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ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

TISSEEL Готов за употреба
Решения за уплътнители

Човешки фибриноген, човешки тромбин, синтетичен апротинин, калциев хлорид дихидрат

Моля, прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство.

– Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

– Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

– Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички 

възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява TISSEEL и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате TISSEEL
3. Как да използвате TISSEEL

4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате TISSEEL

6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TISEEL И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Какво е TISSEEL
Името на вашето лекарство е TISSEEL Готов за употреба. В тази листовка TISSEEL Ready 
за употреба ще се нарича TISSEEL. TISSEEL е двукомпонентен тъканен уплътнител и 
съдържа два от протеините, които образуват кръвен съсирек. Тези протеини се 
наричат   фибриноген и тромбин. Когато тези протеини се смесят по време на 
приложение, те образуват съсирек, където хирургът ги прилага. TISSEEL се приготвя 
като два разтвора (Sealer Protein Solution и Thrombin Solution), които се смесват при 
прилагане.

За какво се използва TISSEEL

TISSEEL е фибринов или тъканен уплътнител. По време на операцията тъканите могат да кървят и 

хирургът може да не е възможно да контролира това кървене с помощта на шевове или чрез прилагане 

на натиск. TISSEEL се прилага върху повърхността на тъканите, или за контролиране на кървенето, или за 

спиране (или предотвратяване) на течове на други видове течности, чрез създаване на 

водонепропускливо уплътнение. TISSEEL може да се използва дори ако кръвта Ви не се съсирва 

правилно, напр. когато се лекувате с хепарин срещу тромбоза. Използва се също като лепило за тъкани 

за постигане на адхезия/запечатване или като опора за шев при хирургия. В допълнение, TISSEEL се 

използва за фиксиране на мрежата по време на операция за възстановяване на херния.

Съирекът, произведен от TISSEEL, е много подобен на естествен кръвен съсирек и това означава, че ще 

се разтвори естествено и ще остави без остатък. Въпреки това, апротининът се добавя, за да се увеличи 

дълголетието на съсирека и да се предотврати преждевременното му разтваряне.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ TISEEL

Не използвайте TISSEEL в следните ситуации:
• TISSEEL не трябва да се използва при масивно или бързо кървене.
• TISSEEL НЕ ТРЯБВА да се инжектира в кръвоносни съдове (вени или артерии) или в тъкани. Тъй като 

TISSEEL образува съсирек, където се прилага, инжектирането на TISSEEL може да причини сериозни 

реакции. TISSEEL трябва да се прилага само върху повърхността на тъканите като тънък слой, където 

е необходимо. Ако ви предстои операция за коронарен байпас, трябва да се внимава, за да се избегне 

инжектирането на TISSEEL в кръвоносните съдове

• Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от 
останалите съставки на това лекарство.
TISSEEL съдържа синтетичен протеин, наречен апротинин. Дори когато този протеин се 
прилага на малки площи, съществува риск от реакция, известна като анафилаксия, или 
тежка алергична (свръхчувствителна) реакция.

Обърнете специално внимание с TISSEEL

• Животозастрашаваща/фатална въздушна или газова емболия (попадане на въздух в 

кръвообращението, което може да бъде сериозно или животозастрашаващо) се е случвало 

много рядко при използването на спрей устройства, използващи регулатори на налягането за 

прилагане на фибринови уплътнители. Това изглежда е свързано с използването на спрей 

устройството при по-високо от препоръчаното налягане и/или в непосредствена близост до 

повърхността на тъканта. Рискът изглежда е по-висок, когато фибриновите уплътнители се 

напръскват с въздух, в сравнение с CO и следователно не може да бъде изключен с TISSEEL, 

когато се пръскат при хирургия на отворени рани.

• Устройствата за пръскане и накрайникът на аксесоара предоставят инструкции за 
употреба с препоръки за диапазони на налягане и разстоянието на пръскане от 
повърхността на тъканта.

• TISSEEL трябва да се прилага стриктно съгласно инструкциите и само с 
устройства, препоръчани за този продукт.

