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APRAŠYMAS
GalaFLEX karkasas yra vieno sluoksnio, bioskaidus chirurginis tinklelis iš 
poli-4-hidroksibutirato (P4HB). P4HB gaminamas iš natūralaus monomero 
perdirbant jį į vienagyslį audinį ir įmezgant jį į chirurginį karkasą. Karkaso 
struktūra yra pinta, ji sumažina karkaso iširimo tikimybę jį kerpant. Karkasas 
skirtas minkštiesiems audiniams sutvirtinti kritiniu žaizdos gijimo laikotarpiu, 
taip pat bendro pobūdžio sutvirtinimui.

Karkasas yra atviros akytos struktūros, kuri skatina sveiko audinio augimą 
žaizdos vietoje. Žaizdai gyjant karkasas visiškai rezorbuojasi. Nors bėgant laikui 
karkaso stiprumas mažėja, akyta jo struktūra leidžia įaugti sveikam audiniui, 
todėl palaipsniui audinys perima apkrovą iš karkaso.

PASKIRTIS
GalaFLEX karkasas skirtas naudoti kartu su chirurginėmis siūlėmis 
minkštiesiems audiniams sutvirtinti ir atstatyti, kur jie yra silpni ir kur reikia 
pridėti tvirtinamosios medžiagos, kad būtų pasiektas norimas chirurginis 
rezultatas pacientėms, kurioms atliekama krūties operacija.

GalaFLEX karkasas skirtas pacientėms, kurioms atliekama minkštųjų audinių 
chirurginė rekonstrukcija ir sutvirtinimas mediciniškai būtinų krūties chirurginių 
procedūrų metu, kai esamų minkštųjų audinių nepakanka chirurginei 
rekonstrukcijai išlaikyti. Pvz., tai gali būti redukcinės mamoplastikos ar 
revizinės krūties operacijos, skirtos pacientės sveikatos būklei pagerinti. Taip 
pat GalaFLEX karkasą galima naudoti kosmetinėms krūtų operacijoms.

KONTRAINDIKACIJOS
Nežinoma.

ĮSPĖJIMAI
1.  Prietaiso gamybos metu naudojamas tetraciklino hidrochloridas ir 

kanamicino sulfatas. Prietaiso saugumas ir jo naudojimo šalutinis poveikis 
pacientėms, kurių jautrumas šiems antibiotikams yra padidėjęs, nėra 
žinomas.

2.  GalaFLEX karkaso saugumas ir veiksmingumas nerviniam audiniui ir 
širdies-kraujagyslių sistemos audiniams nenustatytas.

3.  GalaFLEX karkaso saugumas ir veiksmingumas vaikams nenustatytas.

4.  Nerekomenduojama dėti karkaso tiesiogiai ant žarnyno ar vidaus organų.

5.  Kilus infekcijai, ją gydykite agresyviu būdu. Neišgydžius infekcijos karkasą 
gali reikėti pašalinti.

6.  GalaFLEX karkasas yra visiškai bioskaidus, todėl jo negalima naudoti 
tuomet, kai būtinas nuolatinis audinio sutvirtinimas karkasu.

7.  GalaFLEX karkasas tiekiamas sterilus. Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar 
prietaisas ir jo pakuotė yra nepažeisti ir sandarūs.

Naudojimo instrukcija    GalaFLEX® karkasas
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8.  GalaFLEX skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinai nesterilizuokite ir 
nenaudokite jokios GalaFLEX karkaso dalies. Siekdami išvengti kryžminio 
užteršimo ir karkaso veiksmingumo sumažėjimo, niekada pakartotinai 
nenaudokite karkaso, net jei jis atrodo visiškai geros būklės. Pakartotinai 
nesterilizuokite karkaso. Atidarę pakuotę nepanaudotą karkasą išmeskite.

9.  Nepanaudotą karkasą būtina išmesti laikantis sveikatos priežiūros įstaigos 
nustatytos pavojingų biologinių medžiagų tvarkymo tvarkos.

10.  Sprendimą išimti implantuotą karkasą galima priimti tik įvertinus su 
pakartotine chirurgine procedūra susijusią riziką. Pvz., karkasą gali būti 
sunku išimti, nes gali būti įaugęs audinys arba karkasas gali būti iš dalies 
suiręs. Išėmus karkasą būtina taikyti reikiamą pooperacinę priežiūrą

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prietaisą gali naudoti tik gydytojai, išmokyti taikyti reikiamą chirurginę 
techniką. Naudotojai turi būti susipažinę su chirurginio gydymo procedūromis 
ir būdais, pvz., mokėti nustatyti tvirtinimo jėgos poreikį bei parinkti reikiamą 
karkaso dydį. Netinkamai parinkus, uždėjus, pozicionavus ir pritvirtinus 
GalaFLEX karkasą gali būti gauti nepageidaujami rezultatai. Pacientas turi būti 
informuotas apie pooperacinę priežiūrą, t. y. svorio kėlimo, asmens higienos, 
aktyvumo ribojimus ir kitus konkrečius pacientui ar procedūrai taikomus 
reikalavimus. GalaFLEX karkasas yra bioskaidus, todėl laikui bėgant pradinis jo 
apčiuopiamumas sumažėja.

