
PACKAGE LEAFLET: IMPORMASYON PARA SA USER

TISSEEL Handa nang gamitin
Mga Solusyon para sa Sealant

Human fibrinogen, human thrombin, synthetic aprotinin, calcium chloride dihydrate

Mangyaring basahin nang mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang paggamit ng gamot na ito.

– Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

– Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

– Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, kausapin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang 

anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Sa leaflet na ito:
1. Ano ang TISSEEL at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo gamitin ang TISSEEL

3. Paano gamitin ang TISSEEL

4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng TISSEEL

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. ANO ANG TISSEEL AT ANO ITO GINAGAMIT

Ano ang TISSEEL
Ang pangalan ng iyong gamot ay TISSEEL Handa nang gamitin. Sa buong leaflet na ito TISSEEL Handa 
nang gamitin ay tatawaging TISSEEL. Ang TISSEEL ay isang two-component tissue sealant, at 
naglalaman ito ng dalawa sa mga protina na gumagawa ng namuong dugo. Ang mga protina na ito 
ay tinatawag na fibrinogen at thrombin. Kapag ang mga protina na ito ay naghalo habang inilalapat, 
bumubuo sila ng isang namuong dugo kung saan inilalapat ng siruhano. Ang TISSEEL ay inihanda 
bilang dalawang solusyon (Sealer Protein Solution at Thrombin Solution), na naghahalo kapag 
inilapat.

Ano ang gamit ng TISSEEL
Ang TISSEEL ay isang fibrin o tissue sealant. Sa panahon ng operasyon, maaaring dumugo ang mga tissue at maaaring hindi 

posible para sa surgeon na kontrolin ang pagdurugo na ito gamit ang mga tahi, o sa pamamagitan ng paglalagay ng 

presyon. Ang TISSEEL ay inilalapat sa ibabaw ng mga tisyu, alinman upang makontrol ang pagdurugo, o upang ihinto (o 

maiwasan) ang mga pagtagas ng iba pang mga uri ng likido, sa pamamagitan ng paggawa ng watertight seal. Maaaring 

gamitin ang TISSEEL kahit na ang iyong dugo ay hindi namuong maayos, hal. kapag ikaw ay ginagamot ng heparin laban sa 

trombosis. Ginagamit din ito bilang tissue glue upang makamit ang adhesion/sealing o bilang suture support sa operasyon. 

Bilang karagdagan, ang TISSEEL ay ginagamit upang ayusin ang mata sa panahon ng operasyon sa pag-aayos ng hernia.

Ang clot na ginawa ng TISSEEL ay halos kapareho sa isang natural na namuong dugo at nangangahulugan ito 

na natural itong matutunaw at walang nalalabi. Gayunpaman, ang aprotinin ay idinagdag upang mapataas ang 

kahabaan ng buhay ng namuong dugo at upang maiwasan ang maagang pagkatunaw nito.

2. ANG KAILANGAN MONG MALAMAN BAGO MO GAMITIN ANG TISSEEL

Huwag gumamit ng TISSEEL sa mga sumusunod na sitwasyon:

• Ang TISSEEL ay hindi dapat gamitin para sa napakalaking o mabilis na pagdurugo.

• HINDI DAPAT na iturok ang TISSEEL sa mga daluyan ng dugo (mga ugat o arterya), o sa mga tisyu. Habang ang TISSEEL ay 

bumubuo ng isang namuong dugo kung saan ito inilapat, ang pag-inject ng TISSEEL ay maaaring magdulot ng mga 

seryosong reaksyon. Ang TISSEEL ay dapat lamang ilapat sa ibabaw ng mga tisyu bilang isang manipis na layer kung 

saan ito kinakailangan. Kung magkakaroon ka ng coronary bypass surgery, kailangang gawin ang espesyal na 

pangangalaga upang maiwasan ang pag-iniksyon ng TISSEEL sa mga daluyan ng dugo

• Kung ikaw ay allergic (hypersensitive) sa alinman sa mga aktibong sangkap o alinman sa iba 
pang sangkap ng gamot na ito.
Ang TISSEEL ay naglalaman ng isang sintetikong protina, na tinatawag na aprotinin. Kahit na ang protina na 

ito ay inilapat sa maliliit na lugar, may panganib ng isang reaksyon na kilala bilang anaphylaxis, o isang 

matinding reaksiyong allergic (hypersensitive).

Mag-ingat sa TISSEEL
• Ang nagbabanta sa buhay/nakamamatay na hangin o gas embolism (ang hangin na 

pumapasok sa sirkulasyon ng dugo na maaaring malubha o nagbabanta sa buhay) ay 
napakabihirang nangyari sa paggamit ng mga spray device na gumagamit ng mga pressure 
regulator upang magbigay ng mga fibrin sealant. Mukhang nauugnay ito sa paggamit ng 
spray device sa mas mataas kaysa sa inirerekomendang presyon at/o malapit sa ibabaw ng 
tissue. Ang panganib ay lumalabas na mas mataas kapag ang mga fibrin sealant ay na-spray 
ng hangin, kumpara sa CO at samakatuwid ay hindi maaaring isama sa TISSEEL kapag na-
spray sa bukas na operasyon ng sugat.