• Когато пръскате TISSEEL, промените в кръвното налягане, пулса, сатурацията с 
кислород и крайния прилив на CO трябва да се следят за възможна поява на 
газова емболия.

• Ако някога сте приемали TISSEEL или апротинин преди, тялото ви може да е станало 
чувствително към него. Възможно е да сте алергични към този материал, дори ако 
не е имало реакция при първото приложение. Ако смятате, че сте получили някой от 
продуктите при предишна операция, трябва да информирате Вашия лекар за това.

• Ако хирургът или оперативният екип видят някакви признаци на алергична реакция по време 
на прилагането на TISSEEL, те незабавно ще спрат да използват TISSEEL и ще предприемат 
адекватните мерки.
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TITLE - APROTININ + FIBRINOGEN + THROMBIN / ARTISS TISSEEL 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Medicines Org UK

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


Приемане или използване на други лекарства

Няма известни взаимодействия между TISSEEL и други лекарствени продукти.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали 
други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Препаратите, съдържащи окислена целулоза, могат да намалят ефикасността на TISSEEL 
и не трябва да се използват като носители.

TISSEEL с храна и напитки

Моля, попитайте Вашия лекар. Лекарят ще реши дали ви е позволено да ядете и пиете 
преди прилагането на TISSEEL.

Бременност, кърмене и плодовитост

Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, 

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство. Вашият лекар ще 

реши дали можете да използвате TISSEEL по време на бременност или кърмене.

Ефектите на TISSEEL върху фертилитета не са установени.

Шофиране и работа с машини

TISSEEL няма да повлияе на способността Ви да шофирате или да работите с други видове машини.

Важна информация за някои от съставките на TISSEEL

Полисорбат 80 може да причини локално ограничени кожни раздразнения като контактен дерматит.

Важна информация за потенциалния риск от инфекция от донорска човешка плазма

Когато лекарствата се произвеждат от човешка кръв или плазма, се предприемат определени стъпки, за да се 

предотврати предаването на инфекции на пациентите. Донорите на кръв и плазма са внимателно подбрани, за да се 

гарантира, че тези, които са изложени на риск от носители на инфекции, са изключени.

В допълнение, всяко дарение и плазмен пул се тества за признаци на вируси или инфекции. 
Производителите на тези продукти също включват стъпки в обработката на кръвта или 
плазмата, които могат да инактивират или премахнат вирусите.

Въпреки тези мерки, когато се прилагат лекарства, приготвени от човешка кръв или плазма, 
възможността за предаване на инфекция не може да бъде напълно изключена. Това важи и за 
всички неизвестни или нововъзникващи вируси или други видове инфекции.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ TISEEL

• TISSEEL се прилага само по време на хирургична операция. Използването на TISSEEL е 
ограничено до опитни хирурзи, които са били обучени да използват TISSEEL.

Количеството TISSEEL, което ще се използва, зависи от редица фактори, включително, но не 
само, вида на операцията, повърхностната площ на тъканта, която ще се третира по време на 
операцията и начина, по който се прилага TISSEEL. Хирургът ще реши колко е подходящо и ще 
нанесе достатъчно, за да образува тънък, равномерен слой върху тъканта. Ако това не 
изглежда достатъчно, може да се нанесе втори слой. Избягвайте обаче повторното нанасяне на 
TISSEEL върху вече съществуващ полимеризиран слой TISSEEL, тъй като TISSEEL няма да 
прилепне към полимеризирания слой. Трябва да се избягва отделно, последователно 
приложение на двата компонента на TISSEEL.

• По време на вашата операция, хирургът ще нанесе TISSEEL върху съответната тъканна 
повърхност, като използва специално предоставено устройство за нанасяне. Това 
устройство гарантира, че се прилагат равни количества от двата компонента едновременно 
– което е важно за оптималния ефект на TISSEEL.

• За операция за възстановяване на херния хирургът ще приложи Tisseel, използвайки спрей или капки, за да 

фиксира мрежата на място.

