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APRAKSTS
GalaFLEX 3DR karkass ir viena slāņa, bioabsorbējošs ķirurģisks tīkliņš, kas 
izgatavots no poli-4-hidroksibutirāta (P4HB). P4HB ir izgatavots no dabā 
sastopama monomēra, kas pārstrādāts monofilamenta šķiedrās, no kurām 
uzadīts ķirurģisks karkass. Karkasam ir 3D izliekums ar atbalstošu maliņu — tas 
izveidots, lai uzlabotu pielāgošanos pacienta anatomijai vietās, kur grūti 
izmantot plakanu dizainu. P4HB bioabsorbējas hidrolīzes procesa un hidrolītis-
ko enzīmu sašķelšanas procesa rezultātā. Tas ir izstrādāts tā, lai optimizētu 
absorbcijas ātrumu un paildzinātu izturības saglabāšanos, lai nodrošinātu 
atbalstu visa paredzamā dzīšanas perioda laikā. Lai gan karkass ar laiku zaudē 
izturību, tā porainā konstrukcija ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu organisma audu 
ieaugšanu un pakāpenisku slodzes pārnešanu no karkasa uz audiem.

PAREDZĒTĀ IZMANTOŠANA

GalaFLEX 3DR karkasu ir paredzēts izmantot kā palīglīdzekli ķirurģiskajām šuvēm 
mīksto audu nostiprināšanai un rekonstrukcijai samazinātas audu stiprības 
vietās, kur nepieciešams pievienot nostiprinošu materiālu, lai iegūtu vēlamo 
ķirurģisko rezultātu pacientiem, kuriem veic krūts operācijas.  
GalaFLEX 3DR karkass ir paredzēts izmantošanai pacientiem, kuriem tiek veikta 
mīksto audu rekonstrukcija un nostiprināšana medicīniski npieciešamās krūšu 
ķirurģiskās procedūrās, ja esošais mīksto audu daudzums nav pietiekams 
ķirurģiskās rekonstrukcijas atbalstam. Šādu krūts operāciju piemēri ir redukcijas 
mammoplastika un krūts revīzijas operācija medicīniska stāvokļa korekcijai. 
GalaFLEX 3DR karkasu var lietot arī kosmētiskās krūšu operācijās.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas.

BRĪDINĀJUMI

1. Ierīces ražošanas laikā tā tiek pakļauta tetraciklīna hidrohlorīda un kanamicīna 
sulfāta iedarbībai. Drošums un ierīces lietošana pacientiem ar paaugstinātu 
jutību pret šīm antibiotikām nav zināmi.

2. GalaFLEX 3DR karkasa drošums un efektivitāte nervaudos un kardiovaskulāra-
jos audos nav pierādīti.

3. GalaFLEX 3DR karkasa drošums un efektivitāte, lietojot pediatriskā populācijā, 
nav pierādīti.

4. Karkasu nav ieteicams novietot tiešā kontaktā ar zarnām vai iekšējiem 
orgāniem.

5. Ja attīstās infekcija, tā jāārstē agresīvi. Neizārstētas infekcijas gadījumā var būt 
nepieciešama karkasa izņemšana.

6. Tā kā GalaFLEX 3DR karkass ir pilnībā bioabsorbējams, to nedrīkst izmantot 
tādās rekonstrukcijās, kur nepieciešams pastāvīgs karkasa atbalsts.

7. GalaFLEX 3DR karkass tiek piegādāts sterils. Pirms lietošanas pārbaudiet ierīci 
un iepakojumu, lai pārliecinātos, vai tie ir veseli un nebojāti.

8. GalaFLEX 3DR ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Atkārtoti nesterilizējiet 
un atkārtoti neizmantojiet nevienu GalaFLEX 3DR karkasa daļu. Nekad 
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atkārtoti neizmantojiet karkasu, pat ja šķiet, ka tas ir ideālā stāvoklī, lai novērstu 
savstarpējas kontaminācijas risku vai veiktspējas traucējumu risku. Atkārtoti 
nesterilizējiet karkasu. Pēc iepakojuma atvēršanas viss neizlietotais karkass ir 
jālikvidē.

