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BESKRIVNING
GalaFLEX 3DR™ Scaffold är ett stöd i ett enda, bioresorberbart kirurgiskt nät 
tillverkat av poly-4-hydroxibutyrat (P4HB). P4HB tillverkas av en naturligt 
förekommande monomer och behandlas till entrådiga fibrer som stickas till 
ett kirurgiskt stöd. Stödet har en 3D-böjning med stödram som är utformad 
för att främja bättre anpassning till patientens anatomi på ställen där en platt 
design inte skulle fungera så bra. P4HB resorberas genom en process av 
hydrolys och hydrolytisk enzymatisk metabolisering. Det har utvecklats för att 
optimera resorptionshastigheten och förlänga hållfastheten för att ge stöd 
under hela den förväntade läkningstiden.  Även om stödet tappar styrka med 
tiden har dess porösa konstruktion designats för att tillåta vävnadsinväxt och 
gradvis överföring av belastning från stödet till vävnaden.

AVSEDD ANVÄNDNING

GalaFLEX 3DR™ Scaffold är avsett för att, utöver suturer, förstärka och 
reparera mjukvävnad där det finns svagheter och där tillägg av ett 
förstärkningsmaterial behövs för att uppnå önskat operationsresultat hos 
patienter som genomgår bröstkirurgi. GalaFLEX 3DR™ Scaffold har utformats 
för att användas på patienter som genomgår mjukvävnadsreparation och 
förstärkning vid medicinskt nödvändiga bröstoperationer där befintlig 
mjukvävnad inte räcker för att stödja den kirurgiska reparationen. Exempel på 
sådan bröstkirurgi är reduktionsmammoplastik och bröstrevisionskirurgi för 
att korrigera ett medicinskt tillstånd. GalaFLEX 3DR™ Scaffold kan också 
användas vid kosmetiska bröstoperationer.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

VARNINGAR

1. Tillverkningen av enheten innebär exponering för tetracyklinhydroklorid 
och kanamycinsulfat. Säkerheten och produktanvändningen för patienter 
med överkänslighet mot dessa antibiotika är inte kända.

2. Säkerheten och effektiviteten hos GalaFLEX 3DR™ Scaffold i nervvävnad 
och kardiovaskulär vävnad har inte fastställts.

3. Säkerheten och effektiviteten hos GalaFLEX 3DR™ Scaffold vid pediatrisk 
användning har inte fastställts.

4. Placering av stödet i direktkontakt med tarmar eller inälvor rekommenderas 
inte.

5. Om infektion uppstår ska infektionen behandlas aggressivt. Om infektionen 
inte kan upphävas kan stödet behöva tas bort.

6. Då GalaFLEX 3DR™ Scaffold är helt bioresorberbart bör det inte användas 
vid reparationer där permanent stöd krävs.

7. GalaFLEX 3DR™ Scaffold levereras sterilt. Inspektera produkten och 
förpackningen före användning för att kontrollera att de är intakta och 
oskadade.
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8. GalaFLEX 3DR™ är endast avsett för engångsbruk. Omsterilisera eller 
återanvänd inte någon del av GalaFLEX 3DR™ Scaffold. Återanvänd aldrig 
ett stöd, även om det verkar vara i perfekt skick, för att förebygga risken för 
korskontaminering eller minskad prestanda. Omsterilisera inte stödet. Så 
snart förpackningen har öppnats ska eventuellt oanvänt stöd kasseras.

9. Ett oanvänt stöd måste kasseras enligt institutionens rutiner för hantering 
av biofarliga material.

10. Varje beslut om att avlägsna stödet bör ta hänsyn till potentiella risker 
förknippade med ett andra kirurgiskt ingrepp. Detta kan omfatta 
svårigheten att avlägsna stödet på grund av vävnadsinväxt eller nedbrytning 
av stödet. Avlägsnande av stödet ska följas av adekvat postoperativ vård.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Endast läkare som är kvalificerade i lämplig operationsteknik får använda 
denna produkt. Användaren ska vara väl införstådd med kirurgiska procedurer 
och tekniker, inklusive kraven på styrka hos och val av storlek på stödet. 
Olämpligt val, placering, positionering och fixering av GalaFLEX 3DR™ kan 
orsaka påföljande oönskade resultat. Patienten ska få instruktioner om den 
postoperativa vården, t.ex. Lyft, hygien, aktivitetsbegränsningar och eventuella 
andra patient-/ingreppsrelaterade krav. GalaFLEX 3DR™ Scaffold är 
bioresorberbart och därför kommer eventuell initial möjlighet att palpera 
stödet att minska med tiden.

VERKAN

GalaFLEX 3DR™ Scaffold resorberas genom en process av hydrolys och 
hydrolytisk enzymatisk metabolisering.

