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PAKET BROŞÜRÜ: KULLANICI İÇİN BİLGİLER

TISSEEL kullanıma hazır
Mastik için Çözümler
İnsan fibrinojeni, insan trombini, sentetik aprotinin, kalsiyum klorür dihidrat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.

– Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
– Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
– Herhangi bir yan etki görürseniz doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, 

bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde:
1. TISSEEL nedir ve ne için kullanılır?
2. TISSEEL'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. TISSEEL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler
5. TISSEEL nasıl saklanır?
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. TISSEEL NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

TISSEEL nedir?
İlacınızın adı TISSEEL kullanıma hazırdır. Bu broşür boyunca TISSEEL Kullanıma 
hazır olarak TISSEEL olarak anılacaktır. TISSEEL iki bileşenli bir doku dolgu 
macunudur ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan iki proteini içerir. Bu proteinlere 
fibrinojen ve trombin adı verilir. Bu proteinler uygulama sırasında karıştığında 
cerrahın uyguladığı yerde bir pıhtı oluşturur. TISSEEL, uygulandığında karışan iki 
çözelti (Sealer Protein Solüsyonu ve Trombin Solüsyonu) olarak hazırlanır.

TISSEEL ne için kullanılır?
TISSEEL bir fibrin veya doku kapatıcıdır. Ameliyat sırasında dokular kanayabilir ve 
cerrahın bu kanamayı dikiş veya basınç uygulayarak kontrol etmesi mümkün 
olmayabilir. TISSEEL, su geçirmez bir sızdırmazlık oluşturarak kanamayı kontrol etmek 
veya diğer sıvı türlerinin sızıntılarını durdurmak (veya önlemek) için dokuların yüzeyine 
uygulanır. TISSEEL, örneğin tromboza karşı heparin tedavisi görüyorsanız, kanınız 
düzgün pıhtılaşmasa bile kullanılabilir. Ayrıca cerrahide yapışma/sızdırmazlık sağlamak 
için doku yapıştırıcısı veya sütür desteği olarak kullanılır. Ayrıca, fıtık onarımı ameliyatı 
sırasında meşin sabitlenmesi için TISSEEL kullanılır.
TISSEEL tarafından üretilen pıhtı, doğal bir kan pıhtısına çok benzer ve bu, doğal 
olarak çözüleceği ve hiçbir kalıntı bırakmadığı anlamına gelir. Ancak pıhtı 
ömrünü uzatmak ve erken çözünmesini önlemek için aprotinin eklenir.

2. TISSEEL'İ KULLANMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

TISSEEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• TISSEEL, yoğun veya hızlı kanama için kullanılmamalıdır.
• TISSEEL, kan damarlarına (damarlar veya atardamarlar) veya dokulara enjekte EDİLMEMELİDİR. 

TISSEEL uygulandığı yerde pıhtı oluşturduğu için TISSEEL'in enjekte edilmesi ciddi reaksiyonlara 
neden olabilir. TISSEEL sadece dokuların yüzeyine, ihtiyaç duyulan yerlerde ince bir tabaka halinde 
uygulanmalıdır. Koroner baypas ameliyatı olacaksanız, TISSEEL'i kan damarlarına enjekte etmekten 
kaçınmak için özel dikkat gösterilmelidir.

• Bu ilacın etkin maddelerinden veya diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı 
alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.
TISSEEL, aprotinin adı verilen sentetik bir protein içerir. Bu protein küçük bölgelere 
uygulandığında bile anafilaksi olarak bilinen reaksiyon veya şiddetli alerjik (aşırı 
duyarlı) reaksiyon riski vardır.

TISSEEL'e özellikle dikkat edin
• Fibrin örtücüleri uygulamak için basınç düzenleyiciler kullanan sprey 

cihazlarının kullanımıyla yaşamı tehdit eden/ölümcül hava veya gaz embolisi 
(ciddi veya yaşamı tehdit edici olabilen kan dolaşımına giren hava) çok nadiren 
meydana gelmiştir. Bu, sprey cihazının önerilenden daha yüksek basınçlarda 
ve/veya doku yüzeyine yakın olarak kullanılmasıyla ilgili görünmektedir. 
Fibrin örtücüler hava ile püskürtüldüğünde CO ile karşılaştırıldığında risk daha 
yüksek görünmektedir ve bu nedenle açık yara cerrahisinde 
püskürtüldüğünde TISSEEL ile hariç tutulamaz.

• Püskürtme cihazları ve aksesuar ucu, basınç aralıkları ve doku 
yüzeyinden püskürtme mesafesi için önerilerle birlikte kullanım 
talimatları sağlar.

• TISSEEL kesinlikle talimatlara göre ve sadece bu ürün için 
önerilen cihazlarla uygulanmalıdır.