9. Neizlietotais karkass jālikvidē saskaņā ar iestādes procedūrām par darbu ar 
bioloģiski bīstamiem materiāliem.

10. Pieņemot lēmumu par karkasa izņemšanu, jāņem vērā iespējamais ar otru 
ķirurģisko procedūru saistītais risks. Tas var ietvert grūtības izņemt karkasu 
audu ieaugšanas vai karkasa noārdīšanās dēļ. Pēc karkasa izņemšanas 
jāveic atbilstoša pēcoperācijas aprūpe.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Šo ierīci drīkst lietot tikai ārsti, kas ir kvalificēti veikt atbilstošās ķirurģiskās 
manipulācijas. Lietotājiem labi jāpārzina ķirurģiskās procedūras un metodes, 
tostarp izturības prasības un karkasa lieluma izvēle. Nepareiza GalaFLEX 3DR 
izvēle, ievietošana, pozicionēšana un fiksācija var izraisīt nevēlamus rezultātus. 
Pacientam jāsniedz norādījumi par pēcoperācijas aprūpi, t.i., smagumu 
celšanu, higiēnu, aktivitāšu ierobežojumiem un citām īpašām pacienta/
procedūras prasībām. GalaFLEX 3DR karkass ir bioabsorbējams, tāpēc 
sākotnējā karkasa palpējamība laika gaitā samazinās.

DARBĪBAS

GalaFLEX 3DR karkass noārdās hidrolīzes procesa un hidrolītisko enzīmu 
sašķelšanas procesa rezultātā.

Tas ir izstrādāts tā, lai mazinātu absorbcijas ātruma un izturības variabilitāti un 
nodrošinātu atbalstu visa paredzamā dzīšanas perioda laikā. Preklīniskie 
implantācijas pētījumi liecina, ka GalaFLEX 3DR karkass pēc 12 nedēļām 
saglabā aptuveni 70% no tā izturības. Karkasa materiāls faktiski pilnībā 
absorbējas 18 – 24 mēnešu laikā.  Ārējā maliņa var būt palpējama visa 
paredzamā dzīšanas perioda laikā.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Iespējamās GalaFLEX 3DR karkasa lietošanas komplikācijas ietver infekciju, 
seromu, sāpes vai tūsku, karkasa migrāciju, brūces atvēršanos, asiņošanu, 
saaugumus, hematomu, iekaisumu, izstumšanu un mīksto audu defekta 
recidīvu. Preklīniskajās pārbaudēs GalaFLEX 3DR karkass izraisīja minimālu 
audu reakciju, kas raksturīga atbildes reakcijai uz svešķermeni vai vielu. 
Karkasam absorbējoties, audu reakcija izzuda. 

SADERĪBA AR RADIOLOĢISKO IZMEKLĒŠANU

GalaFLEX 3DR karkass ir izgatavots no pilnībā absorbējama P4HB un pēc 
būtības ir pagaidu implants. Šis materiāls ir elektrību nevadošs, nemetālisks un 
nemagnētisks. Tāpēc saskaņā ar definīciju, kas norādīta ASTM F-2503-13 
„Standarta prakse par ierīču un citu priekšmetu marķēšanu magnētiskās 
rezonanses vides drošībai”, ierīce ir apzīmēta kā „MR drošs - priekšmets, kas 
nerada zināmus riskus visās MR vidēs”.
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

1. Pirms GalaFLEX 3DR karkasa implantācijas pabeidziet rekonstrukciju, izman-
tojot atbilstošu šuvju uzlikšanas metodi.

2. GalaFLEX 3DR karkass jāsagatavo ievietošanai, izmantojot standarta 
ķirurģiskās sagatavošanas metodi.

3. GalaFLEX 3DR karkass nav paredzēts griešanai, jo maliņa ļauj saglabāt 3D 
izliekumu.  Ja maliņa tiek iegriezta, karkass var zaudēt trīsdimensiju formu 
un var tik labi neatbilst anatomiskajai vietai.  Izmantojot aseptisku metodi, 
var iegriezt fiksācijas mēlītes, ja tas nepieciešams konkrētajam lietošanas 
veidam. 

