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OPIS PRODUKTU  

Naczynie bez zastawki firmy BioIntegral Surgical jest bioprotezą osierdziową do 

zastosowań naczyniowych. Proces produkcji sprawia, że tkanka naczynia ksenograftu jest 

biokompatybilna1, trwała i ma właściwości przeciwinfekcyjne2.  W przeciwieństwie do 

tradycyjnego leczenia, ten biologicznie zmodyfikowany wyrób nie uwalnia wykrywalnych 

ilości toksycznych cząsteczek i wykazano klinicznie, że umożliwia on utworzenie 

pojedynczej warstwy komórek śródbłonka na powierzchniach stykających się z krwią. 

 

Naczynie osierdziowe jest dostępne w trzech konfiguracjach: rozwidlonej (NVC-B) z dużą 

średnicą dopływu i dwoma mniejszymi średnicami dystalnymi w położeniu biodrowym lub 

udowym, prostego przeszczepu aortalnego (NVC-A) lub prostego przeszczepu 

obwodowego (NVC-P), przy czym wszystkie te konfiguracje dostępne są w wersjach o 

różnych średnicach i długościach. 

 

Na całej długości znajduje się jedna podwójna linia szwu, która służy jako prowadnica 

pozwalająca upewnić się, że naczynie nie zostało skręcone podczas implantacji. Istnieje 

również dodatkowy przerywany szew zewnętrzny, który umożliwia chirurgowi przycięcie 

naczynia na dowolną długość, bez przerywania integralności linii szwu. Jeśli chirurg jest 

przyzwyczajony do szwu ciągłego w przypadku anastomozy dystalnej, należy unikać 

wszelkich zwężeń, które mogą wpływać na działanie, turbulencje lub drożność. 
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MODELE I ROZMIARY 

Naczynie bez zastawki firmy BioIntegral Surgical jest dostępne w następujących 

rozmiarach: 

Tabela 1: Dostępne rozmiary i modele 

 Śr. wewn. (mm) 
 

 

Długość (cm) 
Odcinek 

proksymalny 

Odcinek 

dystalny 
Model 

Proste przeszczepy aortalne 

15 19 19 NVC-A19x19 

15 21 21 NVC-A21x21 

15 23 23 NVC-A23x23 

15 25 25 NVC-A25x25 

Proste przeszczepy obwodowe 

30-60 8 8 NVC-P08x08 

30-60 7 7 NVC-P07x07 

30-60 6 6 NVC-P06x06 

Przeszczepy rozwidlone 

>30 20* 10** NVC-B20x10 

>30 18* 9** NVC-B18x09 

>30 16* 8** NVC-B16x08 

* Wszystkie o długości >7 cm 

** Dwa odpływy 

 

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE  

OPAKOWANIE 

Wyrób dostarczany jest w stanie JAŁOWYM w 2% roztworze alkoholu benzylowego. 

Naczynie i roztwór do przechowywania są jałowe, jeśli pojemnik nie został uszkodzony, a 

uszczelka termokurczliwa jest nienaruszona. Zewnętrzna powierzchnia pojemnika nie jest 

jałowa i dlatego nie należy go umieszczać w jałowym polu. 

 

PRZECHOWYWANIE 

Zaleca się przechowywanie wyrobu w opakowaniu w temperaturze od 5 do 25°C. Nie ma 

konieczności przechowywania w lodówce, a zamrożenie może doprowadzić do 

uszkodzenia wyrobu. Przechowywanie w temperaturze pokojowej jest dopuszczalne, pod 

warunkiem, że wyrób nie jest wystawiony na promieniowanie słoneczne. Opakowanie 

wyrobu jest dostarczane ze wskaźnikiem zamrożenia, który należy sprawdzić przed 

użyciem wyrobu. Jeśli wyrób zostanie wystawiony na zamrażanie/rozmrażanie, kolorowy 

tusz zmieni kolor wskaźnika.   Nie należy używać wyrobu, jeśli wskaźnik został 

aktywowany 
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WSKAZANIA 

Naczynie bez zastawki jest wszczepialnym, jednorazowym, przeznaczonym do 

długoterminowego stosowania, w całości biologicznym naczyniem klasy III, które jest 

przeznaczone do stosowania przez chirurgów w celu zastąpienia zakażonej lub skażonej 

tkanki, jak również tkanki natywnej; lub w leczeniu zakażenia protez naczyniowych (ang. 

prosthetic vascular graft infection, PVGI), tętniaków aorty u pacjentów obarczonych 

wysokim ryzykiem zakażenia i/lub z urazem aorty piersiowej i brzusznej i/lub naczyń 

obwodowych. Jego zastosowanie nie jest ograniczone do określonej grupy, ale oczekuje 

się, że będzie on stosowany u pacjentów starszych ze względu na podwyższone ryzyko 

zakażenia. 