• Преди нанасяне на TISSEEL повърхността на раната трябва да бъде изсушена чрез стандартни 
техники (напр. периодично прилагане на компреси, тампони, използване на смукателни 
устройства).

• Въздух под налягане или газ не трябва да се използва за изсушаване на обекта.

• TISSEEL трябва да се пръска само върху видими места за приложение.

Когато прилагате TISSEEL с помощта на спрей устройство, не забравяйте да използвате налягане 

и разстояние от тъканта в рамките на препоръчаните от производителя диапазони, както 

следва:

Препоръчително налягане, разстояние и устройства за пръскане на TISSEEL
препоръча-

поправени

разстояние

от целта
тъкан

препоръча-

поправени

спрей

налягане

налягане
регулатор да бъде

използван

Пръскането е настроено на

използван

Съвети за апликатора за

използван
Хирургия

Tisseel /
Артис спрей
Комплект

Tisseel /
Артис спрей
Комплект 10 пакета

на EasySpray
1,5-2,0 бара

(21,5-
28,5 psi).

Отвори

рана 10-15 см

на EasySpray



Препоръчително налягане, разстояние и устройства за пръскане на TISSEEL

Дуплоспрей MIS
Апликатор 20см

Дуплоспрей MIS
Апликатор 30см

Лапаро-
скопичен/

Минимално

инвазивен

процедури

Дуплоспрей MIS
Апликатор 40см Дуплоспрей

MIS регулатор
1,5 бара

1,2-1,5 бара

(18-22 psi)
на Комплект спрей 360

Ендоскопски

Апликатор с
Snaplock
Комплект спрей 360

Ендоскопски

Апликатор с
Tether

2 – 5 см

Сменяем накрайник

Когато пръскате TISSEEL, промените в кръвното налягане, пулса, сатурацията с кислород 
и крайния прилив на CO трябва да се наблюдават поради възможността от възникване 
на въздушна или газова емболия(вижте раздел 2) .
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Ако сте приели повече от необходимата доза TISSEEL

TISSEEL се прилага само по време на хирургична операция. Прилага се от хирурга 
и количеството TISSEEL се определя от хирурга.
Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или 

фармацевт.

Употреба при деца

Безопасността и ефикасността на продукта при деца не са установени.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, TISSEEL може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги 

получава. Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази 

листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Страничните ефекти са оценени въз основа на следните категории 
честоти:
Много често:Засяга повече от един на 10. Често 

срещани:Засяга 1 до 10 потребители на 100. 

нечести:Засяга 1 до 10 потребители на 1000. 

рядко:Засяга 1 до 10 потребители на 10 000.

Много рядко:Засяга по-малко от 1 на всеки 10 000 лекувани пациенти.

Не се знае:Честотата не може да бъде оценена от наличните данни.

Следните нежелани реакции са наблюдавани при лечението с TISSEEL:

Общи области Страничен ефект

Инфекция на следоперативна рана

Честота
често срещаниИнфекции и

паразитни заболявания

Кръв и лимфа
системни нарушения

Увеличаване на продуктите от разграждането на фибрина Нечести

Имунна система
разстройства

Реакции на свръхчувствителност

Алергични (анафилактични) реакции

Анафилактичен шок

Не се знае
Не се знае
Не се знае
Не се знаеУсещане за изтръпване, изтръпване или изтръпване на 

