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ÜRÜN AÇIKLAMASI 

BioIntegral Surgical valfsiz kondüit vasküler kullanıma yönelik pedikardiyal bir 

biyoprotezdir. Bu sürecin, ksenogreft damar dokusunu biyolojik olarak uyumlu1, anti-

enfektif2 ve dayanıklı kıldığı düşünülmektedir.  Konvansiyonel tedavinin aksine, bu 

biyolojik olarak modifiye edilmiş cihaz, tespit edilebilir toksik molekülleri sızdırmaz ve tek 

katlı endotelyum hücrelerinin kanla temas eden yüzeylerine girişine izin verdiği klinik 

olarak gösterilmiştir.  

 

Perikardiyal kondüit üç konfigürasyonda mevcuttur: çeşitli çap ve uzunluklarda iliak veya 

femoral lokasyonlarda büyük bir içe akış çapına ve iki küçük distal çapa sahip çatallı 

(NVC-B), düz aortik (NVC-A) veya düz periferik (NVC-P) greftler.  

 

İmplantasyon sırasında damarın bükülmediğinden emin olmak için kılavuz olarak 

kullanılan kondüit boyunca uzanan bir çift sütür hattı vardır. Ayrıca cerrahın, sütür hattının 

bütünlüğünü bozmadan kondüiti istediği uzunlukta kesmesine olanak tanıyan ek bir 

kesintili dışa doğru dikiş vardır. Bir cerrah distal anastomoz için kesintisiz sütüre alışıksa 

performansı, türbülansı veya açıklığı etkileyebilecek sıkışmalardan kaçınmalıdır. 
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MODELLER VE EBATLAR 

BioIntegral Surgical Valfsiz Kondüit aşağıdaki ebatlarda mevcuttur: 

Tablo 1: Mevcut Ebatlar ve Modeller 

 İç Çap (mm) 
 

 

Uzunluk 

(cm) 
Proksimal Distal Model 

Düz aortik greftler 
15 19 19 NVC-A19x19 
15 21 21 NVC-A21x21 
15 23 23 NVC-A23x23 
15 25 25 NVC-A25x25 

Düz periferik greftler 
30-60 8 8 NVC-P08x08 
30-60 7 7 NVC-P07x07 
30-60 6 6 NVC-P06x06 

Çatallı greftler 
 >30 20* 10** NVC-B20x10 
>30 18* 9** NVC-B18x09 
>30 16* 8** NVC-B16x08 

*Tamamı >7 cm uzunluğunda 

**İki dışa akış 
 

 

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA 

AMBALAJLAMA 

Cihaz, STERİL olarak %2 benzil alkol solüsyonu içinde temin edilir. Kap zarar görmediği 

ve streç film sağlam olduğu sürece kondüit ve saklama solüsyonu steril kalır. Kabın dışı 

steril değildir ve steril alana yerleştirilmemelidir. 

 

SAKLAMA 

Cihaz, ambalajında 5 ile 25° C arasında saklanmalıdır. Soğutma gerekli değildir ve 

dondurma işlemi cihaza zarar verebilir. Oda sıcaklığında saklama, cihazın güneş ışığına 

maruz kalmaması koşuluyla yeterli olacaktır. Cihaz ambalajında, cihaz kullanılmadan önce 

kontrol edilmesi gereken bir donma göstergesi de bulunur. Eğer cihaz, donma/çözülme 

şartlarına tabi tutulursa renkli mürekkep, gösterge kağıdına yayılacaktır.   Eğer gösterge 

aktif hale gelmişse, cihazı kullanmayın.  

 

ENDİKASYONLAR 

Valfsiz kondüit, cerrahlar tarafından, enfekte veya kontamine dokuyu ve doğal dokuyu 

değiştirmek veya prostetik vasküler greft enfeksiyonu (PVGI), aort anevrizmaları, yüksek 

enfeksiyon riski taşıyan ve/veya torasik ve abdominal aort ve/veya periferik damar 

sisteminde travma olan hastaları tedavi etmek için kullanılan, implante edilebilir, tek fakat 

uzun süreli kullanım sunan, tamamen biyolojik Sınıf III bir kondüittir. Kullanımı belirli 
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gruplarla sınırlı olmamakla birlikte, artan enfeksiyon riskine bağlı olarak daha çok yaşlı 

hastalarda kullanılır.  

