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GÓI LEAFLET: THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG

TISSEEL Sẵn sàng sử dụng
Giải pháp cho chất trám trét

Fibrinogen người, thrombin người, aprotinin tổng hợp, canxi clorua dihydrat

Vui lòng đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bắt đầu sử dụng thuốc này.
- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
- Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm 

bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Trong tờ rơi này:

1. TISSEEL là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi sử dụng TISSEEL
3. Cách sử dụng TISSEEL
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ TISSEEL
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. TISSEEL LÀ GÌ VÀ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ

TISSEEL là gì
Tên thuốc của bạn là TISSEEL Sẵn sàng sử dụng. Trong toàn bộ tờ rơi này, TISSEEL Sẵn sàng 
sử dụng sẽ được gọi là TISSEEL. TISSEEL là một chất bịt kín mô hai thành phần, và nó chứa hai 
trong số các protein tạo ra cục máu đông. Những protein này được gọi là fibrinogen và 
thrombin. Khi các protein này trộn lẫn trong quá trình bôi thuốc, chúng sẽ tạo thành cục máu 
đông nơi bác sĩ phẫu thuật bôi thuốc. TISSEEL được pha chế dưới dạng hai dung dịch (Dung 
dịch Protein Sealer và Dung dịch Thrombin), trộn lẫn khi thi công.

TISSEEL được sử dụng để làm gì

TISSEEL là một chất làm kín fibrin hoặc mô. Trong khi phẫu thuật, các mô có thể bị chảy máu và bác sĩ phẫu 

thuật có thể không kiểm soát được tình trạng chảy máu này bằng cách khâu hoặc bằng cách ấn mạnh. TISSEEL 

được áp dụng trên bề mặt của các mô, hoặc để kiểm soát chảy máu, hoặc để ngăn chặn (hoặc ngăn chặn) rò rỉ 

của các loại chất lỏng khác, bằng cách tạo ra một con dấu kín nước. TISSEEL có thể được sử dụng ngay cả khi 

máu của bạn không đông đúng cách, ví dụ như khi bạn đang được điều trị bằng heparin chống huyết khối. Nó 

cũng được sử dụng như một loại keo dán mô để đạt được độ kết dính / niêm phong hoặc hỗ trợ khâu trong 

phẫu thuật. Ngoài ra, TISSEEL được sử dụng để cố định lưới trong quá trình phẫu thuật sửa chữa thoát vị.

Cục máu đông được tạo ra bởi TISSEEL rất giống với cục máu đông tự nhiên và điều 
này có nghĩa là nó sẽ tan tự nhiên và không để lại cặn. Tuy nhiên, aprotinin được thêm 
vào để tăng tuổi thọ của cục máu đông và ngăn ngừa sự tan sớm của cục máu đông.

2. NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TISSEEL

Không sử dụng TISSEEL trong các trường hợp sau:
• TISSEEL không được dùng cho trường hợp chảy máu ồ ạt hoặc nhanh chóng.

• TISSEEL KHÔNG ĐƯỢC tiêm vào mạch máu (tĩnh mạch hoặc động mạch), hoặc vào các mô. 
Khi TISSEEL hình thành cục máu đông ở nơi bôi thuốc, việc tiêm TISSEEL có thể gây ra các 
phản ứng nghiêm trọng. TISSEEL chỉ nên được áp dụng trên bề mặt của các mô dưới dạng 
một lớp mỏng ở những nơi cần thiết. Nếu bạn chuẩn bị phẫu thuật bắc cầu mạch vành, 
cần đặc biệt lưu ý để tránh tiêm TISSEEL vào mạch máu

• Nếu bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với bất kỳ hoạt chất nào hoặc bất kỳ thành 
phần nào khác của thuốc này.
TISSEEL chứa một loại protein tổng hợp, được gọi là aprotinin. Ngay cả khi loại protein này được áp 
dụng ở những khu vực nhỏ, vẫn có nguy cơ xảy ra phản ứng được gọi là phản vệ hoặc phản ứng dị 
ứng nghiêm trọng (quá mẫn cảm).

Chăm sóc đặc biệt với TISSEEL
• Thuyên tắc khí hoặc khí đe dọa tính mạng / tử vong (không khí đi vào 

tuần hoàn máu có thể nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng) rất hiếm khi 
xảy ra với việc sử dụng các thiết bị phun sử dụng bộ điều chỉnh áp suất 
để sử dụng chất bịt kín fibrin. Điều này dường như liên quan đến việc sử 
dụng thiết bị phun ở áp suất cao hơn áp suất khuyến nghị và / hoặc gần 
bề mặt mô. Nguy cơ dường như cao hơn khi chất bịt kín fibrin được 
phun vào không khí, so với CO và do đó không thể loại trừ với TISSEEL 
khi phun trong phẫu thuật vết thương hở.

• Thiết bị phun và đầu phụ kiện cung cấp hướng dẫn sử dụng với 
các khuyến nghị về phạm vi áp suất và khoảng cách phun từ bề 
mặt mô.

• TISSEEL nên được sử dụng theo đúng hướng dẫn và chỉ với các thiết 
bị được khuyến nghị cho sản phẩm này.