кожата

Стягане на гърдите
Затруднения при дишане

Сърбеж

Зачервяване на кожата

Сензорно нарушение

Не се знае
Не се знае
Не се знае
Не се знае
често срещаниНервна система

разстройства

Сърдечни нарушения

Съдови нарушения

Увеличаване или намаляване на пулса

Аксиларна венозна тромбоза

Спадане на кръвното налягане

Синини
Газови мехурчета в съдовата система*

Кръвен съсирек в кръвоносните съдове

Запушване на артерия в мозъка
диспнея

Не се знае
често срещани

Рядко

Не се знае
Не се знае
Не се знае
Не се знае
Не се знаеДихателна и

гръдни нарушения

Стомашно-чревни

разстройства

гадене
Чревна обструкция
Кожен обрив

копривна треска

Нарушено заздравяване

Болка в крайниците

Нечести
Не се знае
често срещани

Не се знае
Не се знае
често срещани

Кожата и
подкожна тъкан
разстройства

Мускулно-скелетна и
съединителната тъкан

разстройства



Общи нарушения
и администрация
условия на обекта

Болка, причинена от процедурата

Болка

Повишена телесна температура

Зачервяване на кожата

Нечести
често срещани

често срещани

Не се знае
Не се знаеПодуване поради натрупване на течност в 

телесната тъкан (оток)
Нараняване, отравяне

и процедурни
усложнения

Натрупване на лимфа или други бистри телесни 

течности в близост до мястото на операцията (серома)

много

често срещани

Бързо подуване на дермата, подкожната 
тъкан, лигавицата и субмукозата
(ангиоедем)

Не се знае

* въвеждането на въздушни или газови мехурчета в съдовата система е настъпило при нанасяне на фибринови уплътнители с 

устройства, използващи въздух или газ под налягане; Смята се, че това е причинено от неправилно използване на устройството 

за пръскане (напр. при по-високо от препоръчаното налягане и в непосредствена близост до повърхността на тъканта).

При пациенти, лекувани с фибринов уплътнител, могат да се появят реакции на свръхчувствителност или 

алергични реакции. Въпреки че са редки, те могат да бъдат тежки.

Първите признаци на алергична реакция могат да включват

- преходно зачервяване на кожата („зачервяване“)

- сърбеж
- копривна треска

- гадене, повръщане
- главоболие
- сънливост
- безпокойство
- парене и ужилване на мястото на приложение
- изтръпване

- втрисане

- стягане в гърдите
- подуване на устните, езика, гърлото (което може да доведе до затруднено дишане и/или 
преглъщане)

- затруднено дишане
- ниско кръвно налягане

- увеличаване или спад на пулса
- загуба на съзнание поради спадане на кръвното налягане
В изолирани случаи тези реакции могат да прогресират до тежки алергични реакции 
(анафилаксия). Такива реакции могат да се наблюдават, особено ако препаратът се прилага 
многократно или се прилага на пациенти, които преди това са показали свръхчувствителност 
към апротинин или друг компонент на продукта.

Дори ако повторното лечение с TISSEEL се понася добре, последващо 
приложение на TISSEEL или инфузия на апротинин може да доведе до тежки 
алергични (анафилактични) реакции.
Лекуващият хирургически екип е добре наясно с риска от реакции от този тип и 
незабавно ще прекъсне приложението на TISSEEL при поява на първите 
признаци на свръхчувствителност. В случай на тежки симптоми може да са 
необходими спешни мерки.
Инжектирането на TISSEEL в меките тъкани може да доведе до локално увреждане на тъканите.

Инжектирането на TISSEEL в кръвоносни съдове (вени или артерии) може да доведе до 
образуване на съсиреци (тромбози).

Интраваскуларното приложение може да увеличи вероятността и тежестта на остри реакции на 
свръхчувствителност при податливи пациенти.

Тъй като TISSEEL се получава от плазма от кръводаряване, рискът от инфекция не може да бъде 
напълно изключен. Въпреки това, производителите предприемат множество мерки за 
намаляване на този риск (вижте раздел 2).

В редки случаи могат да се появят антитела срещу компонентите на фибриновия уплътнител.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва 

всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да докладвате 

нежелани реакции директно чрез схемата за жълта карта. Уебсайт: www.mhra.gov.uk/yellowcardor 

потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на 

това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ TISEEL

• Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
• Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след “Годен 
до”.

• Да се   съхранява при ≤–20°C (във фризер). Веригата за хладилно съхранение не трябва да се прекъсва 

до употреба.

• Да се   съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина

• След размразяване разтворът не трябва да се замразява повторно или да се охлажда!