 

KONTRENDİKASYONLAR 

Cihaz kan akışı çok düşük olduğunda (15 ml/dk'nın altında) kontrendikedir. 

 

UYARILAR VE ÖNLEMLER 

BU CİHAZ SADECE TEK KULLANIMLIKTIR. 

 

STERİLDİR. TEKRAR STERİLİZE ETMEYİN. 

  

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA CİHAZI KULLANMAYIN: 

▪ Cihaz donmuşsa veya donmuş olduğundan şüpheleniliyorsa 

▪ Kapta hasar varsa  ve/veya kavanoz kapağı streç filmi bozulmuşsa 

▪ Saklama solüsyonu biyoprotezleri tümüyle kaplamıyorsa, ya da cihaz kurumuşsa 

 

Herhangi bir konsantrasyonda herhangi bir aldehit içeren HİÇBİR hemostatik ajanı 

veya tamamen çözünmeyen (emilebilir olmayan) hemostatları KULLANMAYIN. 

Düzgün iyileşme, enfeksiyon direnci ve/veya cihaz bütünlüğü riske girebilir. 

 

Anastomozların tüm hemostazı, sütür malzemesi (5-0 veya 6-0 monofilament polipropilen 

sütürler) ve/veya anastomoz bölgesine gazlı bezle lokal bası ile yapılmalıdır. Eğer bir yara 

tamponu kullanılması gerekiyorsa, biyolojik olmalıdır.  

 

ANTİBİYOTİK: İmplantasyon öncesinde kondüit antibiyotiğe maruz bırakılmamalıdır.  

 

Saklama solüsyonu veya steril salin haricinde HERHANGİ BİR SOLÜSYONA MARUZ 

BIRAKMAYIN. 

 

Kondüit dokusunun kurumasına müsaade etmeyin. Kuruma, dokuya tamir edilemez bir 

zarar verebileceğinden, kurumayı önlemek için periyodik olarak salin solüsyonuna 

batırarak veya sulama yaparak dokuyu nemli tutun. 

 

Cihaz, Tesla derecelendirmesine bakılmaksızın MRI taraması için güvenlidir.  Cihaz sadece 

biyolojik doku ve polyester sütürlerle üretilmiştir.  Hiçbir metalik veya manyetik malzeme 

kullanılmamıştır ve bu nedenle tarama sırasında hasta için herhangi bir risk oluşturmaz. 

 

AKSESUARLARIN STERİLİZASYONU 

Aksesuar bulunmamaktadır. 
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KULLANIM TALİMATLARI 

KULLANIM 

Çalkalama gerekli değildir; bununla birlikte, steril saline daldırmak, işlem sırasında kuruma 

meydana gelmesini önlemeye yardımcı olabilir. Kap üzerindeki streç film açılmalı ve 

çevirmeli üst kapak, kavanozdan çıkartılmalıdır. Açıldıktan sonra, kapağın çevresinde bir 

sızıntı kanıtı olmadığını teyit edin. Cihaz doğrudan eldiven takılarak kullanılacaksa cihazı 

kullanmadan önce eldivendeki pudra kalıntılarını steril fizyolojik salinle giderin. 

 

Atravmatik forsepslerle veya steril eldiven takılmış ellerle tutarak cihazı kabından çıkarın. 

Cihaz, tutma yeri olarak kullanılabilen bir proksimal tanımlama etiketi içerir.  Tanımlama 

etiketini, seri numarasının kavanoz etiketi ile eşleşip eşleşmediği bakımından kontrol edin 

ve implantasyon öncesinde etiketi çıkartın.  

 

CİHAZIN İMPLANTASYONU 

Proksimal uca bir PTFE seri numarası etiketi bağlanır.  

 

Distal anastomozlar için 5-0 veya 6-0 monofilament sütür ve proksimal anastomozlar için 

3-0 veya 4-0 monofilament sütür kullanılması tavsiye edilir.  

 

Kondüitler şekil verilebilir nitelikte olup deformasyon ve bükülmeye karşı dayanıklıdır; 

ancak özellikle anastomozda uygun bir uzunluk sağlamak ve kondüitin bükülmesini 

önlemek için büyük özen gösterilmelidir.   

