การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ย่อยสลายไฟบริน ผิดปกติ

ระบบภูมิคุ้มกัน
ความผิดปกติ

ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน
ปฏิกิริยาภูมิแพ้ (anaphylactic)
ช็อกจากอะนาไฟแล็กติก

ไม่รู้
ไม่รู้
ไม่รู้
ไม่รู้รู้สึกเสียวซ่า ทิ่ม หรือชาของผิวหนัง

ความแน่นของหน้าอก
หายใจลําบาก
อาการคัน

ผิวแดง
รบกวนประสาทสัมผัส

ไม่รู้
ไม่รู้
ไม่รู้
ไม่รู้
ทั่วไประบบประสาท

ความผิดปกติ

ความผิดปกติของหัวใจ

ความผิดปกติของหลอดเลือด

เพิ่มหรือลดอัตราชีพจร
ลิ่มเลือดอุดตันที่ซอกใบ
ความดันโลหิตลดลง
ชํ้า
ฟองแก๊สในระบบหลอดเลือด*
ลิ่มเลือดในหลอดเลือด
การอุดตันของหลอดเลือดแดงในสมอง
หายใจลําบาก

ไม่รู้
ทั่วไป
หายาก

ไม่รู้
ไม่รู้
ไม่รู้
ไม่รู้
ไม่รู้ระบบทางเดินหายใจและ

ทรวงอกผิดปกติ
ระบบทางเดินอาหาร
ความผิดปกติ

คลื่นไส้
ลําไส้อุดตัน
ผื่นผิวหนัง
ลมพิษ
การรักษาที่บกพร่อง
ปวดแขนขา

ผิดปกติ
ไม่รู้
ทั่วไป
ไม่รู้
ไม่รู้
ทั่วไป

ผิวและ
เนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง
ความผิดปกติ

กล้ามเนื้อและกระดูกและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ความผิดปกติ



ความผิดปกติทั่วไป
และการบริหาร
สภาพเว็บไซต์

ความเจ็บปวดที่เกิดจากการทําหัตถการ

ความเจ็บปวด

อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น
ผิวแดง

ผิดปกติ
ทั่วไป
ทั่วไป
ไม่รู้
ไม่รู้บวมตามการสะสมของของเหลวในเนื้อเยื่อของ

ร่างกาย (บวมนํ้า)
บาดเจ็บ เป็นพิษ
และขั้นตอน
ภาวะแทรกซ้อน

การสะสมของนํ้าเหลืองหรือของเหลวในร่างกายใส
อื่นๆ ใกล้บริเวณที่ทําการผ่าตัด (seroma)

มาก
ทั่วไป

ผิวหนังชั้นหนังแท้ เนื้อเยื่อใตผ้ิวหนัง เยื่อเมือก
และ submucosa บวมอย่างรวดเร็ว
(แองจิโออีดมีา)

ไม่รู้

* การเกิดฟองอากาศหรือก๊าซในระบบหลอดเลือดเกิดขึ้นเมื่อใชส้ารเคลือบหลุมร่องฟันไฟบรินกับอุปกรณท์ี่
ใชอ้ากาศหรือก๊าซที่มีแรงดัน เชื่อว่าเกิดจากการใชอุ้ปกรณ์ฉีดพ่นอย่างไมเ่หมาะสม (เช่น ทีค่วามดันสูงกว่า
ทีแ่นะนําและใกล้กับผิวเนื้อเยื่อ)

ในผูป้่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไฟบรินเคลือบหลุมร่องฟัน อาจเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินหรือ
อาการแพ้ได้ แม้ว่าพวกเขาจะหายาก แต่ก็อาจรุนแรง
สัญญาณแรกของอาการแพ้อาจรวมถึง
- ผิวแดงชั่วคราว ("ฟลัชชิง")
- อาการคัน
- ลมพิษ
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดหัว
- อาการง่วงนอน
- กระสับกระส่าย
- แสบร้อนบริเวณแอพพลิเคชั่น
- รู้สึกเสียวซ่า
- หนาวสั่น
- ความแน่นของหน้าอก
- ริมฝีปาก ลิ้น คอบวม (ซึ่งอาจส่งผลให้หายใจลําบากและ/หรือกลืนลําบาก)

