




1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE III 

 

MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN 

TARVITTAVIIN KOHTIIN 



2 
 

Tisseel 

 

 

A. Valmisteyhteenveto 

 

Seuraavat muutokset on tehtävä Tisseel -valmisteen ja muilla myyntinimillä myytävien valmisteiden 

valmisteyhteenvetoon: 

 

4.2 Annostus ja antotapa 
 

Seuraava teksti on lisättävä tähän kappaleeseen: 

 

Tisseel -valmistetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka on koulutettu käyttämään Tisseel -valmistetta. 

 

4.2.2 Antotapa ja antoreitti 

 

Tämän valmisteyhteenvedon kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti: 

 

Tisseel -valmisteen optimaalisen turvallisen ruiskutuskäytön varmistamiseksi on noudatettava seuraavia 

suosituksia: 

 

Avoleikkauksissa on käytettävä painesäätelylaitetta, joka tuottaa korkeintaan 2,0 bar:n 

(28,5 psi:n) paineen. 

 

Minimaalisesti kajoavissa / laparoskooppisissa toimenpiteissä on käytettävä painesäätelylaitetta, 

joka tuottaa korkeintaan 1,5 bar:n (22 psi:n) paineen ja käyttää vain hiilidioksidikaasua. 

 

Ennen Tisseel -kudosliiman applikoimista haavan pinta on kuivattava vakiotekniikoilla (esim. käyttämällä 

vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita). 

 

Tisseel -kudosliiman saa sekoittaa ja applikoida vain tälle tuotteille annettujen ohjeiden mukaisesti ja 

suositelluilla laitteilla (ks. kohta 6.6). 

 

Jos applikoit kudosliimaa ruiskuttamalla, ks. kohdista 4.4 ja 6.6 tarkkoja suosituksia tarvittavasta 

paineesta ja ruiskutusetäisyydestä kussakin leikkaustoimenpiteessä sekä suositus applikaattorikärkien 

pituudesta. 

 

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 

Tämän valmisteyhteenvedon kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

Levitä Tisseel ohueksi kerrokseksi. Hyytymän liiallinen paksuus voi vaikuttaa negatiivisesti tuotteen 

tehokkuuteen ja haavan paranemiseen. 

 

Hengenvaarallisia / kuolemaan johtaneita ilma- tai kaasuembolioita on esiintynyt käytettäessä 

kudosliimojen applikoimiseen ruiskutuslaitteita, joissa on painesäädin. Tämä tapahtuma vaikuttaa 

liittyvän ruiskutuslaitteen käyttämiseen suositeltua suuremmalla paineella ja/tai lähellä kudoksen 

pintaa. Riski vaikuttaa olevan suurempi, kun kudosliimoja ruiskutetaan ilman avulla kuin 

CO2:n avulla, ja siksi riskiä ei voida sulkea pois Tisseel -valmisteen yhteydessä, kun sitä ruiskutetaan 

avotoimenpiteessä. 
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Kun käytät Tisseel -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää ruiskutuslaitteen valmistajan 

suosittelemaa painetta (katso paineet ja etäisyydet taulukosta kohdasta 6.6). 

 

Tisseel -kudosliimaa on applikoitava vain, jos on mahdollista arvioida ruiskutusetäisyys tarkasti 

valmistajan suositusten mukaisesti. Älä ruiskuta lähempää kuin suositellulta etäisyydeltä. 

 

Ruiskutettaessa Tisseel -valmistetta verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja kertahengityksen 

CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian esiintymisen takia (ks. 

myös kohta 4.2). 

 

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 

 

Applikoiminen ruiskuttamalla 

 

Tämän valmisteyhteenvedon kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

Kun applikoit Tisseel -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää ruiskutuslaitteen valmistajan 

suosittelemaa painetta ja etäisyyttä kudoksesta. 

 
Tisseel -valmisteen applikoimiseen suositeltu paine, etäisyys ja laitteet 

Leikkaus 
Käytettävä 

ruiskutuslaite 

Käytettävät 

applikaattorikärjet 

Käytettävä 

paineensäätölaite 

Suositeltu 

etäisyys 

kohdekudoksesta 

Suositeltu 

ruiskutuspaine 

Avohaava 

Tisseel / Artiss 

Spray Set 
Ei ole. EasySpray 

10–15 cm 
1,5–2,0 bar  

(21,5–28,5 psi). 
Tisseel / Artiss 

Spray 

Set 10 kpl:n 

pakkaus 

Ei ole. EasySpray 

 

Laparoskooppiset / 

minimaalisesti 

invasiiviset 

toimenpiteet 

Ei ole. 