 

PRZECIWWSKAZANIA 

Stosowanie wyrobu jest przeciwwskazane, gdy przepływ/odpływ krwi jest bardzo mały (tj. 

mniej niż 15 ml/minutę). 

 

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

TEN WYRÓB JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEGO 

UŻYTKU. 

 

JAŁOWY. NIE STERYLIZOWAĆ PONOWNIE. 

 

NIE STOSOWAĆ, GDY: 

▪ Wyrób został zamrożony lub jeśli istnieje podejrzenie, że został zamrożony. 

▪ Nastąpiło uszkodzenie pojemnika i/lub jeśli termokurczliwa uszczelka pojemnika jest 

naruszona. 

▪ Roztwór do przechowywania nie przykrywa całkowicie bioprotezy i wyrób wysechł. 

 

NIE UŻYWAĆ ŻADNYCH środków hemostatycznych, jeśli zawierają one aldehyd 

glutarowy lub aldehyd mrówkowy, w dowolnym stężeniu. Nie wolno używać żadnych 

środków hemostatycznych, jeśli nie ulegają one całkowitemu rozpuszczeniu (nie są 

wchłanialne). W przeciwnym razie może wystąpić niekorzystny wpływ na prawidłowe 

gojenie, odporność na zakażenie i/lub integralność wyrobu. 

 

Całą hemostazę anastomoz należy wykonać za pomocą materiału szewnego 

(monofilamentowe nici polipropylenowe 5-0 lub 6-0) i/lub lokalnego ucisku gazikiem w 

miejscu wykonania anastomozy. Jeśli konieczne jest użycie podkładu, powinien on być 

biologiczny. 
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ANTYBIOTYKI: naczynia nie należy wystawiać na działanie antybiotyków przed 

implantacją.  

 

NIE WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE ŻADNEGO ROZTWORU, z wyjątkiem roztworu 

do przechowywania lub jałowej soli fizjologicznej. 

 

Nie wolno dopuścić do wyschnięcia naczynia. Należy utrzymywać wilgotność tkanki 

poprzez okresową irygację lub zanurzanie w roztworze soli fizjologicznej, aby uniknąć 

wysuszenia, które może spowodować nieodwracalne uszkodzenie tkanki. 

 

Wyrób jest bezpieczny w środowisku MRI, niezależnie od natężenia pola magnetycznego.  

Wyrób jest produkowany wyłącznie z użyciem tkanki biologicznej i nici poliestrowych.  

Do jego produkcji nie używa się żadnych materiałów metalowych ani magnetycznych, 

dlatego podczas skanowania wyrób nie stwarza żadnego zagrożenia dla pacjenta. 

 

STERYLIZACJA AKCESORIÓW 

Brak dostępnych akcesoriów. 

 

SPOSÓB UŻYCIA  

POSTĘPOWANIE 

Płukanie nie jest wymagane; jednak zanurzenie w jałowej soli fizjologicznej może ułatwić 

zapobiegnięcie wysuszeniu podczas operacji. Należy otworzyć termokurczliwą uszczelkę 

na pojemniku i odkręcić zakrętkę z pojemnika. Po otwarciu należy sprawdzić, czy nie ma 

dowodów wskazujących na wyciek wokół krawędzi zakrętki. Jeśli manipulacja wyrobem 

będzie odbywać się bezpośrednio rękawiczkami, przed przystąpieniem do pracy z wyrobem 

należy usunąć pozostałości pudru z rękawiczek za pomocą jałowego roztworu soli 

fizjologicznej. 

 

Wyjąć wyrób z pojemnika, chwytając go atraumatycznymi kleszczykami lub dłońmi w 

jałowych rękawiczkach. Wyrób zawiera proksymalny znacznik identyfikacyjny, który 

może posłużyć jako uchwyt.  Znacznik identyfikacyjny należy sprawdzić, aby potwierdzić, 

czy numer seryjny jest zgodny z etykietą na pojemniku i usunąć go przed wszczepieniem. 

 

IMPLANTACJA WYROBU 

Znacznik z PTFE z numerem seryjnym znajduje się na końcu proksymalnym.  