- หายใจลําบาก
- ความดันโลหิตตํ่า
- เพิ่มหรือลดอัตราชีพจร
- หมดสติเนื่องจากความดันโลหิตลดลง
ในบางกรณี ปฏิกิริยาเหล่านี้อาจทําให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis) 
ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจเห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการใช้การเตรียมการซํ้า ๆ หรือให้
แก่ผู้ป่วยที่เคยแสดงอาการแพ้ต่อ aprotinin หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์
มาก่อน
แม้ว่าการรักษาด้วย TISSEEL ซํ้าแล้วซํ้าเล่าสามารถทนได้ดี การให้ TISSEEL หรือการให้
ยา aprotinin ในภายหลังอาจส่งผลใหเ้กิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylactic)

ทีมผ่าตัดที่เข้ารับการรักษาทราบดีถึงความเสี่ยงของปฏิกิริยาประเภทนี้ และจะขัดขวาง
การใช้ TISSEEL ทันทเีมื่อมีสัญญาณแรกของการแพ้ ในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจต้อง
มีมาตรการฉุกเฉิน

การฉีด TISSEEL เข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนอาจทําให้เนื้อเยื่อในพื้นที่เสียหายได้
การฉีด TISSEEL เข้าไปในหลอดเลือด (เส้นเลือดหรือหลอดเลือดแดง) อาจทําใหเ้กิดลิ่ม
เลือดอุดตัน (thromboses)
การใช้หลอดเลือดอาจเพิ่มโอกาสและความรุนแรงของปฏิกิริยาภูมิไวเกินเฉียบพลันในผู้
ป่วยทีอ่่อนแอ
เนื่องจาก TISSEEL ได้มาจากพลาสมาจากการบริจาคโลหิต ความเสี่ยงของการติดเชื้อ
จึงไม่สามารถยกเว้นไดอ้ย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลิตใชม้าตรการหลายอย่างเพื่อ
ลดความเสี่ยงนี้ (ดูหัวข้อที่ 2)
แอนติบอดตี่อส่วนประกอบของสารเคลือบหลุมร่องฟันไฟบรนิอาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทยห์รือพยาบาลของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจ
เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่าน
โครงการใบเหลือง เว็บไซต:์ www.mhra.gov.uk/yellowcardor ค้นหา MHRA Yellow 
Card ใน Google Play หรือ Apple App Store
โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของยานีไ้ด้

5. วิธีจัดเก็บ TISSEEL
• เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก
• ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายซุึ่งระบุไวบ้นภาชนะหลัง “EXP”

• เก็บทีอุ่ณหภูมิ ≤–20°C (ในช่องแชแ่ข็ง) ห่วงโซ่ห้องเย็นต้องไม่ถูกขัดจังหวะจนกว่าจะ
ใชง้าน

• เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันแสง
• หลังจากละลายแล้ว ห้ามนําสารละลายไปแชเ่ย็นหรือแช่เย็น!

6. เนื้อหาของแพ็คเกจและข้อมูลอื่นๆ
ทิสเซลมอีะไรบ้าง
TISSEEL ประกอบด้วยสององค์ประกอบ: ส่วน
ประกอบ 1 = สารละลายโปรตีนซีลเลอร:์
สารออกฤทธิ์ทีม่ีอยู่ในสารละลายโปรตีนซีล 1 มล. ได้แก่ ไฟบริโนเจนมนุษย์ 72 
- 110 มก./มล. อะโปรตินิน (สังเคราะห์), 3000 KIU/มล.
สารเพิ่มปริมาณคือ Human Albumin, L-Histidine, Niacinamide, 
Polysorbate 80, โซเดียมซิเตรตไดไฮเดรตและนํ้าสําหรับฉีด