• Ang mga spray device at ang accessory tip ay nagbibigay ng mga tagubilin para sa paggamit kasama 

ng mga rekomendasyon para sa mga hanay ng presyon at sa distansya ng pag-spray mula sa ibabaw 

ng tissue.

• Ang TISSEEL ay dapat ibigay nang mahigpit ayon sa mga tagubilin at sa mga 
device na inirerekomenda para sa produktong ito.

• Kapag nag-spray ng TISSEEL, ang mga pagbabago sa presyon ng dugo, pulso, oxygen 
saturation at end tidal CO ay dapat subaybayan para sa posibleng paglitaw ng gas 
embolism.

• Kung nakatanggap ka na ng TISSEEL o aprotinin dati, maaaring naging sensitibo ang iyong katawan 
dito. Posible na maaari kang maging alerdye sa materyal na ito, kahit na walang reaksyon sa 
unang aplikasyon. Kung sa tingin mo ay natanggap mo ang alinman sa produkto sa isang 
nakaraang operasyon, kailangan mong ipaalam sa iyong doktor ang tungkol dito.

• Kung ang surgeon o operating team ay nakakita ng anumang senyales ng isang reaksiyong alerhiya 
sa panahon ng paglalagay ng TISSEEL, hihinto agad sila sa paggamit ng TISSEEL at gagawa ng mga 
sapat na hakbang.

2

2

b

TITLE - APROTININ + FIBRINOGEN + THROMBIN / ARTISS TISSEEL 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Source : Medicines Org UK

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


Pag-inom o paggamit ng iba pang mga gamot

Walang kilalang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng TISSEEL at iba pang mga produktong panggamot.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka o kamakailan lamang ay umiinom ng anumang iba 

pang mga gamot, kabilang ang mga gamot na nakuha nang walang reseta.

Ang oxidized cellulose na naglalaman ng mga paghahanda ay maaaring mabawasan ang bisa ng 
TISSEEL at hindi dapat gamitin bilang carrier materials.

TISSEEL na may pagkain at inumin

Mangyaring tanungin ang iyong doktor. Ang doktor ang magpapasya kung pinapayagan kang kumain 
at uminom bago mag-apply ng TISSEEL.

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong

Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon ng sanggol, humingi 

ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito. Ang iyong doktor ang magpapasya 

kung maaari mong gamitin ang TISSEEL sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso.

Ang mga epekto ng TISSEEL sa fertility ay hindi pa naitatag.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Hindi makakaapekto ang TISSEEL sa iyong kakayahang magmaneho o magpatakbo ng iba pang uri ng mga makina.

Mahalagang impormasyon tungkol sa ilan sa mga sangkap ng TISSEEL

Ang polysorbate 80 ay maaaring maging sanhi ng limitadong lokal na pangangati sa balat tulad ng contact dermatitis.

Mahalagang impormasyon tungkol sa potensyal na panganib ng impeksyon mula sa donor human plasma

Kapag ang mga gamot ay ginawa mula sa dugo ng tao o plasma, ang ilang mga hakbang ay ginagawa upang 

maiwasan ang mga impeksyon na maipasa sa mga pasyente. Ang mga donor ng dugo at plasma ay maingat na 

pinipili upang matiyak na ang mga nasa panganib na magkaroon ng mga impeksyon ay hindi kasama.

Bilang karagdagan, ang bawat donasyon at plasma pool ay sinusuri para sa mga senyales ng mga virus o 

impeksyon. Kasama rin sa mga gumagawa ng mga produktong ito ang mga hakbang sa pagproseso ng dugo o 

plasma na maaaring mag-inactivate o mag-alis ng mga virus.

Sa kabila ng mga hakbang na ito, kapag ang mga gamot na inihanda mula sa dugo o plasma ng tao ay 

pinangangasiwaan, ang posibilidad ng pagdaan ng impeksyon ay hindi maaaring ganap na maibukod. Nalalapat 

din ito sa anumang hindi alam o umuusbong na mga virus o iba pang mga uri ng impeksyon.

3. PAANO GAMITIN ANG TISSEEL

• Ang TISSEEL ay ginagamit lamang sa panahon ng operasyon. Ang paggamit ng TISSEEL ay 
limitado sa mga bihasang surgeon na sinanay sa paggamit ng TISSEEL.

Ang halaga ng TISSEEL na gagamitin ay nakadepende sa ilang salik, kabilang ang ngunit hindi 
limitado sa uri ng operasyon, ang surface area ng tissue na gagamutin sa panahon ng iyong 
operasyon at ang paraan ng paglalapat ng TISSEEL. Ang siruhano ang magpapasya kung magkano 
ang nararapat, at mag-aaplay lamang ng sapat upang bumuo ng isang manipis, pantay na layer sa 
ibabaw ng tissue. Kung ito ay tila hindi sapat, ang pangalawang layer ay maaaring ilapat. 
Gayunpaman, iwasan ang muling paggamit ng TISSEEL sa isang dati nang polymerized na layer ng 
TISSEEL dahil ang TISSEEL ay hindi susunod sa isang polymerized na layer. Ang hiwalay, sunud-sunod 
na paggamit ng dalawang bahagi ng TISSEEL ay dapat iwasan.

