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Instrucţiuni de utilizare  

Lyoplant® 
Descriere  
Lyoplant®este un implant de colagen pur care a fost obţinut din pericard bovin. Procesul 
special de preparare asigură purificarea Lyoplant® de componente necolagenice, de 
exemplu enzime, lipide şi proteine necolagenice.  
Procesul neagresiv de liofilizare garantează că Lyoplant®îşi păstrează structura de 
fibre libere, care asigură condiţii ideale de vindecare după implantare. După 
implantare, Lyoplant® este degradat enzimatic lent şi ulterior este înlocuit de ţesut 
conjunctiv endogen.  
Lyoplant® nu are nici un efect farmacologic independent. Colagenul care formează 
implantul, este degradat în aminoacizi în interiorul corpului.  
Lyoplant® este sterilizat cu oxid de etilenă. 

 

Indicaţii  
Înlocuirea şi extinderea structurilor de ţesut conjunctiv în neurochirurgie: 
l pentru acoperirea leziunilor dura matercerebrale şi cerebelare 

– după extirparea tumorilor  
– pentru închiderea fistulelor de lichid cefalorahidian  

l pentru chirurgie de decompresie cerebrală când există o presiune intracraniană ridicată  
l pentru acoperirea defectelor dura mater spinală 

– după îndepărtarea tumorilor spinale  
– după traumatisme spinale  

l pentru chirurgie de decompresie spinală  

Utilizarea produsului pentru indicaţiile specificate este susţinută cu dovezi 
clinice;producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru alte utilizări decât cele 
indicate.  

 

Modul de acţiune  
După implantare, implantul Lyoplant®este colonizat de către celule endogene de 
ţesut conjunctiv,adică are loc o revitalizare. Structura cu fibre libere,grosimea redusă 
a materialului şi conexiune perfectă între Lyoplant®şi ţesutul gazdă, toate au 
importanţa lor în acest proces.  
Colonizarea implantului cu celule de ţesut conjunctiv începe după doar câteva zile. 
Revitalizarea este completă după o perioadă de 1 până la 3 luni. 

 

Contraindicaţii  
Lyoplant® nu se va aplica   
– pe regiuni infectate  
– pentru a înlocui structuri de ţesut conjunctiv care sunt supuse stresului mecanic  
– pentru a înlocui elemente ale sistemului arterial sau ale pereţilor cardiaci 
– în cazul unei hipersensibilităţi cunoscute la proteine de origine bovină.  

 

Observaţii de avertizare  
Niciuna  

 

Măsuri de precauţie la aplicare  
A se vedea la modul de aplicare  

 

Interacţiunile cu alţi agenţi  
Nu se cunoaşte niciuna  

 

Modul de aplicare  
Dacă nu este prescris în mod diferit, dimensiunea Lyoplant® este aleasă pentru a fi 
adecvată zonei de aplicare şi este tăiat la dimensiunile leziunii.  
Înainte de a începe intervenţia este de preferat să se rehidrateze Lyoplant®în ser 
fiziologic steril sau o altă soluţie izotonică, pentru a obţine mai multă supleţe şi 
flexibilitate. Implantul trebuie să fie tăiat astfel încât să acopere leziunea cât de 
precis posibil, pentru a obţine o acoperire optimă cu tensionare minimă în zona 
implantului. Lyoplant®poate fi suturat şi în plus poate fi fixat cu un adeziv cu fibrină.  
Înainte de a implanta Lyoplant®, operatorul trebuie să fie familiarizat cu tehnica 
chirurgicală necesară, precum şi cu aplicaţiile şi proprietăţile specifice Lyoplant® in vivo. 

 

Efecte secundare  
– Poate surveni ocazional aderenţa ţesutului la implant.  
– Riscul unor reacţii imune nu poate fi exclus cu certitudine.  

 

Observaţii şi detalii cu privire la păstrare  
A nu se utiliza Lyoplant® după data expirării.  
Lyoplant® trebuie să fie utilizat imediat după deschiderea pachetului.  
A se depozita Lyoplant® la 25 + 5 °C. 

 

Alte informaţii  
– A se utiliza Lyoplant®doar dacă ambalajul este nedeteriorat. Pachetele deschise de 

Lyoplant® şi bucăţile de implant care nu mai sunt necesare nu se vor utiliza mai târziu. 
– Lyoplant®nu se poate resteriliza! 

A nu se resteriliza, deoarece structura implantului Lyoplant® şi odată cu aceasta şi 
comportamentul său in vivo pot fi afectate defavorabil.  

– Siguranţa privind transmiterea zooantroponozelor 
Dat fiind faptul că materialul bovin din Noua Zeelandă este considerat ca fiind 
sigur de către autorităţile europene privind BSE (encefalopatia spongiformă bovină), 
materia primă este importată din această ţară. În plus, Lyoplant®este supus unui 
tratament cu NaOH în timpul fabricaţiei, pentru a reduce şi mai mult orice riscuri teoretice, cu 
ajutorul acestei metode recunoscute de decontaminare.  

Gama de produse 
Cutii cu 1 bucată 

  
Cutii cu 2 bucăţi  

Dimensiune  REF Dimensiune  REF 
6 x 14 cm 106 6021 4 x   5 cm      106 6064 
4 x 10 cm 106 6048 2 x 10 cm      106 6080 
6 x   8 cm 106 6242 1,5 x   3 cm      106 6102 
8 x   9 cm 106 6030  5 x   6 cm 106 6050  

 
 
 
 
 
 

Simboluri utilizate pe etichetă  

A nu se refolosi! 

A se utiliza înainte de: an + luna             

Data fabricaţiei  

                    Limită de temperatură  

Produs steril dacă pachetul nu a fost deschis sau deteriorat.  

      Metoda de sterilizare – oxid de etilenă  
 
 

0123 

 

Marcajul CE şi numărul de identificare al organismului notificat. Produs 
conform cerinţelor esenţiale ale Directivei privind  Dispozitivele Medicale 
93/42/CEE. 
Număr lot 

 

A se vedea instrucţiunile de utilizare.  

Nr. referinţă 

Dimensiune 

RO 



 

 

 

 



 

 

 