• Khi phun TISSEEL, cần theo dõi các thay đổi về huyết áp, mạch, 
độ bão hòa oxy và CO cuối thủy triều để biết có thể xảy ra 
thuyên tắc khí.

• Nếu bạn đã từng dùng TISSEEL hoặc aprotinin trước đây, cơ thể bạn có thể đã trở nên nhạy 
cảm với nó. Có thể bạn bị dị ứng với vật liệu này, ngay cả khi không có phản ứng với ứng 
dụng đầu tiên. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã nhận được một trong hai sản phẩm trong một 
ca phẫu thuật trước đó, bạn phải thông báo cho bác sĩ của bạn về điều này.

• Nếu bác sĩ phẫu thuật hoặc nhóm vận hành thấy bất kỳ dấu hiệu nào của phản ứng dị ứng 
trong quá trình sử dụng TISSEEL, họ sẽ ngừng sử dụng TISSEEL ngay lập tức và sẽ thực 
hiện các biện pháp thích hợp.
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Đang dùng hoặc sử dụng các loại thuốc khác

Không có tương tác nào được biết giữa TISSEEL và các sản phẩm thuốc khác.

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng bất kỳ loại 
thuốc nào khác, bao gồm cả các loại thuốc mua được mà không cần đơn.

Các chế phẩm chứa cellulose bị oxy hóa có thể làm giảm hiệu quả của TISSEEL và 
không được sử dụng làm vật liệu vận chuyển.

TISSEEL với đồ ăn thức uống

Xin hỏi bác sĩ. Bác sĩ sẽ quyết định xem bạn có được phép ăn và uống trước khi 
áp dụng TISSEEL hay không.

Mang thai, cho con bú và sinh sản

Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể mang thai hoặc đang có kế hoạch 
sinh con, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc này. Bác sĩ của bạn sẽ quyết định 
xem bạn có thể sử dụng TISSEEL trong khi mang thai hoặc cho con bú hay không.

Ảnh hưởng của TISSEEL đối với khả năng sinh sản vẫn chưa được xác định.

Lái xe và sử dụng máy móc

TISSEEL sẽ không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành các loại máy móc khác của bạn.

Thông tin quan trọng về một số thành phần của TISSEEL

Polysorbate 80 có thể gây kích ứng da giới hạn cục bộ như viêm da tiếp xúc.

Thông tin quan trọng về nguy cơ nhiễm trùng tiềm ẩn từ huyết tương người hiến tặng

Khi thuốc được làm từ máu hoặc huyết tương của con người, một số bước nhất định được thực hiện 
để ngăn ngừa nhiễm trùng truyền sang bệnh nhân. Những người hiến máu và huyết tương được lựa 
chọn cẩn thận để đảm bảo rằng những người có nguy cơ mang mầm bệnh được loại trừ.

Ngoài ra, mỗi lần hiến tặng và bể huyết tương đều được kiểm tra các dấu hiệu của vi rút hoặc 
nhiễm trùng. Các nhà sản xuất các sản phẩm này cũng bao gồm các bước xử lý máu hoặc 
huyết tương có thể bất hoạt hoặc loại bỏ vi rút.

Bất chấp những biện pháp này, khi sử dụng các loại thuốc điều chế từ máu hoặc huyết tương 
người, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng truyền nhiễm. Điều này cũng áp dụng cho bất 
kỳ loại vi rút nào chưa biết hoặc mới nổi hoặc các loại nhiễm trùng khác.

3. CÁCH SỬ DỤNG TISSEEL

• TISSEEL chỉ được áp dụng khi phẫu thuật. Việc sử dụng TISSEEL bị hạn chế đối với các bác sĩ 
phẫu thuật có kinh nghiệm đã được đào tạo về cách sử dụng TISSEEL.

Số lượng TISSEEL sẽ được sử dụng phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở loại phẫu thuật, diện tích bề mặt của mô được điều trị 
trong quá trình phẫu thuật của bạn và cách áp dụng TISSEEL. Bác sĩ phẫu thuật 
sẽ quyết định lượng bao nhiêu là phù hợp và sẽ thoa vừa đủ để tạo thành một 
lớp mỏng, đều trên mô. Nếu điều này dường như không đủ, có thể áp dụng lớp 
thứ hai. Tuy nhiên, tránh sử dụng lại TISSEEL cho lớp TISSEEL đã polyme hóa từ 
trước vì TISSEEL sẽ không dính vào lớp polyme. Phải tránh áp dụng riêng biệt, 
tuần tự hai thành phần của TISSEEL.

• Trong quá trình phẫu thuật của bạn, bác sĩ phẫu thuật sẽ bôi TISSEEL lên bề mặt mô liên 
quan, sử dụng thiết bị ứng dụng đặc biệt được cung cấp. Thiết bị này đảm bảo rằng lượng 
bằng nhau của cả hai thành phần được áp dụng cùng một lúc - điều này rất quan trọng đối 
với hiệu quả tối ưu của TISSEEL.