ส่วนประกอบ 2 = สารละลาย Thrombin:
สารออกฤทธิ์ทีม่อียูใ่นสารละลาย Thrombin 1 มล. ได้แก่ Human Thrombin, 
500 IU/ml; แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต 40 µmol/มล. สารเพิ่มปรมิาณคืออัล
บูมินของมนุษย์ โซเดียมคลอไรด์ และนํ้าสําหรับฉีด
ทิสเซลหน้าตาเป็นอย่างไรและสิ่งทีบ่รรจุอยู่ในซอง
ส่วนประกอบทั้งสองของ TISSEEL Sealer Protein Solution และ Thrombin 
Solution นั้นบรรจใุนหลอดฉีดยาแบบใชค้รั้งเดียวสองห้องทีผ่ลิตจากโพลีโพรพีลีน 
ส่วนประกอบทั้งสองไม่มีสีหรือสเีหลืองซีด
ทิสเซลแต่ละแพ็คประกอบด้วย
• กระบอกฉีดยาแบบสองห้องทีบ่รรจุไว้ล่วงหน้าหนึ่งกระบอกพร้อม Sealer Protein 

Solution (พร้อม aprotinin) แช่แข็งไว้ในห้องเดียว และสารละลาย Thrombin (
พร้อมแคลเซียมคลอไรดไ์ดไฮเดรต) แชแ่ข็งลึกในอีกห้องหนึ่ง

• ชุดอุปกรณ์เสริมปลอดเชื้อ 1 ชุด (อุปกรณ์ทีม่ีข้อต่อ 2 ชิ้นและหลอดฉีดยา 4 ช่อง)

ทิสเซลมีจําหน่ายในขนาดบรรจดุังต่อไปนี:้
• TISSEEL 2 มล. (บรรจุ Sealer Protein Solution 1 มล. และ Thrombin Solution 1 

มล.)
• TISSEEL 4 มล. (ประกอบด้วย Sealer Protein Solution 2 มล. และ Thrombin Solution 2 

มล.)
• TISSEEL 10 มล. (บรรจุ Sealer Protein Solution 5 มล. และ Thrombin Solution 5 

มล.)
TISSEEL มจีําหน่ายในขนาดแพ็ค 2 มล. 4 มล. และ 10 มล. 
อาจไม่มีจําหน่ายทุกขนาดบรรจุภัณฑ์
ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต
ผู้ถืออนุญาตการตลาด:
แบ็กซเ์ตอร์ เฮลธแ์คร์
แคกซต์ัน เวย์, เทตฟอร์ด,
นอร์ฟอล์ก, IP24 3SE,
สหราชอาณาจักร

ผู้ผลิต
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 เวียนนา
ออสเตรีย

แผ่นพับนี้ไดร้ับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 01/2022

ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้สําหรับแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น:

คําแนะนําสําหรับการใชง้านและการจัดการและการกําจัด

ทั่วไป
ก่อนใช้ยา TISSEEL ให้ดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีอ่ยู่นอกพื้นที่ใชง้านทีก่ําหนดไว้
อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ยายึดติดกับเนื้อเยื่อในบริเวณที่ไมต่้องการ

สําหรับขั้นตอนการผ่าตัดที่ต้องใชไ้ฟบรินในปริมาณน้อยที่สุด ห้ามใช้ Tisseel Ready 
to use สองสามหยดแรก เพื่อใหแ้น่ใจว่าส่วนผสมของโปรตีนซีลเลอร์และส่วนประกอบ
ทรอมบินผสมกันอย่างสมบูรณ์ ให้หยดผลิตภัณฑ์สองสามหยดแรกจากแคนนลูา
สําหรับใชง้านทันทีก่อนใช้งานและกําจัดทิ้ง