• TISSEEL püskürtülürken, olası gaz embolisi oluşumu için kan basıncı, 
nabız, oksijen satürasyonu ve soluk sonu CO'daki değişiklikler 
izlenmelidir.

• Daha önce TISSEEL veya aprotinin aldıysanız, vücudunuz buna duyarlı hale 
gelmiş olabilir. İlk uygulamaya tepki vermemiş olsanız bile bu maddeye karşı 
alerjiniz olabilir. Herhangi bir ürünü daha önce bir operasyonda aldığınızı 
düşünüyorsanız, bu konuda doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

• Cerrah veya ameliyat ekibi, TISSEEL uygulaması sırasında herhangi bir alerjik 
reaksiyon belirtisi görürse, TISSEEL'i hemen kullanmayı bırakacak ve gerekli 
önlemleri alacaktır.
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Diğer ilaçları almak veya kullanmak

TISSEEL ile diğer tıbbi ürünler arasında bilinen bir etkileşim yoktur.

Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda 
aldıysanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Oksitlenmiş selüloz içeren müstahzarlar, TISSEEL'in etkinliğini azaltabilir ve 
taşıyıcı materyal olarak kullanılmamalıdır.

TISSEEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Lütfen doktorunuza sorunuz. Doktor, TISSEEL uygulamasından önce yiyip içmenize izin verilip 
verilmeyeceğine karar verecektir.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı 
planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. TISSEEL'i hamilelik veya 
emzirme döneminde kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

TISSEEL'in doğurganlık üzerindeki etkileri belirlenmemiştir.

Araç ve makine kullanma

TISSEEL, diğer makine türlerini kullanma veya kullanma yeteneğinizi etkilemeyecektir.

TISSEEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Polisorbat 80, kontakt dermatit gibi lokal olarak sınırlı cilt tahrişlerine neden olabilir.

Donör insan plazmasından kaynaklanan potansiyel enfeksiyon riski hakkında önemli bilgiler

İlaçlar insan kanından veya plazmasından yapıldığında, enfeksiyonların hastalara 
bulaşmasını önlemek için belirli adımlar atılır. Kan ve plazma bağışçıları, enfeksiyon 
taşıma riski taşıyanların dışlandığından emin olmak için özenle seçilir.

Ayrıca her bağış ve plazma havuzu virüs veya enfeksiyon belirtileri açısından test edilir. 
Bu ürünlerin üreticileri, virüsleri etkisiz hale getirebilen veya ortadan kaldırabilen kan 
veya plazmanın işlenmesinde de adımlar içerir.

Bu önlemlere rağmen insan kanından veya plazmasından hazırlanan ilaçlar 
uygulandığında enfeksiyon bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu, 
bilinmeyen veya ortaya çıkan virüsler veya diğer enfeksiyon türleri için de geçerlidir.

3. TISSEEL NASIL KULLANILIR

• TISSEEL sadece cerrahi bir operasyon sırasında uygulanır. TISSEEL kullanımı, TISSEEL 
kullanımı konusunda eğitim almış deneyimli cerrahlarla sınırlıdır.

Kullanılacak TISSEEL miktarı, ameliyatın türü, ameliyatınız sırasında tedavi 
edilecek dokunun yüzey alanı ve TISSEEL'in uygulanma şekli dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere bir dizi faktöre bağlıdır. Ne kadarının uygun olduğuna 
cerrah karar verecek ve doku üzerinde ince, eşit bir tabaka oluşturacak kadar 
uygulayacaktır. Bu yeterli görünmüyorsa ikinci bir kat uygulanabilir. Bununla 
birlikte, TISSEEL polimerize bir katmana yapışmayacağından, TISSEEL'in önceden 
var olan polimerize edilmiş bir TISSEEL katmanına yeniden uygulanmasından 
kaçının. TISSEEL'in iki bileşeninin ayrı, sıralı uygulanmasından kaçınılmalıdır.

• Ameliyatınız sırasında cerrah, sağlanan özel uygulama cihazını 
kullanarak TISSEEL'i ilgili doku yüzeyine uygulayacaktır. Bu cihaz, 
TISSEEL'in optimal etkisi için önemli olan her iki bileşenin aynı anda 
eşit miktarlarda uygulanmasını sağlar.

• Fıtık onarımı ameliyatı için cerrah, meşi yerinde sabitlemek için sprey veya damla kullanarak 
Tisseel uygulayacaktır.

• TISSEEL uygulanmadan önce yaranın yüzey alanı standart tekniklerle 
kurutulmalıdır (örn. aralıklı kompres, sürüntü uygulaması, aspirasyon 
cihazlarının kullanımı).

• Alanı kurutmak için basınçlı hava veya gaz kullanılmamalıdır.

