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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

TISSEEL Klaar voor gebruik
Oplossingen voor afdichtmiddel

Humaan fibrinogeen, humaan trombine, synthetisch aprotinine, calciumchloridedihydraat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

– Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.

– Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
– Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook 

voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

In deze folder:
1. Wat is TISSEEL en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u TISSEEL gebruikt?
3. Hoe TISSEEL te gebruiken?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TISSEEL
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. WAT IS TISSEEL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Wat is TISSEEL
De naam van uw geneesmiddel is TISSEEL Klaar voor gebruik. In deze bijsluiter wordt TISSEEL 
Klaar voor gebruik TISSEEL genoemd. TISSEEL is een tweecomponenten weefsellijm en het 
bevat twee van de eiwitten die bloedstolsels maken. Deze eiwitten worden fibrinogeen en 
trombine genoemd. Wanneer deze eiwitten tijdens het aanbrengen vermengen, vormen ze 
een stolsel waar de chirurg ze aanbrengt. TISSEEL wordt bereid als twee oplossingen (Sealer 
Protein Solution en Thrombin Solution), die bij het aanbrengen vermengen.

Waarvoor wordt TISSEEL gebruikt?

TISSEEL is een fibrine- of weefselafdichtmiddel. Tijdens de operatie kunnen weefsels bloeden en het kan zijn dat 

de chirurg deze bloeding niet onder controle kan krijgen met hechtingen of door druk uit te oefenen. TISSEEL 

wordt aangebracht op het oppervlak van weefsels, hetzij om bloedingen onder controle te houden, hetzij om 

lekkage van andere soorten vloeistof te stoppen (of te voorkomen) door een waterdichte afdichting te creëren. 

TISSEEL kan ook worden gebruikt als uw bloed niet goed stolt, bijvoorbeeld wanneer u wordt behandeld met 

heparine tegen trombose. Het wordt ook gebruikt als weefsellijm om hechting/afdichting te bereiken of als 

hechtdraadondersteuning bij chirurgie. Daarnaast wordt TISSEEL gebruikt om mesh te fixeren tijdens 

herniahersteloperaties.

Het door TISSEEL geproduceerde stolsel lijkt sterk op een natuurlijk bloedstolsel en dit betekent dat 
het op natuurlijke wijze zal oplossen en geen residu achterlaat. Aprotinine wordt echter toegevoegd 
om de levensduur van het stolsel te verlengen en het voortijdig oplossen ervan te voorkomen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U TISSEEL GEBRUIKT

Gebruik TISSEEL niet in de volgende situaties:
• TISSEEL mag niet worden gebruikt bij massale of snelle bloedingen.
• TISSEEL MAG NIET in bloedvaten (aders of slagaders) of in weefsels worden geïnjecteerd. Aangezien 

TISSEEL een stolsel vormt op de plaats waar het wordt aangebracht, kan het injecteren van TISSEEL 
ernstige reacties veroorzaken. TISSEEL mag alleen als een dunne laag op het weefseloppervlak 
worden aangebracht waar dat nodig is. Als u een coronaire bypass-operatie moet ondergaan, 
moet u extra voorzichtig zijn om te voorkomen dat TISSEEL in bloedvaten wordt geïnjecteerd.

• Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de werkzame stoffen of voor één van de andere 
bestanddelen van dit geneesmiddel.
TISSEEL bevat een synthetisch eiwit, aprotinine genaamd. Zelfs wanneer dit eiwit in kleine 
gebieden wordt toegepast, bestaat het risico op een reactie die bekend staat als anafylaxie of een 
ernstige allergische (overgevoelige) reactie.

Wees extra voorzichtig met TISSEEL
• Levensbedreigende/fatale lucht- of gasembolie (lucht die in de bloedsomloop komt, 

wat ernstig of levensbedreigend kan zijn) is zeer zelden voorgekomen bij het gebruik 
van spuitapparatuur die gebruik maakt van drukregelaars om fibrinelijmen toe te 
dienen. Dit lijkt verband te houden met het gebruik van het sprayapparaat bij een 
hogere dan de aanbevolen druk en/of in de nabijheid van het weefseloppervlak. Het 
risico lijkt groter te zijn wanneer fibrinelijmen met lucht worden verstoven, in 
vergelijking met CO, en kan daarom niet worden uitgesloten met TISSEEL bij 
verstuiving bij open-wondchirurgie.