• Sa panahon ng iyong operasyon, ilalapat ng surgeon ang TISSEEL sa may kaugnayang tissue 
surface, gamit ang espesyal na application device na ibinigay. Tinitiyak ng device na ito na 
magkakasabay na inilalapat ang parehong mga bahagi – na mahalaga para sa 
pinakamainam na epekto ng TISSEEL.

• Para sa operasyon sa pag-aayos ng hernia, ilalapat ng surgeon ang Tisseel gamit ang spray o mga patak 

upang ayusin ang mesh sa lugar.

• Bago lagyan ng TISSEEL ang ibabaw na bahagi ng sugat ay kailangang patuyuin ng mga karaniwang 
pamamaraan (hal. pasulput-sulpot na paglalagay ng mga compress, pamunas, paggamit ng mga 
suction device).

• Ang may presyon na hangin o gas ay hindi dapat gamitin para sa pagpapatuyo ng lugar.

• Ang TISSEEL ay dapat na i-spray lamang sa mga lugar ng aplikasyon na nakikita.

Kapag nag-aaplay ng TISSEEL gamit ang isang spray device, siguraduhing gumamit ng 
presyon at distansya mula sa tissue sa loob ng saklaw na inirerekomenda ng tagagawa tulad 
ng sumusunod:

Inirerekomenda ang presyon, distansya at mga device para sa spray application ng TISSEEL
Rekomend-

inayos
distansya

mula sa target

tissue

Rekomend-

inayos
wisik

presyon

Presyon
maging regulator

ginamit

Nakatakda ang spray sa

gamitin
Mga tip ng aplikante sa

gamitin
Operasyon

Tisseel /
Pag-spray ng Artista

Itakda

Tisseel /
Pag-spray ng Artista

Itakda ang 10 pack

na EasySpray
1.5-2.0 bar

(21.5-
28.5 psi).

Bukas

sugat 10-15cm

na EasySpray



Inirerekomenda ang presyon, distansya at mga device para sa spray application ng TISSEEL

Duplospray MIS
Aplikator 20cm

Duplospray MIS
Aplikator 30cm

Laparo-
maliit/

minimally
invasive

mga pamamaraan

Duplospray MIS
Aplikator 40cm Duplospray

Regulator ng MIS

1.5 bar

1.2-1.5 bar
(18-22 psi)

na Spray Set 360
Endoscopic
Aplikator na may

Snaplock
Spray Set 360
Endoscopic
Aplikator na may

Mag-tether

2 – 5 cm

Maaaring palitan ng tip

Kapag nag-spray ng TISSEEL, ang mga pagbabago sa presyon ng dugo, pulso, 
oxygen saturation at end tidal CO ay dapat subaybayan dahil sa posibilidad ng 
paglitaw ng air o gas embolism(tingnan ang seksyon 2) .
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Kung kukuha ka ng mas maraming TISSEEL kaysa sa nararapat

Ang TISSEEL ay ginagamit lamang sa panahon ng operasyon. Inilapat ito ng surgeon 
at ang halaga ng TISSEEL ay tinutukoy ng surgeon.
Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng produktong ito, tanungin ang iyong doktor o 

parmasyutiko.

Gamitin sa mga bata

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng produkto sa mga bata ay hindi pa naitatag.

4. POSIBLE SIDE EFFECTS
Tulad ng lahat ng gamot, ang TISSEEL ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagama't hindi lahat ay nakakakuha nito. 

Kung ang alinman sa mga side effect ay nagiging seryoso o kung may napansin kang anumang side effect na hindi nakalista 

sa leaflet na ito, mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko.

Ang mga side effect ay nasuri batay sa mga sumusunod na kategorya ng 
dalas:
Napakakaraniwan:Nakakaapekto sa higit sa isa sa 10. 

Karaniwan:Nakakaapekto sa 1 hanggang 10 user sa 100. Hindi 

karaniwan:Nakakaapekto sa 1 hanggang 10 user sa 1,000. Bihira:

Nakakaapekto sa 1 hanggang 10 user sa 10,000.

Napakabihirang:Nakakaapekto sa wala pang 1 sa 10,000 pasyenteng ginagamot.

Hindi kilala:Ang dalas ay hindi matantya mula sa magagamit na data.

Ang mga sumusunod na epekto ay naobserbahan sa paggamot sa TISSEEL:

Pangkalahatang lugar Side effect
Impeksyon sa sugat pagkatapos ng operasyon

Dalas
KaraniwanMga impeksyon at

mga sakit na parasitiko

Dugo at lymphatic
mga karamdaman sa sistema

Pagtaas ng mga produkto ng pagkasira ng fibrin Hindi karaniwan

Immune system
mga karamdaman

Mga reaksyon ng hypersensitivity

Mga reaksiyong allergic (anaphylactic).