• TISSEEL sadece görünen uygulama alanlarına püskürtülmelidir.

TISSEEL'i bir sprey cihazı kullanarak uygularken, üretici tarafından 
önerilen aralık içinde bir basınç ve dokudan bir mesafe kullandığınızdan 
emin olun:

TISSEEL'in sprey uygulaması için önerilen basınç, mesafe ve cihazlar
tavsiye
tamir edilmiş

mesafe
hedeften

doku

tavsiye
tamir edilmiş

sprey
baskı yapmak

Baskı yapmak

düzenleyici
Kullanılmış

Sprey şuna ayarlandı:

kullanılmak

Aplikatör ipuçları
kullanılmak

Ameliyat

doku /
Sanatsal Sprey

Ayarlamak

doku /
Sanatsal Sprey

10'lu paket ayarla

hayır EasySpray
1.5-2.0 bar

(21.5-
28,5 psi).

Açık
yara 10-15cm

hayır EasySpray



TISSEEL'in sprey uygulaması için önerilen basınç, mesafe ve cihazlar

Duplospray MIS
Aplikatör 20cm

Duplospray MIS
Aplikatör 30cm

Laparo-
skobik/

minimal olarak

istilacı
prosedürler

Duplospray MIS
Aplikatör 40cm çift   sprey

MIS Regülatörü
1.5 bar

1.2-1.5 bar
(18-22 psi)

hayır Sprey Seti 360
endoskopik
aplikatör
Snaplock
Sprey Seti 360
endoskopik
aplikatör
ip

2 – 5 cm

Değiştirilebilir uç

TISSEEL püskürtülürken, hava veya gaz embolisi oluşma olasılığı 
nedeniyle kan basıncı, nabız, oksijen satürasyonu ve soluk sonu 
CO'daki değişiklikler izlenmelidir.(bkz. bölüm 2) .
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Kullanmanız gerekenden daha fazla TISSEEL kullandıysanız

TISSEEL sadece cerrahi bir operasyon sırasında uygulanır. Cerrah tarafından 
uygulanır ve TISSEEL miktarı cerrah tarafından belirlenir.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza 
sorunuz.

Çocuklarda kullanım

Ürünün çocuklarda güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

4. OLASI YAN ETKİLER
Tüm ilaçlar gibi TISSEEL de yan etkilere neden olabilir, ancak bu yan etkiler herkeste görülmez. Yan 
etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen herhangi bir yan etki 
fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık kategorileri temelinde değerlendirilmiştir:

Çok yaygın:10 kişiden birden fazlasını etkiler. 
Yaygın:100'de 1 ila 10 kullanıcıyı etkiler. Yaygın 
olmayan:1000 kişide 1 ila 10 kullanıcıyı etkiler. 
Nadir:10.000'de 1 ila 10 kullanıcıyı etkiler.
Çok nadir:Tedavi edilen 10.000 hastadan 1'inden azını etkiler.
Bilinmeyen:Sıklık, mevcut verilerden tahmin edilemez.
TISSEEL ile tedavi sırasında aşağıdaki yan etkiler gözlenmiştir:

Genel alanlar Yan etki
Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu

Sıklık
YaygınEnfeksiyonlar ve

paraziter hastalıklar

Kan ve lenfatik
sistem bozuklukları

Fibrin bozunma ürünlerinin artması yaygın olmayan

Bağışıklık sistemi
bozukluklar

aşırı duyarlılık reaksiyonları

Alerjik (anafilaktik) reaksiyonlar
Anafilaktik şok

Bilinmeyen

Bilinmeyen

Bilinmeyen

BilinmeyenDeride karıncalanma, iğnelenme veya 
uyuşma hissi
Göğüs sıkılığı
Nefes alma zorlukları

Kaşıntı
Derinin kızarması
duyusal bozukluk

Bilinmeyen

Bilinmeyen

Bilinmeyen

Bilinmeyen

YaygınGergin sistem
bozukluklar

Kardiyak bozukluklar

Vasküler bozukluklar

Nabız hızında artış veya düşüş
Aksiller ven trombozu
Kan basıncında düşüş
morarma

Vasküler sistemdeki gaz kabarcıkları*
Kan damarlarında kan pıhtısı

Beyindeki bir arterin tıkanması
dispne

Bilinmeyen

Yaygın
Nadir

Bilinmeyen

Bilinmeyen

Bilinmeyen

Bilinmeyen

BilinmeyenSolunum ve
göğüs bozuklukları

gastrointestinal
bozukluklar

Mide bulantısı

Bağırsak tıkanıklığı
deri döküntüsü

kurdeşen

Bozulmuş iyileşme

Ekstremitelerde ağrı

yaygın olmayan

Bilinmeyen

Yaygın
Bilinmeyen

Bilinmeyen

Yaygın

cilt ve
deri altı doku
bozukluklar

kas-iskelet sistemi ve
bağ dokusu
bozukluklar



Genel bozukluklar
ve yönetim
site koşulları

İşlemin neden olduğu ağrı
Ağrı
Artan vücut ısısı
Derinin kızarması

yaygın olmayan

Yaygın
Yaygın
Bilinmeyen

BilinmeyenVücut dokusunda sıvı birikmesi 
nedeniyle şişme (ödem)

