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OPIS IZDELKA 

Žilna proteza brez zaklopke družbe BioIntegral Surgical je bioproteza iz perikarda za 

uporabo v žilah. Ta postopek ksenografsko tkivo žile naredi biološko združljivo1, 

nedovzetno za okužbe2 in vzdržljivo.  V nasprotju z običajnim zdravljenem ta biološko 

modificiran pripomoček ne oddaja strupenih molekul, ki bi jih bilo mogoče zaznati in je 

bilo zanj klinično dokazano, da na svojih površinah, ki so v stiku s krvjo, omogoča enojno 

plast endotelijskih celic.  

 

Žilna proteza je na voljo v treh konfiguracijah: kot razcepljeni vsadek (NVC-B), z večjim 

premerom na strani dotoka krivi in dvema distalnima iztokoma z manjšim premerom na 

mestu iliakalne ali femoralne arterije, ravni aortni (NVC-A) vsadek ali ravni periferni 

vsadek (NVC-P) z različnimi premeri in dolžinami.  

 

Po dolžini žilne proteze poteka dvojna linija šivov, ki se uporablja kot vodilo, ki zagotovi, 

da med vsaditvijo ni prišlo do obračanja žile. Tam pa so tudi dodatni posamezni šivi, ki 

kirurgu omogočajo, da protezo odreže na katero koli želeno dolžino, ne da bi pri tem 

prekinil celovitost linije šivov. Če je kirurg pri distalni anastomozi navajen na neprekinjeni 

šiv, preprečite vsako zožitev, ki bi lahko vplivala na delovanje, vrtinčenje ali prehodnost. 
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MODELI IN VELIKOSTI 

Žilna proteza brez zaklopke družbe BioIntegral je na voljo v naslednjih velikostih: 

Preglednica 1: Razpoložljive velikosti in modeli 

 Notranji premer (mm) 
 

 

Dolžina (cm) Proksimalno Distalno Model 

Ravni aortni vsadki 

15 19 19 NVC–A19×19 

15 21 21 NVC–A21×21 

15 23 23 NVC–A23×23 

15 25 25 NVC–A25×25 

Ravni periferni vsadki 

30–60 8 8 NVC–P08×08 

30–60 7 7 NVC–P07×07 

30–60 6 6 NVC–P06×06 

Razcepljeni vsadki 

> 30 20* 10** NVC–B20×10 

> 30 18* 9** NVC–B18×09 

> 30 16* 8** NVC–B16×08 

*Vsi so dolgi več kot 7 cm 

**Dva iztoka  

 

EMBALAŽA IN SHRANJEVANJE 

EMBALAŽA 

Pripomoček je dobavljen STERILEN v 2-% raztopini benzil alkohola. Žilna proteza in 

tekočina za shranjevanje sta sterilni, če je vsebnik nepoškodovan, skrčljivo tesnilo pa celo. 

Zunanjost vsebnika ni sterilna in vsebnika ne postavljajte na sterilno površino. 

 

SHRANJEVANJE 

Pripomoček je treba shranjevati v embalaži pri temperaturi med 5 in 25 °C. Ni ga treba 

hraniti v hladilniku, zamrzovanje pa pripomoček lahko poškoduje. Pripomoček je mogoče 

shranjevati na sobni temperaturi, vendar pa ne sme biti izpostavljen sončni svetlobi. 

Pripomoček je dobavljen z indikatorjem zamrzovanja, ki ga je treba pregledati pred 

uporabo pripomočka. Če je pripomoček izpostavljen zamrzovanju/odtajanju, se bo 

obarvano črnilo razširilo po indikatorju.   Če je bil indikator aktiviran, pripomočka ne 

uporabljajte.  

 

INDIKACIJE 

Žilna proteza brez zaklopke je popolnoma biološka žilna proteza razreda III za dolgoročno 

enkratno vsaditev, ki jo kirurgi lahko uporabijo za zamenjavo okuženega ali 

kontaminiranega tkiva, kakor tudi nativnega tkiva; ali za zdravljenje okužbe protetičnega 

žilnega vsadka (PVGI), aortnih anevrizem, pacientov z visokim tveganjem za okužbo in/ali 

poškodovanih pacientov pri aortah prsnega koša in trebuha in/ali perifernega ožilja. 
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Uporaba pripomočka ni omejena na določeno skupino, vendar je njegova uporaba 

pričakovana pri starejših pacientih, saj je pri njih večje tveganje za nastanek okužb.  