เพื่อป้องกันไมใ่ห้ TISSEEL ยึดติดกับถุงมือและอุปกรณ์ ให้เปียกด้วยนํ้าเกลือก่อน
สัมผัส
สารละลายบางชนิดทีม่แีอลกอฮอล์ ไอโอดีน หรือโลหะบางชนิด (โดยปกติพบในสารฆ่า
เชื้อหรือนํ้ายาฆ่าเชื้อ) อาจลดความสามารถของ TISSEEL ในการทํางานตามปกติ ควร
กําจัดสารเหล่านีอ้อกให้มากที่สุดก่อนใช้ TISSEEL

แนวทางสําหรับการปิดผนึกพื้นผิวคือ: ทิสเซล 2 มล. 1 ชุด (เช่น 1 มล. สารละลาย
โปรตีนสําหรับปิดผนึกบวก สารละลายทรอมบิน 1 มล.) เพียงพอสําหรับพื้นผิวอย่าง
น้อย 10 ซม.2.
ปริมาณขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นผิวทีจ่ะปิดผนึก
อย่าใช้ส่วนประกอบทั้งสองของ TISSEEL แยกกัน ส่วนประกอบทั้งสองจะต้องใชร้่วม
กัน
อย่าให้ TISSEEL สัมผัสกับอุณหภูมทิี่สูงกว่า 37°C ห้ามไมโครเวฟ ห้ามละลาย
ผลิตภัณฑ์โดยถือไว้ในมือ
ห้ามใช้ TISSEEL จนกว่าจะละลายจนหมดและอุ่นทีอุ่ณหภูมิ 33°C - 37°C ถอดฝา
ครอบป้องกันของกระบอกฉีดยาออกเมื่อละลายและอุ่นเสร็จแล้วเท่านั้น เพื่อความ
สะดวกในการถอดฝาครอบทิปออกจากกระบอกฉีดยา ให้เขย่าฝาครอบทิปโดยเลื่อนไป
ข้างหลังและข้างหน้า จากนั้นดึงฝาครอบป้องกันออกจากกระบอกฉีดยา ไล่อากาศ
ทั้งหมดออกจากกระบอกฉีดยา จากนั้นแนบชิ้นส่วนทีเ่ชื่อมต่อและแคนนูลาสําหรับใช้
งาน ขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งว่าทุกครั้งที่คุณได้รับปริมาณ TISSEEL ชื่อและหมายเลขแบ
ทชข์องผลิตภัณฑ์จะถูกบันทึกไว้ นีจ้ะเก็บรักษาบันทึกของชุดงานที่ใช้

การจัดการและการเตรียมการ
กระบอกฉีดยาแบบสองห้องที่บรรจุไว้ล่วงหน้าจะบรรจุและปิดผนึกอย่างผนึกแน่นในถุง
พลาสติกสองใบที่ผ่านการฆ่าเชื้อภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ กระเป๋าด้านในและสิ่งของในนั้น
ปลอดเชื้อ เว้นแต่ความสมบูรณข์องบรรจภุัณฑ์ภายนอกจะถูกทําลาย
ใชเ้ทคนิคปลอดเชื้อ ย้ายถุงด้านในปลอดเชื้อและเนื้อหาไปยังช่องปลอดเชื้อ



Tisseel ในกระบอกฉีดยา PRIMA อาจละลายและอุ่นโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

1. ละลาย/อุ่นอย่างรวดเร็ว (อ่างนํ้าปราศจากเชื้อ) -วิธีแนะนํา
2. ละลาย/อุ่นในอ่างนํ้าที่ไมผ่่านการฆ่าเชื้อ
3. การละลาย/อุ่นเครื่องในตู้ฟักไข่
4. กระบอกฉีดยาพร้อมใช้สามารถละลายได้และเก็บไวท้ี่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 25 

องศาเซลเซียส) นานถึง 72 ชั่วโมง จําเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อนใช้งาน
1) ละลาย/อุ่นอย่างรวดเร็ว (อ่างนํ้าปราศจากเชื้อ) -วิธีแนะนํา
ขอแนะนําให้ละลายและอุ่นส่วนประกอบยาแนวทั้งสองโดยใช้อ่างนํ้าปลอดเชื้อที่อุณหภูมิ 
33 - 37°C
• อ่างนํ้าต้องไม ่อุณหภูมิเกิน 37 องศาเซลเซียส ในการตรวจสอบช่วงอุณหภูมทิี่กําหนด 