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКА И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа TISSEEL
TISSEEL съдържа два компонента: Компонент 1 

= Уплътняващ протеинов разтвор:

Активните вещества, съдържащи се в 1ml разтвор на Sealer Protein са: Човешки 
фибриноген, 72 - 110 mg/ml; Апротинин (синтетичен), 3000 KIU/ml.
Помощните вещества са човешки албумин, L-хистидин, ниацинамид, полисорбат 80, 
натриев цитрат дихидрат и вода за инжекции.



Компонент 2 = разтвор на тромбин:
Активните вещества, съдържащи се в 1 ml разтвор на тромбин са: човешки 
тромбин, 500 IU/ml; Калциев хлорид дихидрат, 40 µmol/ml. Помощните вещества са 
човешки албумин, натриев хлорид и вода за инжекции.

Как изглежда TISSEEL и какво съдържа опаковката
И двата компонента на TISSEEL Sealer Protein Solution и Thrombin Solution са напълнени в 
двукамерни спринцовки за еднократна употреба, изработени от полипропилен. И двата 
компонента са безцветни или бледожълти.

Всяка опаковка TISSEEL съдържа
• Една предварително напълнена двукамерна спринцовка със Sealer Protein 

Solution (с апротинин), дълбоко замразена, в една камера; и разтвор на 
тромбин (с калциев хлорид дихидрат), дълбоко замразен, в другата камера.

• Един комплект стерилни аксесоари (устройство с 2 свързващи части и 4 канюли за 
приложение).
TISSEEL се предлага в следните размери на опаковката:

• TISSEEL 2 ml (съдържащ 1 ml Sealer Protein Solution и 1 ml Thrombin 
Solution)
• TISSEEL 4 ml (съдържащ 2 ml Sealer Protein Solution и 2 ml Thrombin 
Solution)
• TISSEEL 10 ml (съдържащ 5 ml Sealer Protein Solution и 5 ml Thrombin 
Solution)
TISSEEL се предлага в опаковки от 2 ml, 4 ml и 10 ml Не всички 

опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за употреба и производител

Титуляр на разрешение за употреба:

Baxter Healthcare
Какстън Уей, Тетфорд,
Норфолк, IP24 3SE,
Обединеното кралство

Производител

Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 Виена
Австрия

Дата на последно преразглеждане на листовката: 01/2022

Следната информация е предназначена само за медицински или здравни 
специалисти:

Инструкции за употреба, работа и изхвърляне

Общ
Преди да приложите TISSEEL, внимавайте части от тялото извън предвидената област 
на приложение да са достатъчно покрити, така че лекарството да не полепне върху 
тъканите на нежелани места.
За хирургически процедури, които изискват минимални количества фибринов уплътнител, не 
използвайте първите няколко капки Tisseel Ready за употреба. За да осигурите пълно смесване 
на протеиновия компонент на уплътнителя и компонента на тромбина, изцедете първите 
няколко капки от продукта от канюлата за приложение непосредствено преди употреба и ги 
изхвърлете.
За да предотвратите залепването на TISSEEL по ръкавици и инструменти, намокрете ги с физиологичен 

разтвор преди контакт.

Някои разтвори, които съдържат алкохол, йод или определени видове метали (те обикновено 
се намират в дезинфектанти или антисептици) могат да намалят способността на TISSEEL да 
работи нормално. Тези вещества трябва да бъдат отстранени, доколкото е възможно, преди да 
се приложи TISSEEL.
Указанията за уплътняващи повърхности са: Една опаковка TISSEEL 2 ml (т.е. 1 ml 
разтвор на запечатващ протеинплюс 1 ml разтвор на тромбин) е достатъчен за 
повърхност от най-малко 10 cm2.
Дозата зависи от размера на повърхността, която ще бъде запечатана.

НЕ прилагайте двата компонента на TISSEEL поотделно. И двата компонента трябва да 
се прилагат заедно.
НЕ излагайте TISSEEL на температури над 37°C. НЕ поставяйте в микровълнова печка. НЕ 
размразявайте продукта, като го държите в ръцете си.
НЕ използвайте TISSEEL, докато не бъде напълно размразен и затоплен до 33°C - 37°C. Отстранете 

защитната капачка на спринцовката само когато размразяването и затоплянето приключи. За да 

улесните отстраняването на капачката на накрайника от спринцовката, разклатете капачката на върха, 

като я движите назад и напред, след което издърпайте защитната капачка от спринцовката. Изхвърлете 

целия въздух от спринцовката, след което прикрепете свързващата част и канюлата за приложение. 

