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DADOS DE CONTATO
EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20  
2514 AP Haia  
Países Baixos 
Tel.: +(31) (0) 70 345-8570 

DESCRIERE
Suportul GalaFLEX® este o meșă chirurgicală bioresorbabilă, monostrat, 
fabricată din poli-4-hidroxibutirat (P4HB). P4HB este produs dintr-un mono-
mer prezent în natură și este procesat în fibre monofilamentoase împletite 
pentru a forma un suport chirurgical. Structura suportului constă într-un 
model de împletitură care reduce posibilitatea desfacerii atunci când suportul 
este tăiat. Suportul a fost fabricat în mod specific pentru a oferi rezistență în 
perioada critică de cicatrizare a rănii în reparația țesuturilor moi și când este 
indicată consolidarea.

Porii deschiși ai structurii de suport favorizează proliferarea țesutului sănătos 
la locul de reparare, după care produsul este complet reabsorbit. Deși 
suportul își pierde rezistența în timp, structura poroasă a acestuia este 
concepută astfel încât să permită creșterea în interiorul țesutului nativ și trans-
ferul gradual al sarcinii de la suport la țesut.

SCOPUL UTILIZĂRII
Suportul GalaFLEX® trebuie utilizat ca adjuvant al suturilor, pentru întărirea și 
repararea țesuturilor moi slăbite și în cazurile în care este necesar un material 
întăritor pentru obținerea rezultatului chirurgical dorit la paciente cărora li se 
efectuează intervenție chirurgicală mamară.

Suportul GalaFLEX® este destinat pentru utilizare la paciente cărora li se 
efectuează intervenții chirurgicale mamare necesare din punct de vedere 
medical pentru repararea și întărirea țesutului moale, în condițiile în care 
țesutul moale existent nu poate susține reparația chirurgicală. Exemple ale 
unor astfel de aplicații în chirurgia mamară includ mamoplastia de reducție și 
intervenția chirurgicală de revizie mamară pentru corectarea unei condiții 
medicale. Suportul GalaFLEX® poate fi utilizat și în proceduri cosmetice la 
nivelul sânului.

CONTRAINDICAŢII
Nu se cunosc.

AVERTIZĂRI
1.  Fabricarea dispozitivului implică expunere la clorhidrat de tetracilină  

și sulfat de kanamicină. Nu se cunosc siguranța și utilizarea produsului la 
pacienți cu hipersensibilități la aceste antibiotice.

2.  Siguranţa şi eficacitatea suportului GalaFLEX® în țesuturi neurale și cardio-
vasculare nu au fost stabilite.

3.  Siguranţa şi eficacitatea suportului GalaFLEX® la copii și adolescenți nu au 
fost stabilite.

4.  Nu se recomandă poziționarea suportului în contact direct cu colonul sau 
intestinul.

5.  În caz de apariție a unei infecții, aceasta trebuie tratată în mod agresiv.   
O infecție nevindecată poate necesita scoaterea suportului.

6.  Deoarece suportul GalaFLEX® este complet bioresorbabil, acesta nu 
trebuie utilizat pentru reparații care necesită suport permanent.

7.  Suportul GalaFLEX® este furnizat steril. Verificați dispozitivul și ambalajul înainte 
de utilizare pentru a vă asigura că acestea sunt intacte și nedeteriorate.

Instrucțiuni de utilizare    Suportul GalaFLEX®
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  8.  GalaFLEX® este numai de unică folosinţă. Nu resterilizați și nu reutilizați 
nicio parte a 
suportului GalaFLEX®. Nu reutilizați niciodată un suport, chiar dacă acesta 
pare a fi în condiții perfecte, pentru a preveni riscul de contaminare 
încrucișată sau riscul de performanță redusă. Nu resterilizați suportul. 
După deschiderea ambalajului, orice suport neutilizat trebuie eliminat.

  9.  Suportul neutilizat trebuie eliminat în conformitate cu procedurile  
instituției cu privire la manipularea materialelor cu risc biologic.

10.  Orice decizie de îndepărtare a suportului trebuie să aibă în vedere riscurile 
potențiale asociate cu o a doua procedură chirurgicală. Acestea pot 
include dificultatea de îndepărtare a suportului din cauza creșterii interne 
a țesutului sau degradarea suportului. Îndepărtarea suportului trebuie 
urmată de gestionarea terapeutică postoperatorie adecvată.

PRECAUŢII
Acest dispozitiv trebuie utilizat numai de către medici calificați și instruiți în 
efectuarea tehnicilor chirurgicale adecvate. Utilizatorii trebuie să fie familiar-
izați cu privire la procedurile și tehnicile chirurgicale, inclusiv cerințele legate 
de rezistență și alegerea dimensiunilor suportului. Selecția, poziționarea și 
fixarea inadecvată a GalaFLEX® pot determina rezultate nedorite ulterioare. 
Pacientelor trebuie să li se furnizeze instrucțiuni cu privire la îngrijirea postop-
eratorie, cum sunt ridicarea greutăților, igiena, limitări legate de activitate și 
alte cerințe specifice legate de pacientă sau de procedură. Suportul GalaF-
LEX® este bioresorbabil și prin urmare, chiar dacă este inițial palpabil, această 
caracteristică se diminuează în timp.