• Spray-apparaten en de accessoiretip bieden gebruiksinstructies met 
aanbevelingen voor drukbereiken en de spuitafstand vanaf het 
weefseloppervlak.

• TISSEEL moet strikt volgens de instructies worden toegediend en alleen met 
hulpmiddelen die voor dit product worden aanbevolen.

• Bij het verstuiven van TISSEEL moeten veranderingen in bloeddruk, pols, 
zuurstofsaturatie en end tidal CO worden gecontroleerd op mogelijk optreden 
van gasembolie.

• Als u ooit eerder TISSEEL of aprotinine heeft gekregen, kan uw lichaam daar gevoelig voor 
zijn geworden. Het is mogelijk dat u allergisch bent voor dit materiaal, zelfs als er geen 
reactie was op de eerste toepassing. Als u denkt dat u een van beide producten bij een 
eerdere operatie heeft gekregen, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen.

• Als de chirurg of het operatieteam tekenen van een allergische reactie opmerkt tijdens het 
aanbrengen van TISSEEL, zullen ze onmiddellijk stoppen met het gebruik van TISSEEL en passende 
maatregelen nemen.
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Andere medicijnen gebruiken of gebruiken

Er zijn geen interacties bekend tussen TISSEEL en andere geneesmiddelen.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Preparaten die geoxideerde cellulose bevatten, kunnen de werkzaamheid van TISSEEL verminderen 
en mogen niet als dragermateriaal worden gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Vraag het uw arts. De arts zal beslissen of u mag eten en drinken voordat 
TISSEEL wordt aangebracht.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden, vraag dan 
uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt. Uw arts zal beslissen of u 
TISSEEL kunt gebruiken tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding.

De effecten van TISSEEL op de vruchtbaarheid zijn niet vastgesteld.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

TISSEEL heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of het bedienen van andere soorten machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TISSEEL

Polysorbaat 80 kan plaatselijk beperkte huidirritaties veroorzaken, zoals contactdermatitis.

Belangrijke informatie over het potentiële risico op infectie door menselijk donorplasma

Wanneer geneesmiddelen worden gemaakt van menselijk bloed of plasma, worden bepaalde maatregelen genomen om te 

voorkomen dat infecties worden doorgegeven aan patiënten. Bloed- en plasmadonoren worden zorgvuldig geselecteerd om 

ervoor te zorgen dat degenen die het risico lopen om infecties te krijgen, worden uitgesloten.

Bovendien wordt elke donatie en plasmapool getest op tekenen van virussen of infecties. 
Fabrikanten van deze producten nemen ook stappen in de verwerking van het bloed of 
plasma op die virussen kunnen inactiveren of verwijderen.

Ondanks deze maatregelen kan bij toediening van uit menselijk bloed of plasma bereide 
geneesmiddelen de mogelijkheid van overdracht van infectie niet volledig worden uitgesloten. Dit 
geldt ook voor onbekende of opkomende virussen of andere soorten infecties.

3. HOE GEBRUIKT JE TISSEEL?

• TISSEEL wordt alleen aangebracht tijdens een chirurgische ingreep. Het gebruik van TISSEEL is 
voorbehouden aan ervaren chirurgen die zijn opgeleid in het gebruik van TISSEEL.

De hoeveelheid TISSEEL die zal worden gebruikt, hangt af van een aantal factoren, waaronder maar 
niet beperkt tot het type operatie, het weefseloppervlak dat tijdens uw operatie moet worden 
behandeld en de manier waarop TISSEEL wordt aangebracht. De chirurg zal beslissen hoeveel 
geschikt is en zal net genoeg aanbrengen om een   dunne, gelijkmatige laag over het weefsel te 
vormen. Mocht dit niet voldoende blijken te zijn, dan kan een tweede laag worden aangebracht. 
Vermijd echter het opnieuw aanbrengen van TISSEEL op een reeds bestaande gepolymeriseerde 
TISSEEL-laag, aangezien TISSEEL niet hecht aan een gepolymeriseerde laag. Afzonderlijke, 
opeenvolgende toepassing van de twee componenten van TISSEEL moet worden vermeden.

• Tijdens uw operatie zal de chirurg TISSEEL op het betreffende weefseloppervlak aanbrengen met 
behulp van het meegeleverde speciale applicatiehulpmiddel. Dit apparaat zorgt ervoor dat gelijke 
hoeveelheden van beide componenten tegelijkertijd worden aangebracht - wat belangrijk is voor 
het optimale effect van TISSEEL.

