
7

CONTACT INFORMATION
EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands 
Tel: (31) (0) 70 345-8570 

POPIS
Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ je jednovrstvá, biologicky vstřebatelná 
chirurgická síťka vyrobená z poly-4-hydroxybutyrátu (P4HB). P4HB se vyrábí z 
přírodního monomeru a zpracovává se do monofilových vláken z nichž se 
tká chirurgická výztuha scaffold. Výztuha scaffold má mírné 3D zakřivení k 
lepší podpoře anatomie pacienta v místech, kde plochá konstrukce není příliš 
vhodná. Materiál P4HB se biologicky vstřebává v procesu hydrolýzy a 
hydrolytického enzymatického štěpení. Byl vyvinut k optimalizaci míry 
resorpce a prodloužení zachování pevnosti výztuhy scaffold k zajištění 
podpory v průběhu předpokládaného období hojení. I když výztuha scaffold 
postupně ztrácí svou pevnost, její porézní konstrukce byla navržena k 
umožnění přirozeného vrůstání tkáně a postupnému přenosu zátěže z 
výztuhy scaffold na tkáň.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ je určena jako podpora stehů, k vyztužení a 
rekonstrukci měkké tkáně v případě jejího oslabení a kde je zapotřebí dodat 
výztužný materiál k dosažení požadovaného chirurgického výsledku u 
pacientek podstupujících výkon na prsu. Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ je 
navržena k použití u pacientů podstupujících rekonstrukci měkké tkáně a k 
vyztužení u lékařsky nezbytných chirurgických výkonů na prsu, kdy je 
nedostatek stávající měkké tkáně k podpoře chirurgické rekonstrukce. Mezi 
typické příklady takových chirurgických výkonů na prsu patří redukční 
mamoplastika a chirurgická revize prsu k nápravě zdravotního problému. 
Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ se může také používat při kosmetických 
operacích prsou.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

VAROVÁNÍ

1. Při výrobě je tento zdravotnický prostředek vystaven účinkům tetracyklin 
hydrochloridu a kanamycin sulfátu. Bezpečnost a použití výrobku u 
pacientů s přecitlivělostí na tato antibiotika nejsou známy.

2. Bezpečnost a účinnost výztuhy scaffold GalaFLEX 3D™ u nervové tkáně a 
kardiovaskulární tkáně nebyly stanoveny.

3. Bezpečnost a účinnost výztuhy scaffold GalaFLEX 3D™ u dětí nebyly 
stanoveny.

4. Umístění výztuhy scaffold v přímém kontaktu se střevem či vnitřnosTMi se 
nedoporučuje.

5. Pokud dojde k infekci, léčete ji agresivně. Nevyléčená infekce může 
vyžadovat odstranění výztuhy scaffold.

6. Vzhledem k tomu, že výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ je plně biologicky 
vstřebatelná, nesmí se používat při rekonstrukcích, kdy je nutná trvalá 
podpora výztuhy scaffold.

7. Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ se dodává sterilní. Před použitím 
prostředek a jeho obal prohlédněte a ujistěte se, že nejsou porušené a 
poškozené.

Návod k použití    Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™

ČESKY
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8. Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ je určena pouze pro jednorázové použití. 
Opakovaně nesterilizujte ani nezpracovávejte jakoukoli část výztuhy 
scaffold GalaFLEX 3D™. Výztuhu scaffold nikdy nepoužívejte opakovaně, i 
když se zdá být v perfektním stavu, aby se zabránilo riziku zkřížené 
kontaminace nebo zhoršení vlastností. Výztuhu scaffold opakovaně 
nesterilizujte. Po otevření obalu se musí případné nepoužité výztuhy 
scaffold zlikvidovat.

9. Nepoužitá výztuha scaffold se musí zlikvidovat v souladu s postupy 
zdravotnického zařízení pro manipulaci s nebezpečným biologickým 
materiálem.

10. Při veškerých rozhodnutích odstranit výztuhu scaffold se musí brát v 
úvahu potenciální rizika související s dalším chirurgickým výkonem. Mezi ně 
může patřit obtížné odstranění výztuhy scaffold v důsledku prorůstání 
tkáně nebo degradace výztuhy scaffold. Po odstranění výztuhy scaffold 
musí následovat náležitá pooperační péče.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento zdravotnický prostředek mohou používat pouze lékaři s náležitou 
kvalifikací v příslušných chirurgických technikách. Uživatelé musí být 
obeznámeni s chirurgickými postupy a technikami, včetně požadavků na 
pevnost a výběr velikosti výztuhy scaffold. Nevhodný výběr, zavedení, 
umístění a upevnění výztuhy scaffold GalaFLEX 3D™ může způsobit následné 
nežádoucí výsledky. Pacient by měly být poučen ohledně pooperační péče, 
tj. zvedání, hygieny, omezení aktivity a případných dalších požadavků u 
konkrétního pacienta/postupu. Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ je biologicky 
vstřebatelná a proto jakákoli prvotní hmatatelnost výztuhy scaffold se v 
průběhu času sníží. 