Yaralanma, zehirlenme

ve prosedürel
komplikasyonlar

Ameliyat bölgesinin yakınında lenf veya diğer 
berrak vücut sıvılarının birikmesi (seroma)

Çok
yaygın

Dermis, deri altı doku, mukoza ve 
submukozanın hızlı şişmesi
(anjiyoödem)

Bilinmeyen

* Fibrin örtücüler basınçlı hava veya gaz kullanan cihazlarla uygulandığında damar sistemine hava veya gaz 
kabarcıklarının girmesi meydana geldi; bunun, sprey cihazının uygunsuz kullanımından kaynaklandığına 
inanılmaktadır (örneğin, önerilenden daha yüksek basınçta ve doku yüzeyine yakın bir yerde).

Fibrin örtücü ile tedavi edilen hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları veya alerjik 
reaksiyonlar meydana gelebilir. Nadir olsalar da şiddetli olabilirler.
Alerjik reaksiyonun ilk belirtileri şunları içerebilir:
- ciltte geçici kızarıklık ("kızarma")
- kaşıntı
- kurdeşen

- bulantı kusma
- baş ağrısı
- uyuşukluk
- huzursuzluk
- uygulama yerinde yanma ve batma
- karıncalanma

- titreme
- göğüste sıkışma
- dudakların, dilin, boğazın şişmesi (nefes alma ve/veya yutma güçlüğüne neden 
olabilir)
- nefes alma zorlukları
- düşük kan basıncı
- nabız hızında artış veya düşüş
- Kan basıncındaki düşüş nedeniyle bilinç kaybı
İzole vakalarda, bu reaksiyonlar ciddi alerjik reaksiyonlara (anafilaksi) 
ilerleyebilir. Bu tür reaksiyonlar, özellikle preparasyon tekrar tekrar uygulanırsa 
veya daha önce aprotinin veya ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı 
duyarlılık gösteren hastalara uygulanırsa görülebilir.
TISSEEL ile tekrarlanan tedavi iyi tolere edilse bile, sonraki TISSEEL 
uygulaması veya aprotinin infüzyonu ciddi alerjik (anafilaktik) 
reaksiyonlara neden olabilir.
Katılan cerrahi ekip, bu tip reaksiyon riskinin gayet iyi farkındadır ve ilk 
aşırı duyarlılık belirtilerinin ortaya çıkması üzerine TISSEEL 
uygulamasını derhal kesecektir. Şiddetli semptomlar durumunda acil 
önlemler gerekebilir.
TISSEEL'in yumuşak dokulara enjeksiyonu lokal doku hasarına yol açabilir.
TISSEEL'in kan damarlarına (damarlar veya atardamarlar) enjeksiyonu pıhtı 
(tromboz) oluşumuna yol açabilir.
İntravasküler uygulama, duyarlı hastalarda akut aşırı duyarlılık 
reaksiyonlarının olasılığını ve şiddetini artırabilir.
TISSEEL kan bağışlarından elde edilen plazmadan elde edildiğinden, enfeksiyon 
riski tamamen ortadan kaldırılamaz. Ancak üreticiler bu riski azaltmak için çok 
sayıda önlem almaktadır (bkz. Bölüm 2).
Nadir durumlarda fibrin örtücünün bileşenlerine karşı antikorlar oluşabilir.

Yan etkileri bildirme
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya hemşirenizle konuşun. Bu, bu 
broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Ayrıca yan etkileri doğrudan Sarı Kart 
Programı aracılığıyla da bildirebilirsiniz. Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcardveya 
Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kartını arayın.
Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı 
olabilirsiniz.

5. TISSEEL NASIL SAKLANIR
• Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayın.

• Bu ilacı kutu üzerinde belirtilen “EXP” tarihinden sonra kullanmayınız.

• ≤–20°C'de saklayın (dondurucuda). Soğuk depolama zinciri, kullanıma kadar 
kesilmemelidir.
• Işıktan korumak için orijinal ambalajında   saklayınız.
• Çözüldükten sonra solüsyon tekrar dondurulmamalı veya soğutulmamalıdır!