 

KONTRAINDIKACIJE 

Pripomoček je kontraindiciran pri zelo nizkem pretoku/prehodnosti krvi (npr. manj kot 

15 ml/minuto). 

 

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI 

TA PRIPOMOČEK JE NAMENJEN SAMO ZA ENKRATNO UPORABO. 

 

STERILNO. NE STERILIZIRAJTE ZNOVA. 

  

PRIPOMOČKA NE UPORABLJAJTE, ČE: 

▪ je bil pripomoček zamrznjen ali obstaja sum, da je bil zamrznjen; 

▪ je bil poškodovan vsebnik in/ali skrčljivo tesnilo na pokrovu kozarca ni celo; 

▪ raztopina za shranjevanje bioproteze ne prekriva v celoti in se je pripomoček posušil. 

 

NE UPORABLJAJTE NOBENIH hemostatičnih sredstev, če vsebujejo aldehide ne 

glede na njihovo koncentracijo; ali hemostatičnih sredstev, ki se ne raztopijo 

popolnoma (vpojno). Ti imajo lahko negativen vpliv na pravilno celjenje, odpornost 

na okužbe in/ali celovitost pripomočka. 

 

Vse hemostaze anastomoz je treba izvesti z materialom za šivanje (enodelne niti iz 

propilena velikosti 5–0 ali 6–0) in/ali lokalnim pritiskom z gazo na mesto anastomoze. Če 

je treba uporabiti kompreso, mora ta biti biološka.  

 

ANTIBIOTIKI: pred vsaditvijo žilne proteze ne smete izpostavljati nobenim antibiotikom.  

 

PRIPOMOČKA NE IZPOSTAVLJAJTE NOBENI DRUGI RAZTOPINI, razen raztopini 

za shranjevanje ali sterilni solni raztopini. 

 

Ne smete dopustiti, da bi se tkivo žilne proteze posušilo. Vlažnost tkiva vzdržujte s 

periodičnim spiranjem ali potopitvijo v solno raztopino, s čimer boste preprečili sušenje, ki 

lahko povzroči nepopravljivo škodo na tkivu. 

 

Pripomoček je varen za slikanje z magnetno resonanco, ne glede na jakost polja (Tesla).  

Pripomoček je izdelan samo z biološkimi tkivi in kirurškimi nitmi iz poliestra.  V 

pripomočku ni uporabljenih nobenih kovinskih ali magnetnih materialov in zato za pacienta 

ne predstavlja nevarnosti pri slikanju. 

 

STERILIZACIJA DODATNE OPREME 

Ni dodatne opreme. 
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NAVODILA ZA UPORABO 

ROKOVANJE 

Izpiranje ni potrebno; vendar pa lahko izdelek potopite v sterilno fiziološko raztopino in 

tako preprečite, da bi se med kirurškim posegom posušil. Odpreti morate skrčljivo tesnilo 

na vsebniku in s kozarca odstraniti pokrov z navojem. Ob odprtju se prepričajte, da okoli 

roba pokrova ni nobenih znakov puščanja. Če boste pripomoček prijemali neposredno z 

rokavicami, pred prijemanjem pripomočka s sterilno fiziološko raztopino odstranite vse 

ostanke praška za rokavice. 

 

Pripomoček odstranite iz vsebnika tako, da ga primete s kirurškimi kleščami ali z rokami, 

vendar morate pri tem uporabljati sterilne rokavice. Pripomoček vključuje proksimalno 

identifikacijsko oznako, ki jo lahko uporabite kot točko prijema pripomočka.  Preglejte 

identifikacijsko oznako in se prepričajte, da serijska številka ustreza nalepki na kozarcu ter 

oznako pred vsaditvijo pripomočka odstranite.  

 

VSADITEV PRIPOMOČKA 

Oznaka iz politetrafluoroetilena s serijsko številko je povezana s proksimalnim koncem.  

 

Za distalne anastomoze je priporočena uporaba enodelne kirurške niti 5–0 ali 6–0, za 

proksimalne anastomoze pa enodelne kirurške niti 3–0 ali 4–0.  

