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BESKRIVELSE
GalaFLEX 3DR™ Scaffold er et enkeltlags-, bioresorberbart kirurgisk net  
fremstillet af poly-4-hydroxybutyrate (P4HB). P4HB er fremstillet af naturligt 
forekommende monomér og forarbejdet til monofilamentfibre, der 
sammenstrikkes til et kirurgisk stillads. Stilladset har en 3D-krumning med en 
støttekant, der er beregnet til at fremme tilpasning til patientens anatomi på 
steder, hvor et fladt design ville få svært ved at passe. P4HB bioresorberer ved 
en proces med hydrolyse og hydrolytisk enzymatisk digestion. Det er udviklet 
til optimere resorptionshastighed og forlænge styrkeretention som støtte 
under hele den forventede helingsperiode. Selv om stilladset med tiden 
mister sin styrke, er dets porøse konstruktion designet til at muliggøre vækst 
af indvæv og gradvis overføre belastning fra stilladset til dette væv.

TILSIGTET BRUG
GalaFLEX 3DR™ Scaffold er beregnet til brug som et supplement til suturer til 
forstærkning og reparation af blødt væv, hvor der er svaghed, og hvor 
tilsætning af et forstærkende materiale er nødvendigt for at opnå det ønskede 
kirurgiske resultat hos patienter, der gennemgår brystkirurgi. GalaFLEX 3DR™ 
Scaffold er beregnet til brug hos patienter, der gennemgår 
blødvævsreparation og forstærkning i medicinsk nødvendige 
brystoperationer, hvor det eksisterende blødvæv er mangelfuldt til 
understøttelse af den kirurgiske plastik. Eksempler på sådanne brystkirurgiske 
anvendelser omfatter reduktion af mammoplastik og brystrevisionskirurgi til 
korrigering af en medicinsk tilstand. GalaFLEX 3DR™ Scaffold kan også 
anvendes ved kosmetiske brystoperationer.

BIVIRKNINGER
Ingen kendte

ADVARSLER
1.   Fremstilling af anordningen involverer eksponering for 

tetracyclinhydrochlorid og kanamycinsulfat. Sikkerhed og 
produktanvendelse for patienter med hypersensitivitet overfor disse 
antibiotika er ukendt.

2. Sikkerhed og effektivitet af GalaFLEX 3DR™ Scaffold i neuralt væv og i 
kardiovaskulært væv er ikke fastlagt.

3. Sikkerhed og effektivitet af GalaFLEX 3DR™ Scaffold til pædiatrisk brug er 
ikke fastlagt.

4. Stilladset bør ikke placeres i direkte kontakt med tarm eller indvolde.

5. Hvis der udvikles infektion, bør den behandles aggressivt. Hvis infektion 
vedvarer, kan fjernelse af stilladset blive nødvendigt.

6. Eftersom GalaFLEX 3DR™ Scaffold er helt bioresorberbart, må det ikke 
anvendes ved reparationer, hvor stilladsets permanente støtte er påkrævet.

7. GalaFLEX 3DR™ Scaffold bliver leveret sterilt. Anordning og emballage skal 
inspiceres inden brug for at sikre, at alt er intakt og ubeskadiget.

8. GalaFLEX 3DR™ er kun beregnet til engangsbrug. Ingen dele af GalaFLEX 
3DR™ Scaffold må gensteriliseres eller genbruges. For at undgå risiko for 
krydskontaminering eller risiko for reduceret ydeevne må et stillads aldrig 
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genbruges, heller ikke selv om det synes at være i perfekt stand.  Stilladset 
må ikke gensteriliseres. Efter åbning af emballagen skal eventuelt ubrugt 
stillads kasseres.

9. Ubrugt stillads skal bortskaffes i henhold til institutionens retningslinjer for 
håndtering af miljøskadelige materialer.

10. Enhver beslutning om at fjerne stilladset skal tage hensyn til potentielle 
risici forbundet med en ny operation. Dette kan omfatte vanskeligheder 
med at fjerne stilladset på grund af indvækst af væv eller nedbrydning af 
stilladset. Fjernelse af stillads skal følges af kvalificeret post-operativ 
behandling.

FORHOLDSREGLER

Kun læger, der er kvalificerede i de pågældende teknikker, bør anvende 
denne anordning. Brugerne bør være bekendte med kirurgiske procedurer 
og teknikker, herunder styrkekrav og valg af stilladsstørrelse.  
Uhensigtsmæssigt valg, placering, positionering og fiksering af GalaFLEX 
3DR™ kan forårsage efterfølgende uønskede resultater. Patienten skal 
instrueres i postoperativ forsigtighed i forbindelse med løft, hygiejne, 
aktivitetsbegrænsning og eventuelle andre specifikke patient-/
procedurebetingelser. GalaFLEX 3DR™ Scaffold er bioresorberbart, og derfor 
reduceres dets oprindelige palpabilitet over tid.

DISPOSITIONER

GalaFLEX 3DR™ Scaffold nedbrydes gennem en hydrolyseproces og 
hydrolytisk enzymatisk digestionsproces.