Duplospray MIS 

Applicator 20 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

2–5 cm 
1,2–1,5 bar  

(18–22 psi) 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Duplospray MIS 

Applicator 30 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Duplospray MIS 

Applicator 40 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Vaihdettava kärki 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 
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Ruiskutettaessa Tisseel -tuotetta verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja kertahengityksen 

CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian esiintymisen takia (ks. 

myös kohdat 4.2 ja 4.4). 
 

 

B. Pakkausseloste 

 

Seuraavat muutokset on tehtävä Tisseel-valmisteen ja muilla myyntinimillä myytävien valmisteiden 

pakkausselosteeseen: 

 

 

2. Ennen kuin käytät Tisseel -valmistetta 

 

Ole erityisen varovainen Tisseel -valmisteen suhteen 

 

Tämän pakkausselosteen kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

 Hengenvaarallisia / kuolemaan johtaneita ilma- tai kaasuembolioita (ilman pääseminen 

verenkiertoon, mikä voi olla vakavaa tai hengenvaarallista) on esiintynyt hyvin harvoin 

käytettäessä ruiskutuslaitteita, joissa on paineensäätölaite levittämään kudosliimoja. Tämä 

vaikuttaa liittyvän ruiskutuslaitteen käyttämiseen suositeltua korkeammilla paineilla ja/tai 

lähellä kudoksen pintaa. Riski vaikuttaa olevan suurempi, kun kudosliimoja ruiskutetaan ilman 

avulla kuin CO2:n avulla, ja siten riskiä ei voida sulkea pois Tisseel -valmisteen yhteydessä 

avotoimenpiteissä. 

 Ruiskutuslaitteissa ja lisävarustekärjessä on käyttöohjeita ja suosituksia painealueista 

ja ruiskutusetäisyydestä kudoksen pinnasta. 

 Tisseel -kudosliimaa saa levittää vain tälle tuotteille annettujen ohjeiden mukaisesti ja vain 

suositelluilla laitteilla. 

 Ruiskutettaessa Tisseel -kudosliimaa verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja 

kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen kaasuembolian 

esiintymisen takia. 

 

 

3. Miten Tisseel -valmistetta käytetään 

 

Tämän pakkausselosteen kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

Tisseel -valmistetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka on koulutettu käyttämään Tisseel -valmistetta. 

 

Ennen Tisseel -kudosliiman applikoimista haavan pinta on kuivattava vakiotekniikoilla (esim. käyttämällä 

vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita). 
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Kun applikoit Tisseel -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää ruiskutuslaitteen 

valmistajan suosittelemaa painetta ja etäisyyttä kudoksesta seuraavasti: 

 
Tisseel -valmisteen applikoimiseen suositeltu paine, etäisyys ja laitteet 

Leikkaus 
Käytettävä 

ruiskutuslaite 

Käytettävät 

applikaattorikärjet 

Käytettävä 

paineensäätölaite 

Suositeltu etäisyys 

kohdekudoksesta 

Suositeltu 

ruiskutuspaine 

Avohaava 

Tisseel / Artiss 

Spray Set 
Ei ole. EasySpray 

10–15 cm 
1,5–2,0 bar  

(21,5–28,5 psi). 
Tisseel / Artiss 

Spray 

Set 10 kpl:n 

pakkaus 

Ei ole. EasySpray 

 

Laparoskooppiset / 

minimaalisesti 

invasiiviset 

toimenpiteet 

Ei ole. 