 

40 cm ve üzerindeki uzunluklar için, 60 cm veya daha uzun kondüitler sağlamak üzere iki 

ila üç perikardiyal kondüite birlikte anastomoz uygulanabilir ancak her iki kenarın 45 

derece açıyla kesildiğinden ve anastomozun tüm sütürlerinin kenarlarının öne doğru 

baktığından emin olunmalıdır (Şekil 1). 

 

Tüm anastomoz işlemleri en iyi şekilde anastomozda bükülme riskini en aza indirmek 

ve greft ile arter arasında iyi bir sızdırmazlık sağlamak için uçtan uca değil, 45 

derecelik bir açıyla yapılır.   

 
Şekil 1: İlk görsel, Valfsiz Kondüitin hatalı anastomozunu göstermektedir. İkinci görsel ise, 

her iki kenarın 45 derece açıyla kesildiği ve birbirine doğru şekilde dikildiği doğru 

anastomozu göstermektedir. 
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DİKKAT: Diğer implante edilmiş dokulardan farklı olarak, BioIntegral Surgical dokuları 

tipik olarak skarlaşmaya ve iyileşme tepkisine neden olmaz; bu nedenle dikkatsiz sütür 

atma kanamaya neden olabilir. İmplantasyon tamamlandıktan sonra oluşabilecek 

anastomoz kanaması veya sızıntısının tamamen durduğundan mutlaka emin olun. 

 

Bu biyolojik damar herhangi bir sentetik greftle veya diğer biyolojik nitelikli greftlerle 

dikilemez veya herhangi bir sentetik materyalin tamamen çıkarılması gerekir. Cihaz doğal 

dokuya emilmeyen sütür materyaliyle dikilmelidir.  Bu cihazda kan sızıntısı meydana 

GELMEMELİDİR.  Bu gibi bir sızıntı veya kan çıkışı varsa BioIntegral Surgical, sızıntının 

6-0 veya 7-0 kesintili dış sütürlerle durdurulmasını tavsiye eder.   

 

Cihazın üzerinin omentum ile kapatılması beklenmeyen reaksiyonlara neden olabilir. Bu 

kontrendikedir. 

 

DEBRİDMAN VE ÇALKALAMA 

İmplantasyondan önce cerrahi debridman yapılması, ardından yaranın  tamamen 

temizlenmesi gerekir.  Bu işlem, cihazın implantasyonundan önce ılık salin ve 

antibiyotiklerle (450C) 2-3 kez titiz bir şekilde yapılmalıdır.  Bölgede nekrotik doku 

kalmamalıdır. Bu, lokal biyolojik yükü minimuma indirecektir. 

 

Apse boşluğu olması durumunda 

Apse duvarına tek başına antibiyotiklerle etkili bir şekilde işlem yapılamaz.  Solüsyonla 

apse duvarına yoğun debridman yapın ve apse duvarını iyotlu gazlı bezle ovun.  Aort 

anastomozları tamamlandığında ıslatılmış gazlı bezi alın.  

 

ANTİKOAGÜLASYON  

Ameliyatı takip eden yaklaşık ilk altı hafta boyunca tüm hastalar için antikoagülasyon 

gereklidir.  Bu, hastanın endotelyal hücreleri damar yüzeyinde hızla çoğalmadan önce 

damarın açık kalmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Altı haftalık süre sona erdiğinde, 

açıklığı korumak için vücudun doğal antikoagülatif süreçleri damar yüzeyi tarafından 

kullanılacaktır.  Bununla birlikte, bu süre sonrasında bu gibi hastalar antiplatelet tedavisine 

devam edebilir. Ameliyat sırasında hasta İV antibiyotik ve Heparin almalıdır. 

 

ANTİBİYOTİKLER 

Hedefe yönelik antibiyotikler implantasyondan sonra en az 6 hafta süreyle hastaya 

uygulanmalıdır. Hasta ilk 2 hafta veya hastanede kalış süresi boyunca İV antibiyotik 

alabilir. Bunun ardındansa en az 4 hafta süreyle oral antibiyotik tedavisi almalıdır.   