6. PAKET İÇERİĞİ VE DİĞER BİLGİLER
TISSEEL'in içeriği
TISSEEL iki bileşen içerir: Bileşen 1 
= Kapatıcı Protein Çözeltisi:
1 ml Sealer Protein solüsyonunda bulunan aktif maddeler şunlardır: 
İnsan Fibrinojeni, 72 - 110 mg/ml; Aprotinin (sentetik), 3000 KIU/ml.
Yardımcı maddeler, İnsan Albümini, L-Histidin, Niasinamid, Polisorbat 80, 
Sodyum Sitrat Dihidrat ve Enjeksiyonluk Sudur.



Bileşen 2 = Trombin Çözümü:
1 ml Trombin Solüsyonunun içerdiği aktif maddeler şunlardır: İnsan 
Trombini, 500 IU/ml; Kalsiyum Klorür Dihidrat, 40 µmol/ml. Yardımcı 
maddeler, İnsan Albümini, Sodyum Klorür ve Enjeksiyonluk Sudur.

TISSEEL'in görünüşü ve paketin içeriği
TISSEEL Sealer Protein Solution ve Trombin Solution'ın her iki bileşeni de 
polipropilenden yapılmış tek kullanımlık çift bölmeli şırıngalara doldurulur. Her 
iki bileşen de renksiz veya soluk sarıdır.
TISSEEL'in her paketi şunları içerir:
• Bir bölmede, derin dondurulmuş, Mühürleyen Protein Çözeltisi (aprotininli) 

içeren bir önceden doldurulmuş çift bölmeli şırınga; ve Trombin Çözeltisi 
(kalsiyum klorür dihidrat ile), derin dondurulmuş, diğer bölmede.

• Bir set steril aksesuar cihazı (2 birleştirme parçası ve 4 uygulama kanülü olan 
cihaz).
TISSEEL aşağıdaki ambalaj boyutlarında mevcuttur:
• TISSEEL 2 ml (1 ml Sızdırmaz Protein Çözeltisi ve 1 ml Trombin Çözeltisi 
içerir)
• TISSEEL 4 ml (2 ml Sızdırmaz Protein Çözeltisi ve 2 ml Trombin Çözeltisi 
içerir)
• TISSEEL 10 ml (5 ml Sızdırmaz Protein Çözeltisi ve 5 ml Trombin Çözeltisi 
içerir)
TISSEEL, 2 ml, 4 ml ve 10 ml'lik ambalaj boyutlarında mevcuttur. 
Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici
Pazarlama yetkilendirme sahibi:
Baxter Sağlık
Caxton Yolu, Thetford,
Norfolk, IP24 3SE,
Birleşik Krallık

Üretici firma
Takeda Manufacturing Avusturya AG 
Industriestraße 67
A-1221 Viyana
Avusturya

Bu broşür en son 01/2022 tarihinde revize edilmiştir.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca tıp veya sağlık uzmanlarına 
yöneliktir:
Kullanım ve işleme ve imha etme talimatları

Genel
TISSEEL'i uygulamadan önce, ilacın istenmeyen bölgelerde dokuya yapışmaması 
için, vücudun amaçlanan uygulama alanı dışındaki bölümlerinin yeterince 
örtülmesine dikkat edin.
Minimum hacimde fibrin dolgu macunu gerektiren cerrahi prosedürler için, 
kullanıma hazır Tisseel'in ilk birkaç damlasını kullanmayın. Kapatıcı protein 
bileşeni ile trombin bileşeninin tam olarak karışmasını sağlamak için, 
kullanımdan hemen önce uygulama kanülünden ürünün ilk birkaç damlasını 
boşaltın ve atın.
TISSEEL'in eldivenlere ve aletlere yapışmasını önlemek için, temastan önce 
bunları salinle ıslatın.
Alkol, iyot veya belirli metal türleri (bunlar normalde dezenfektanlarda veya 
antiseptiklerde bulunur) içeren bazı solüsyonlar TISSEEL'in normal çalışma yeteneğini 
azaltabilir. TISSEEL uygulanmadan önce bu maddeler mümkün olduğunca 
uzaklaştırılmalıdır.
Yüzeylerin sızdırmazlığı için kılavuz şu şekildedir: Bir paket TISSEEL 2 ml (yani 1 
ml kapatıcı protein solüsyonu)artı 1 ml trombin solüsyonu) en az 10 cm'lik bir 
yüzey için yeterlidir.2.
Doz, kapatılacak yüzeyin boyutuna bağlıdır.
TISSEEL'in iki bileşenini ayrı ayrı UYGULAMAYIN. Her iki bileşen birlikte 
uygulanmalıdır.
TISSEEL'i 37°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Mikrodalga 
YAPMAYIN. Ürünü elinizde tutarak çözmeyin.
TISSEEL'i tamamen çözülene ve 33°C - 37°C'ye ısınana kadar KULLANMAYIN. 
Şırınganın koruyucu kapağını yalnızca çözdürme ve ısıtma işlemi tamamlandığında 
çıkarın. Uç kapağının şırıngadan çıkarılmasını kolaylaştırmak için uç kapağını ileri ve 
geri hareket ettirerek sallayın, ardından koruyucu kapağı şırıngadan çekip çıkarın. 
Şırıngadaki tüm havayı boşaltın, ardından birleştirme parçasını ve uygulama kanülünü 
takın. Her TISSEEL dozu aldığınızda, ürünün adının ve parti numarasının kaydedilmesi 
şiddetle tavsiye edilir. Bu, kullanılan partilerin kaydını tutar.