Anaphylactic shock

Hindi kilala

Hindi kilala

Hindi kilala

Hindi kilalaSensasyon ng pangingilig, pagtusok o pamamanhid 
ng balat

Paninikip ng dibdib
Hirap sa paghinga
Nangangati

Ang pamumula ng balat

Pagkagambala sa pandama

Hindi kilala

Hindi kilala

Hindi kilala

Hindi kilala

KaraniwanSistema ng nerbiyos

mga karamdaman

Mga karamdaman sa puso

Mga karamdaman sa vascular

Pagtaas o pagbaba ng pulso
Axillary venous thrombosis
Pagbaba ng presyon ng dugo

pasa
Mga bula ng gas sa vascular system*
Namuong dugo sa mga daluyan ng dugo

Pagbara ng isang arterya sa utak
Dyspnea

Hindi kilala

Karaniwan

Bihira

Hindi kilala

Hindi kilala

Hindi kilala

Hindi kilala

Hindi kilalaPaghinga, at
mga sakit sa dibdib

Gastrointestinal
mga karamdaman

Pagduduwal

Pagbara ng bituka
Pantal sa Balat

Mga pantal

May kapansanan sa pagpapagaling

Sakit sa paa't kamay

Hindi karaniwan

Hindi kilala

Karaniwan

Hindi kilala

Hindi kilala

Karaniwan

Balat at
tisyu sa ilalim ng balat
mga karamdaman

Musculoskeletal at
nag-uugnay na tissue

mga karamdaman



Mga pangkalahatang karamdaman

at pangangasiwa
kundisyon ng site

Sakit na dulot ng pamamaraan
Sakit

Tumaas na temperatura ng katawan

Ang pamumula ng balat

Hindi karaniwan

Karaniwan

Karaniwan

Hindi kilala

Hindi kilalaPamamaga sa pamamagitan ng akumulasyon ng likido 
sa tissue ng katawan (edema)

Pinsala, pagkalason
at pamamaraan
mga komplikasyon

Ang akumulasyon ng lymph o iba pang malinaw na likido 

sa katawan malapit sa lugar ng operasyon (seroma)

napaka

karaniwan

Mabilis na pamamaga ng dermis, 
subcutaneous tissue, mucosa at submucosa
(angioedema)

Hindi kilala

* ang pagpapakilala ng mga bula ng hangin o gas sa vascular system ay naganap kapag ang mga fibrin sealant ay inilapat sa 
mga aparato gamit ang naka-pressure na hangin o gas; ito ay pinaniniwalaang sanhi ng hindi naaangkop na paggamit ng 
spray device (hal. sa mas mataas kaysa sa inirerekomendang presyon at malapit sa ibabaw ng tissue.)

Sa mga pasyente na ginagamot ng fibrin sealant, maaaring mangyari ang mga reaksiyong hypersensitivity o 

mga reaksiyong alerhiya. Bagama't bihira ang mga ito, maaaring malala ang mga ito.

Ang mga unang palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama

- lumilipas na pamumula ng balat (“flushing”)
- nangangati

- mga pantal

- pagduduwal, pagsusuka

- sakit ng ulo
- antok
- pagkabalisa
- nasusunog at nakatutuya sa lugar ng aplikasyon
- tingting
- panginginig

- paninikip ng dibdib
- pamamaga ng labi, dila, lalamunan (na maaaring magresulta sa kahirapan sa paghinga at/o 
paglunok)

- kahirapan sa paghinga
- mababang presyon ng dugo

- pagtaas o pagbaba sa pulso
- pagkawala ng malay dahil sa pagbaba ng presyon ng dugo
Sa ilang mga kaso, ang mga reaksyong ito ay maaaring umunlad sa malubhang reaksiyong alerhiya 
(anaphylaxis). Ang ganitong mga reaksyon ay maaaring makita lalo na kung ang paghahanda ay 
inilapat nang paulit-ulit, o ibinibigay sa mga pasyente na dati nang nagpakita ng hypersensitivity sa 
aprotinin o anumang iba pang bahagi ng produkto.

Kahit na ang paulit-ulit na paggamot na may TISSEEL ay mahusay na pinahihintulutan, ang kasunod na 

pangangasiwa ng TISSEEL o isang pagbubuhos ng aprotinin ay maaaring magresulta sa malubhang reaksiyong 

alerhiya (anaphylactic).

Alam na alam ng dumadalo na pangkat ng kirurhiko ang panganib ng mga reaksyon ng ganitong uri 
at agad na maaantala ang paggamit ng TISSEEL sa paglitaw ng mga unang palatandaan ng 
hypersensitivity. Sa kaso ng malalang sintomas, maaaring kailanganin ang mga pang-emerhensiyang 
hakbang.

Ang pag-iniksyon ng TISSEEL sa malambot na mga tisyu ay maaaring humantong sa pinsala sa lokal na tisyu.

Ang pag-iniksyon ng TISSEEL sa mga daluyan ng dugo (mga ugat o arterya) ay maaaring humantong sa pagbuo 

ng mga pamumuo (thromboses).

Ang intravascular application ay maaaring tumaas ang posibilidad at kalubhaan ng talamak na 
hypersensitivity reaksyon sa mga madaling kapitan na pasyente.

Dahil ang TISSEEL ay nagmula sa plasma mula sa mga donasyon ng dugo, ang panganib ng impeksyon ay hindi 

maaaring ganap na maibukod. Gayunpaman, ang mga tagagawa ay gumagawa ng maraming hakbang upang 

mabawasan ang panganib na ito (tingnan ang seksyon 2).

Ang mga antibodies laban sa mga bahagi ng fibrin sealant ay maaaring mangyari sa mga bihirang kaso.

Pag-uulat ng mga side effect

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, kausapin ang iyong doktor o nars. Kabilang dito ang 
anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat 
ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme. Website: www.mhra.gov.uk/yellowcardo 
maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store.