• Đối với phẫu thuật sửa chữa thoát vị, bác sĩ phẫu thuật sẽ áp dụng Tisseel bằng cách sử dụng thuốc xịt hoặc thuốc nhỏ để 

cố định lưới tại chỗ.

• Trước khi áp dụng TISSEEL, diện tích bề mặt của vết thương cần được làm khô 
bằng các kỹ thuật tiêu chuẩn (ví dụ như chườm, gạc, sử dụng thiết bị hút 
không liên tục).

• Không được sử dụng không khí hoặc khí có áp suất để làm khô địa điểm.

• TISSEEL chỉ được xịt vào các vị trí ứng dụng có thể nhìn thấy được.

Khi áp dụng TISSEEL bằng thiết bị phun, hãy đảm bảo sử dụng áp suất và 
khoảng cách với mô trong phạm vi được nhà sản xuất khuyến nghị như 
sau:

Áp suất, khoảng cách và các thiết bị được đề xuất cho ứng dụng phun của TISSEEL
Recom-
hàn gắn
khoảng cách

từ mục tiêu
khăn giấy

Recom-
hàn gắn

Xịt nước

sức ép

Sức ép
cơ quan quản lý được

đã sử dụng

Phun đặt thành

được dùng

Mẹo dành cho người áp dụng để

được dùng
Ca phẫu thuật

Tisseel /
Artiss Spray
Đặt
Tisseel /
Artiss Spray
Đặt 10 gói

na EasySpray
1,5-2,0 thanh

(21,5-
28,5 psi).

Mở
vết thương

10-15cm

na EasySpray



Áp suất, khoảng cách và các thiết bị được đề xuất cho ứng dụng phun của TISSEEL

Duplospray MIS
Ứng dụng 20cm

Duplospray MIS
Ứng dụng 30cm

Laparo-
scopic /

tối thiểu
xâm lấn

thủ tục

Duplospray MIS
Ứng dụng 40cm Duplospray

Bộ điều chỉnh MIS

1,5 thanh

1,2-1,5 thanh

(18-22 psi)
na Bộ xịt 360

Nội soi
Người nộp đơn với

Khoa tự động

Bộ xịt 360
Nội soi
Người nộp đơn với

Tether

25 centimet

Mẹo có thể thay thế

Khi phun TISSEEL, cần theo dõi các thay đổi về huyết áp, mạch, độ 
bão hòa oxy và CO cuối thủy triều vì khả năng xảy ra thuyên tắc 
khí hoặc khí.(xem phần 2) .
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Nếu bạn dùng nhiều TISSEEL hơn mức cần thiết

TISSEEL chỉ được áp dụng khi phẫu thuật. Nó được áp dụng bởi bác sĩ phẫu thuật và 
lượng TISSEEL được xác định bởi bác sĩ phẫu thuật.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ 
của bạn.

Sử dụng ở trẻ em

Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm ở trẻ em.

4. TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ
Giống như tất cả các loại thuốc, TISSEEL có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải. Nếu 

bất kỳ tác dụng phụ nào trở nên nghiêm trọng hoặc nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào không được liệt 

kê trong tờ rơi này, vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết.

Các tác dụng phụ đã được đánh giá dựa trên các loại tần suất sau:

Rất phổ biến:Ảnh hưởng đến nhiều hơn 1/10. Phổ thông:Ảnh 

hưởng đến 1 đến 10 người dùng trong 100. Không phổ biến:Ảnh 

hưởng đến 1 đến 10 người dùng trong 1.000. Hiếm:Ảnh hưởng 

đến 1 đến 10 người dùng trong 10.000.

Rất hiếm:Ảnh hưởng đến ít hơn 1 trong số 10.000 bệnh nhân được điều trị.

Không biết:Tần suất không thể được ước tính từ dữ liệu có sẵn.
Các tác dụng phụ sau đây đã được quan sát thấy khi điều trị bằng TISSEEL:

Khu vực chung Tác dụng phụ

Nhiễm trùng vết thương sau phẫu thuật

Tính thường xuyên

Phổ thôngNhiễm trùng và
bệnh ký sinh trùng

Máu và bạch huyết
rối loạn hệ thống

Gia tăng các sản phẩm thoái hóa fibrin Không phổ biến

Hệ miễn dịch
rối loạn

Phản ứng quá mẫn
Phản ứng dị ứng (phản vệ)
Sốc phản vệ

Không biết

Không biết

Không biết

Không biếtCảm giác ngứa ran, châm chích hoặc 
tê da
Ngực căng
Khó thở
Ngứa
Đỏ da
Rối loạn cảm giác

Không biết

Không biết

Không biết

Không biết

Phổ thôngHệ thần kinh
rối loạn
Rối loạn tim
Rối loạn mạch máu

Tăng hoặc giảm tốc độ xung
Huyết khối tĩnh mạch nách
Giảm huyết áp
Bầm tím
Bọt khí trong hệ thống mạch máu *
Cục máu đông trong mạch máu

