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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ είναι ένα βιοαπορροφήσιμο χειρουργικό πλέγμα μονού 
στρώματος κατασκευασμένο από πολυ-4-υδροξυβουτυρικό (P4HB).Το P4HB προέρχεται 
από φυσικό μονομερές και μεταποιείται σε μονόκλωνες ίνες, οι οποίες στη συνέχεια 
συνθέτουν ένα χειρουργικό ικρίωμα. Το ικρίωμα έχει μια 3D καμπυλότητα με ένα χείλος 
στήριξης που έχει σχεδιαστεί ώστε να προάγει την καλύτερη προσαρμογή με την ανατομία 
του ασθενούς σε θέσεις όπου ο επίπεδος σχεδιασμός δεν θα ήταν εύκολο να προσαρμοστεί. 
Το P4HB βιοαπορροφάται μέσω μιας διαδικασίας υδρόλυσης και υδρολυτικής ενζυματικής 
πέψης. Αναπτύχθηκε για τη βελτιστοποίηση του ποσοστού απορρόφησης και την παράταση 
της διατήρησης αντοχής ώστε να παράσχει στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
επούλωσης. Παρότι το ικρίωμα χάνει αντοχή με το πέρασμα του χρόνου, η πορώδης 
κατασκευή του έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την ενδοανάπτυξη εγγενούς ιστού και 
τη βαθμιαία μεταφορά του φορτίου από το ικρίωμα στον ιστό.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ προορίζεται για χρήση ως συμπλήρωμα των ραμμάτων, για την 
ενίσχυση και αποκατάσταση μαλακών μορίων όπου υπάρχει εξασθένιση και όπου απαιτείται 
προσθήκη υλικού ενίσχυσης για τη λήψη του επιθυμητού χειρουργικού αποτελέσματος σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση μαστού. Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ 
έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αποκατάσταση και ενίσχυση 
μαλακών μορίων σε ιατρικά απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις μαστού όπου τα υπάρχοντα 
μαλακά μόρια είναι ανεπαρκή για να στηρίξουν τη χειρουργική αποκατάσταση. 
Παραδείγματα των εν λόγω εφαρμογών χειρουργικής μαστού περιλαμβάνουν τη χειρουργική 
επέμβαση μείωσης του μεγέθους του μαστού και τη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης 
του μαστού για τη διόρθωση μιας ιατρικής κατάστασης. Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επεμβάσεις μαστού για κοσμητικούς λόγους.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν είναι γνωστή καμία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής του προϊόντος, υπάρχει έκθεση σε υδροχλωρική 

τετρακυκλίνη και θειική καναμυκίνη. Η ασφάλεια και η χρήση του προϊόντος σε ασθενείς 
με αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε αυτά τα αντιβιοτικά δεν είναι γνωστές.

2. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του ικριώματος GalaFLEX 3DR™ σε νευρικό και 
καρδιοαγγειακό ιστό δεν έχει τεκμηριωθεί.

3. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του ικριώματος GalaFLEX 3DR™ για παιδιατρική 
χρήση δεν έχει τεκμηριωθεί.

4. Δεν συνιστάται η τοποθέτηση του ικριώματος σε άμεση επαφή με το έντερο ή τα 
σπλάγχνα.

5. Εάν παρουσιαστεί λοίμωξη, χορηγήστε επιθετική θεραπεία. Εάν μια λοίμωξη δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί επιτυχώς, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η αφαίρεση του ικριώματος.

6. Δεδομένου ότι το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ είναι πλήρως βιοαπορροφήσιμο, δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε αποκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται μόνιμη στήριξη από 
το ικρίωμα.

7. Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ παρέχεται στείρο. Πριν από τη χρήση, εξετάστε προσεκτικά το 
προϊόν και τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτα και δεν έχουν υποστεί ζημιά.

8. Το GalaFLEX 3DR™ προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μην επαναποστειρώνετε και μην 
επαναχρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τμήμα του ικριώματος GalaFLEX 3DR™. Ποτέ μην 
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επαναχρησιμοποιείτε ένα ικρίωμα, ακόμη και εάν φαίνεται ότι βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης ή 
μειωμένης απόδοσης. Μην επαναποστειρώνετε το ικρίωμα. Όταν η συσκευασία ανοιχθεί, 
τυχόν μη χρησιμοποιημένο ικρίωμα θα πρέπει να απορριφθεί.