Duplospray MIS 

Applicator 20 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

2–5 cm 
1,2–1,5 bar  

(18–22 psi) 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Duplospray MIS 

Applicator 30 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Duplospray MIS 

Applicator 40 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Vaihdettava kärki 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

 

Ruiskutettaessa Tisseel -tuotetta verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja kertahengityksen 

CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian esiintymisen takia (ks. 

myös kohta 2). 
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Tisseel Duo Quick 

 

 

A. Valmisteyhteenveto 

 

Seuraavat muutokset on tehtävä Tisseel Duo Quick -valmisteen ja muilla myyntinimillä myytävien 

valmisteiden valmisteyhteenvetoon: 

 

4.2 Annostus ja antotapa 
 

Seuraava teksti on lisättävä tähän kappaleeseen: 

 

Tisseel Duo Quick -valmistetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka on koulutettu käyttämään Tisseel Duo 

Quick -valmistetta. 

 

4.2.2 Antotapa ja antoreitti 

 

Tämän valmisteyhteenvedon kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti: 

 

Tisseel Duo Quick -valmisteen optimaalisen turvallisen ruiskutuskäytön varmistamiseksi on noudatettava 

seuraavia suosituksia: 

 

Avoleikkauksissa on käytettävä painesäätelylaitetta, joka tuottaa korkeintaan 2,0 bar:n (28,5 psi:n) 

paineen. 

 

Minimaalisesti kajoavissa / laparoskooppisissa toimenpiteissä on käytettävä painesäätelylaitetta, joka 

tuottaa korkeintaan 1,5 bar:n (22 psi:n) paineen ja käyttää vain hiilidioksidikaasua. 

 

Ennen Tisseel Duo Quick -kudosliiman applikoimista haavan pinta on kuivattava vakiotekniikoilla (esim. 

käyttämällä vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita). 

 

Tisseel Duo Quick -kudosliiman saa sekoittaa ja applikoida vain tälle tuotteille annettujen ohjeiden 

mukaisesti ja suositelluilla laitteilla (ks. kohta 6.6). 

 

Jos applikoit kudosliimaa ruiskuttamalla, ks. kohdista 4.4 ja 6.6 tarkkoja suosituksia tarvittavasta 

paineesta ja ruiskutusetäisyydestä kussakin leikkaustoimenpiteessä sekä suositus applikaattorikärkien 

pituudesta. 

 

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 

Tämän valmisteyhteenvedon kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

”Levitä Tisseel Duo Quick ohueksi kerrokseksi. Hyytymän liiallinen paksuus voi vaikuttaa 

negatiivisesti tuotteen tehokkuuteen ja haavan paranemiseen. 

 

Hengenvaarallisia / kuolemaan johtaneita ilma- tai kaasuembolioita on esiintynyt käytettäessä 

kudosliimojen applikoimiseen ruiskutuslaitteita, joissa on painesäädin. Tämä tapahtuma vaikuttaa 

liittyvän ruiskutuslaitteen käyttämiseen suositeltua suuremmalla paineella ja/tai lähellä kudoksen 

pintaa. Riski vaikuttaa olevan suurempi, kun kudosliimoja ruiskutetaan ilman avulla kuin CO2:n 

avulla, ja siksi riskiä ei voida sulkea pois Tisseel Duo Quick -valmisteen yhteydessä, kun sitä 

ruiskutetaan avotoimenpiteessä. 



7 
 

 

Kun käytät Tisseel Duo Quick -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää ruiskutuslaitteen 

valmistajan suosittelemaa painetta (katso paineet ja etäisyydet taulukosta kohdasta 6.6). 

 

Tisseel Duo Quick -kudosliimaa on applikoitava vain, jos on mahdollista arvioida ruiskutusetäisyys 

tarkasti valmistajan suositusten mukaisesti. Älä ruiskuta lähempää kuin suositellulta etäisyydeltä. 

 

Ruiskutettaessa Tisseel Duo Quick -valmistetta mahdollisia verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja 

kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian 

esiintymisen takia (ks. myös kohta 4.2). 

 

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 

 

Applikoiminen ruiskuttamalla 

 

Tämän valmisteyhteenvedon kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

Kun applikoit Tisseel Duo Quick -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää ruiskutuslaitteen 

valmistajan suosittelemaa painetta ja etäisyyttä kudoksesta. 