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng 

gamot na ito.

5. PAANO MAG-ITAG NG TISSEEL

• Iwasang makita at maabot ng mga bata.
• Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng expiration date na nakasaad sa container 

pagkatapos ng “EXP”.

• Itago sa ≤–20°C (sa freezer). Ang cold storage chain ay hindi dapat maputol hanggang sa 
gamitin.
• Itago sa orihinal na pakete upang maprotektahan mula sa liwanag

• Pagkatapos matunaw, ang solusyon ay hindi dapat i-refrozen o palamigin!

6. NILALAMAN NG PACK AT IBA PANG IMPORMASYON

Ano ang nilalaman ng TISSEEL

Ang TISSEEL ay naglalaman ng dalawang 
bahagi: Bahagi 1 = Sealer Protein Solution:
Ang mga aktibong sangkap na nakapaloob sa 1ml ng solusyon sa Sealer Protein ay: 
Human Fibrinogen, 72 - 110 mg/ml; Aprotinin (synthetic), 3000 KIU/ml.
Ang mga excipients ay Human Albumin, L-Histidine, Niacinamide, Polysorbate 80, 
Sodium Citrate Dihydrate at Water for Injections.



Bahagi 2 = Solusyon ng Thrombin:
Ang mga aktibong sangkap na nakapaloob sa 1 ml ng Thrombin Solution ay: Human 
Thrombin, 500 IU/ml; Calcium Chloride Dihydrate, 40 µmol/ml. Ang mga excipients ay 
Human Albumin, Sodium Chloride at Tubig para sa Injection.

Ano ang hitsura ng TISSEEL at ang mga nilalaman ng pack

Parehong bahagi ng TISSEEL Sealer Protein Solution at Thrombin Solution ay puno ng 
single-use double-chamber syringes na gawa sa polypropylene. Ang parehong mga 
bahagi ay walang kulay o maputlang dilaw.
Ang bawat pakete ng TISSEEL ay naglalaman ng

• Isang pre-filled na double-chamber syringe na may Sealer Protein Solution (na may 
aprotinin), deep-frozen, sa isang chamber; at Thrombin Solution (na may calcium 
chloride dihydrate), malalim na nagyelo, sa kabilang silid.

• Isang set ng mga sterile na accessory na device (device na may 2 pinagsanib na piraso at 4 na application 

cannula).

Available ang TISSEEL sa mga sumusunod na laki ng pack:

• TISSEEL 2 ml (naglalaman ng 1 ml ng Sealer Protein Solution at 1 ml ng Thrombin 
Solution)
• TISSEEL 4 ml (naglalaman ng 2 ml ng Sealer Protein Solution at 2 ml ng Thrombin 
Solution)
• TISSEEL 10 ml (naglalaman ng 5 ml ng Sealer Protein Solution at 5 ml ng Thrombin 
Solution)
Available ang TISSEEL sa mga laki ng pack na 2 ml, 4 ml at 10 ml Hindi 

lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing:

Baxter Healthcare
Caxton Way, Thetford,
Norfolk, IP24 3SE,
UK
Manufacturer
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 Vienna
Austria

Huling binago ang leaflet na ito noong 01/2022

Ang sumusunod na impormasyon ay inilaan para sa mga medikal o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan lamang:

Mga tagubilin para sa paggamit at paghawak at pagtatapon

Heneral
Bago ibigay ang TISSEEL, ingatan na ang mga bahagi ng katawan sa labas ng nilalayon na 
lugar ng aplikasyon ay sapat na natatakpan, upang ang gamot ay hindi dumikit sa tissue sa 
mga hindi gustong lugar.
Para sa mga surgical procedure na nangangailangan ng kaunting dami ng fibrin sealant, 
huwag gamitin ang unang ilang patak ng Tisseel Ready to use. Upang matiyak ang 
kumpletong paghahalo ng sangkap ng protina ng sealer at ang bahagi ng thrombin, 
ipahayag kaagad ang mga unang patak ng produkto mula sa application cannula bago 
gamitin at itapon ang mga ito.
Upang maiwasang dumikit ang TISSEEL sa mga guwantes at instrumento, basain ang mga ito ng asin 
bago makipag-ugnay.
Ang ilang solusyon na naglalaman ng alkohol, iodine o ilang uri ng metal (karaniwang matatagpuan 
ang mga ito sa mga disinfectant o antiseptics) ay maaaring mabawasan ang kakayahan ng TISSEEL 
na gumana nang normal. Ang mga sangkap na ito ay dapat alisin, hangga't maaari, bago ilapat ang 
TISSEEL.
Ang patnubay para sa sealing surface ay: Isang pakete ng TISSEEL 2 ml (ibig sabihin, 1 
ml sealer protein solutionplus 1 ml thrombin solution) ay sapat para sa ibabaw na 
hindi bababa sa 10 cm2.
Ang dosis ay depende sa laki ng ibabaw na itatatakan.
HUWAG ilapat ang dalawang bahagi ng TISSEEL nang magkahiwalay. Ang parehong mga sangkap ay dapat 

ilapat nang magkasama.