Tắc nghẽn động mạch trong não
Dyspnoea

Không biết

Phổ thông

Hiếm
Không biết

Không biết

Không biết

Không biết

Không biếtHô hấp và
rối loạn lồng ngực
Tiêu hóa
rối loạn

Buồn nôn

Tắc ruột
Phát ban da

Tổ ong

Chữa bệnh suy nhược

Đau ở tứ chi

Không phổ biến

Không biết

Phổ thông

Không biết

Không biết

Phổ thông

Da và
mô dưới da
rối loạn

Cơ xương và
mô liên kết
rối loạn



Rối loạn chung
và quản lý
điều kiện trang web

Đau do thủ thuật
Đau đớn

Tăng nhiệt độ cơ thể
Đỏ da

Không phổ biến

Phổ thông

Phổ thông

Không biết

Không biếtSưng do tích tụ chất lỏng trong mô cơ 
thể (phù nề)

Tổn thương, nhiễm độc

và thủ tục
biến chứng

Tích tụ bạch huyết hoặc các chất lỏng trong cơ 
thể khác gần vị trí phẫu thuật (huyết thanh)

Hết sức

phổ thông

Sưng nhanh lớp hạ bì, mô dưới da, 
niêm mạc và lớp dưới niêm mạc
(phù mạch)

Không biết

* Sự ra đời của bọt khí hoặc bọt khí trong hệ thống mạch máu đã xảy ra khi chất bịt kín fibrin được áp 
dụng với các thiết bị sử dụng không khí hoặc khí có áp suất; Điều này được cho là do sử dụng thiết 
bị phun không phù hợp (ví dụ như ở áp suất cao hơn áp suất khuyến nghị và ở gần bề mặt mô.)

Ở những bệnh nhân đang điều trị bằng chất bịt kín fibrin, phản ứng quá mẫn hoặc dị 
ứng có thể xảy ra. Mặc dù hiếm gặp nhưng chúng có thể nặng.
Các dấu hiệu đầu tiên của phản ứng dị ứng có thể bao gồm

- đỏ da thoáng qua (“đỏ bừng”)
- ngứa
- nổi mề đay

- buồn nôn ói mửa
- đau đầu
- buồn ngủ
- bồn chồn
- đốt và châm chích tại vị trí ứng dụng
- ngứa ran
- ớn lạnh

- tức ngực
- sưng môi, lưỡi, cổ họng (có thể dẫn đến khó thở và / hoặc nuốt)

- khó thở
- huyết áp thấp
- tăng hoặc giảm tốc độ xung
- mất ý thức do tụt huyết áp
Trong một số trường hợp cá biệt, những phản ứng này có thể tiến triển thành phản ứng dị ứng 
nghiêm trọng (phản vệ). Các phản ứng như vậy có thể thấy đặc biệt nếu chế phẩm được sử dụng lặp 
đi lặp lại hoặc được sử dụng cho những bệnh nhân trước đó đã cho thấy quá mẫn với aprotinin hoặc 
bất kỳ thành phần nào khác của sản phẩm.

Ngay cả khi điều trị lặp lại với TISSEEL được dung nạp tốt, việc sử dụng TISSEEL 
tiếp theo hoặc truyền aprotinin có thể dẫn đến các phản ứng dị ứng nghiêm 
trọng (phản vệ).
Nhóm phẫu thuật tham dự nhận thức rõ về nguy cơ phản ứng kiểu này và sẽ ngay lập 
tức ngắt việc áp dụng TISSEEL khi xuất hiện các dấu hiệu quá mẫn đầu tiên. Trong 
trường hợp các triệu chứng nghiêm trọng, các biện pháp khẩn cấp có thể được yêu 
cầu.
Việc tiêm TISSEEL vào các mô mềm có thể dẫn đến tổn thương mô cục bộ.
Việc tiêm TISSEEL vào các mạch máu (tĩnh mạch hoặc động mạch) có thể dẫn đến sự hình 
thành các cục máu đông (huyết khối).
Ứng dụng nội mạch có thể làm tăng khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các phản 
ứng quá mẫn cấp tính ở những bệnh nhân mẫn cảm.
Vì TISSEEL có nguồn gốc từ huyết tương từ những lần hiến máu nên không thể loại trừ 
hoàn toàn nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thực hiện nhiều biện 
pháp để giảm rủi ro này (xem phần 2).
Các kháng thể chống lại các thành phần của chất niêm phong fibrin có thể xảy ra trong một số trường hợp hiếm hoi.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm 
bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo các 
tác dụng phụ trực tiếp thông qua Chương trình Thẻ Vàng. Trang web: www.mhra.gov.uk/
yellowcardhoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store.

Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn 
của thuốc này.

5. CÁCH LƯU TRỮ TISSEEL
• Tránh xa tầm nhìn và tầm tay của trẻ em.
• Không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn được ghi trên bao bì sau 
“EXP”.
• Bảo quản ở nhiệt độ ≤-20 ° C (trong tủ đông). Chuỗi kho lạnh không được gián đoạn cho đến khi sử 
dụng.

• Bảo quản trong gói ban đầu để tránh ánh sáng
• Sau khi rã đông, dung dịch không được đông lại hoặc để trong tủ lạnh!