VLASTNOSTI

Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ se rozkládá v procesu hydrolýzy a 
hydrolytického enzymatického štěpení.

Byla vyvinuta k minimalizaci variability míry resorpce a pevnosti a k zajištění 
podpory v průběhu předpokládaného období hojení. Předklinické implantační 
studie ukazují, že výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ si po 12 týdnech uchovává 
přibližně 70 % své pevnosti. Absorpce materiálu výztuhy scaffold bude 
dovršena během 18–24 měsíců.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE

Možné komplikace použití výztuhy scaffold GalaFLEX 3D™ zahrnují infekci, 
sérom, bolest či otok, migraci výztuhy scaffold, otevření rány, krvácení, 
adhezi, hematom, zánět, extruzi a recidivu defektu měkké tkáně. Při 
předklinickém testování výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ vyvolávala minimální 
tělesnou reakci tkáně na cizí materiál. Reakce tkáně odezněla po resorpci 
výztuhy scaffold. 

KOMPATIBILITA PRO LÉKAŘSKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ je vyrobena z plně vstřebatelného materiálu 
P4HB a je dočasné povahy. Tento materiál je nevodivý, nekovový a 
nemagnetický. Proto v souladu s definicí uvedenou v cerrahimentu ASTM 
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F-2503-13, Standardní postupy označování zdravotnických prostředků a 
dalších položek v prostředí magnetické rezonance je prostředek označen 
jako „Bezpečné použití v prostředí MR – položka nepředstavuje žádná známá 
nebezpečí, jež vyplývá z jejího použití v prostředí magnetické rezonance.”

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před implantací výztuhy scaffold GalaFLEX 3D™ proveďte rekonstrukci s 
použitím vhodné techniky šití.

2. Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ musí být připravena k umístění pomocí 
standardní chirurgické přípravné techniky.

3. S použitím aseptické techniky se může výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ 
odříznout na požadovaný tvar či velikost pro konkrétní použití a v případě 
potřeby je možné odříznout fixační poutka pro každé konkrétní použití.

4. Aby se zajistilo zachování zakřivení výztuhy scaffold, před implantací 
minimalizujte natahování výztuhy scaffold.

5. Přeneste výztuhu scaffold na místo operace. Implantujte výztuhu scaffold 
tak, aby její obrys sledoval přirozené obrysy místa implantace a okraj 
výztuhy scaffold překrýval okraje defektu. Našijte výztuhu scaffold na místo. 
Vyhněte se nadměrnému napnutí a bez očekávání roztažení.

6. Doporučuje se, aby byly stehy umístěny 6 mm až 12 mm od sebe ve 
vzdálenosti přibližně 6 mm od okraje výztuhy scaffold s použitím techniky 
pokračujících stehů. 

7. V případě použití vstřebatelné sutury k fixaci výztuhy scaffold prosím 
zajistěte, že je pevnost sutury vhodná pro vaše použití. Okraje či rohy 
výztuhy scaffold musí být upevněny suturou tak, aby byly v rovině s tkání 
rekonstruovaného místa. Výztuha scaffold musí být dostatečně ukotvena k 
zajištění náležitého uzavření pod správnou tenzí a k její stabilizaci během 
vrůstání tkáně. 

8. Uzavřete místo incize použitím standardního chirurgického postupu.

9. Zlikvidujte případné nepoužité části výztuhy scaffold dle postupů vašeho 
zdravotnického zařízení pro nebezpečné biologické materiály.

ZPŮSOB DODÁVKY

Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ se dodává jako sterilní nebarvená výztuha 
scaffold v různými šířkách a délkách.

STERILIZACE

Výztuha scaffold GalaFLEX 3D™ se sterilizuje pomocí etylenoxidu. Výztuha 
scaffold GalaFLEX 3D™ se dodává sterilní a je určena POUZE PRO 
JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ.

NEČISTĚTE, NESTERILIZUJTE ANI OPAKOVANĚ NEPOUŽÍVEJTE, protože by 
tím mohlo dojít k poškození či zhoršení vlastností zdravotnických prostředků 
a vystavení pacienta riziku přenosu infekčního onemocnění.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při pokojové teplotě 15 až 25 °C. Zabraňte delšímu vystavením 
zvýšeným teplotám.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Výrobce 

Tepha, Inc. 
99 Hayden Avenue, Suite 360  
Lexington, MA 02421 USA

Galatea Surgical Inc. je plně vlastněnou dceřinou 
firmou společnosti Tepha, Inc.

Vyrobeno v USA

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
Nizozemsko 
Tel: (31) (0) 70 345-8570 

Katalogové číslo

Číslo šarže

Datum exspirace – rok, měsíc a den

Nepoužívat opakovaně

Nepoužívejte, pokud byl obal otevřen nebo poškozen

Teplotní omezení

Rx ONLY Pouze na předpis

Sterilizováno etylenoxidem

Nesterilizovat opakovaně

UPOZORNĚNÍ – Čtěte návod k použití

Výrobce

Oprávněný zástupce pro Evropskou unii

Označení CE a identifikační číslo oznámeného subjektu

Bezpečný při MR

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

2797
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