 
Tisseel Duo Quick -valmisteen applikoimiseen suositeltu paine, etäisyys ja laitteet 

Leikkaus 
Käytettävä 

ruiskutuslaite 

Käytettävät 

applikaattorikärjet 

Käytettävä 

paineensäätölaite 

Suositeltu 

etäisyys 

kohdekudoksesta 

Suositeltu 

ruiskutuspaine 

Avohaava 

Duploject 

Spray Set 
Ei ole. Tissomat 10–15 cm 

1,5–2,0 bar  

(21,5–28,5 psi). 

Tisseel Spray 

Set 
Ei ole. EasySpray 10–15 cm 

1,5–2,0 bar  

(21,5–28,5 psi). 

 

Laparoskooppiset / 

minimaalisesti 

invasiiviset 

toimenpiteet 

Ei ole. 

Duplospray MIS 

Applicator 20 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

2–5 cm 
1,2–1,5 bar 

(18–22 psi) 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Duplospray MIS 

Applicator 30 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Duplospray MIS 

Applicator 40 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Vaihdettava kärki 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

 

Ruiskutettaessa Tisseel Duo Quick -tuotetta mahdollisia verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja 

kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian 

esiintymisen takia (ks. myös kohdat 4.2 ja 4.4). 
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B. Pakkausseloste 
 

Seuraavat muutokset on tehtävä Tisseel Duo Quick -valmisteen ja muilla myyntinimillä myytävien 

valmisteiden pakkausselosteeseen: 

 

 

2. Ennen kuin käytät Tisseel Duo Quick -valmistetta 

 

Ole erityisen varovainen Tisseel Duo Quick -valmisteen suhteen 

 

Tämän pakkausselosteen kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

 Hengenvaarallisia / kuolemaan johtaneita ilma- tai kaasuembolioita (ilman pääseminen 

verenkiertoon, mikä voi olla vakavaa tai hengenvaarallista) on esiintynyt hyvin harvoin 

käytettäessä ruiskutuslaitteita, joissa on paineensäätölaite levittämään kudosliimoja. Tämä 

vaikuttaa liittyvän ruiskutuslaitteen käyttämiseen suositeltua korkeammilla paineilla ja/tai 

lähellä kudoksen pintaa. Riski vaikuttaa olevan suurempi, kun kudosliimoja ruiskutetaan ilman 

avulla kuin CO2:n avulla, ja siten riskiä ei voida sulkea pois Tisseel Duo Quick -valmisteen 

yhteydessä avotoimenpiteissä. 

 Minimaalisesti kajoavissa / tähystystoimenpiteissä: Tisseel Duo Quick on applikoitava 

ruiskutuslaitteella käyttämällä painesäätelylaitetta, joka käyttää vain hiilidioksidikaasua. 

 Ruiskutuslaitteissa ja lisävarustekärjessä on käyttöohjeita ja suosituksia painealueista ja 

ruiskutusetäisyydestä kudoksen pinnasta. 

 Tisseel Duo Quick -kudosliimaa saa levittää vain tälle tuotteille annettujen ohjeiden mukaisesti 

ja vain suositelluilla laitteilla. 

 Ruiskutettaessa Tisseel Duo Quick -kudosliimaa verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja 

kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen kaasuembolian 

esiintymisen takia. 

 

 

3. Miten Tisseel Duo Quick -valmistetta käytetään 

 

Tämän pakkausselosteen kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

Tisseel Duo Quick -valmistetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka on koulutettu käyttämään Tisseel Duo 

Quick -valmistetta.” 

 

Ennen Tisseel Duo Quick -kudosliiman applikoimista haavan pinta on kuivattava vakiotekniikoilla (esim. 

käyttämällä vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita). 
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Kun applikoit Tisseel Duo Quick -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää 

ruiskutuslaitteen valmistajan suosittelemaa painetta ja etäisyyttä kudoksesta seuraavasti: 

 
Tisseel Duo Quick -valmisteen applikoimiseen suositeltu paine, etäisyys ja laitteet 

Leikkaus 
Käytettävä 

ruiskutuslaite 

Käytettävät 

applikaattorikärjet 

Käytettävä 

paineensäätölaite 

Suositeltu 

etäisyys 

kohdekudoksesta 

Suositeltu 

ruiskutuspaine 

Avohaava 

Duploject 

Spray Set 
Ei ole. Tissomat 10–15 cm 

1,5–2,0 bar  

(21,5–28,5 psi). 