VEIKSMAI
GalaFLEX karkasas suyra hidrolizės ir hidrolizinės fermentacijos proceso metu.

Karkasas sukurtas taip, kad jo rezorbcijos greitis ir stiprumo mažėjimas būtų 
kuo tolygesni ir karkasas atliktų sutvirtinimo funkciją visą numatytą gijimo 
laikotarpį.

Ikiklinikinių implantavimo tyrimų rezultatai rodo, kad 12-tą savaitę GalaFLEX 
karkasas išlaiko maždaug 70 % savo jėgos. Karkaso medžiaga visiškai 
rezorbuojasi per 18–24 mėnesius.

NEPAGEIDAUJAMOS REAKCIJOS
Ikiklinikinių tyrimų metu GalaFLEX karkasas sukėlė minimalią audinių reakciją į 
svetimkūnį. Karkasui rezorbavusis, ši reakcija išnyko. Galimos GalaFLEX 
karkaso implantavimo komplikacijos: infekcija, seroma, skausmas ar tinimas, 
karkaso pasislinkimas, žaizdos siūlės išsiskyrimas, kraujavimas, sukibimas, 
hematoma, uždegimas, ekstruzija ir minkštojo audinio defekto atsinaujinimas.

SUDERINAMUMAS SU VAIZDINIMU
GalaFLEX karkasas pagamintas iš visiškai skaidaus P4HB ir yra laikino 
pobūdžio. Karkaso medžiaga yra nelaidi, nemetalinė ir nemagnetinė. Todėl 
vadovaujantis standarte ASTM F-2503-13 „Medicinos priemonių ir kitų saugos 
elementų, naudojamų magnetinio rezonanso aplinkoje, standartizuota 
ženklinimo praktika“ pateikta apibrėžtimi, prietaisas yra laikomas „saugiu MR 
– jis nekelia jokių žinomų pavojų jokioje MR aplinkoje“.
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NAUDOJIMO NURODYMAI
1.  Prieš implantuodami GalaFLEX karkasą, tinkamu būdu susiūkite audinį.

2.  GalaFLEX karkasą būtina paruošti implantavimui taikant standartinį 
chirurginio paruošimo būdą.

3.  Taikant aseptinį metodą GalaFLEX karkasą galima iškirpti reikiamos formos 
ar dydžio.

4.  Kad karkasas išliktų plokščias, prieš implantavimą kuo mažiau jį traukite ir 
tempkite į šonus.

5.  Perkelkite karkasą į implantavimo vietą. Implantuokite karkasą taip, kad jis 
plokščiai priglustų prie audinio, o karkaso kraštai išeitų už audinio defekto 
ribų. Prisiūkite karkasą per daug jo neįtempdami ir atsižvelgdami į tai, kad jis 
nebesitemps.

6.  Siūlės turėtų eiti 6–12 mm tarpais maždaug 6 mm atstumu nuo karkaso 
krašto siuvant pavienėmis siūlėmis.

7.  Jei karkasas fiksuojamas tirpstančiu siūlu, siūkite taip, kad siūlės išlaikytų 
karkasą vietoje visu gijimo laikotarpiu.

8. Užverkite pjūvio vietą taikydami standartinę chirurginę procedūrą.

9.  Nepanaudotas karkaso dalis išmeskite laikydamiesi sveikatos priežiūros 
įstaigos nustatytos pavojingų biologinių medžiagų tvarkymo tvarkos.

TIEKIMO FORMA
GalaFLEX karkasas tiekiamas atskiruose pakeliuose, sterilus ir nedažytas, 
įvairaus pločio ir ilgio.

STERILIZAVIMAS
GalaFLEX karkasas sterilizuotas etileno oksidu. GalaFLEX karkasas yra sterilus ir 
skirtas TIK VIENKARTINIAM NAUDOJIMUI.

Karkaso NEVALYKITE, PAKARTOTINAI NESTERILIZUOKITE IR PAKARTOTINAI 
NENAUDOKITE. Priešingu atveju galite pažeisti prietaisą, jis gali veikti 
netinkamai bei sukelti pavojų užkrėsti pacientę užkrečiamąja liga.

LAIKYMAS
Laikyti kambario temperatūroje (15–25 °C). Nelaikyti ilgai aukštoje 
temperatūroje. 
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Katalogo numeris

Partijos kodas

Tinka iki – metai, mėnuo, diena

Pakartotinai nenaudoti

Nenaudoti, jei pakuotė pažeista

Temperatūros ribos

Only Rx ONLY Tik pagal receptą

Sterilizuota etileno oksidu

Pakartotinai nesterilizuoti

DĖMESIO: žr. naudojimo instrukciją

Gamintojas

Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje

CE ženklas ir paskelbtosios įstaigos numeris

Saugus MR

SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

2797

KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Gamintojas 

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

„Galatea Surgical, Inc.“ yra „Tepha, Inc.“ visiškai 
priklausanti patronuojamoji įmonė.

Pagaminta JAV

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


	Galaflex_New_IFU 7
	Galaflex_New_IFU 8
	Galaflex_New_IFU 9
	Galaflex_New_IFU 10