 

Čeprav so žilne proteze prilagodljive in odporne na spreminjanje oblike ter upogibanje, 

morate poskrbeti za zagotavljanje primerne dolžine, saj tako preprečite upogibanje žilne 

proteze, zlasti pri anastomozi.   

 

Če potrebujete protezo dolžine 40 cm ali več, lahko med seboj povežete dva ali tri vsadke 

iz perikarda in tako ustvarite dolžino 60 cm ali več, pri tem pa morate poskrbeti, da sta oba 

roba odrezana pod kotom 45 stopinj in da so pri vseh šivih in anastomozah robovi obrnjeni 

naprej (sl. 1). 

 

Vse anastomoze je najbolje izdelati pod kotom 45 stopinj (namesto preproste 

združitve koncev), saj tako zmanjšate tveganje za upogibanje pri anastomozi in 

zagotovite dobro tesnjenje med vsadkom in arterijo.   

 
Slika 1: Na prvi sliki je prikazana nepravilna anastomoza žilne proteze brez zaklopke. Na 

drugi sliki je prikazana pravilna anastomoza, pri kateri sta oba roba odrezana pod kotom 

45 stopinj in pravilno zašita skupaj. 
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POZOR: Za razliko od drugih tkiv za vsaditev tkiva družbe BioIntegral Surgical navadno 

ne povzročajo brazgotinjenja in zdravilnega odziva, zato lahko nepazljivo šivanje povzroči 

krvavitev. Vedno zagotovite, da se vsaka krvavitev ali iztekanje pri anastomozi 

popolnoma ustavi, preden zaključite s postopkom vsaditve. 

 

Za šivanje te biološke žile ne smete uporabiti sintetičnih niti, druge biološke vsadke ali 

sintetične materiale pa je treba v celoti odstraniti. Pripomoček je treba na nativno tkivo 

prišiti z materialom za šivanje, ki ni vpojen.  Pri uporabi pripomočka iztekanje krvi NI 

dovoljeno.  Če je prisotno iztekanje ali puščanje krvi, družba BioIntegral Surgical priporoča 

zaustavitev iztekanja z zunanjimi posameznimi šivi s kirurško nitjo velikosti 6–0 ali 7–0.   

 

Če je pripomoček prekrit z omentumom, lahko pride do nepričakovanih reakcij. To je 

kontraindicirano. 

 

ČIŠČENJE IN IZPIRANJE 

Pred vsaditvijo je treba očistiti mesto kirurškega posega, potem pa morate popolnoma 

izprati rano.  Pred vsaditvijo pripomočka morate mesto odločno 2- do 3-krat izprati s toplo 

fiziološko raztopino in antibiotiki (450C).  Na mestu ne sme ostati nič nekrotičnega tkiva. 

Tako boste čim bolj zmanjšali lokalne biokontaminante. 

 

V primeru abscesne votline 

Stene ni mogoče učinkovito očistiti samo z antibiotiki.  Rešitev je globoko čiščenje stene 

abscesa in drgnjenje stene abscesa z gazo, prepojeno z jodom.  Ko so aortne anastomoze 

zaključene, odstranite prepojeno gazo.  

 

ANTIKOAGULACIJA 

Terapija z antikoagulanti je v prvih šestih tednih po kirurškem posegu obvezna za vse 

paciente.  S tem se zagotovi prehodnost žile, preden se pacientove endotelijske celice 

razširijo po površini žile. Po koncu 6-tedenskega obdobja bo površina žile prehodnost 

ohranila z uporabo naravnih antikoagulacijskih procesov v telesu.  Vendar pa bodo taki 

pacienti po tem obdobju morda še naprej morali prejemati terapijo z antitrombotiki. Med 

kirurškim posegom mora pacient prejemati intravenozne antibiotike in heparin. 

 

ANTIBIOTIKI 

Pacient mora vsaj 6 tednov po vsaditvi jemati ciljne antibiotike. Pacient lahko prva 2 tedna 

oz. dokler je v bolnišnici prejema intravenozne antibiotike, nato pa mora vsaj 4 tedne 

prejemati terapijo z oralnimi antibiotiki.   