4. Lai karkasa virsma būtu izliekta, pirms implantācijas līdz minimumam 
jāsamazina karkasa vilkšana un stiepšana.

5. Pārvietojiet karkasu uz operācijas vietu. Implantējiet karkasu tā, lai karkasa 
kontūra atbilstu implantācijas vietas dabiskajām kontūrām, un karkasa mala 
sniegtos tālāk par defekta malām. Ar šuvēm nofiksējiet karkasu vietā, 
izvairoties no pārmērīgas nostiepšanas un negaidot izstiepšanos.

6. Fiksējošās šuves ieteicams izvietot 6 mm līdz 12 mm attālumā vienu no 
otras, aptuveni 6 mm attālumā no karkasa malas, izmantojot atsevišķu 
šuvju uzlikšanas metodi. 

7. Ja karkasa fiksācijai tiek izmantoti absorbējošie ķirurģiskie diegi, lūdzu, 
pārliecinieties, ka diegs ir pietiekami izturīgs paredzētajam pielietošanas 
veidam.  Karkasa malas vai stūri jāfiksē ar šuvēm tā, lai tie līdzeni piegultu 
rekonstrukcijas vietas audiem. Karkass ir pietiekami stingri jānofiksē, lai 
nodrošinātu pareizu slēgšanu ar pareizu nostiepumu un stabilizētu to audu 
ieaugšanas laikā. 

8. Slēdziet incīzijas vietu, izmantojot standarta ķirurģiskās metodes.

9. Likvidējiet visas neizmantotās karkasa daļas atbilstoši iestādes procedūrām 
par bioloģiski bīstamiem materiāliem.

PIEGĀDES VEIDS

GalaFLEX 3DR karkass ir pieejams kā sterils, nekrāsots, dažāda platuma un 
garuma karkass.

STERILIZĀCIJA

GalaFLEX 3DR karkass ir sterilizēts, izmantojot etilēnoksīdu. GalaFLEX 3DR 
karkass tiek piegādāts sterils un ir paredzēts TIKAI VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI.

NETĪRIET, ATKĀRTOTI NESTERILIZĒJIET un ATKĀRTOTI NELIETOJIET, jo tas 
var sabojāt ierīces vai negatīvi ietekmēt to veiktspēju un pakļaut pacientu 
infekcijas slimību pārnešanas riskam.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt istabas temperatūrā no 15° līdz 25°C. Izvairīties no ilgstošas pa-
kļaušanas paaugstinātas temperatūras iedarbībai.
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Kataloga numurs

Sērijas numurs

Izlietot līdz — gads, mēnesis un diena

Nelietot atkārtoti

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts

Temperatūras ierobežojums

Only Rx ONLY Izsniegt tikai pret recepti

Sterilizēts, izmantojot etilēnoksīdu

Nesterilizēt atkārtoti

UZMANĪBU! Skatīt lietošanas instrukciju

Ražotājs

Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā

CE zīme un sertifi kācijas iestādes identifi kācijas numurs

MR drošs

SIMBOLU SKAIDROJUMS

2797

KONTAKTINFORMĀCIJA
Ražotājs 

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

Galatea Surgical Inc. ir uzņēmumam Tepha, Inc. 
pilnībā piederošs meitasuzņēmums.

Izgatavots ASV

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
Nīderlande
Tālr.: (31) (0) 70 345-8570 
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