İşleme ve Hazırlık
Önceden doldurulmuş çift bölmeli şırınga, aseptik koşullar altında iki sterilize edilmiş 
plastik torba içinde paketlenir ve hava geçirmez şekilde kapatılır. Dış paketin 
bütünlüğü tehlikeye girmedikçe, iç torba ve içeriği sterildir.
Steril teknik kullanarak steril iç poşeti ve içindekileri steril alana 
aktarın.



PRIMA şırıngasındaki Tisseel, aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak 
çözülebilir VE ısıtılabilir:
1. Hızlı çözdürme/ısınma (steril su banyosu) -Önerilen yöntem
2. Steril olmayan bir su banyosunda çözdürme/ısıtma
3. Bir kuluçka makinesinde çözdürme/ısıtma

4. Kullanıma hazır şırınga da çözülebilir ve oda sıcaklığında (25°C'nin üzerinde 
değil) 72 saate kadar saklanabilir. Kullanmadan önce ısıtma gereklidir.

1) Hızlı çözülme/ısınma (steril su banyosu) -Önerilen yöntem
33 - 37°C sıcaklıkta steril bir su banyosu kullanarak iki dolgu macunu bileşeninin 
çözülmesi ve ısıtılması önerilir.
• Su banyosuolumsuzluk 37°C'yi aşan bir sıcaklık. Belirtilen sıcaklık aralığını 

izlemek için, bir termometre kullanarak su sıcaklığını kontrol edin ve 
gerekirse suyu değiştirin.

• Çözme ve ısıtma için steril bir su banyosu kullanırken, steril su banyosuna 
yerleştirmeden önce kullanıma hazır enjektörü poşetlerinden çıkarın.

Talimatlar:
İç torbayı steril alana getirin, kullanıma hazır enjektörü iç torbadan çıkarın 
ve doğrudan steril su banyosuna yerleştirin. Kullanıma hazır enjektör 
içeriğinin tamamen suya daldırıldığından emin olun.
Tablo 1 - PRIMA Şırınga: Steril bir su banyosu kullanarak minimum çözme ve ısıtma 
süreleri

Minimum Çözülme/Isınma Süreleri
33°C - 37°C, Steril Su Banyosu

Çantasız ürün
Paket boyutu

2 ml
4 ml

10 ml

5 dakika

5 dakika

10 dakika

2) Steril olmayan bir su banyosunda çözdürme/ısıtma

Talimatlar:
Kullanıma hazır şırıngayı her iki torbanın içinde bırakın ve uygun süre boyunca 
steril alanın dışında bir su banyosuna yerleştirin (bkz. Tablo 2). Tüm çözülme 
süresi boyunca torbaların suya daldırılmış halde kaldığından emin olun. 
Çözüldükten sonra poşetleri su banyosundan çıkarın, dış poşeti kurutun ve iç 
poşeti kullanıma hazır enjektör ve piston ile steril alana getirin.
Tablo 2 - PRIMA Şırınga: Steril olmayan bir su banyosu kullanarak minimum 
çözme ve ısıtma süreleri

Minimum Çözülme/Isınma Süreleri 33°C 
ila 37°C, Steril Olmayan Su Banyosu

Çantalarda ürün
Paket boyutu

2 ml
4 ml

10 ml

3) Bir kuluçka makinesinde çözdürme/ısıtma

15 dakika

20 dakika

35 dakika

Talimatlar:
Kullanıma hazır şırıngayı her iki torbanın içinde bırakın ve uygun süre 
boyunca steril alanın dışında bir inkübatöre yerleştirin (bkz. Tablo 3). 
Çözdürdükten/ısıttıktan sonra poşetleri inkübatörden çıkarın, dış poşeti 
çıkarın ve kullanıma hazır enjektör ile iç poşeti steril alana getirin.
Tablo 3 - PRIMA Şırınga: Bir inkübatörde minimum çözme ve ısıtma süreleri