 

ZAPLETI 

Okvaro žilne proteze iz perikarda lahko povzroči več dejavnikov, povezanih s fizičnimi in 

kemičnimi spremembami, do katerih prihaja zaradi odziva gostitelja ali zaradi dolgoročnih, 

vendar neopredeljenih sprememb. Zapleti, o katerih so poročali pri zdravljenju okužb pri 

aortnih ali perifernih vsadkih, vključujejo ponovno okužbo, trombozo, stenozo, 

kalcifikacijo, degeneracijo, krvavitev, pretrganje, zamašitev in/ali pseudoanevrizme. 



Navodila za uporabo: Žilna proteza brez zaklopke  

Biološki žilni vsadek (Model NVC) 

LBN – 010178D – SL            2021-06   7 / 9 

Zaznani neželeni učinki lahko vključujejo povišano telesno temperaturo neznanega izvora 

in/ali povišan C-reaktivni protein (CRP). To je možen rezultat resorpcije hematoma po 

kirurškem posegu.  

 

VRAČILO ODSTRANJENE BIOPROTEZE 

Družbo BioIntegral Surgical zelo zanimajo vse klinične izkušnje, pridobljene ob uporabi 

naših pripomočkov. Zlasti bi želeli prejeti vse pripomočke, ki so bili iz katerega koli 

razloga odstranjeni, in jih analizirati. Idealno je, če vzorec NEMUDOMA vstavite v 4 do 

10-odstotni formalin, mi ga pa prejmemo v roku 72 ur v kozarcu za vzorce, ki je zaščiten 

pred puščanjem. Pomembno je opozoriti, da v primeru, če odstranjenega pripomočka ne 

pošljete družbi BioIntegral Surgical, ne moremo izvesti ustrezne preiskave.  Na naslov 

podjetja skupaj z izdelkom pošljite tudi informacije o pacientovi anamnezi (npr. pacientova 

kartoteka, rezultati testov) in razlog za odstranitev.  

 

Poleg tega bi nam bilo v pomoč, če bi nam lahko posredovali tudi ime ustrezne kontaktne 

osebe, na katero bi se lahko obrnili, če bi potrebovali dodatne informacije o odstranjenem 

pripomočku. 

 

Pri družbi BioIntegral Surgical bomo analizo izvedli v skladu s kliničnimi izkušnjami, o 

katerih so nam poročali in ki so bile pridobljene ob uporabi pripomočka. Ob zaključku 

analize bomo lečečemu zdravniku poslali pisno poročilo. Informacije, ki jih bomo pridobili 

s temi poročili, nam bodo omogočile spremljanje kliničnih izkušenj, pridobljenih ob 

uporabi našega izdelka. 

 

RAZKRITJE PODATKOV O IZDELKU 

Družba BioIntegral Surgical je pri proizvodnji tega pripomočka ravnala s primerno 

skrbnostjo. Družba BioIntegral Surgical izključuje vse druge garancije, izrecne, implicitne 

ali zakonsko ali kako drugače določene, med drugim vključno z implicitnimi garancijami 

glede primernosti za prodajo ali določen namen. Na pripomoček in rezultate, pridobljene ob 

njegovi uporabi, lahko neposredno vplivajo način, kako uporabnik z njim ravna in ga 

shranjuje, kirurški posegi ter druge zadeve, na katere družba BioIntegral Surgical nima 

vpliva. Družba BioIntegral Surgical ne prevzema nobene druge ali dodatne odgovornosti v 

zvezi s tem pripomočkom in za ta namen ni pooblastila nobene druge osebe. Uporaba 

pripomočka je dovoljena samo po naročilu zdravnika. 
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GLOSAR SIMBOLOV 

 

Simbol Opis 

 
proizzvajalca 

 
datum izdelave 

 

Medicinski pripomoček 

 

ne uporabljajte ponovno 

 

Steriliziramo z uparjenim vodikovim peroksidom 

 

glejte navodila za uporabo 

 

previdnost 

 

ne uporabljajte, če je paket poškodovan 

 

Vsebuje biološki material živalskega izvora 

 

vsebuje / prisotnost benzilalkohola 

 

mejna temperatura 
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RAZLAGA/PREVOD SIMBOLA NA KARTICI VSADKA PACIENTA 

 

simbol opis 

 
Ime bolnika 

 
Bolnišnica 

 
Datum implantacije 

 Medicinski pripomoček 

 
proizzvajalca 

 
Spletno mesto 

 serijsko številko 

 Številka serije 

 Edinstveni identifikator pripomočka 

 