ให้ควบคุมอุณหภูมขิองนํ้าโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์และเปลี่ยนนํ้าตามความจําเป็น

• เมื่อใช้อ่างนํ้าปลอดเชื้อเพื่อละลายและอุ่น ให้ถอดกระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมแล้ว
ออกจากถุงก่อนที่จะใส่ลงในอ่างนํ้าที่ปราศจากเชื้อ

คําแนะนํา:
นําถุงชั้นในเข้าไปในบริเวณปลอดเชื้อ นํากระบอกฉีดยาที่พร้อมใช้งานออกจากถุงชั้นใน
แล้ววางลงในอ่างนํ้าที่ปราศจากเชื้อโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของกระบอก
ฉีดยาพร้อมใช้จุ่มลงในนํ้าอย่างสมบูรณ์
ตารางที่ 1 - PRIMA Syringe: เวลาการละลายและการอุ่นขั้นตํ่าโดยใชอ้่างนํ้าปลอดเชื้อ

ขั้นตํ่าการละลาย/เวลาอุ่น
33°C ถึง 37°C, อ่างนํ้าปราศจากเชื้อ

สินค้าไม่มีถุง
ขนาดบรรจุ

2 มล
4 มล

10 มล

5 นาที
5 นาที

10 นาที

2) ละลาย/อุ่นในอ่างนํ้าที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
คําแนะนํา:
ทิ้งกระบอกฉีดยาที่พร้อมใช้งานไว้ในถุงทั้งสองแล้ววางลงในอ่างนํ้านอกบริเวณปลอด
เชื้อตามระยะเวลาที่เหมาะสม (ดูตารางที่ 2) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงแช่อยูใ่นนํ้าตลอด
เวลาที่ละลาย หลังจากละลายแล้ว นําถุงออกจากอ่างนํ้า เช็ดถุงชั้นนอกใหแ้ห้ง และนํา
ถุงชั้นในทีม่ีกระบอกฉีดยาพร้อมใช้และลูกสูบเข้าไปในบริเวณปลอดเชื้อ

ตารางที่ 2 - PRIMA Syringe: เวลาการละลายและการอุ่นขั้นตํ่าโดยใชอ้่างนํ้าที่
ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

เวลาละลาย/อุ่นขั้นตํ่า 33°C ถึง 
37°C, อ่างนํ้าทีไ่ม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

สินค้าในกระเป๋า
ขนาดบรรจุ

2 มล
4 มล

10 มล

3) ละลาย/อุ่นในตู้อบ

15 นาที
20 นาที
35 นาที

คําแนะนํา:
ทิ้งกระบอกฉีดยาที่พร้อมใช้งานไว้ในถุงทั้งสองถุงแล้ววางลงในตู้อบนอกพื้นที่ปลอด
เชื้อตามระยะเวลาที่เหมาะสม (ดูตารางที่ 3) หลังจากละลาย/อุ่นแล้ว ใหน้ําถุงออกจากตู้
ฟัก นําถุงชั้นนอกออก และนําถุงชั้นในที่มีกระบอกฉีดยาพร้อมใช้เข้าไปในบริเวณปลอด
เชื้อ
ตารางที่ 3 - PRIMA Syringe: เวลาการละลายและการอุ่นขั้นตํ่าในตูอ้บ