• Voor herniahersteloperaties brengt de chirurg Tisseel aan met spray of druppels om het gaas op zijn 
plaats te fixeren.

• Alvorens TISSEEL aan te brengen, moet het oppervlak van de wond worden gedroogd met 
standaardtechnieken (bijv. intermitterend aanbrengen van kompressen, wattenstaafjes, gebruik 
van zuigapparatuur).

• Er mag geen perslucht of gas worden gebruikt voor het drogen van de locatie.

• TISSEEL mag alleen worden gespoten op zichtbare aanbrengplaatsen.

Wanneer u TISSEEL aanbrengt met een verstuiver, zorg er dan als volgt voor dat u een druk en 
een afstand tot het weefsel gebruikt binnen het bereik dat door de fabrikant wordt 
aanbevolen:

Aanbevolen druk, afstand en apparaten voor het spuiten van TISSEEL
Aanbevelen-

hersteld
afstand

van doel
zakdoek

Aanbevelen-

hersteld
sprayen

druk

Druk
regelgever om te zijn

gebruikt

Spuit ingesteld op

worden gebruikt

Applicator tips om
worden gebruikt

Chirurgie

Tisseel /
Artiss Spray
Set
Tisseel /
Artiss Spray
Set van 10 stuks

nee EasySpray
1,5-2,0 bar

(21.5-
28,5 psi).

Open
wond 10-15cm

nee EasySpray



Aanbevolen druk, afstand en apparaten voor het spuiten van TISSEEL

Duplospray MIS
Applicator 20cm

Duplospray MIS
Applicator 30cm

laparo-
scopisch /

minimaal
invasief

procedures

Duplospray MIS
Applicator 40cm Duplospray

MIS-regelaar
1,5 bar

1,2-1,5 bar
(18-22 psi)

nee Spuitset 360
Endoscopisch

Applicator met
Snaplock
Spuitset 360
Endoscopisch

Applicator met
vastbinden

2 – 5 cm

Vervangbare punt

Bij het verstuiven van TISSEEL moeten veranderingen in bloeddruk, pols, 
zuurstofsaturatie en end tidal CO worden gecontroleerd vanwege de mogelijkheid van 
het optreden van lucht- of gasembolie(zie paragraaf 2) .
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Wat u moet doen als u meer van TISSEEL heeft ingenomen dan u zou mogen

TISSEEL wordt alleen aangebracht tijdens een chirurgische ingreep. Het wordt aangebracht door de 
chirurg en de hoeveelheid TISSEEL wordt bepaald door de chirurg.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.

Gebruik bij kinderen

De veiligheid en werkzaamheid van het product bij kinderen zijn niet vastgesteld.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan TISSEEL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken. Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bijwerkingen zijn beoordeeld op basis van de volgende 
frequentiecategorieën:
Heel gewoon:Komt voor bij meer dan één op de 10. 

Gemeenschappelijk:Komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 100. 

Ongewoon:Komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 1.000. Bijzonder:

Komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op 10.000.

Erg zeldzaam:Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten.

Niet bekend:De frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen tijdens de behandeling met TISSEEL:

Algemene gebieden Bijwerking
Postoperatieve wondinfectie

Frequentie

Gemeenschappelijkinfecties en
parasitaire ziekten
Bloed en lymfatisch
systeemstoornissen

Toename van afbraakproducten van fibrine Ongewoon

Immuunsysteem
aandoeningen

Overgevoeligheidsreacties
Allergische (anafylactische) reacties

Anafylactische shock

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekendGevoel van tintelingen, prikkeling of gevoelloosheid 
van de huid

Beklemming van de borst

Ademhalingsproblemen

jeuk
Rood worden van de huid

Zintuiglijke stoornis

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

GemeenschappelijkZenuwstelsel
aandoeningen

Hartaandoeningen

Bloedvataandoeningen

Verhoog of verlaag de hartslag

Axillaire veneuze trombose
Daling van de bloeddruk

Blauwe plekken

Gasbellen in het vaatstelsel*
Bloedstolsel in bloedvaten
Verstopping van een slagader in de hersenen