Tisseel Spray 

Set 
Ei ole. EasySpray 10–15 cm 

1,5–2,0 bar  

(21,5–28,5 psi). 

 

Laparoskooppiset / 

minimaalisesti 

invasiiviset 

toimenpiteet 

Ei ole. 

Duplospray MIS 

Applicator 20 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

2–5 cm 
1,2–1,5 bar 

(18–22 psi) 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Duplospray MIS 

Applicator 30 cm 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Duplospray MIS 

Applicator 40 cm 

Duplospray MIS 

Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

Vaihdettava kärki 

Duplospray  

MIS Regulator 

Duplospray  

MIS Regulator 

NIST B11 

 
Ruiskutettaessa Tisseel Duo Quick -valmistetta verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja 
kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai 

kaasuembolian esiintymisen takia (ks. myös kohta 2).
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Artiss 

 

 

A. Valmisteyhteenveto 

 

Seuraavat muutokset on tehtävä Artiss -valmisteen valmisteyhteenvetoon: 

 

4.2 Annostus ja antotapa 
 

Teksti: 

 

Artiss on tarkoitettu vain kokeneiden lääkäreiden tai kirurgien käyttöön sairaaloissa. 

 

on korvattava tekstillä: 

 

Artiss -valmistetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka on koulutettu käyttämään Artiss -valmistetta. 

 

4.2.2 Antotapa ja antoreitti 

 

Tämän valmisteyhteenvedon kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti: 

 

Vain ihon alle. Artiss -valmistetta ei suositella laparoskooppiseen kirurgiaan. 

 

Artiss -valmisteen optimaalisen turvallisen käytön varmistamiseksi sitä on ruiskutettava käyttämällä 

painesäätelylaitetta, joka tuottaa korkeintaan 2,0 bar:n (28.5 psi:n) paineen. 

 

Ennen Artiss -kudosliiman applikoimista haavan pinta on kuivattava vakiotekniikoilla (esim. käyttämällä 

vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita). 

 

Artiss -kudosliiman saa sekoittaa ja applikoida vain tälle tuotteille annettujen ohjeiden mukaisesti ja 

suositelluilla laitteilla (ks. kohta 6.6). 

 

Jos applikoit kudosliimaa ruiskuttamalla, ks. kohdista 4.4 ja 6.6 tarkkoja suosituksia tarvittavasta 

paineesta ja ruiskutusetäisyydestä kussakin leikkaustoimenpiteessä sekä suositus applikaattorikärkien 

pituudesta. 

 

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet 
 

Tämän valmisteyhteenvedon kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

Levitä Artiss ohueksi kerrokseksi. Hyytymän liiallinen paksuus voi vaikuttaa negatiivisesti tuotteen 

tehokkuuteen ja haavan paranemiseen. 

 

Hengenvaarallisia ilma- tai kaasuembolioita on esiintynyt käytettäessä kudosliimojen applikoimiseen 

ruiskutuslaitteita, joissa on painesäädin. Tämä vaikuttaa liittyvän ruiskutuslaitteen käyttämiseen 

suositeltua korkeammilla paineilla ja/tai lähellä kudoksen pintaa. Riski vaikuttaa olevan suurempi, kun 

kudosliimoja ruiskutetaan ilman avulla kuin CO2:n avulla, ja siten riskiä ei voida sulkea pois Artiss 

-valmisteen yhteydessä avotoimenpiteissä. 

 

Kun käytät Artiss -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää ruiskutuslaitteen valmistajan 

suosittelemaa painetta (katso paineet ja etäisyydet taulukosta kohdasta 6.6). 
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Artiss -kudosliimaa on applikoitava vain, jos on mahdollista arvioida ruiskutusetäisyys tarkasti 

valmistajan suositusten mukaisesti. Älä ruiskuta lähempää kuin suositellulta etäisyydeltä. 

 

Ruiskutettaessa Artiss -valmistetta mahdollisia verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja 

kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian 

esiintymisen takia (ks. myös kohta 4.2). 

 

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle 

 

Applikoiminen ruiskuttamalla 

 

Tämän valmisteyhteenvedon kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

Kun applikoit Artiss -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää ruiskutuslaitteen valmistajan 

suosittelemaa painetta ja etäisyyttä kudoksesta. 