6. NỘI DUNG BAO BÌ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC
TISSEEL chứa những gì
TISSEEL chứa hai thành phần: Thành 
phần 1 = Dung dịch Protein Sealer:
Các hoạt chất có trong 1ml dung dịch Sealer Protein là: Fibrinogen 
người, 72 - 110 mg / ml; Aprotinin (tổng hợp), 3000 KIU / ml.
Tá dược là Human Albumin, L-Histidine, Niacinamide, Polysorbate 80, 
Sodium Citrate Dihydrate và Nước để tiêm.



Thành phần 2 = Giải pháp Thrombin:
Các hoạt chất có trong 1 ml Dung dịch Thrombin là: Human 
Thrombin, 500 IU / ml; Canxi clorua Dihydrat, 40 µmol / ml. Tá 
dược là Albumin người, Natri clorua và nước để tiêm.
TISSEEL trông như thế nào và nội dung của gói
Cả hai thành phần của Dung dịch Protein Sealer TISSEEL và Dung dịch Thrombin đều được 
chứa đầy trong ống tiêm hai buồng dùng một lần làm bằng polypropylene. Cả hai thành phần 
đều không màu hoặc vàng nhạt.
Mỗi gói TISSEEL chứa
• Một ống tiêm hai buồng chứa đầy sẵn Dung dịch Protein Sealer (với 

aprotinin), đông lạnh sâu, trong một buồng; và Dung dịch Thrombin (với 
canxi clorua dihydrat), đông lạnh sâu, trong buồng khác.

• Một bộ dụng cụ phụ kiện vô trùng (thiết bị có 2 miếng ghép và 4 bộ dao ứng 
dụng).
TISSEEL có sẵn trong các kích thước gói sau:
• TISSEEL 2 ml (chứa 1 ml Dung dịch Protein Sealer và 1 ml Dung dịch 
Thrombin)
• TISSEEL 4 ml (chứa 2 ml Dung dịch Protein Sealer và 2 ml Dung dịch 
Thrombin)
• TISSEEL 10 ml (chứa 5 ml Dung dịch Protein Sealer và 5 ml Dung dịch 
Thrombin)
TISSEEL có sẵn trong các kích thước gói 2 ml, 4 ml và 10 ml Không phải tất cả các kích 

thước gói đều có thể được bán trên thị trường.

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị

Người giữ giấy phép tiếp thị:
Baxter Healthcare
Caxton Way, Thetford,
Norfolk, IP24 3SE,
Vương quốc Anh

nhà chế tạo
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 Viên
Áo
Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào 01/2022

Thông tin sau chỉ dành cho các chuyên gia y tế hoặc chăm sóc sức khỏe:

Hướng dẫn sử dụng và xử lý và thải bỏ
Chung
Trước khi sử dụng TISSEEL, hãy cẩn thận để các bộ phận của cơ thể bên ngoài 
vùng dự định sử dụng được che phủ thích hợp, để thuốc không dính vào mô ở 
những vị trí không mong muốn.
Đối với các thủ thuật phẫu thuật yêu cầu khối lượng chất bịt kín fibrin tối thiểu, không 
sử dụng vài giọt Tisseel Sẵn sàng sử dụng đầu tiên. Để đảm bảo sự hòa trộn hoàn 
toàn giữa thành phần protein niêm phong và thành phần thrombin, hãy nhỏ ngay vài 
giọt sản phẩm đầu tiên từ ống phun ứng dụng trước khi sử dụng và vứt bỏ chúng.

Để ngăn TISSEEL dính vào găng tay và dụng cụ, hãy làm ướt chúng bằng nước muối sinh lý 
trước khi tiếp xúc.
Một số dung dịch có chứa cồn, iốt hoặc một số loại kim loại (những chất này thường có trong 
chất khử trùng hoặc chất khử trùng) có thể làm giảm khả năng hoạt động bình thường của 
TISSEEL. Những chất này nên được loại bỏ càng nhiều càng tốt trước khi áp dụng TISSEEL.

Hướng dẫn sử dụng cho các bề mặt niêm phong là: Một gói TISSEEL 2 ml (tức là 
1 ml dung dịch protein niêm phongthêm 1 ml dung dịch thrombin) là đủ cho bề 
mặt ít nhất 10 cm2.
Liều lượng phụ thuộc vào kích thước của bề mặt cần bịt kín.
KHÔNG áp dụng riêng biệt hai thành phần của TISSEEL. Cả hai thành phần phải được áp 
dụng cùng nhau.
KHÔNG để TISSEEL ở nhiệt độ trên 37 ° C. KHÔNG dùng lò vi sóng. KHÔNG làm 
tan băng sản phẩm bằng cách cầm trên tay.
KHÔNG sử dụng TISSEEL cho đến khi nó được rã đông hoàn toàn và làm ấm đến 33 ° 
C - 37 ° C. Chỉ tháo nắp bảo vệ của ống tiêm khi quá trình rã đông và làm ấm hoàn tất. 
Để dễ dàng tháo nắp đầu tip ra khỏi ống tiêm, hãy lắc nắp đầu tip bằng cách di 
chuyển nó về phía sau và về phía trước, sau đó kéo nắp bảo vệ khỏi ống tiêm. Đẩy hết 
không khí ra khỏi ống tiêm, sau đó gắn miếng nối và ống dẫn ứng dụng. Chúng tôi 
đặc biệt khuyến nghị rằng mỗi khi bạn nhận một liều TISSEEL, tên và số lô của sản 
phẩm được ghi lại. Điều này duy trì một bản ghi về các lô được sử dụng.