Dyspneu

Niet bekend

Gemeenschappelijk

Bijzonder

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekendAdemhaling, en
thoracale aandoeningen

gastro-intestinaal
aandoeningen

Misselijkheid

Darmobstructie
Huiduitslag

netelroos

Verminderde genezing

Pijn in extremiteiten

Ongewoon
Niet bekend

Gemeenschappelijk

Niet bekend

Niet bekend

Gemeenschappelijk

huid en
onderhuids weefsel
aandoeningen

Musculoskeletale en
bindweefsel
aandoeningen



Algemene aandoeningen

en administratie
site voorwaarden

Pijn veroorzaakt door de procedure

Pijn
Verhoogde lichaamstemperatuur

Rood worden van de huid

Ongewoon
Gemeenschappelijk

Gemeenschappelijk

Niet bekend

Niet bekendZwelling door ophoping van vocht in het 
lichaamsweefsel (oedeem)

Letsel, vergiftiging
en procedureel
complicaties

Ophoping van lymfe of andere heldere lichaamsvloeistoffen in de 

buurt van de operatieplaats (seroom)

Erg
gemeenschappelijk

Snelle zwelling van dermis, onderhuids 
weefsel, slijmvlies en submucosa
(angio-oedeem)

Niet bekend

* de introductie van lucht- of gasbellen in het vasculaire systeem is opgetreden wanneer fibrinelijmen worden aangebracht 
met apparaten die perslucht of gas gebruiken; Aangenomen wordt dat dit wordt veroorzaakt door onjuist gebruik van het 
spuitapparaat (bijv. bij een hogere dan de aanbevolen druk en in de buurt van het weefseloppervlak).

Bij patiënten die worden behandeld met fibrinelijm kunnen overgevoeligheidsreacties of allergische 
reacties optreden. Hoewel ze zeldzaam zijn, kunnen ze ernstig zijn.

De eerste tekenen van een allergische reactie kunnen zijn:

- voorbijgaande roodheid van de huid (“blozen”)
- jeuk
- netelroos

- misselijkheid, braken

- hoofdpijn
- slaperigheid
- rusteloosheid
- brandend en stekend op de toedieningsplaats
- tintelingen

- koude rillingen

- beklemming op de borst
- zwelling van lippen, tong, keel (wat kan leiden tot moeite met ademen en/of 
slikken)
- ademhalingsproblemen
- lage bloeddruk
- verhoging of verlaging van de hartslag

- bewustzijnsverlies door een daling van de bloeddruk
In geïsoleerde gevallen kunnen deze reacties overgaan in ernstige allergische reacties (anafylaxie). 
Dergelijke reacties kunnen vooral worden waargenomen als het preparaat herhaaldelijk wordt 
aangebracht of wordt toegediend aan patiënten die eerder overgevoelig zijn gebleken voor aprotinine 
of een ander bestanddeel van het product.

Zelfs als herhaalde behandeling met TISSEEL goed werd verdragen, kan een daaropvolgende 
toediening van TISSEEL of een infusie van aprotinine leiden tot ernstige allergische 
(anafylactische) reacties.
Het behandelend chirurgisch team is zich terdege bewust van het risico op dit soort reacties 
en zal de toediening van TISSEEL onmiddellijk onderbreken bij het optreden van de eerste 
tekenen van overgevoeligheid. Bij ernstige symptomen kunnen noodmaatregelen nodig zijn.

De injectie van TISSEEL in zachte weefsels kan leiden tot lokale weefselbeschadiging.
De injectie van TISSEEL in bloedvaten (aders of slagaders) kan leiden tot de 
vorming van stolsels (trombose).
Intravasculaire toediening kan de waarschijnlijkheid en ernst van acute 
overgevoeligheidsreacties bij daarvoor gevoelige patiënten vergroten.
Aangezien TISSEEL wordt verkregen uit plasma van bloeddonaties, kan het risico op een 
infectie niet volledig worden uitgesloten. De fabrikanten nemen echter tal van maatregelen 
om dit risico te verminderen (zie rubriek 2).
In zeldzame gevallen kunnen antilichamen tegen componenten van de fibrinelijm voorkomen.

Bijwerkingen melden
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook 
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via de Gele Kaarten Regeling. Website: www.mhra.gov.uk/yellowcardof zoek naar 
MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 

geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U TISSEEL?
• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
• Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 

“EXP”.

• Bewaren bij ≤–20°C (in de vriezer). De koelketen mag pas in gebruik worden 
onderbroken.
• Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht

• Na ontdooien mag de oplossing niet opnieuw worden ingevroren of gekoeld!