Силно се препоръчва всеки път, когато получите доза TISSEEL, името и партидния номер на продукта да 

се записват. Това поддържа запис на използваните партиди.

Работа и подготовка
Предварително напълнената двукамерна спринцовка е опакована и херметически затворена в две 

стерилизирани пластмасови торби при асептични условия. Вътрешната торбичка и нейното 

съдържание са стерилни, освен ако целостта на външната опаковка не е нарушена.

Като използвате стерилна техника, прехвърлете стерилната вътрешна торбичка и съдържанието върху стерилното 

поле.



Tisseel в спринцовката PRIMA може да се размрази И да се затопли по един от 
следните методи:
1. Бързо размразяване/затопляне (стерилна водна баня) -Препоръчителен метод
2. Размразяване/затопляне в нестерилна водна баня
3. Размразяване/затопляне в инкубатор
4. Готовата за употреба спринцовка може също да се размрази и съхранява при стайна 

температура (не над 25°C) до 72 часа. Преди употреба е необходимо затопляне.

1) Бързо размразяване/затопляне (стерилна водна баня) -Препоръчителен метод

Препоръчва се размразяването и затоплянето на двата компонента на уплътнителя с помощта на 

стерилна водна баня при температура 33 - 37°C.

• Водната баня трябване надвишава температура от 37°C. За да наблюдавате определения 
температурен диапазон, контролирайте температурата на водата с помощта на термометър 
и сменете водата, ако е необходимо.

• Когато използвате стерилна водна баня за размразяване и затопляне, извадете предварително 

напълнената спринцовка от пликовете, преди да я поставите в стерилната водна баня.

инструкции:
Донесете вътрешната торбичка в стерилната зона, извадете готовата за употреба спринцовка от 

вътрешната торбичка и я поставете директно в стерилната водна баня. Уверете се, че съдържанието на 

готовата за употреба спринцовка е напълно потопена във водата.

Таблица 1 - Спринцовка PRIMA: Минимално време за размразяване и затопляне при използване на стерилна водна 

баня

Минимално време за размразяване/затопляне

33°C до 37°C, стерилна водна баня
Продукт без чанти

Размер на опаковката

2 мл
4 мл

10 мл

5 минути

5 минути

10 минути

2) Размразяване/затопляне в нестерилна водна баня

инструкции:
Оставете готовата за употреба спринцовка в двете торбички и я поставете на водна баня 
извън стерилната зона за подходящ период от време (вижте Таблица 2). Уверете се, че 
торбите остават потопени във водата през цялото време на размразяване. След 
размразяване извадете торбите от водната баня, подсушете външната торбичка и донесете 
вътрешната торбичка с готовата за употреба спринцовка и буталото в стерилната зона.

Таблица 2 - Спринцовка PRIMA: Минимално време за размразяване и затопляне при използване 

на нестерилна водна баня

Минимално време за размразяване/

затопляне 33°C до 37°C, нестерилна водна баня

Продукт в торби
Размер на опаковката

2 мл
4 мл

10 мл

3) Размразяване/затопляне в инкубатор

15 минути

20 минути

35 минути

инструкции:
Оставете готовата за употреба спринцовка в двете торби и я поставете в инкубатор извън 
стерилната зона за подходящ период от време (вж. Таблица 3). След размразяване/затопляне 
извадете торбите от инкубатора, отстранете външната торбичка и донесете вътрешната торба с 
готовата за употреба спринцовка в стерилната зона.