 

KOMPLİKASYONLAR 

Perikardiyal vasküler kondüit yetmezliği, konağın verdiği bir reaksiyon olarak veya uzun 

vadede henüz tanımlanmamış değişiklikler nedeniyle meydana gelen fiziksel ve kimyasal 

değişimlerle ilgili birçok faktöre bağlı olabilir. Enfeksiyon tedavisi için aortik veya 

periferik greftlerle ilgili olarak bildirilen komplikasyonlar arasında yeniden enfeksiyon, 

tromboz, stenoz, kalsifikasyon, dejenerasyon, kanama, yırtılma, oklüzyon ve/veya 
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psödoanevrizma yer alır. Algılanan yan etkiler arasında sebebi bilinmeyen ateş ve/veya 

yüksek C-reaktif protein (CRP) seviyeleri bulunabilir. Bu, herhangi bir operasyon sonrası 

hematomun resorpsiyonu sonucunda gerçekleşmesi olası bir durumdur.  

 

ÇIKARTILAN BİYOPROTEZLERİN İADESİ 

BioIntegral Surgical , cihazlarımızı içeren her türlü klinik deneyim hakkında bilgi edinmek 

konusunda son derece ilgilidir. Özellikle, herhangi bir sebepten ötürü çıkartılan cihazların 

analiz için tarafımıza gönderilmesini isteriz. İdeal olarak, numune DERHAL %4-10 

formalin içine konmalı ve eksplant 72 saat içinde sızdırmaz bir numune kavanozu içinde 

alınmalıdır. Çıkarılan cihaz BioIntegral Surgical'a gönderilmezse incelemenin uygun 

şekilde tamamlanamayacağı unutulmamalıdır.  Hastanın geçmişi (hasta kayıtları, test 

raporları, vb.) ve implantın çıkarılma sebebi hakkında bilgiler, ürün ile birlikte şirket 

adresine gönderilmelidir.  

 

Ayrıca, eksplant hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymamız halinde irtibata 

geçebileceğimiz bir kişinin isminin de verilmesi faydalı olacaktır. 

 

Cihazla ilgili bildirilen klinik deneyime göre, BioIntegral Surgical'da bir analiz 

gerçekleştirilecektir. Bu analizin tamamlanması üzerine, tedaviden sorumlu hekime yazılı 

bir rapor gönderilecektir. Bu raporlardan elde edilen bilgiler, ürünümüze dair klinik 

deneyimleri takip edebilmemizi sağlayacaktır. 

 

ÜRÜN BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASI 

BioIntegral Surgical , bu cihazın üretiminde makul bir özen göstermiştir. BioIntegral 

Surgical, açıkça ifade edilen veya yasanın işleyişi veya başka şekilde dolaylı olarak, 

pazarlanabilirlik veya uygunluğa dair herhangi ima edilen garantiler dahil ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere herhangi bir garantide bulunmamaktadır. Bu cihazın kullanıcı 

tarafından taşınması ve saklanması ve ayrıca hastaya, teşhise, tedaviye, cerrahi prosedürlere 

ve BioIntegral Surgical’in kontrolünde olmayan diğer konulara ilişkin faktörler, bu cihazı 

ve kullanımından elde edilen sonuçları doğrudan etkileyebilir. BioIntegral Surgical, bu 

cihaz ile bağlantılı olarak herhangi diğer ilave bir mesuliyeti üstlenmemekte ve başka 

insanlara böyle bir mesuliyeti üstlenmeleri için yetki vermemektedir. Bu cihaz, hekim 

talimatı haricinde kullanılmamalıdır. 
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SEMBOLLER DIZINI 

 

Sembol Açıklama 

 
Üretici 

 
Üretim Tarihi 

 Yeniden Kullanmayın 

 

Aseptik İşleme Teknikleri Kullanarak Sterilize 

Edilmiştir 

 Kullanma Talimatlarına Bakın 

 Dikkat 

 Ambalaj Zarar Görmüşse Kullanmayın 

 
Hayvansal Kaynaklı Biyolojik Maddeler İçerir 

 
Benzil Alkol İçerir 

 
Sıcaklık Sınırlaması 
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HASTA İMPLANT KARTI SEMBOLÜ AÇIKLAMASI / ÇEVİRİSİ 
 

 

Sembol Açýklama 

 
Hasta adı 

 
Hastane 

 
implantasyon tarihi 

 Tıbbi cihaz 

 
Üretici Firma 

 
İnternet sitesi 

 Seri numarası 

 Parti Numarası 

 Benzersiz cihaz tanımlayıcısı 

 