Xử lý và Chuẩn bị
Ống tiêm hai ngăn chứa đầy sẵn được đóng gói và niêm phong kín trong hai túi 
nhựa đã khử trùng trong điều kiện vô trùng. Túi bên trong và đồ bên trong là 
vô trùng trừ khi tính toàn vẹn của gói bên ngoài bị tổn hại.
Sử dụng kỹ thuật vô trùng, chuyển túi bên trong vô trùng và các chất bên trong vào trường 
vô trùng.



Tisseel trong ống tiêm PRIMA có thể được rã đông VÀ làm ấm bằng một trong các 
phương pháp sau:
1. Rã đông / làm ấm nhanh (nồi cách thủy vô trùng) -Phương pháp đề xuất
2. Rã đông / làm ấm trong chậu nước không tiệt trùng
3. Rã đông / làm ấm trong tủ ấm
4. Ống tiêm sẵn sàng sử dụng cũng có thể được rã đông và giữ ở nhiệt độ phòng (không 

quá 25 ° C) trong tối đa 72 giờ. Làm ấm là cần thiết trước khi sử dụng.

1) Làm tan băng / làm ấm nhanh chóng (nồi cách thủy vô trùng) -Phương pháp đề xuất

Nên làm tan băng và làm ấm hai thành phần keo bằng cách sử dụng nồi cách 
thủy vô trùng ở nhiệt độ 33 - 37 ° C.
• Bể cách thủy phảikhông phải vượt quá nhiệt độ 37 ° C. Để theo dõi 

phạm vi nhiệt độ quy định, hãy kiểm soát nhiệt độ nước bằng nhiệt 
kế và thay nước nếu cần.

• Khi sử dụng chậu nước vô trùng để rã đông và làm ấm, hãy tháo ống tiêm đã đổ đầy 
thuốc ra khỏi túi trước khi đặt vào chậu nước vô trùng.

Hướng dẫn:
Đưa túi bên trong vào khu vực vô trùng, lấy ống tiêm sẵn sàng sử dụng ra khỏi túi bên 
trong và đặt trực tiếp vào chậu nước vô trùng. Đảm bảo rằng nội dung của ống tiêm 
sẵn sàng sử dụng được ngâm hoàn toàn trong nước.

Bảng 1 - Ống tiêm PRIMA: Thời gian rã đông và làm ấm tối thiểu bằng cách sử dụng nồi cách thủy vô 
trùng

Thời gian làm tan băng / làm ấm tối thiểu
33 ° C đến 37 ° C, Bồn tắm nước vô trùng

Sản phẩm không có túi
Kích cỡ gói

2 ml
4 ml

10 ml

5 phút
5 phút

10 phút

2) Rã đông / làm ấm trong bồn nước không tiệt trùng

Hướng dẫn:
Để ống tiêm sẵn sàng sử dụng bên trong cả hai túi và đặt nó vào chậu nước bên 
ngoài khu vực vô trùng trong khoảng thời gian thích hợp (xem Bảng 2). Đảm bảo 
rằng các túi vẫn được ngâm trong nước trong toàn bộ thời gian rã đông. Sau khi rã 
đông, lấy túi ra khỏi chậu nước, làm khô túi bên ngoài và mang túi bên trong với 
ống tiêm và pít-tông sẵn sàng sử dụng vào khu vực vô trùng.

Bảng 2 - Ống tiêm PRIMA: Thời gian rã đông và làm ấm tối thiểu bằng cách sử dụng nồi cách 
thủy không tiệt trùng

Thời gian làm nóng / rã đông tối thiểu 33 ° C 
đến 37 ° C, Bồn tắm nước không tiệt trùng

Sản phẩm trong túi

Kích cỡ gói

2 ml
4 ml

10 ml

3) Rã đông / làm ấm trong tủ ấm

15 phút
20 phút
35 phút

Hướng dẫn:
Để ống tiêm sẵn sàng sử dụng bên trong cả hai túi và đặt vào tủ ấm bên ngoài 
khu vực vô trùng trong khoảng thời gian thích hợp (xem Bảng 3). Sau khi rã 
đông / hâm nóng, lấy túi ra khỏi tủ ấm, tháo túi bên ngoài và đưa túi bên trong 
cùng với ống tiêm sẵn sàng sử dụng vào khu vực vô trùng.
Bảng 3 - Ống tiêm PRIMA: Thời gian rã đông và làm ấm tối thiểu trong tủ ấm

Thời gian làm tan băng / làm ấm tối thiểu
33 ° C đến 37 ° C, Tủ ấm

Sản phẩm trong túi

Kích cỡ gói

2 ml
4 ml

10 ml

40 phút
50 phút
90 phút

4) Rã đông ở nhiệt độ phòng (không quá 25 ° C) TRƯỚC KHI hâm nóng

Hướng dẫn:
Để ống tiêm sẵn sàng sử dụng bên trong cả hai túi và rã đông ở nhiệt độ phòng bên ngoài 
khu vực vô trùng trong khoảng thời gian thích hợp (xem Bảng 4). Sau khi rã đông, để làm ấm 
sản phẩm để sử dụng, hãy làm ấm sản phẩm trong túi bên ngoài trong tủ ấm.