9. Το μη χρησιμοποιημένο ικρίωμα θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις διαδικασίες 
του ιδρύματος όσον αφορά τον χειρισμό βιοεπικίνδυνων υλικών.

10. Οποιαδήποτε απόφαση αφαίρεσης του ικριώματος θα πρέπει να λαμβάνεται αφού 
ληφθούν υπόψη οι δυνητικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με μια δεύτερη χειρουργική 
διαδικασία. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τη δυσκολία αφαίρεσης του 
ικριώματος λόγω ανάπτυξης ιστού ή διάσπασης του ικριώματος. Μετά την αφαίρεση του 
ικριώματος πρέπει να ακολουθεί επαρκής μετεγχειρητική διαχείριση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον από ιατρούς ειδικευμένους στις 
κατάλληλες χειρουργικές τεχνικές. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις 
χειρουργικές διαδικασίες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με 
την αντοχή και την επιλογή του μεγέθους του ικριώματος. Η ακατάλληλη επιλογή, 
τοποθέτηση, εφαρμογή και στερέωση του GalaFLEX 3DR™ μπορεί να οδηγήσει σε 
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Στους ασθενείς θα πρέπει να παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη 
μετεγχειρητική φροντίδα, π.χ. οδηγίες σχετικά με την ανύψωση αντικειμένων, την υγιεινή 
και τους περιορισμούς δραστηριοτήτων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ειδικές απαιτήσεις 
που αφορούν τους ασθενείς ή τις διαδικασίες. Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ είναι 
βιοαπορροφήσιμο και επομένως οποιαδήποτε αρχική δυνατότητα ψηλάφησης του 
ικριώματος μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου.
ΔΡΑΣΕΙΣ

Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ διασπάται μέσω μιας διαδικασίας υδρόλυσης, καθώς και μέσω 
μιας υδρολυτικής ενζυματικής διαδικασίας πέψης.
Αναπτύχθηκε για την ελαχιστοποίηση της μεταβλητότητας του ποσοστού απορρόφησης και 
της αντοχής και για την παροχή στήριξης καθ’ όλη την αναμενόμενη περίοδο επούλωσης. 
Προκλινικές μελέτες εμφύτευσης καταδεικνύουν ότι το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ διατηρεί 
περίπου το 70% της αντοχής του σε 12 εβδομάδες. Η απορρόφηση του υλικού του 
ικριώματος ολοκληρώνεται ουσιαστικά εντός 18 έως 24 μηνών.  Το εξωτερικό χείλος μπορεί 
να είναι ψηλαφητό καθ’ όλη την αναμενόμενη περίοδο επούλωσης.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι πιθανές επιπλοκές της χρήσης του ικριώματος GalaFLEX 3DR™ περιλαμβάνουν, 
λοίμωξη, ογκόμορφη συλλογή ορού των ιστών, άλγος ή οίδημα, μετατόπιση του ικριώματος, 
διάνοιξη τραύματος, αιμορραγία, συμφύσεις, αιμάτωμα, φλεγμονή, εξώθηση και υποτροπή 
του ελλείμματος μαλακών μορίων. Στο πλαίσιο προκλινικών δοκιμών, το ικρίωμα GalaFLEX 
3DR™ προκάλεσε ελάχιστη αντίδραση του ιστού, η οποία είναι χαρακτηριστική της 
αντίδρασης ξένου σώματος σε μια ουσία. Η αντίδραση του ιστού υποχώρησε με την 
απορρόφηση του ικριώματος. 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ είναι κατασκευασμένο από πλήρως απορροφήσιμο P4HB και 
είναι προσωρινής φύσεως. Το υλικό αυτό είναι μη αγώγιμο, μη μεταλλικό και μη μαγνητικό. 
Επομένως, σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται στο πρότυπο ASTM F-2503-13, Τυπική 
πρακτική για τη σήμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων στοιχείων σχετικά με 
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την ασφάλεια σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας, το προϊόν έλαβε τον χαρακτηρισμό 
«Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία - Ένα στοιχείο το οποίο δεν δημιουργεί γνωστούς 
κινδύνους λόγω έκθεσης σε οποιοδήποτε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (MR)».
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πριν από την εμφύτευση του ικριώματος GalaFLEX 3DR™, ολοκληρώστε την 
αποκατάσταση χρησιμοποιώντας κατάλληλη τεχνική συρραφής.

2. Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ θα πρέπει να προετοιμαστεί για τοποθέτηση 
χρησιμοποιώντας τη συνήθη τεχνική χειρουργικής προετοιμασίας.

3. Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ δεν προορίζεται να κοπεί καθώς το χείλος επιτρέπει τη 
διατήρηση της 3D καμπυλότητας.  Εάν κοπεί το χείλος, το ικρίωμα ενδεχομένως να 
χάσει το τρισδιάστατο σχήμα του και μπορεί να μην προσαρμόζεται τόσο εύκολα στη 
θέση της ανατομίας.  Χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική, τα πτερύγια στερέωσης 
μπορούν να κοπούν εφόσον το επιθυμείτε, για κάθε ειδική εφαρμογή. 

4. Για να διασφαλιστεί ότι το ικρίωμα παραμένει καμπυλωτό, ελαχιστοποιήστε το 
τράβηγμα και το τέντωμα του ικριώματος πριν από την εμφύτευση.

5. Μεταφέρετε το ικρίωμα στο χειρουργικό πεδίο. Εμφυτεύστε το ικρίωμα έτσι ώστε το 
περίγραμμα του ικριώματος να ακολουθεί το φυσικό περίγραμμα της θέσης 
εμφύτευσης και το άκρο του ικριώματος να εκτείνεται πέρα από τα όρια του 
ελλείμματος. Στερεώστε το ικρίωμα στη θέση του με ράμματα, αποφεύγοντας την 
άσκηση υπερβολικής τάσης και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για τέντωμα.

6. Συνιστάται τα σημεία στερέωσης των συρραφών να τοποθετούνται σε απόσταση          
6 mm έως 12 mm μεταξύ τους και σε απόσταση περίπου 6 mm από το άκρο του 
ικριώματος χρησιμοποιώντας μια τεχνική διακοπτόμενων ραμμάτων. 

7. Εάν χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράμματα για τη στερέωση του ικριώματος, 
βεβαιωθείτε ότι η διατήρηση της αντοχής των ραμμάτων επαρκεί για την εφαρμογή 
σας. Τα άκρα ή οι γωνίες του ικριώματος θα πρέπει να στερεωθούν με τρόπο ώστε να 
είναι επίπεδο ως προς τον ιστό της θέσης αποκατάστασης. Το ικρίωμα πρέπει να είναι 
επαρκώς αγκιστρωμένο για να διασφαλιστεί η σωστή σύγκλειση υπό τη σωστή τάση 
και η σταθεροποίησή του κατά τη διάρκεια της ενδοανάπτυξης του ιστού. 

8.  Εκτελέστε σύγκλειση της τομής χρησιμοποιώντας συνήθη χειρουργική τεχνική.
9.  Απορρίψτε τυχόν μη χρησιμοποιημένα μέρη του ικριώματος σύμφωνα με τις 

διαδικασίεςτου ιδρύματός σας για τα βιοεπικίνδυνα υλικά.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ διατίθεται ως στείρο, άβαφο ικρίωμα διαφόρων διαστάσεων.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Το ικρίωμα GalaFLEX 3DR™ αποστειρώνεται με τη χρήση αιθυλενοξειδίου. Το ικρίωμα 
GalaFLEX 3DR™ παρέχεται στείρο και προορίζεται για ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ.
ΜΗΝ καθαρίζετε, επαναποστειρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν καθώς κάτι τέτοιο 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να επηρεάσει την απόδοση της συσκευής και ενδεχομένως 
να εκθέσει τον ασθενή σε κίνδυνο μετάδοσης λοιμώδους νόσου.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου, στους 15° έως 25°C. Αποφεύγετε την 
παρατεταμένη έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες.
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Αριθμός καταλόγου

Κωδικός παρτίδας

Χρήση έως – έτος, μήνας και ημέρα

Μην επαναχρησιμοποιείτε

Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη.

Περιορισμοί θερμοκρασίας

Rx ONLY Για χρήση μόνο με συνταγή γιατρού

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο

Μην επαναποστειρώνετε

ΠΡΟΣΟΧΗ - Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Κατασκευαστής

Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σήμανση CE και αριθμός ταυτοποίησης του φορέα πιστοποίησης

Ασφαλές σε περιβάλλον MR

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατασκευαστής 

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

Η Galatea Surgical Inc. είναι μια θυγατρική   
που ανήκει καθ’ ολοκληρίαν στην Tepha, Inc.

Κατασκευάζεται στις ΗΠΑ

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands (Κάτω Χώρες) 
Τηλ.: (31) (0) 70 345-8570 
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