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN ANDERE INFORMATIE

Wat bevat TISSEEL
TISSEEL bevat twee componenten: 
Component 1 = Sealer-eiwitoplossing:
De werkzame stoffen in 1 ml van de Sealer Protein-oplossing zijn: Humaan 
fibrinogeen, 72 - 110 mg/ml; Aprotinine (synthetisch), 3000 KIU/ml.
De hulpstoffen zijn humaan albumine, L-histidine, niacinamide, polysorbaat 80, 
natriumcitraatdihydraat en water voor injecties.



Component 2 = Trombine-oplossing:
De werkzame stoffen in 1 ml van de trombineoplossing zijn: humaan 
trombine, 500 IE/ml; Calciumchloridedihydraat, 40 µmol/ml. De hulpstoffen 
zijn humaan albumine, natriumchloride en water voor injecties.

Hoe ziet TISSEEL eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Beide componenten van TISSEEL Sealer Protein Solution en Thrombine Solution zijn afgevuld 
in spuiten met dubbele kamer voor eenmalig gebruik, gemaakt van polypropyleen. Beide 
componenten zijn kleurloos of lichtgeel.
Elke verpakking TISSEEL bevat:
• Eén voorgevulde tweekamerspuit met Sealer Protein Solution (met 

aprotinine), diepgevroren, in één kamer; en trombineoplossing (met 
calciumchloridedihydraat), diepgevroren, in de andere kamer.

• Een set steriele accessoires (apparaat met 2 verbindingsstukken en 4 
applicatiecanules).
TISSEEL is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten:

• TISSEEL 2 ml (bevat 1 ml Sealer Protein Solution en 1 ml Trombine 
Solution)
• TISSEEL 4 ml (bevat 2 ml Sealer Protein Solution en 2 ml Trombine 
Solution)
• TISSEEL 10 ml (bevat 5 ml Sealer Protein Solution en 5 ml Trombine 
Solution)
TISSEEL is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 2 ml, 4 ml en 10 ml. Niet alle 

genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Baxter Healthcare
Caxton Way, Thetford,
Norfolk, IP24 3SE,
VK
Fabrikant
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestrae 67
A-1221 Wenen
Oostenrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2022

De volgende informatie is alleen bedoeld voor medische of beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg:

Instructies voor gebruik, verwerking en verwijdering

Algemeen

Voordat u TISSEEL toedient, moet u ervoor zorgen dat lichaamsdelen buiten het beoogde 
toepassingsgebied voldoende zijn afgedekt, zodat het geneesmiddel niet op ongewenste 
plaatsen aan weefsel hecht.
Gebruik voor chirurgische ingrepen waarbij minimale hoeveelheden fibrinelijm nodig zijn, 
niet de eerste paar druppels Tisseel Ready to use. Om een   volledige vermenging van de 
sealer-eiwitcomponent en de trombinecomponent te garanderen, drukt u de eerste paar 
druppels van het product uit de applicatiecanule onmiddellijk voor gebruik en gooit u ze 
weg.
Om te voorkomen dat TISSEEL aan handschoenen en instrumenten blijft kleven, maakt u deze voor contact nat 

met zoutoplossing.

Sommige oplossingen die alcohol, jodium of bepaalde soorten metalen bevatten (deze worden normaal 

gesproken aangetroffen in ontsmettingsmiddelen of antiseptica) kunnen het vermogen van TISSEEL om 

normaal te werken verminderen. Deze stoffen moeten, voor zover mogelijk, worden verwijderd voordat 

TISSEEL wordt aangebracht.

De richtlijn voor het afdichten van oppervlakken is: Eén verpakking TISSEEL 2 ml (dwz 1 ml 
sealer-eiwitoplossingplus 1 ml trombine-oplossing) is voldoende voor een oppervlak van 
minimaal 10 cm2.
De dosering is afhankelijk van de grootte van het af te dichten oppervlak.

Breng de twee componenten van TISSEEL NIET afzonderlijk aan. Beide componenten moeten samen 
worden toegepast.
Stel TISSEEL NIET bloot aan temperaturen boven 37°C. NIET magnetron. Ontdooi het 
product NIET door het in uw handen te houden.
Gebruik TISSEEL NIET voordat het volledig is ontdooid en opgewarmd tot 33°C - 37°C. Verwijder de 
beschermkap van de spuit pas als het ontdooien en opwarmen voltooid is. Om het verwijderen van 
de dop van de spuit te vergemakkelijken, schudt u de dop door deze heen en weer te bewegen en 
trekt u vervolgens de beschermdop van de spuit. Verwijder alle lucht uit de spuit en bevestig 
vervolgens het verbindingsstuk en de applicatiecanule. Het wordt sterk aanbevolen om elke keer dat 
u een dosis TISSEEL ontvangt, de naam en het batchnummer van het product te noteren. Hiermee 
wordt een overzicht bijgehouden van de gebruikte batches.