 
Artiss -valmisteen applikoimiseen suositeltu paine, etäisyys ja laitteet 

 
Käytettävä 

ruiskutuslaite 

Käytettävät 

applikaattorikärjet 

Käytettävä 

paineensäätölaite 

Suositeltu 

etäisyys 

kohdekudoksesta 

Suositeltu 

ruiskutuspaine 

Ihonalaisen 

kudoksen 

avoleikkaus 

Tisseel / Artiss 

Spray Set 
Ei ole. EasySpray 

10–15 cm 
1,5–2,0 bar  

(21,5–28,5 psi) 
Tisseel / Artiss 

Spray 

Set 10 kpl:n 

pakkaus 

Ei ole. EasySpray 

 

Ruiskutettaessa Artiss -tuotetta verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja kertahengityksen 

CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian esiintymisen takia (ks. 

myös kohdat 4.2 ja 4.4). 

 

 

B. Pakkausseloste 

 

Seuraavat muutokset on tehtävä Artiss -valmisteen ja muilla myyntinimillä myytävien valmisteiden 

pakkausselosteeseen: 

 

 

2. Ennen kuin käytät Artiss -valmistetta 

 

Ole erityisen varovainen Artiss -valmisteen suhteen 

 

Tämän pakkausselosteen kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

 Artiss -valmistetta ei saa käyttää laparoskooppisissa leikkauksissa (tähystysleikkauksissa). 

 Hengenvaarallisia / kuolemaan johtaneita ilma- tai kaasuembolioita (ilman pääseminen 

verenkiertoon, mikä voi olla vakavaa tai hengenvaarallista) on esiintynyt hyvin harvoin 

käytettäessä ruiskutuslaitteita, joissa on paineensäätölaite levittämään kudosliimoja. Tämä 

vaikuttaa liittyvän ruiskutuslaitteen käyttämiseen suositeltua korkeammilla paineilla ja/tai 

lähellä kudoksen pintaa. Riski vaikuttaa olevan suurempi, kun kudosliimoja ruiskutetaan ilman 
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avulla kuin CO2:n avulla, ja siten riskiä ei voida sulkea pois Artiss -valmisteen yhteydessä 

avotoimenpiteissä. 

 Kun käytät Artiss -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, paineen ja ruiskutusetäisyyden täytyy 

olla valmistajan suositusten mukaisia. Artiss -kudosliimaa saa applikoida vain tälle tuotteille 

annettujen ohjeiden mukaisesti ja vain suositelluilla laitteilla. 

 Ruiskutettaessa Artiss -kudosliimaa mahdollisia verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja 

kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen kaasuembolian 

esiintymisen takia. 

 

 

3. Miten Artiss -valmistetta käytetään 

 

Tämän pakkausselosteen kappaleen täytyy sisältää seuraava teksti lihavoituna ja alleviivattuna 

ilmoitetuissa kohdissa: 

 

Artiss -valmistetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka on koulutettu käyttämään Artiss -valmistetta. 

 

Ennen Artiss -kudosliiman applikoimista haavan pinta on kuivattava vakiotekniikoilla (esim. käyttämällä 

vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita). 

 

Kun applikoit Artiss -kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, muista käyttää ruiskutuslaitteen valmistajan 

suosittelemaa painetta ja etäisyyttä kudoksesta seuraavasti: 

 
Artiss -valmisteen applikoimiseen suositeltu paine, etäisyys ja laitteet 

 
Käytettävä 

ruiskutuslaite 

Käytettävät 

applikaattorikärjet 

Käytettävä 

paineensäätölaite 

Suositeltu etäisyys 

kohdekudoksesta 

Suositeltu 

ruiskutuspaine 

Ihonalaisen 

kudoksen 

avoleikkaus 

Tisseel / Artiss 

Spray Set 
Ei ole. EasySpray 

10–15 cm 
1,5–2,0 bar  

(21,5–28,5 psi) 
Tisseel / Artiss 

Spray 

Set 10 kpl:n 

pakkaus 

Ei ole. EasySpray 

 

Ruiskutettaessa Artiss -tuotetta verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja kertahengityksen 

CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian esiintymisen takia (ks. 

myös kohta 2). 

 