Det har utvecklats för att minimera variationerna i resorptionshastighet och 
hållfasthet och ge stöd under hela den förväntade läkningstiden. Prekliniska 
implantationsstudier visar att GalaFLEX 3DR™ Scaffold behåller cirka 70 % av 
sin styrka i 12 veckor. Absorption av stödmaterialet kommer i stort sett att vara 
slutförd inom 18–24 månader.  Den yttre ramen kan palperas under hela den 
förväntade läkningstiden.

BIVERKNINGAR

Möjliga komplikationer av att använda GalaFLEX 3DR™ Scaffold omfattar 
infektion, serom, smärta eller svullnad, migrering av stödet, sårruptur, kraftig 
blödning, vidhäftningar, hematom, inflammation, extrusion och återfall av 
mjukvävnadsdefekten. I prekliniska tester gav GalaFLEX 3DR™ Scaffold 
upphov till en minimal vävnadsreaktion som är karaktäristisk för främmande 
kropps-reaktion mot en substans. Denna vävnadsreaktion försvann när stödet 
resorberades. 

KOMPATIBILITET MED BILDTAGNING

GalaFLEX 3DR™ Scaffold är tillverkat av fullt resorberbar P4HB och är tillfälligt 
till sin natur. Detta material är icke-ledande, icke-metalliskt och icke-
magnetiskt. Enligt definitionen i ASTM F-2503-13, Standardpraxis för 
märkningsenheter och andra föremål för säkerhet i magnetresonansmiljö, är 
därför denna produkt fastställd som ”MR-säker – en produkt som inte medför 
några kända risker i någon MR-miljö.”
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BRUKSANVISNING

1. Före implantation av GalaFLEX 3DR™ Scaffold ska reparationen slutföras 
med lämplig suturteknik.

2. GalaFLEX 3DR™ Scaffold ska förberedas för placering med sedvanlig 
kirurgisk förberedelseteknik.

3. GalaFLEX 3DR™ Scaffold är inte avsett att klippas/skäras, eftersom kanten 
gör att 3D-böjningen kan bibehållas.  Om man klipper/skär i kanten kan 
stödet förlora sin tredimensionella form och inte anpassa sig lika bra till det 
anatomiska stället.  Med aseptisk teknik kan fixeringsflikar klippas till om så 
önskas för varje specifikt användningsområde. 

4. För att säkerställa att stödet förblir böjt bör dragning och sträckning av 
stödet före implantationen minimeras.

5. Överför stödet till operationsstället. Implantera stödet så att stödets kontur 
följer implantationsställets naturliga konturer och stödets kant sticker ut 
utanför defektens kanter. Sy fast stödet så att onödig spänning undviks och 
utan förväntningar på sträckning.

6. Det rekommenderas att suturerna placeras 6 mm till 12 mm i sär vid ett 
avstånd på cirka 6 mm från stödets kant med hjälp av en teknik med 
avbrutna suturer. 

7. Om en resorberbar sutur används för att fästa stödet måste man se till att 
suturens hållfasthet är lämplig för användningsområdet.  Kanterna eller 
hörnen på stödet ska fästas med sutur på ett sådant sätt att de ligger an 
plant mot vävnaden på reparationsstället. Stödet ska förankras ordentligt 
för att säkerställa korrekt förslutning under korrekt spänning och så att det 
stabiliseras under vävnadsinväxten. 

8. Förslut snittet med sedvanlig operationsteknik.

9. Kassera eventuella oanvända delar av stödet enligt institutionens rutiner för 
biofarliga material.

LEVERANSSÄTT

GalaFLEX 3DR™ Scaffold levereras som ett sterilt, ofärgat stöd i olika bredder 
och längder.

STERILISERING

GalaFLEX 3DR™ Scaffold har steriliserats med etylenoxid. GalaFLEX 3DR™ 
Scaffold levereras sterilt och är ENDAST AVSETT FÖR ENGÅNGSBRUK.

Det FÅR INTE rengöras, omsteriliseras eller återanvändas, eftersom detta kan 
medföra skada eller äventyra produktens prestanda och utsätta patienten för 
risk för överföring av smittsamma sjukdomar.

FÖRVARING

Förvaras i rumstemperatur, 15° till 25 °C. Undvik långvarig exponering för 
förhöjda temperaturer.
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Katalognummer

Satskod

Används senast – år, månad och dag

Får ej återanvändas

Får ej användas om förpackningen är skadad

Temperaturbegränsning

Rx ONLY Receptbelagd

Steriliserad med etylenoxid

Får ej omsteriliseras

FÖRSIKTIGHET – se bruksanvisningen

Tillverkare

Auktoriserad representant i Europeiska unionen

CE-märke och identifieringsnummer på anmält organ

MR-säkert

SYMBOLER

KONTAKTINFORMATION
Tillverkare 

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

Galatea Surgical Inc. är ett helägt   
dotterbolag till Tepha, Inc.

Tillverkad i USA.

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20  
2514 AP Haag 
Nederländerna 
Tel: (31) (0) 70 345-8570 
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