Minimum Çözülme / Isınma Süreleri
33°C ila 37°C, İnkübatör

Çantalarda ürün
Paket boyutu

2 ml
4 ml

10 ml

40 dakika

50 dakika

90 dakika

4) Isıtmadan ÖNCE oda sıcaklığında (25°C'nin üzerinde değil) çözdürme

Talimatlar:
Kullanıma hazır şırıngayı her iki poşetin içinde bırakın ve uygun süre boyunca 
steril alanın dışında oda sıcaklığında eritin (bkz. Tablo 4). Çözüldükten sonra 
ürünü kullanım için ısıtmak için dış torbada bir inkübatörde ısıtın.
Tablo 4 - PRIMA Şırınga: Steril alanın dışında oda sıcaklığında minimum çözülme 
süreleri ve bir inkübatörde 33°C ila 37°C'ye kadar ek ısıtma süreleri

Oda sıcaklığında ürünün 
minimum çözülme süreleri

(25°C'nin üzerinde değil)

çantalarda ürün

Oda sıcaklığında çözdürme sonrasında 

kuluçka makinesinde kullanımdan önce 33°C 

ila maksimum 37°C arasında ısıtma süreleri

çantalarda ürün

Paket boyutu

2 ml
4 ml

10 ml

80 dakika

90 dakika

160 dakika

+
+
+

11 dakika

13 dakika

25 dakika

Oda sıcaklığında çözüldükten sonra, ürün dondurucudan çıkarıldıktan sonra 72 saat 
içinde kullanılmalıdır.



Çözüldükten sonra stabilite

Sonrasındaçözülme ve ısınma (33°C ve 37°C arasındaki sıcaklıklarda, yöntemler 
1, 2 ve 3), kimyasal ve fiziksel ürün stabilitesi, 33°C ila 37°C'de 12 saat boyunca 
gösterilmiştir.
Ürün içinçözülmüş açılmamış torbada (yöntem 4) oda sıcaklığında, 25°C'den 
fazla olmayan sıcaklıklarda 72 saat boyunca kimyasal ve fiziksel ürün stabilitesi 
gösterilmiştir. Kullanmadan hemen önce 33°C ila 37°C'ye ısıtın.
Mikrobiyolojik açıdan, açma/çözme yöntemi mikrobiyal 
kontaminasyon risklerini ortadan kaldırmıyorsa, ürün 33°C ila 37°C'ye 
ısıtıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.
Hemen kullanılmadığı takdirde, kullanımdaki saklama süreleri ve koşulları kullanıcının 
sorumluluğundadır.

Çözme işlemi başladıktan sonra tekrar dondurmayın veya soğutmayın.

Yönetim
İki solüsyonun optimal karışımını ve fibrin örtücünün optimal katılaşmasını sağlamak için,iki 
dolgu bileşenini uygulamaya kadar 33°C - 37°C'de tutun. Mühürleyen Protein ve Trombin 
Çözeltileri berrak veya hafif opalesan olmalıdır. Bulutlu veya tortusu olan solüsyonları 
kullanmayın. Kullanmadan önce, çözülmüş ürünü parçacıklar, renk bozulması veya 
görünümünde başka değişiklikler açısından görsel olarak kontrol edin. Yukarıdakilerden biri 
meydana gelirse, çözümleri atın.

Çözülmüş kapatıcı protein solüsyonu sıvı fakat hafif viskoz olmalıdır. Çözelti katılaşmış 
bir jel kıvamına sahipse, denatüre olduğu varsayılmalıdır (muhtemelen soğuk 
depolama zincirinin kesintiye uğraması veya ısınma sırasında aşırı ısınma nedeniyle). 
Bu durumda TISSEEL'i hiçbir hesapta KULLANMAYIN.

• Kullanımdan kısa bir süre önce şırıngayı poşetlerinden çıkarın.
• TISSEEL'i yalnızca çözülüp tamamen ısıtıldığında (sıvı kıvamında) kullanın.
• Uygulamadan hemen önce koruyucu kapağı şırıngadan çıkarın. Uç kapağının 
şırıngadan çıkarılmasını kolaylaştırmak için uç kapağını ileri ve geri hareket ettirerek 
sallayın, ardından koruyucu kapağı şırıngadan çekip çıkarın.
TISSEEL uygulaması için, ürünle birlikte verilen aksesuar cihazlarıyla birlikte 
kullanıma hazır çift hazneli şırıngayı kullanın.

Kullanma talimatları
Uygulama için, Çift odacıklı şırıngayı Sızdırmaz Protein Solüsyonu ve 
Trombin Solüsyonu ile birlikte verilen cihaz setinde sağlanan bağlantı 
parçasına ve uygulama iğnesine bağlayın. Çift hazneli şırınganın ortak 
pistonu, uygulama iğnesinde karıştırılmadan ve dışarı atılmadan önce eşit 
hacimlerin bağlantı parçasından beslenmesini sağlar.