Bảng 4 - Ống tiêm PRIMA: Thời gian rã đông tối thiểu ở nhiệt độ phòng bên ngoài trường vô 
trùng và thời gian làm ấm bổ sung trong tủ ấm đến 33 ° C đến 37 ° C

Thời gian rã đông tối thiểu của 
sản phẩm ở nhiệt độ phòng

(không trên 25 ° C)
sản phẩm trong túi

Thời gian làm ấm trước khi sử 
dụng đến 33 ° C đến tối đa 37 ° C 

trong tủ ấm sau khi rã đông ở RT
sản phẩm trong túi

Kích cỡ gói

2 ml
4 ml

10 ml

80 phút
90 phút
160 phút

+
+
+

11 phút
13 phút
25 phút

Sau khi rã đông ở nhiệt độ phòng, sản phẩm phải được sử dụng trong vòng 72 giờ kể 
từ khi lấy ra khỏi tủ đông.



Ổn định sau khi rã đông
Saurã đông và làm ấm (ở nhiệt độ từ 33 ° C đến 37 ° C, phương pháp 1, 2 và 3), 
độ ổn định hóa học và vật lý của sản phẩm đã được chứng minh trong 12 giờ ở 
33 ° C đến 37 ° C.
Đối với sản phẩmrã đông ở nhiệt độ phòng trong túi chưa mở (phương pháp 4), độ ổn 
định hóa lý của sản phẩm đã được chứng minh trong 72 giờ ở nhiệt độ không quá 25 ° 
C. Làm ấm đến 33 ° C đến 37 ° C ngay trước khi sử dụng.
Theo quan điểm vi sinh học, trừ khi phương pháp mở / rã đông ngăn ngừa 
nguy cơ nhiễm vi sinh vật, sản phẩm phải được sử dụng ngay sau khi được 
làm ấm đến 33 ° C đến 37 ° C.
Nếu không được sử dụng ngay lập tức, thời gian và điều kiện bảo quản trong sử dụng là trách nhiệm của người 

dùng.

Không làm đông lại hoặc làm lạnh sau khi đã bắt đầu rã đông.

Sự quản lý
Để đạt được sự pha trộn tối ưu của hai giải pháp và sự đông đặc tối ưu của chất trám fibrin,
duy trì hai thành phần keo dán ở 33 ° C - 37 ° C cho đến khi thi công. Protein Sealer và 
dung dịch Thrombin phải trong hoặc hơi trắng đục. Không sử dụng các dung dịch bị vẩn đục 
hoặc có cặn. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra sản phẩm đã rã đông bằng mắt thường để tìm 
các hạt, sự đổi màu hoặc các thay đổi khác về hình thức bên ngoài. Nếu một trong những 
điều trên xảy ra, hãy loại bỏ các dung dịch.

Dung dịch protein của sealer đã rã đông phải lỏng nhưng hơi nhớt. Nếu dung dịch có 
độ đặc của gel đông đặc, thì nó phải được cho là đã bị biến tính (có thể do dây chuyền 
bảo quản lạnh bị gián đoạn hoặc do quá nhiệt trong quá trình hâm nóng). Trong 
trường hợp này, KHÔNG sử dụng TISSEEL trên bất kỳ tài khoản nào.

• Lấy ống tiêm ra khỏi túi ngay trước khi sử dụng.
• Chỉ sử dụng TISSEEL khi nó đã được rã đông và làm ấm hoàn toàn (đặc ở dạng lỏng).
• Tháo nắp bảo vệ khỏi ống tiêm ngay lập tức trước khi thi công. Để dễ dàng tháo nắp 
đầu tip ra khỏi ống tiêm, hãy lắc nắp đầu tip bằng cách di chuyển nó về phía sau và về 
phía trước, sau đó kéo nắp bảo vệ khỏi ống tiêm.
Để áp dụng TISSEEL, hãy sử dụng ống tiêm hai buồng chứa đầy sẵn với các 
thiết bị phụ kiện đi kèm với sản phẩm.
Hướng dẫn vận hành
Đối với ứng dụng, hãy kết nối ống tiêm hai buồng với Dung dịch Protein 
Sealer và Dung dịch Thrombin với một miếng ghép và một kim tiêm như 
được cung cấp trong bộ thiết bị đi kèm. Pít tông chung của ống tiêm hai 
buồng đảm bảo rằng các thể tích bằng nhau được nạp qua miếng nối 
trước khi được trộn trong kim ứng dụng và đẩy ra.