HUWAG ilantad ang TISSEEL sa mga temperaturang higit sa 37°C. HUWAG mag microwave. HUWAG tunawin ang 

produkto sa pamamagitan ng paghawak nito sa iyong mga kamay.

HUWAG gumamit ng TISSEEL hanggang sa ganap itong matunaw at magpainit sa 33°C - 37°C. Alisin ang 

proteksiyon na takip ng hiringgilya kapag kumpleto na ang lasaw at pag-init. Upang mapadali ang pagtanggal 

ng takip ng dulo mula sa hiringgilya, ibato ang takip sa dulo sa pamamagitan ng paggalaw nito pabalik at 

pasulong, pagkatapos ay hilahin ang proteksiyon na takip sa syringe. Ilabas ang lahat ng hangin mula sa 

hiringgilya pagkatapos ay ikabit ang pinagdugtong na piraso at paglalagay ng cannula. Lubos na 

inirerekomenda na sa tuwing makakatanggap ka ng dosis ng TISSEEL, ang pangalan at numero ng batch ng 

produkto ay itinatala. Ito ay nagpapanatili ng isang talaan ng mga batch na ginamit.

Paghawak at Paghahanda
Ang pre-filled na double-chamber syringe ay nakaimpake at hermetically sealed sa dalawang isterilisadong 

plastic bag sa ilalim ng mga kondisyong aseptiko. Ang panloob na bag at ang mga nilalaman nito ay sterile 

maliban kung ang integridad ng panlabas na pakete ay nakompromiso.

Gamit ang sterile technique, ilipat ang sterile inner pouch at mga nilalaman sa sterile 
field.



Ang tisseel sa PRIMA syringe ay maaaring lasaw AT magpainit gamit ang isa sa mga sumusunod 
na pamamaraan:

1. Mabilis na lasaw/nagpapainit (sterile water bath) -Inirerekomendang pamamaraan
2. Pagtunaw/pagpainit sa isang hindi sterile na paliguan ng tubig

3. Pagtunaw/pagpainit sa isang incubator
4. Ang handa nang gamitin na syringe ay maaari ding lasaw at panatilihin sa temperatura ng silid (hindi 

higit sa 25°C) nang hanggang 72 oras. Kinakailangan ang pag-init bago gamitin.

1) Mabilis na lasaw/nagpapainit (sterile water bath) -Inirerekomendang pamamaraan

Inirerekomenda na lasawin at painitin ang dalawang bahagi ng sealant gamit ang sterile 
water bath sa temperatura na 33 - 37°C.
• Ang paliguan ng tubig ay dapathindi lumampas sa temperatura na 37°C. Upang masubaybayan ang tinukoy na 

hanay ng temperatura, kontrolin ang temperatura ng tubig gamit ang isang thermometer at baguhin ang 

tubig kung kinakailangan.

• Kapag gumagamit ng sterile water bath para sa lasaw at warming, alisin ang pre-
filled syringe mula sa mga bag bago ito ilagay sa sterile water bath.

Mga Tagubilin:
Dalhin ang panloob na bag sa sterile na lugar, alisin ang handa nang gamitin na syringe mula sa 
panloob na bag at direktang ilagay ito sa sterile water bath. Siguraduhin na ang nilalaman ng handa 
nang gamitin na hiringgilya ay ganap na nalulubog sa tubig.

Talahanayan 1 - PRIMA Syringe: Minimum na oras ng lasaw at pag-init gamit ang sterile water 
bath

Pinakamababang Panahon ng Pagtunaw/Pag-init

33°C hanggang 37°C, Sterile Water Bath
Produktong walang bag

Laki ng Pack

2 ml
4 ml

10 ml

5 minuto

5 minuto

10 minuto

2) Pagtunaw/pagpainit sa isang hindi sterile na paliguan ng tubig

Mga Tagubilin:

Iwanan ang handa nang gamitin na hiringgilya sa loob ng parehong mga bag at ilagay ito sa isang paliguan 

ng tubig sa labas ng sterile na lugar para sa naaangkop na haba ng oras (tingnan ang Talahanayan 2). 

Siguraduhin na ang mga bag ay mananatiling nakalubog sa tubig sa buong panahon ng lasaw. Pagkatapos 

lasaw, alisin ang mga bag mula sa paliguan ng tubig, patuyuin ang panlabas na bag at dalhin ang panloob na 

bag na may handa nang gamitin na hiringgilya at ang plunger sa sterile na lugar.

Talahanayan 2 - PRIMA Syringe: Pinakamababang panahon ng lasaw at pag-init gamit ang hindi sterile 

na paliguan ng tubig

Pinakamababang Panahon ng Pagtunaw/Pag-init 

33°C hanggang 37°C, Non-sterile Water Bath

Produkto sa mga bag

Laki ng Pack

2 ml
4 ml

10 ml

3) Pagtunaw/pagpainit sa isang incubator

15 minuto

20 minuto

35 minuto

Mga Tagubilin:

Iwanan ang handa nang gamitin na hiringgilya sa loob ng parehong mga bag at ilagay ito sa isang 
incubator sa labas ng sterile na lugar para sa naaangkop na haba ng oras (tingnan ang Talahanayan 
3). Pagkatapos matunaw/mag-init, alisin ang mga bag sa incubator, alisin ang panlabas na bag at 
dalhin ang panloob na bag na may handa nang gamitin na hiringgilya sa sterile area.