Çift Pistonip kayışı

Çift Odacıklı Şırınga

birleştirme parçası

Uygulama Kanülü

• Herhangi bir uygulama cihazını takmadan önce şırıngadaki tüm havayı boşaltın.
• Çift hazneli şırınga memelerini bağlantı parçasına bağlayın ve bağlama kayışını çift 

hazneli şırıngaya bağlayarak sabitleyin. Çekme kayışı yırtılırsa yedek bağlantı 
parçasını kullanın. Hiçbiri mevcut değilse, daha fazla kullanım hala mümkündür
ancak sızıntı riskini önlemek için bağlantının sıkı olduğunu kontrol edin.

• Bağlantı parçasına bir uygulama kanülü takın.
• Asıl uygulamaya başlayana kadar birleştirme parçasının veya uygulama iğnesinin 

içinde kalan havayı dışarı atmayın, aksi takdirde iğne deliği tıkanabilir.
• Karıştırılmış Fibrin Kapatıcı Protein - Trombin Solüsyonunu, kapatılacak parçaların 

alıcı yüzeyine veya yüzeylerine uygulayın.
• Tisseel meş fiksasyonu için kullanıldığında cerrahın tercihine göre damla ve/

veya sprey tekniği ile uygulanabilir. Genellikle cerrahların rutin olarak zımba 
tellerini yerleştirdiği yerlerde Tisseel damlaları uygulanır ve püskürtme ile 
elde edilen fibrin kapatıcı tabakası tüm ağın büzülmeden ve katlanmadan 
yerine sabitlenmesini sağlar.

• Fibrin örtücü bileşenlerinin uygulanmasına ara verilirse iğnede hemen 
tıkanma meydana gelir. Uygulama iğnesini sadece uygulamaya devam 
etmeden hemen önce yenisiyle değiştirin. Bağlantı parçasının delikleri 
tıkalıysa, pakette verilen yedek bağlantı parçasını kullanın.

Not: Kapatıcı bileşenlerinin karıştırılmasından sonra, yüksek Trombin konsantrasyonu (500 
IU/ml) nedeniyle fibrin örtücü saniyeler içinde sertleşmeye başlar.
BAXTER tarafından sağlanan, örneğin endoskopik kullanım, minimal invaziv cerrahi, 
geniş veya erişilmesi zor alanlara uygulama için özellikle uygun olan diğer 
aksesuarlarla uygulama da mümkündür. Bu uygulama cihazlarını kullanırken, 
cihazların Kullanım Talimatlarına kesinlikle uyun.
İki bileşen uygulandıktan sonra yara bölgelerini konumlandırın. Sabitlenen fibrin dolgu 
macununun çevreleyen dokuya sıkıca yapışmasını sağlamak için yapıştırılmış parçaları 
yaklaşık 3–5 dakika boyunca istenen konumda sürekli hafif basınçla sabitleyin veya 
tutun.
Bazı uygulamalarda, kolajen yapağı gibi biyouyumlu malzeme, taşıyıcı madde 
olarak veya takviye için kullanılır.



İmha etmek

Kullanılmayan herhangi bir ürün veya atık malzeme, yerel gerekliliklere uygun 
olarak atılmalıdır.
TISSEEL'i bir sprey cihazı kullanarak uygularken, üretici tarafından önerilen 
aralık içinde bir basınç ve dokudan bir mesafe kullandığınızdan emin olun:

Püskürtme uygulaması için önerilen basınç, mesafe ve cihazlar
TISSEEL

tavsiye
tamir edilmiş

mesafe
hedeften

doku

tavsiye
tamir edilmiş

sprey
baskı yapmak

Baskı yapmak

düzenleyici
kullanılmak

Sprey seti
kullanılacak olan

Aplikatör ipuçları
kullanılacak olan

Ameliyat

doku
/ Sanatçı
Sprey Seti

hayır EasySpray
1.5-2.0

çubuk

(21.5-28.5
psi).

Açık
yara doku

/ Sanatçı
Sprey Seti
10 paket

10-15cm

hayır EasySpray

Duplospray MIS
Aplikatör 20cm

Duplospray MIS
Aplikatör 30cm

Laparo-
skobik/

minimal olarak

istilacı
prosedürler

Duplospray MIS
Aplikatör 40cm çift   sprey

YBS
Regülatör 1.5
çubuk

1.2-1.5 bar
(18-22
psi)

hayır Sprey Seti 360
endoskopik
aplikatör
Snaplock

2 – 5 cm

Sprey Seti 360
endoskopik
aplikatör
ip
Değiştirilebilir uç

TISSEEL püskürtülürken, hava veya gaz embolisi oluşma olasılığı 
nedeniyle kan basıncı, nabız, oksijen satürasyonu ve soluk sonu CO'daki 
değişiklikler izlenmelidir.(bkz. bölüm 2) .
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