Behandeling en voorbereiding

De voorgevulde spuit met dubbele kamer is onder aseptische omstandigheden verpakt en 
hermetisch afgesloten in twee gesteriliseerde plastic zakken. De binnenzak en de inhoud ervan zijn 
steriel, tenzij de integriteit van de buitenverpakking wordt aangetast.
Breng met behulp van steriele techniek de steriele binnenzak en inhoud over op het steriele 
veld.



Tisseel in de PRIMA-spuit kan worden ontdooid EN opgewarmd met behulp van een van de 
volgende methoden:

1. Snel ontdooien/opwarmen (steriel waterbad) -Aanbevolen methode:
2. Ontdooien/opwarmen in een niet-steriel waterbad
3. Ontdooien/opwarmen in een couveuse
4. De gebruiksklare spuit kan ook tot 72 uur worden ontdooid en bij kamertemperatuur 

(beneden 25°C) worden bewaard. Voor gebruik is verwarming vereist.

1) Snel ontdooien/opwarmen (steriel waterbad) -Aanbevolen methode:
Het wordt aanbevolen om de twee componenten van het afdichtmiddel te ontdooien en op te warmen in een 

steriel waterbad met een temperatuur van 33 - 37°C.

• Het waterbad moetniet een temperatuur van 37°C overschrijden. Om het gespecificeerde 
temperatuurbereik te bewaken, controleert u de watertemperatuur met een thermometer 
en ververst u het water indien nodig.

• Als u een steriel waterbad gebruikt voor ontdooien en opwarmen, verwijder dan de voorgevulde 
spuit uit de zakken voordat u deze in het steriele waterbad plaatst.

Instructies:
Breng de binnenzak in het steriele gebied, verwijder de gebruiksklare spuit uit de 
binnenzak en plaats deze direct in het steriele waterbad. Zorg ervoor dat de inhoud 
van de gebruiksklare spuit volledig in het water is ondergedompeld.

Tabel 1 - PRIMA-spuit: Minimale ontdooi- en opwarmtijden bij gebruik van een steriel 
waterbad

Minimale ontdooi-/opwarmtijden
33°C tot 37°C, steriel waterbad

Product zonder tassen
Pakket grootte

2 ml
4 ml

10 ml

5 minuten

5 minuten

10 minuten

2) Ontdooien/opwarmen in een niet-steriel waterbad

Instructies:
Laat de gebruiksklare spuit in beide zakken zitten en plaats deze gedurende de 
juiste tijd in een waterbad buiten de steriele ruimte (zie tabel 2). Zorg ervoor dat de 
zakken gedurende de gehele ontdooitijd onder water blijven. Na het ontdooien de 
zakken uit het waterbad halen, de buitenzak drogen en de binnenzak met de 
gebruiksklare spuit en de zuiger in de steriele ruimte brengen.

Tabel 2 - PRIMA-spuit: Minimale ontdooi- en opwarmtijden bij gebruik van een 
niet-steriel waterbad

Minimale ontdooi-/opwarmtijden 
33°C tot 37°C, niet-steriel waterbad

Product in zakken
Pakket grootte

2 ml
4 ml

10 ml

3) Ontdooien/opwarmen in een couveuse

15 minuten

20 minuten

35 minuten

Instructies:
Laat de gebruiksklare spuit in beide zakken zitten en plaats deze gedurende de juiste 
tijd in een incubator buiten de steriele ruimte (zie tabel 3). Na het ontdooien/
opwarmen de zakken uit de couveuse halen, de buitenzak verwijderen en de 
binnenzak met de gebruiksklare spuit in de steriele ruimte brengen.

Tabel 3 - PRIMA-spuit: Minimale ontdooi- en opwarmtijden in een couveuse

Minimale ontdooi-/opwarmtijden
33°C tot 37°C, broedstoof

Product in zakken
Pakket grootte

2 ml
4 ml

10 ml

40 minuten

50 minuten

90 minuten

4) Ontdooien bij kamertemperatuur (niet boven 25°C) VOORDAT het opwarmt

Instructies:
Laat de gebruiksklare spuit in beide zakken en ontdooi deze buiten de steriele ruimte bij 
kamertemperatuur gedurende de juiste tijd (zie tabel 4). Eenmaal ontdooid, om het product 
op te warmen voor gebruik, verwarm het in de buitenste zak in een couveuse.