ขั้นตํ่าการละลาย/เวลาอุ่น
33°C ถึง 37°C, ตู้ฟักไข่

สินค้าในกระเป๋า
ขนาดบรรจุ

2 มล
4 มล

10 มล

40 นาที
50 นาที
90 นาที

4) ละลายที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส) ก่อนอุ่น
คําแนะนํา:
ทิ้งกระบอกฉีดยาที่พร้อมใช้งานไว้ในถุงทั้งสองถุงแล้วละลายทีอุ่ณหภูมิห้องนอกบริเวณ
ปลอดเชื้อตามระยะเวลาที่เหมาะสม (ดูตารางที่ 4) เมื่อละลายแล้ว เพื่อที่จะอุ่นผลิตภัณฑ์
สําหรับการใช้งาน ให้อุ่นในถุงด้านนอกในตู้ฟักไข่
ตารางที่ 4 - PRIMA Syringe: เวลาการละลายตํ่าสุดที่อุณหภูมิห้องนอกเขตปลอดเชื้อ 
และเวลาอุ่นเครื่องเพิ่มเติมในตู้ฟักที่อุณหภูมิ 33°C ถึง 37°C

เวลาการละลายขั้นตํ่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้อง

(ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส)
สินค้าในกระเป๋า

เวลาอุ่นเครื่องก่อนใช้งาน 33°C 
ถึงสูงสุด 37°C ในตู้อบหลังจาก

ละลายที่อุณหภูมิ RT
สินค้าในกระเป๋า

ขนาดบรรจุ

2 มล
4 มล

10 มล

80 นาที
90 นาที
160 นาที

+
+
+

11 นาที
13 นาที
25 นาที

หลังจากละลายที่อุณหภูมิห้อง ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากนําออกจาก
ช่องแช่แข็ง



ความคงตัวหลังจากการละลาย
หลังจากละลายและอุ่น (ที่อุณหภูมริะหว่าง 33°C ถึง 37°C วิธีที่ 1, 2 และ 3) มีความ
คงตัวทางเคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 12 ชั่วโมงที่ 33°C ถึง 37°C

สําหรับสินค้าละลาย ที่อุณหภูมหิ้องในถุงทีย่ังไม่เปิด (วิธีที่ 4) ความเสถียรทางเคมีและ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการพิสูจน์เป็นเวลา 72 ชั่วโมงที่อุณหภูมิไม่เกิน 25°C 
อุ่นที่อุณหภูมิ 33°C ถึง 37°C ทันทกี่อนใช้งาน
จากมุมมองทางจุลชีววิทยา เว้นแตว่ิธีการเปิด/ละลายจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีหลังจากถูกทําให้ร้อนถึง 33°C ถึง 
37°C
หากไม่ไดใ้ช้ทันที ผู้ใชต้้องรับผิดชอบเวลาและเงื่อนไขในการจัดเก็บในการใช้งาน