Det er blevet udviklet for at minimere variabiliteten af resorptionshastighed og 
styrke som støtte under den forventede helingsperiode. Prækliniske 
implantationsforsøg indikerer, at GalaFLEX 3DR™ Scaffold har bevaret 
omkring 70 % af sin styrke efter 12 uger. Absorption af stilladsmaterialet vil i 
det væsentlige være til ende inden for 18-24 måneder.  Den ydre kant kan 
være palpabel i hele den forventede helingsperiode.

UTILSIGTEDE REAKTIONER

Mulige komplikationer ved anvendelse af GalaFLEX 3DR™ Scaffold omfatter 
infektion, seroma, smerter eller hævelse, stilladsmigration, såropspringning, 
blødning, sammenvoksninger,  hæmatom, inflammation, udstødelse og 
tilbagevendende defekt i blødvævet. Ved prækliniske forsøg fremkaldte 
GalaFLEX 3DR™ Scaffold en minimal vævsreaktion som lignede en reaktion 
på stoffremmedlegeme. Vævsreaktionen forsvandt, som stilladset 
resorberedes. 

BILLEDKOMPATIBILITET

GalaFLEX 3DR™ Scaffold er fremstillet af fuldt resorberbart P4HB og er kun 
interimistisk. Materialet er ikke-ledende, umetallisk og umagnetisk. I 
overensstemmelse med definitionen angivet i ASTM F-2503-13, 
standardpraksis ved mærkning af anordninger og andre elementer til 
sikkerhed i det magnetiske resonansmiljø, er anordningen bestemt som 
”MR-sikker” – en anordning, der ikke udgør nogen kendte farer i MR-miljøer.
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BETJENINGSVEJLEDNING

1. Inden implantering af GalaFLEX 3DR™ Scaffold fuldføres reparation ved 
hjælp af korrekt suturteknik.

2. GalaFLEX 3DR™ Scaffold skal forberedes til placering ved hjælp af standard 
kirurgisk klargøringsteknik.

3. GalaFLEX 3DR™ Scaffold er ikke beregnet til at blive tilskåret, da kanten skal 
kunne fastholde en 3-D-krumning. Hvis der skæres i kanten, kan stilladset 
miste sin tredimensionelle form og ikke kunne tilpasses så godt anatomisk.  
Med aseptisk teknik kan fikseringsfligene eventuelt beskæres til hver 
specifik anvendelse. 

4. For at sikre at stilladset forbliver buet, bør træk og stræk af stilladset 
minimeres inden implantation.

5. Overfør stilladset til operationsstedet. Stilladset implanteres således, at dets 
kontur følger implantationsstedets egen kontur, og stilladsets kant går ud 
over defektens marginer. Stilladset sys på plads uden overdreven spænding 
og uden forventet stræk.

6. Det anbefales, at suturfiksering placeres med 6 mm til 12 mm mellemrum 
ca. 6 mm fra kanten af stilladset ved hjælp af en brudt suturteknik. 

7. Hvis der bruges resorberbar sutur til at fiksere stilladset, skal man sikre sig, 
at suturens styrkeretention er passende til den pågældende anvendelse.  
Stilladsets kanter eller hjørner skal fastgøres med sutur, så det ligger fladt 
mod vævet på reparationsstedet. Stilladset skal være tilstrækkeligt forankret 
til at sikre korrekt lukning under korrekt spænding og kunne stabilisere det 
under vævsindvækst. 

8. Snitstedet lukkes ved hjælp af standard kirurgisk teknik.

9. Ubrugte dele af stilladset kasseres i henhold til institutionens procedurer for 
bortskaffelse af miljøfarlige materialer.

HVORDAN LEVERET

GalaFLEX 3DR™ Scaffold findes som et sterilt, ufarvet stillads i forskellige 
bredder og længder.

STERILISERING

GalaFLEX 3DR™ Scaffold er steriliseret med etylenoxid. GalaFLEX 3DR™ 
Scaffold bliver leveret sterilt og er KUN TIL ENGANGSBRUG.

MÅ IKKE rengøres, gensteriliseres eller genbruges, da dette kan ødelægge 
eller nedsætte anordningens ydeevne og udsætte patienten for risiko for 
infektionssygdomme.

OPBEVARING

Opbevares ved stuetemperatur, 15-25° C. Undgå længere tids eksponering 
for forhøjede temperaturer.
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Katalognummer

Batchnr.

Anvendes senest – år, måned og dag

Ingen genbrug.

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget

Temperaturbegrænsning

Rx ONLY til receptpligtig anvendelse

Steriliseret med etylenoxid

Må ikke gensteriliseres

FORSIGTIG – Se betjeningsvejledning

Producent

EU-autoriseret repræsentant

CE-mærke og identifikationsnummer på 
underrettet institution.

MR-sikker

SYMBOLFORKLARING

KONTAKTOPLYSNINGER
Producent 

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

Galatea Surgical Inc. er et helejet   
datterselskab af Tepha, Inc.

Fremstillet i USA

EMERGO EUROPE,

Prinsessegracht 20
2514 AP, Haag,
The Netherlands
Tlf. (31) (0) 70 345-8570
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