Tabel 4 - PRIMA-spuit: Minimale ontdooitijden bij kamertemperatuur buiten het steriele veld 
en aanvullende opwarmtijden in een incubator tot 33°C tot 37°C

Minimale ontdooitijden van 
product bij kamertemperatuur

(niet boven 25°C)
product in zakken

Opwarmtijden voor gebruik tot 33°C 
tot maximaal 37°C in de broedstoof na 

ontdooien bij kamertemperatuur
product in zakken

Pakket grootte

2 ml
4 ml

10 ml

80 minuten

90 minuten

160 minuten

+
+
+

11 minuten

13 minuten

25 minuten

Na ontdooien bij kamertemperatuur moet het product binnen 72 uur na verwijdering uit de 
vriezer worden gebruikt.



Stabiliteit na ontdooien
Naontdooien en opwarmen (bij temperaturen tussen 33°C en 37°C, methoden 
1, 2 en 3), is chemische en fysische productstabiliteit aangetoond gedurende 12 
uur bij 33°C tot 37°C.
Voor productontdooid bij kamertemperatuur in de ongeopende zak (methode 4) is 
chemische en fysische productstabiliteit aangetoond gedurende 72 uur bij temperaturen niet 
hoger dan 25°C. Warm direct voor gebruik op tot 33°C tot 37°C.
Vanuit microbiologisch oogpunt, tenzij de methode van openen/ontdooien de risico's 
van microbiële contaminatie uitsluit, moet het product onmiddellijk worden gebruikt 
nadat het is opgewarmd tot 33°C tot 37°C.
Indien niet onmiddellijk gebruikt, vallen de bewaartijden en -condities tijdens gebruik onder de verantwoordelijkheid van de 

gebruiker.

Niet opnieuw invriezen of in de koelkast bewaren nadat het ontdooien is gestart.

Administratie
Om een   optimale vermenging van de twee oplossingen en een optimale stolling van de fibrinelijm te 
bereiken,houd de twee componenten van het afdichtmiddel bij 33°C - 37°C tot aan het 
aanbrengen. Het sealer-eiwit en de trombineoplossingen moeten helder of licht opaalachtig zijn. 
Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of afzettingen hebben. Controleer het ontdooide product 
voor gebruik visueel op deeltjes, verkleuring of andere veranderingen in het uiterlijk. Als een van de 
bovenstaande situaties zich voordoet, gooi de oplossingen dan weg.

De ontdooide sealer-eiwitoplossing moet vloeibaar maar licht stroperig zijn. Als de oplossing 
de consistentie heeft van een gestolde gel, moet worden aangenomen dat deze 
gedenatureerd is (mogelijk door een onderbreking van de koelketen of door oververhitting 
tijdens het opwarmen). Gebruik in dit geval TISSEEL NOOIT voor welk account dan ook.

• Haal de spuit kort voor gebruik uit de zakjes.
• Gebruik TISSEEL alleen wanneer het volledig is ontdooid en opgewarmd (vloeibare consistentie).
• Verwijder het beschermkapje van de spuit vlak voor het aanbrengen. Om het verwijderen 
van de dop van de spuit te vergemakkelijken, schudt u de dop door deze heen en weer te 
bewegen en trekt u vervolgens de beschermdop van de spuit.
Gebruik voor het aanbrengen van TISSEEL de voorgevulde tweekamerspuit met 
de bij het product geleverde hulpstukken.

Handleiding
Sluit voor het aanbrengen de tweekamerspuit met de Sealer Protein Solution en de 
Thrombine Solution aan op een verbindingsstuk en een applicatienaald zoals 
meegeleverd in de meegeleverde set hulpmiddelen. De gemeenschappelijke plunjer 
van de tweekamerspuit zorgt ervoor dat de gelijke volumes door het verbindingsstuk 
worden geleid voordat ze in de applicatienaald worden gemengd en uitgeworpen.