Таблица 3 - Спринцовка PRIMA: Минимално време за размразяване и затопляне в инкубатор

Минимално време за размразяване/затопляне

33°C до 37°C, Инкубатор
Продукт в торби

Размер на опаковката

2 мл
4 мл

10 мл

40 минути

50 минути

90 минути

4) Размразяване при стайна температура (не над 25°C) ПРЕДИ затопляне

инструкции:
Оставете готовата за употреба спринцовка в двете торби и я размразете при стайна температура извън 

стерилната зона за подходящ период от време (вж. Таблица 4). След размразяване, за да затоплите 

продукта за употреба, го затоплете във външната торбичка в инкубатор.

Таблица 4 - Спринцовка PRIMA: Минимално време за размразяване при стайна температура извън 

стерилното поле и допълнително време за затопляне в инкубатор до 33°C до 37°C

Минимално време за размразяване на 

продукта при стайна температура

(не над 25°C)
продукт в торби

Времена за затопляне преди употреба до 

33°C до максимум 37°C в инкубатора след 

размразяване при стайна температура

продукт в торби

Размер на опаковката

2 мл
4 мл

10 мл

80 минути

90 минути

160 минути

+
+
+

11 минути

13 минути

25 минути

След размразяване при стайна температура продуктът трябва да се използва в рамките на 72 часа след 

изваждане от фризера.



Стабилност след размразяване

Следразмразяване и затопляне (при температури между 33°C и 37°C, методи 1, 
2 и 3), химическата и физичната стабилност на продукта е демонстрирана за 12 
часа при 33°C до 37°C.
За продуктразмразен при стайна температура в неотворения плик (метод 4), химическата и 
физическа стабилност на продукта е демонстрирана за 72 часа при температури не повече от 
25°C. Загрейте до 33°C до 37°C непосредствено преди употреба.
От микробиологична гледна точка, освен ако методът на отваряне/размразяване 
не изключва рисковете от микробно замърсяване, продуктът трябва да се 
използва веднага след затопляне до 33°C до 37°C.
Ако не се използва незабавно, времето и условията за съхранение при употреба са отговорност на 

потребителя.

Не замразявайте или охлаждайте повторно, след като размразяването е започнало.

администрация
За постигане на оптимално смесване на двата разтвора и оптимално втвърдяване на 
фибриновия уплътнител,поддържайте двата компонента на уплътнителя при 33°C - 37°C до 
нанасяне. Протеинът на Sealer и разтворите на тромбин трябва да са бистри или леко 
опалесцентни. Не използвайте разтвори, които са мътни или имат отлагания. Преди употреба 
проверете визуално размразения продукт за частици, обезцветяване или други промени във 
външния му вид. Ако се случи едно от горните, изхвърлете разтворите.

Размразеният протеинов разтвор на уплътнителя трябва да е течен, но леко вискозен. Ако 
разтворът има консистенция на втвърден гел, трябва да се приеме, че е станал денатуриран 
(вероятно поради прекъсване на веригата за охлаждане или от прегряване по време на 
затопляне). В този случай НЕ използвайте TISSEEL за никакъв акаунт.

• Извадете спринцовката от торбичките малко преди употреба.
• Използвайте TISSEEL само когато е размразен и напълно затоплен (течна консистенция).
• Отстранете предпазната капачка от спринцовката непосредствено преди прилагане. За да улесните отстраняването 

на капачката на накрайника от спринцовката, разклатете капачката на върха, като я движите назад и напред, след 

което издърпайте защитната капачка от спринцовката.

За прилагане на TISSEEL използвайте предварително напълнената двукамерна 
спринцовка с аксесоарите, предоставени с продукта.

Инструкции за работа
За нанасяне свържете спринцовката с две камери с разтвора на Sealer Protein и 
разтвора Thrombin към свързваща част и игла за приложение, както е предоставено в 
придружаващия комплект устройства. Общото бутало на спринцовката с две камери 
гарантира, че равните обеми се подават през свързващата част, преди да бъдат 
смесени в иглата за приложение и изхвърлени.

Двойно бутало
Tether каишка

Спринцовка с двойна камера

Съединяващо парче

Канюла за приложение

• Изхвърлете целия въздух от спринцовката, преди да поставите каквото и да е устройство за приложение.