Pít tông đôi
Dây đeo tết

Ống tiêm buồng đôi

Phần tham gia

Ứng dụng Cannula

• Đẩy hết không khí ra khỏi ống tiêm trước khi gắn bất kỳ thiết bị ứng dụng nào.
• Kết nối các đầu phun của ống tiêm hai buồng với bộ phận ghép nối và cố định nó 

bằng cách buộc chặt dây đai vào ống tiêm hai buồng. Nếu dây kéo bị rách, hãy sử 
dụng miếng nối dự phòng. Nếu không có sẵn, vẫn có thể sử dụng thêmnhưng kiểm 
tra xem kết nối có chặt chẽ không, để ngăn ngừa bất kỳ nguy cơ rò rỉ nào.

• Lắp một ống dẫn ứng dụng vào mảnh ghép.
• Không được hút hết không khí còn lại bên trong miếng nối hoặc kim ứng dụng cho đến khi 

bạn bắt đầu ứng dụng thực tế, vì nếu không, độ mở của kim có thể bị tắc.
• Bôi hỗn hợp Fibrin Sealer Protein - Thrombin Solution lên bề mặt nhận hoặc bề 

mặt của các bộ phận cần niêm phong.
• Khi Tisseel được sử dụng để cố định lưới, nó có thể được áp dụng dưới dạng giọt và / 

hoặc bằng kỹ thuật phun tùy thuộc vào sở thích của bác sĩ phẫu thuật. Thông 
thường, giọt Tisseel được áp dụng khi bác sĩ phẫu thuật định vị kim ghim thường 
xuyên và lớp keo fibrin đạt được khi phun cho phép toàn bộ lưới được cố định tại 
chỗ mà không bị co và gấp.

• Nếu việc áp dụng các thành phần của chất bịt kín fibrin bị gián đoạn, hiện 
tượng tắc nghẽn xảy ra ngay lập tức trong kim. Chỉ thay kim ứng dụng bằng 
kim mới ngay lập tức trước khi tiếp tục ứng dụng. Nếu các lỗ của miếng ghép 
bị tắc, hãy sử dụng miếng ghép dự phòng được cung cấp trong gói.

Ghi chú: Sau khi trộn các thành phần của chất trám bít, chất bịt kín fibrin bắt đầu đông 
kết trong vòng vài giây, do nồng độ Thrombin cao (500 IU / ml).
Cũng có thể ứng dụng với các phụ kiện khác do BAXTER cung cấp đặc biệt thích hợp, ví 
dụ, sử dụng nội soi, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, ứng dụng cho các khu vực rộng lớn 
hoặc khó tiếp cận. Khi sử dụng các thiết bị ứng dụng này, hãy tuân thủ nghiêm ngặt 
Hướng dẫn sử dụng thiết bị.
Sau khi hai thành phần đã được áp dụng, vị trí các khu vực vết thương. Cố định hoặc 
giữ các bộ phận được dán với áp lực nhẹ nhàng liên tục ở vị trí mong muốn trong 
khoảng 3-5 phút để đảm bảo rằng chất trám fibrin đông kết dính chặt vào mô xung 
quanh.
Trong một số ứng dụng nhất định, vật liệu tương thích sinh học, chẳng hạn như lông cừu collagen, 
được sử dụng làm chất mang hoặc để gia cố.



Thải bỏ
Bất kỳ sản phẩm không sử dụng hoặc vật liệu phế thải nào cũng phải được xử lý theo các yêu 
cầu của địa phương.
Khi áp dụng TISSEEL bằng thiết bị phun, hãy đảm bảo sử dụng áp suất và 
khoảng cách với mô trong phạm vi được nhà sản xuất khuyến nghị như 
sau:

Áp suất, khoảng cách và các thiết bị được đề xuất cho ứng dụng phun của
TISSEEL

Recom-
hàn gắn
khoảng cách

từ mục tiêu
khăn giấy

Recom-
hàn gắn

Xịt nước

sức ép

Sức ép
cơ quan quản lý

được dùng

Bộ phun
được sử dụng

Mẹo dành cho người áp dụng

được sử dụng
Ca phẫu thuật

Tisseel
/ Artiss
Bộ phun

na EasySpray
1,5-2,0

quán ba

(21,5-28,5
psi).

Mở
vết thương

Tisseel
/ Artiss
Bộ phun
10 gói

10-15cm

na EasySpray

Duplospray MIS
Ứng dụng 20cm

Duplospray MIS
Ứng dụng 30cm

Laparo-
scopic /

tối thiểu
xâm lấn

thủ tục

Duplospray MIS
Ứng dụng 40cm Duplospray

MIS
Bộ điều chỉnh 1.5

quán ba

1,2-1,5 thanh

(18-22
psi)

na Bộ xịt 360
Nội soi
Người nộp đơn với

Khoa tự động

25 centimet

Bộ xịt 360
Nội soi
Người nộp đơn với

Tether

Mẹo có thể thay thế

Khi phun TISSEEL, cần theo dõi các thay đổi về huyết áp, mạch, 
độ bão hòa oxy và CO cuối thủy triều vì khả năng xảy ra tắc 
mạch khí hoặc khí.(xem phần 2) .
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