Dubbele plunjer
Tetherband

Spuit met dubbele kamer

Deelnemen

Toepassing Canule

• Verwijder alle lucht uit de spuit voordat u een applicatiehulpmiddel bevestigt.
• Sluit de tweekamerspuitmonden aan op het verbindingsstuk en zet deze vast door de 

spanband aan de tweekamerspuit vast te maken. Als de trekband scheurt, gebruik dan het 
reserve verbindingsstuk. Als er geen beschikbaar is, is verder gebruik nog steeds mogelijk
maar controleer of de verbinding goed vastzit, om elk risico op lekkage te voorkomen.

• Breng een applicatiecanule aan op het verbindingsstuk.
• Laat de lucht die in het verbindingsstuk of de applicatienaald achterblijft niet ontsnappen voordat u met de 

daadwerkelijke applicatie begint, omdat anders de opening van de naald verstopt kan raken.

• Breng de gemengde Fibrin Sealer Protein - Trombine Solution aan op het ontvangende oppervlak of 
de oppervlakken van de te verzegelen onderdelen.

• Wanneer Tisseel wordt gebruikt voor meshfixatie, kan het worden aangebracht als druppels en/of door middel 

van een spraytechniek, afhankelijk van de voorkeur van de chirurg. Gewoonlijk worden druppels Tisseel 

aangebracht waar chirurgen routinematig nietjes plaatsen en de laag fibrine-afdichtmiddel die wordt bereikt 

met spuiten zorgt ervoor dat het hele gaas op zijn plaats kan worden gefixeerd zonder te krimpen en te 

vouwen.

• Als het aanbrengen van de fibrinelijmcomponenten wordt onderbroken, ontstaat er direct 
verstopping in de naald. Vervang de applicatienaald pas door een nieuwe direct voordat 
de applicatie wordt hervat. Als de openingen van het verbindingsstuk verstopt zijn, 
gebruik dan het reserveverbindingsstuk dat in de verpakking zit.

Opmerking: Na het mengen van de kitcomponenten begint de fibrinekit binnen enkele 
seconden uit te harden vanwege de hoge trombineconcentratie (500 IE/ml).
Toepassing is ook mogelijk met andere door BAXTER geleverde accessoires die bijzonder 
geschikt zijn voor bijv. endoscopisch gebruik, minimaal invasieve chirurgie, toepassing op 
grote of moeilijk toegankelijke gebieden. Volg bij het gebruik van deze applicatie-apparaten 
strikt de gebruiksaanwijzing van de apparaten.
Nadat de twee componenten zijn aangebracht, positioneert u de wondgebieden. Fixeer of houd de 
gelijmde delen met continue zachte druk in de gewenste positie gedurende ongeveer 3-5 minuten om 
ervoor te zorgen dat het uithardende fibrine-afdichtmiddel stevig hecht aan het omringende weefsel.

In bepaalde toepassingen wordt biocompatibel materiaal, zoals collageenvlies, 
gebruikt als dragerstof of ter versterking.



Beschikbaarheid

Al het ongebruikte product of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig 
lokale voorschriften.
Wanneer u TISSEEL aanbrengt met een verstuiver, zorg er dan als volgt voor dat u een druk en 
een afstand tot het weefsel gebruikt binnen het bereik dat door de fabrikant wordt aanbevolen:

Aanbevolen druk, afstand en apparaten voor het spuiten van
TISSEEL

Aanbevelen-

hersteld
afstand

van doel
zakdoek

Aanbevelen-

hersteld
sprayen

druk

Druk
regelaar om

worden gebruikt

Spuitset
om gebruikt te worden

Applicatortips
om gebruikt te worden

Chirurgie

Tisseel
/ Kunst
Spuitset

nee EasySpray
1.5-2.0

bar
(21,5-28,5

psi).

Open
wond Tisseel

/ Kunst
Spuitset
10 pakjes

10-15cm

nee EasySpray

Duplospray MIS
Applicator 20cm

Duplospray MIS
Applicator 30cm

laparo-
scopisch /

minimaal
invasief

procedures

Duplospray MIS
Applicator 40cm Duplospray

MIS
Regelaar 1.5
bar

1,2-1,5 bar
(18-22
psi)

nee Spuitset 360
Endoscopisch
Applicator met
Snaplock

2 – 5 cm

Spuitset 360
Endoscopisch
Applicator met
vastbinden

Vervangbare punt

Bij het verstuiven van de TISSEEL moeten veranderingen in bloeddruk, pols, 
zuurstofsaturatie en end tidal CO worden gecontroleerd vanwege de mogelijkheid van het 
optreden van lucht- of gasembolie(zie paragraaf 2) .
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