• Свържете дюзите на двукамерната спринцовка към свързващата част и я закрепете, като закрепите 

лентата за привързване към двукамерната спринцовка. Ако издърпващата лента се разкъса, 

използвайте резервната свързваща част. Ако не е наличен, все още е възможно по-нататъшно 

използванено проверете дали връзката е стегната, за да предотвратите всякакъв риск от изтичане.

• Поставете канюла за нанасяне върху свързващата част.
• Не изхвърляйте въздуха, останал вътре в свързващата част или иглата за нанасяне, докато не 

започнете реалното нанасяне, тъй като в противен случай отворът на иглата може да се запуши.

• Нанесете смесения Fibrin Sealer Protein - Thrombin Solution върху повърхността на реципиента или 

повърхностите на частите, които трябва да бъдат запечатани.

• Когато Tisseel се използва за фиксиране на мрежа, той може да се прилага като капки и/или 
чрез пръскане в зависимост от предпочитанията на хирурга. Обикновено капките Tisseel се 
нанасят там, където хирурзите рутинно позиционират скоби, а слоят фибринов уплътнител, 
постигнат с пръскане, позволява цялата мрежа да бъде фиксирана на място без свиване и 
сгъване.

• Ако нанасянето на компонентите на фибриновия уплътнител бъде прекъснато, веднага се 
получава запушване на иглата. Сменяйте иглата за нанасяне с нова само непосредствено 
преди възобновяването на приложението. Ако отворите на съединителната част са 
запушени, използвайте резервната съединителна част, предоставена в опаковката.

Забележка: След смесване на компонентите на уплътнителя, фибриновият уплътнител започва да се 

втвърдява за секунди, поради високата концентрация на тромбин (500 IU/ml).

Приложението е възможно и с други аксесоари, доставени от BAXTER, които са особено подходящи за, 

например, ендоскопска употреба, минимално инвазивна хирургия, приложение върху големи или трудно 

достъпни зони. Когато използвате тези устройства за приложение, спазвайте стриктно инструкциите за 

употреба на устройствата.

След като двата компонента са приложени, позиционирайте зоните на раната. Фиксирайте или 
задръжте залепените части с непрекъснат лек натиск в желаната позиция за около 3–5 минути, 
за да сте сигурни, че втвърденият фибринов уплътнител прилепва здраво към околната тъкан.

При определени приложения биосъвместим материал, като колагеново руно, се използва като 
носеща субстанция или за подсилване.



Изхвърляне

Всеки неизползван продукт или отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с 
местните изисквания.
Когато прилагате TISSEEL с помощта на спрей устройство, не забравяйте да използвате налягане и 

разстояние от тъканта в рамките на препоръчаните от производителя диапазони, както следва:

Препоръчително налягане, разстояние и устройства за пръскане на
ТИСИЛ

препоръча-

поправени

разстояние

от целта
тъкан

препоръча-

поправени

спрей
налягане

налягане
регулатор към

използван

Комплект спрей

да се използва

Съвети за апликатора

да се използва
Хирургия

Тисел
/ Художник

Комплект спрей

на EasySpray
1,5-2,0

бар
(21.5-28.5

psi).

Отвори

рана Тисел
/ Художник

Комплект спрей

10 пакета

10-15 см

на EasySpray

Дуплоспрей MIS
Апликатор 20см

Дуплоспрей MIS
Апликатор 30см

Лапаро-
скопичен/

Минимално

инвазивен

процедури

Дуплоспрей MIS
Апликатор 40см Дуплоспрей

MIS
Регулатор 1.5
бар

1,2-1,5 бара
(18-22
пси)

на Комплект спрей 360

Ендоскопски
Апликатор с
Snaplock

2 – 5 см

Комплект спрей 360

Ендоскопски
Апликатор с
Tether

Сменяем накрайник

Когато пръскате TISSEEL, промените в кръвното налягане, пулса, сатурацията с кислород и 

крайния прилив на CO трябва да се наблюдават поради възможността от възникване на 

въздушна или газова емболия(вижте раздел 2) .
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