ห้ามนําไปแช่แข็งซํ้าหรือแช่เย็นเมื่อเริ่มละลายแล้ว
การบริหาร
เพื่อให้ได้ส่วนผสมทีด่ีที่สุดของสารละลายทั้งสองและการแข็งตัวของกาวไฟบรินอย่างเหมาะ
สมรักษาส่วนประกอบเคลือบหลุมร่องฟันทั้งสองไวท้ี่ 33°C - 37°C จนกระทั่งใช้งาน. 
Sealer Protein และ Thrombin Solutions ควรมีความชัดเจนหรือมีสีขุ่นเล็กน้อย อย่าใช้
สารละลายที่มีเมฆมากหรือมตีะกอน ก่อนใชง้าน ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทีล่ะลายด้วยสายตา
เพื่อหาอนุภาค การเปลี่ยนสี หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในลักษณะทีป่รากฏ หากเกิดกรณีใด
กรณีหนึ่งข้างต้น ใหท้ิ้งสารละลาย
สารละลายโปรตีนเครื่องปิดผนึกที่ละลายแล้วควรเป็นของเหลว แตม่ีความหนืดเล็กน้อย 
หากสารละลายมีความคงตัวของเจลทีแ่ข็งตัว จะต้องถือว่ามีการเปลี่ยนสภาพ (อาจเนื่อง
มาจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่การจัดเก็บความเย็นหรือโดยความร้อนสูงเกินไปใน
ระหว่างการใหค้วามร้อน) ในกรณีนี้ ห้ามใช้ TISSEEL กับบัญชีใดๆ
• นํากระบอกฉีดยาออกจากถุงก่อนใช้งานไม่นาน
• ใช้ TISSEEL เมื่อละลายและอุ่นจนหมดเท่านั้น (ความคงตัวของของเหลว)
• ถอดฝาครอบป้องกันออกจากกระบอกฉีดยาทันทีก่อนใช้งาน เพื่อความสะดวกในการ
ถอดฝาครอบทิปออกจากกระบอกฉีดยา ให้เขย่าฝาครอบทิปโดยเลื่อนไปข้างหลังและ
ข้างหน้า จากนั้นดึงฝาครอบป้องกันออกจากกระบอกฉีดยา
สําหรับการใช้งาน TISSEEL ใหใ้ช้กระบอกฉีดยาแบบสองห้องที่เติมไว้ล่วงหน้าพร้อมกับ
อุปกรณ์เสริมที่จัดมาใหพ้ร้อมกับผลิตภัณฑ์
คู่มือการใช้งาน
สําหรับการใช้งาน ใหเ้ชื่อมต่อกระบอกฉีดยาแบบสองห้องกับ Sealer Protein 
Solution และ Thrombin Solution เข้ากับชิ้นส่วนเชื่อมต่อและเข็มสําหรับใชง้านตาม
ที่ใหม้าในชุดอุปกรณ์ที่ใหม้า ลูกสูบทั่วไปของกระบอกฉีดยาแบบสองห้องช่วยให้มั่นใจได้
ว่าจะมีการป้อนปริมาตรทีเ่ท่ากันผ่านชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อก่อนที่จะผสมในเข็มฉีดยาและขับ
ออกมา

ลูกสูบคู่สายรัด

เข็มฉีดยาห้องคู่

ตัวต่อ

แอปพลิเคชัน Cannula

• ไล่อากาศทั้งหมดออกจากกระบอกฉีดยาก่อนทีจ่ะติดอุปกรณแ์อพพลิเคชั่นใดๆ
• ต่อหัวฉีดเข็มฉีดยาแบบสองห้องเข้ากับชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ และยึดให้แน่นโดยยึดสาย

รัดเข้ากับกระบอกฉีดยาแบบห้องคู่ หากสายดึงขาด ให้ใชข้้อต่อสํารอง หากไม่มี ก็ยัง
ใช้งานได้ต่อไปแต ่ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อแน่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะรั่วไหล

• ติด cannula ลงบนชิ้นงาน
• ห้ามไล่อากาศที่เหลืออยูภ่ายในชิ้นงานหรือเข็มฉีดยาจนกว่าคุณจะเริ่มใชง้านจริง มิ

ฉะนั้น รูรับแสงของเข็มอาจอุดตันได้
• ทาผสม Fibrin Sealer Protein - Thrombin Solution ลงบนพื้นผิวผู้รับหรือพื้น

ผิวของชิ้นส่วนที่จะปิดผนึก
• เมื่อใช้ Tisseel สําหรับการตรึงผ้าตาข่าย อาจใช้เป็นยาหยอดและ/หรือพ่นด้วยเทคนิค

แล้วแต่ความชอบของศัลยแพทย์ โดยปกติแล้ว Tisseel หยดจะถูกนําไปใช้โดยที่
ศัลยแพทย์จะจัดตําแหน่งลวดเย็บกระดาษเป็นประจํา และชั้นของสารเคลือบหลุมร่อง
ฟันไฟบรินที่ทําได้ด้วยการฉีดพ่นจะช่วยใหต้าข่ายทั้งหมดยึดเข้าที่โดยไม่ต้องหดตัว
และพับ

• หากการทาส่วนประกอบไฟบรินถูกขัดจังหวะ การอุดตันจะเกิดขึ้นทันทีที่เข็ม ให้เปลี่ยน
เข็มฉีดยาใหมท่ันทีก่อนเริ่มใช้งานต่อ หากรูของข้อต่ออุดตัน ให้ใช้ข้อต่อสํารองที่ให้มา
ในบรรจุภัณฑ์