Talahanayan 3 - PRIMA Syringe: Pinakamababang oras ng lasaw at pag-init sa isang incubator

Pinakamababang Panahon ng Pagtunaw / Pag-init

33°C hanggang 37°C, Incubator

Produkto sa mga bag

Laki ng Pack

2 ml
4 ml

10 ml

40 minuto

50 minuto

90 minuto

4) Pagtunaw sa temperatura ng silid (hindi hihigit sa 25°C) BAGO magpainit

Mga Tagubilin:

Iwanan ang handa nang gamitin na syringe sa loob ng parehong mga bag at lasawin ito sa temperatura ng silid 

sa labas ng sterile na lugar para sa naaangkop na tagal ng panahon (tingnan ang Talahanayan 4). Kapag 

natunaw na, upang mapainit ang produkto para magamit, painitin ito sa panlabas na bag sa isang incubator.

Talahanayan 4 - PRIMA Syringe: Pinakamababang oras ng lasaw sa temperatura ng silid sa labas ng sterile field 

at karagdagang mga oras ng pag-init sa isang incubator sa 33°C hanggang 37°C

Pinakamababang oras ng lasaw ng 
produkto sa temperatura ng kuwarto

(hindi hihigit sa 25°C)
produkto sa mga bag

Mga oras ng pag-init bago gamitin sa 
33°C hanggang sa maximum na 37°C sa 

incubator pagkatapos matunaw sa RT
produkto sa mga bag

Laki ng Pack

2 ml
4 ml

10 ml

80 minuto

90 minuto

160 minuto

+
+
+

11 minuto

13 minuto

25 minuto

Pagkatapos matunaw sa temperatura ng silid, ang produkto ay dapat gamitin sa loob ng 72 oras 
pagkatapos alisin mula sa freezer.



Katatagan pagkatapos ng lasaw

Pagkatapospagtunaw at pag-init (sa mga temperatura sa pagitan ng 33°C at 37°C, mga 
pamamaraan 1, 2 at 3), ang kemikal at pisikal na katatagan ng produkto ay ipinakita sa loob ng 12 
oras sa 33°C hanggang 37°C.
Para sa produktolasaw sa temperatura ng silid sa hindi pa nabubuksang bag (paraan 4), ang kemikal 
at pisikal na katatagan ng produkto ay ipinakita sa loob ng 72 oras sa mga temperatura na hindi 
hihigit sa 25°C. Magpainit hanggang 33°C hanggang 37°C kaagad bago gamitin.
Mula sa isang microbiological point of view, maliban kung ang paraan ng pagbubukas/paglasaw ay 
humahadlang sa mga panganib ng microbial contamination, ang produkto ay dapat gamitin kaagad 
pagkatapos magpainit sa 33°C hanggang 37°C.
Kung hindi agad nagamit, ang mga oras at kundisyon ng in-use na imbakan ay 
responsibilidad ng user.

Huwag muling i-freeze o palamigin kapag nasimulan na ang lasaw.

Pangangasiwa
Upang makamit ang pinakamainam na paghahalo ng dalawang solusyon at pinakamainam na 
solidification ng fibrin sealant,panatilihin ang dalawang bahagi ng sealant sa 33°C - 37°C 
hanggang sa mailapat. Ang Sealer Protein at ang Thrombin Solutions ay dapat na malinaw o 
bahagyang opalescent. Huwag gumamit ng mga solusyon na maulap o may mga deposito. Bago 
gamitin, tingnan ang lasaw na produkto para sa mga particle, pagkawalan ng kulay o iba pang 
pagbabago sa hitsura nito. Kung nangyari ang isa sa itaas, itapon ang mga solusyon.

Ang natunaw na solusyon ng protina ng sealer ay dapat na likido ngunit bahagyang malapot. 
Kung ang solusyon ay may pare-parehong solidified gel, dapat itong ipagpalagay na naging 
denatured (maaaring dahil sa pagkaputol ng cold storage chain o sa sobrang pag-init sa 
panahon ng pag-init). Sa kasong ito, HUWAG gumamit ng TISSEEL sa anumang account.

• Alisin ang hiringgilya mula sa mga bag ilang sandali bago gamitin.
• Gumamit lamang ng TISSEEL kapag ito ay natunaw at ganap na pinainit (liquid consistency).
• Alisin ang proteksiyon na takip sa syringe kaagad bago ilapat. Upang mapadali ang pagtanggal ng 
takip ng dulo mula sa hiringgilya, ibato ang takip sa dulo sa pamamagitan ng paggalaw nito pabalik at 
pasulong, pagkatapos ay hilahin ang proteksiyon na takip sa syringe.
Para sa paggamit ng TISSEEL gamitin ang pre-filled double-chamber syringe na may mga 
accessory na device na ibinigay kasama ng produkto.

Mga tagubilin sa pagpapatakbo

Para sa aplikasyon, ikonekta ang double-chamber syringe na may Sealer Protein Solution at 
ang Thrombin Solution sa isang pinagsamang piraso at isang application needle gaya ng 
ibinigay sa kasamang hanay ng mga device. Ang karaniwang plunger ng double-chamber 
syringe ay nagsisiguro na ang pantay na volume ay ipapakain sa pamamagitan ng pinagsanib 
na piraso bago ihalo sa application needle at ilalabas.