ACȚIUNI
Suportul GalaFLEX® se degradează printr-un proces de hidroliză și un proces 
de digestie enzimatică hidrolitică.

A fost dezvoltat pentru a reduce la minimum variabilitatea ratei de resorbție și 
a rezistenței și pentru a oferi un suport pe parcursul perioadei de vindecare 
prevăzute.

Studiile de implantare preclinice indică faptul că suportul GalaFLEX® menține 
aproximativ 70% din rezistența acestuia la 12 săptămâni. Absorbția materialu-
lui suportului va fi în esență completă în decurs de 18-24 luni.

REACȚII ADVERSE
În cadrul testării preclinice, suportul GalaFLEX® a provocat o reacție tisulară 
minimă caracteristică răspunsului unui corp străin la o substanță. Reacția 
tisulară a dispărut pe măsură ce suportul a fost reabsorbit. Complicațiile 
posibile privind utilizarea suportului GalaFLEX® includ infecție, serom, durere 
sau tumefacție, migrarea suportului, dehiscența rănii, hemoragie, adeziuni, 
hematom, inflamație, extruzie și recurența defectului țesutului moale.

COMPATIBILITATEA CU PROCEDURILE IMAGISTICE
Suportul GalaFLEX® este fabricat din P4HB complet resorbabil și este de 
natură temporară. Acest material este neconductor, nemetalic și nemagnetic. 
Prin urmare, în conformitate cu definiția ASTM F-2503-13, Standard Practice 
for Marking Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance 
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Environment (Metode și practici standard pentru marcarea dispozitivelor și 
altor instrumente în ceea ce privește siguranța în mediul de rezonanță 
magnetică), s-a determinat că dispozitivul este „MR Safe” (Sigur pentru RM) 
- un instrument care nu prezintă riscuri cunoscute în orice medii în care este 
utilizată RM.”

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1.  Înainte de implantarea suportului GalaFLEX®, efectuați repararea completă 

utilizând tehnici de sutură adecvate.

2.  Suportul GalaFLEX® trebuie preparat pentru poziționare utilizând tehnica 
standard de preparare chirurgicală.

3.  Utilizând o tehnică aseptică, suportul GalaFLEX® poate fi tăiat pentru a avea 
forma sau  
dimensiunea dorită pentru o aplicație specifică.

4.  Pentru a vă asigura că suportul rămâne plat, trageți sau întindeți cât mai 
puțin posibil  
suportul înainte de implantare.

5.  Transferați suportul la locul intervenției chirurgicale. Implantați suportul 
astfel încât acesta  
să rămână întins pe țesut, iar marginile sale să se extindă peste marginile 
defectului. Suturați suportul pe loc, evitând o tensiune excesivă și fără a 
aștepta alungarea acestuia.

6.  Se recomandă poziționarea suturilor de fixare la 6 mm - 12 mm una de 
cealaltă, la o distanță de aproximativ 6 mm de la marginea suportului, 
utilizând o tehnică de sutură întreruptă.

7.  Dacă se utilizează o sutură resorbabilă pentru a fixa suportul, asigurați-vă că 
sutura este suficient de rezistentă pentru a menține fixat suportul în timpul 
perioadei de vindecare.

8. Închideți locul de incizie utilizând o tehnică chirurgicală standard.

9.  Eliminați orice parte neutilizată a suportului, conform procedurilor instituției  
privind materialele cu risc biologic.

MOD DE PREZENTARE
Suportul GalaFLEX® este disponibil în ambalaje unice sub formă de suport 
steril, nevopsit, în folii unice de diferite lungimi și lărgimi.

STERILIZARE
Suportul GalaFLEX® este sterilizat cu oxid de etilenă. Suportul GalaFLEX® este 
furnizat steril și este doar de UNICĂ FOLOSINŢĂ.

NU îl curățați, resterilizați sau reutilizați deoarece acest lucru poate duce la 
deteriorarea sau compromiterea performanțelor dispozitivului și poate 
expune pacienta la riscul de transmitere a bolilor infecțioase.

PĂSTRARE
A se păstra la temperatura camerei, 15° - 25 °C. A se evita expunerea pre-
lungită la temperaturi crescute. 
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Număr de catalog

Codul lotului

A se utiliza până la data de – an, lună și zi

A nu se reutiliza

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat

Limită de temperatură

Rx ONLY A se utiliza numai cu prescripție medicală

Sterilizat cu oxid de etilenă

A nu se resteriliza

PRECAUȚII - Consultaţi Instrucţiunile de utilizare

Producător

Reprezentat autorizat în Uniunea Europeană

Marca CE și număr de identificare al organismului notificat

Sigur pentru RM

LEGENDA SIMBOLURILOR

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANA 
DE CONTACT
Producător

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

Galatea Surgical, Inc. este o filială 

deținută integral de Tepha, Inc.

Fabricat în SUA

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20  
2514 AP Haga  
Țările de Jos 
Tel: (31) (0) 70 345-8570 
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