บันทึก: หลังจากผสมส่วนประกอบยาแนวแล้ว สารเคลือบหลุมร่องฟันไฟบรินจะเริ่มเซ็ตตัวภายในไม่
กีว่ินาที เนื่องจากมีความเข้มข้นของ Thrombin สูง (500 IU/มล.)
สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ BAXTER จัดหาให้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้
งาน เช่น การใช้กล้องส่องกล้อง การผ่าตัดแผลน้อยที่สุด การนําไปใช้กับพื้นที่ขนาด
ใหญห่รือยากต่อการเข้าถึง เมื่อใช้อุปกรณ์แอปพลิเคชันเหล่านี้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในการใช้อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด
หลังจากทาส่วนประกอบทั้งสองแล้ว ใหจ้ัดตําแหน่งบริเวณแผล แก้ไขหรือจับส่วนที่ติด
กาวด้วยแรงกดเบาๆ อย่างต่อเนื่องในตําแหน่งที่ต้องการเป็นเวลาประมาณ 3-5 นาที 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าวัสดุยาแนวไฟบรินที่ติดกาวจะเกาะติดกับเนื้อเยื่อรอบข้างอย่างแน่นหนา

ในการใช้งานบางอย่าง วัสดุที่เข้ากันไดท้างชีวภาพ เช่น ขนแกะคอลลาเจน ถูกใช้เป็นสาร
พาหะหรือเพื่อการเสริมแรง



การกําจัด
ผลิตภัณฑ์หรือของเสียที่ไม่ได้ใชค้วรถูกกําจัดตามข้อกําหนดของท้องถิ่น

เมื่อใช้ TISSEEL โดยใช้อปุกรณ์สเปรย์ ต้องแน่ใจว่าไดใ้ช้แรงกดและระยะห่างจาก
เนื้อเยื่อภายในช่วงที่ผู้ผลิตแนะนําดังนี:้

แรงดัน ระยะทาง และอุปกรณ์ที่แนะนําสําหรับการฉีดพ่นของ
TISSEEL

แนะนํา-
ซ่อมแล้ว
ระยะทาง

จากเป้าหมาย
เนื้อเยื่อ

แนะนํา-
ซ่อมแล้ว

สเปรย์
ความกดดัน

ความกดดัน
ตัวควบคุมถึง

ถูกนํามาใช้

ชุดสเปรย์
ที่จะใช้

เคล็ดลับการใช้งาน
ที่จะใช้การผ่าตัด

ทิสเซล
/ ศิลปิน
ชุดสเปรย์

นา EasySpray
1.5-2.0

บาร์
(21.5-28.5

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

เปิด
แผล ทิสเซล

/ ศิลปิน
ชุดสเปรย์
10 แพ็ค

10-15 ซม.

นา EasySpray

Duplospray MIS
แปรง 20 ซม.

Duplospray MIS
ผูส้มัคร 30cm

ลาปาโร-
สโคปิก/

น้อยที่สุด
รุกราน

ขั้นตอน

Duplospray MIS
แปรงทา 40 ซม. Duplospray

MIS
ตัวควบคุม 1.5
บาร์

1.2-1.5 บาร์
(18-22

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

นา ชุดสเปรย์ 360
ส่องกล้อง
ผูส้มัครด้วย
Snaplock

2 – 5 ซม.

ชุดสเปรย์ 360
ส่องกล้อง
ผูส้มัครด้วย
โยง
เคล็ดลับที่เปลี่ยนได้

เมื่อฉีดพ่น TISSEEL ควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ชีพจร 
ความอิ่มตัวของออกซิเจน และ CO ที่ปลายนํ้าขึ้นนํ้าลง เนื่องจากอาจเกิดการอุด
ตันของอากาศหรือก๊าซ(ดูหัวข้อ 2) .
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