Dobleng Plunger
Tether Strap

Double Chamber Syringe

Pinagsasamang piraso

Paglalapat ng Cannula

• Paalisin ang lahat ng hangin mula sa hiringgilya bago ikabit ang anumang aparatong pang-aplay.

• Ikonekta ang double-chamber syringe nozzle sa pinagsanib na piraso at i-secure ito sa pamamagitan ng 

pagkakabit ng tether strap sa double-chamber syringe. Kung mapunit ang pull strap, gamitin ang ekstrang 

bahagi ng pagsali. Kung walang available, posible pa rin ang karagdagang paggamitngunit suriin na ang 

koneksyon ay mahigpit, upang maiwasan ang anumang panganib ng pagtulo.

• Magkabit ng application cannula sa pinagsanib na piraso.
• Huwag ilabas ang hangin na natitira sa loob ng pinagsanib na piraso o karayom   ng paglalagay hanggang sa 

simulan mo ang aktwal na paglalagay, dahil kung hindi ay maaaring mabara ang siwang ng karayom.

• Ilapat ang pinaghalong Fibrin Sealer Protein - Thrombin Solution sa ibabaw ng 
tatanggap o ibabaw ng mga bahaging itatatakan.

• Kapag ginamit ang Tisseel para sa pag-aayos ng mesh, maaari itong ilapat bilang mga patak at/o sa 

pamamagitan ng spray technique depende sa kagustuhan ng surgeon. Karaniwang inilalagay ang mga 

patak ng Tisseel kung saan ang mga surgeon ay regular na naglalagay ng mga staples at ang layer ng fibrin 

sealant na nakamit sa pamamagitan ng pag-spray ay nagpapahintulot sa buong mesh na maiayos sa lugar 

nang hindi lumiliit at natitiklop.

• Kung ang paglalagay ng mga bahagi ng fibrin sealant ay naputol, ang pagbabara ay 
nangyayari kaagad sa karayom. Palitan lamang ang application needle ng bago lamang 
kaagad bago ipagpatuloy ang aplikasyon. Kung ang mga siwang ng pinagsanib na piraso 
ay barado, gamitin ang ekstrang bahagi ng pagsasanib na ibinigay sa pakete.

Tandaan: Pagkatapos ng paghahalo ng mga bahagi ng sealant, magsisimulang magtakda ang fibrin sealant sa 

loob ng ilang segundo, dahil sa mataas na konsentrasyon ng Thrombin (500 IU/ml).

Posible rin ang paggamit sa iba pang mga accessory na ibinibigay ng BAXTER na partikular na angkop 
para sa, hal., endoscopic na paggamit, minimally invasive na operasyon, aplikasyon sa malaki o 
mahirap-access na mga lugar. Kapag ginagamit ang mga application device na ito, mahigpit na 
sundin ang Mga Tagubilin para sa Paggamit ng mga device.
Matapos mailapat ang dalawang sangkap, iposisyon ang mga lugar ng sugat. Ayusin o hawakan ang 
mga nakadikit na bahagi na may tuluy-tuloy na banayad na presyon sa nais na posisyon nang 
humigit-kumulang 3-5 minuto upang matiyak na ang setting ng fibrin sealant ay nakadikit nang 
matatag sa nakapalibot na tissue.
Sa ilang partikular na aplikasyon, ang biocompatible na materyal, gaya ng collagen fleece, ay ginagamit bilang 

carrier substance o para sa reinforcement.



Pagtatapon

Ang anumang hindi nagamit na produkto o basura ay dapat itapon alinsunod sa mga lokal na 
pangangailangan.
Kapag nag-aaplay ng TISSEEL gamit ang isang spray device, siguraduhing gumamit ng presyon 
at distansya mula sa tissue sa loob ng saklaw na inirerekomenda ng tagagawa tulad ng 
sumusunod:

Inirerekomendang presyon, distansya at mga device para sa spray application ng
TISSEEL

Rekomend-

inayos
distansya

mula sa target

tissue

Rekomend-

inayos
wisik

presyon

Presyon
regulator sa

gamitin

Set ng spray

gagamitin
Mga tip sa aplikante

gagamitinOperasyon

Tisseel
/ Artista
Spray Set

na EasySpray
1.5-2.0

bar
(21.5-28.5

psi).

Bukas
sugat Tisseel

/ Artista
Spray Set
10 pakete

10-15cm

na EasySpray

Duplospray MIS
Aplikator 20cm

Duplospray MIS
Aplikator 30cm

Laparo-
maliit/

minimally
invasive

mga pamamaraan

Duplospray MIS
Aplikator 40cm Duplospray

MIS
Regulator 1.5
bar

1.2-1.5 bar
(18-22
psi)

na Spray Set 360
Endoscopic
Aplikator na may
Snaplock

2 – 5 cm

Spray Set 360
Endoscopic
Aplikator na may
Mag-tether

Maaaring palitan ng tip

Kapag nag-spray ng TISSEEL, ang mga pagbabago sa presyon ng dugo, pulso, oxygen 
saturation at end tidal CO ay dapat subaybayan dahil sa posibilidad ng paglitaw ng 
air o gas embolism(tingnan ang seksyon 2) .
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