 

W przypadku anastomoz dystalnych zalecana jest nić monofilamentowa 5-0 lub 6-0, a nić 

monofilamentowa 3-0 lub 4-0 – w przypadku anastomoz proksymalnych.  
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Chociaż naczynia są plastyczne oraz odporne na odkształcenia i załamania, należy bardzo 

uważać, aby zapewnić odpowiednią długość i uniknąć załamań naczynia, zwłaszcza w 

miejscu anastomozy.   

 

W przypadku długości 40 cm i większych można zespolić dwa lub trzy naczynia 

osierdziowe, aby uzyskać naczynie o długości 60 cm lub dłuższe. Należy jednak upewnić 

się, że obie krawędzie są przycięte pod kątem 45 stopni, a wszystkie szwy anastomozy 

muszą mieć krawędzie skierowane do przodu (Rys. 1). 

 

Wszystkie anastomozy najlepiej jest wykonywać pod kątem 45 stopni (zamiast od 

końca do końca), aby zminimalizować ryzyko załamania w miejscu wykonania 

anastomozy i zapewnić dobre uszczelnienie między przeszczepem i tętnicą.                                        

 
Rysunek 1: Pierwsza ilustracja przedstawia nieprawidłową anastomozę naczynia bez 

zastawki. Druga ilustracja przedstawia prawidłową anastomozę, w którym obie krawędzie 

są ścięte pod kątem 45 stopni i prawidłowo zszyte. 

 

PRZESTROGA: W przeciwieństwie do innych tkanek wszczepialnych, tkanki firmy 

BioIntegral Surgical zazwyczaj nie powodują powstawania blizn i reakcji gojenia, a zatem 

nieostrożne szycie może prowadzić do krwawienia. Po zakończeniu implantacji należy 

zawsze upewnić się, że krwawienie lub sączenie w miejscu wykonania anastomozy 

całkowicie ustało. 

 

Tego biologicznego naczynia nie można zszyć z żadnymi przeszczepami syntetycznymi ani 

innymi przeszczepami biologicznymi. Wszelkie inne materiały syntetyczne należy w 

całości usunąć. Wyrób musi zostać przyszyty do natywnej tkanki niewchłanialnym 

materiałem szewnym.  W przypadku tego wyrobu sączenie krwi jest 

NIEDOPUSZCZALNE.  Jeśli występuje takie sączenie lub wyciek krwi, firma BioIntegral 

Surgical sugeruje zatrzymanie sączenia zewnętrznymi szwami przerywanymi 6-0 lub 7-0.   

 

Osłonięcie wyrobu siecią może wywołać nieoczekiwane reakcje. Jest to przeciwwskazane. 
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OCZYSZCZANIE I PŁUKANIE 

Oczyszczenie rany chirurgicznej należy przeprowadzić przed implantacją, a następnie 

całkowicie wypłukać ranę.  Czynność tę należy wykonywać agresywnie, 2–3 razy z 

użyciem ciepłej soli fizjologicznej i antybiotyków (450C) przed wszczepieniem wyrobu.  

Nie wolno pozostawić tkanki martwiczej in situ. Zminimalizuje to lokalne obciążenie 

biologiczne. 

 

W przypadku zagłębienia spowodowanego obecnością ropnia 

Ściany nie można skutecznie leczyć samymi antybiotykami.  Rozwiązaniem jest 

oczyszczenie ropnia głęboko w ścianie i przetarcie ściany ropnia gazą nasączoną jodyną.  

Po wykonaniu anastomoz aortalnych namoczoną gazę należy usunąć.  

           

LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE 

U wszystkich pacjentów konieczne jest leczenie przeciwzakrzepowe przez mniej więcej 

sześć pierwszych tygodni po operacji.  Ma to na celu zapewnienie utrzymania drożności 

naczynia zanim komórki śródbłonka pacjenta zaczną namnażać się na powierzchni 

naczynia. Po upływie sześciu tygodni do utrzymania drożności zostaną wykorzystane 

naturalne procesy przeciwzakrzepowe organizmu, zachodzące na powierzchni naczynia.  

Jednak po tym okresie tacy pacjenci mogą kontynuować leczenie przeciwpłytkowe. W 

trakcie zabiegu pacjent powinien otrzymać dożylnie antybiotyki i heparynę. 

 

ANTYBIOTYKI  

Antybiotyki celowane należy podawać pacjentowi przez co najmniej 6 tygodni po 

implantacji. Pacjent może otrzymywać antybiotyki drogą dożylną przez pierwsze 2 

tygodnie lub podczas pobytu w szpitalu, a następnie musi przejść co najmniej 4-

tygodniową antybiotykoterapię doustną.   

 

POWIKŁANIA 

Uszkodzenie naczynia osierdziowego może być spowodowane wieloma czynnikami 

związanymi ze zmianami fizycznymi i chemicznymi zachodzącymi jako reakcja organizmu 

gospodarza lub długotrwałymi, ale nieokreślonymi jeszcze zmianami. Zgłaszane 

powikłania związane z przeszczepami aortalnymi lub obwodowymi, stosowanymi w 

leczeniu zakażenia, obejmują ponowne zakażenie, zakrzepicę, zwężenie, zwapnienie, 

zwyrodnienie, krwawienie, pęknięcie, niedrożność i/lub tętniak rzekomy. Do odczuwalnych 

zdarzeń niepożądanych może należeć gorączka niewiadomego pochodzenia i/lub 

podwyższony poziom białka C-reaktywnego (CRP). Jest to możliwy efekt wchłonięcia 

krwiaka po każdym zabiegu chirurgicznym. 
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ZWROT WYSZCZEPIONYCH BIOPROTEZ 

Firma BioIntegral Surgical jest bardzo zainteresowana gromadzeniem danych na temat 

wszelkich doświadczeń klinicznych związanych ze swoimi produktami. Jesteśmy 

szczególnie zainteresowani otrzymaniem do analizy wszelkich wyszczepionych wyrobów, 

niezależnie od przyczyny eksplantacji. Idealnym rozwiązaniem byłoby 

NATYCHMIASTOWE umieszczenie próbki w 4–10% roztworze formaliny i otrzymanie 

eksplantatu w ciągu 72 godzin w szczelnym pojemniku na próbkę. Należy zauważyć, że 

jeśli wyszczepiony wyrób nie zostanie przesłany do firmy BioIntegral Surgical, prawidłowe 

przeprowadzenie analizy może być niemożliwe.  Wraz z wyszczepionym produktem na 

adres firmy należy przesłać informacje dotyczące historii pacjenta (np. dokumentacja 

pacjenta, sprawozdania z badań) oraz powód eksplantacji. 

 

Ponadto pomocne byłoby podanie nazwiska osoby do kontaktu na wypadek, gdyby 

potrzebne były dodatkowe informacje na temat eksplantatu. 

 

Analiza zostanie przeprowadzona w firmie BioIntegral Surgical zgodnie z podanym 

doświadczeniem klinicznym związanym z wyrobem. Po zakończeniu tej analizy lekarz 

prowadzący otrzyma pisemne sprawozdanie. Informacje uzyskane na podstawie tych 

sprawozdań umożliwią nam monitorowanie doświadczeń klinicznych związanych z naszym 

produktem. 

 

UJAWNIENIE INFORMACJI O PRODUKCIE  

Podczas produkcji tego wyrobu firma BioIntegral Surgical dołożyła należytej staranności. 

Firma BioIntegral Surgical wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone lub dorozumiane z 

mocy prawa lub w inny sposób, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje 

wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Obsługa i przechowywanie tego 

wyrobu przez użytkownika, a także czynniki związane z pacjentem, rozpoznaniem, 

leczeniem, zabiegami chirurgicznymi i innymi kwestiami pozostającymi poza kontrolą 

firmy BioIntegral Surgical mogą mieć bezpośredni wpływ na ten wyrób i efekty jego 

użytkowania. Firma BioIntegral Surgical nie przyjmuje ani nie upoważnia innych osób do 

przyjmowania na siebie żadnej dodatkowej odpowiedzialności w związku z tym wyrobem. 

Ten wyrób nie powinien być używany inaczej niż na zlecenie lekarza. 
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SŁOWNIK SYMBOLI 
 

Symbol Opis 

 
Producent 

 
Data produkcji 

 

Wyrób medyczny 

 

Nie używać ponownie 

 

Wyjałowiono, stosując aseptyczne techniki 

postępowania 

 

Patrz instrukcja obsługi 

 

Uwaga 

 

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone 

 

Zawiera materiał biologiczny pochodzenia 

zwierzęcego 

 

Zawiera alkohol benzylowy / obecność alkoholu 

benzylowego 

 

Graniczne wartości temperatury 
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WYJAŚNIENIE/TŁUMACZENIE SYMBOLU KARTY IMPLANTACJI DLA 

PACJENTA 

 

Symbol Opis 

 
Imię i nazwisko pacjenta 

 
placówka służby zdrowia 

 
Data wszczepienia 

 Wyrób medyczny 

 
Producent 

 
Strona internetowa z informacjami dla pacjenta 

 Numer seryjny 

 Numer serii 

 Unikalny identyfikator wyrobu 

 


