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Brugsanvisning
  Denne brugsanvisning er blevet oversat til følgende sprog: DE, EN, FR, IT, ES, 
PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Oversættelserne 
kan downloades fra vores websted eifu.pajunk.com.

Obs!
 Læs følgende oplysninger og betjeningsvejledning omhyggeligt! 

Rx only  Produktet må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til 
denne brugsanvisning.

PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, produktet bruges på, og for udvæl-
gelsen af patienter.
Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende special-
litteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.
Manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien ugyldig og bringer 
patientens sikkerhed i fare.
Hvis produktet bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugsanvisninger. Det er bru-
gerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere produkter fra forskellige produ-
center (hvor de ikke udgør behandlingsenheder).

Produktet må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til 
mistanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.
 Kun produkter, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile 
udløbsdato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

Produktbeskrivelse/kompatibilitet
Produktnumrene og omfanget af denne brugsanvisning fremgår af den aktu-

elle overensstemmelseserklæring.
Fuldautomatisk genanvendeligt biopsisystem til udtagelse af histologisk brug-
bart vævsmateriale fra bløddele/ organer.
PAJUNK® koaksial-sluser kan anvendes til gentagen biopsitagning. Brug kun 
kompatibelt tilbehør fra PAJUNK®.
Koaksial-sluser kan fås under artikelnumrene 313Sxxxxxx med forskellige diame-
tre og længder (Brugsanvisning: XS190164).

Biopsi-pistol: Kan genrenses, usteril 

Biopsi-kanyle: Engangs, steril 
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DeltaCut Biopsie System 

Sikringsknap

Greb til at åbne instrumentet

Statusvisning - spændt 

Statusvisning

Vindue = statusvisning Fikseringsfordybning biopsi-instrument 

Udløser 2  

Biopsidybdevisning 

Skalering af biopsidybden

Spændingsslæde

Drejeretning biopsidybde 

Udløser 1

Trinløs justering af stikdybden

Stiletknap

Grøn fikseringsknap

Kanyleansats

Tilsigtet anvendelse
Udtagelse af vævsprøver fra blødt væv.

Advarsel:
Denne kanyle er ikke egnet til brug ved MR-scanning!

Tilsigtet brugergruppe
Kun medicinsk fagpersonale. Brugeren skal være uddannet og trænet inden for 
den nyeste stand af den kliniske teknik.

Patientmålgruppe
Voksne og børn. Det medicinske fagpersonale har ansvaret for udvælgelsen af 
egnede patienter.

Indikationer
Cytologisk og/ eller histologisk undersøgelse.
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Kontraindikationer
Biopsiudtagelse af skelettet og nervesystemet. Manglende terapeutisk resultat, usam-
arbejdsvillig patient, ascites, svært synlige organer, svær koagulopati, ingen sikker 
adgangsvej, aneurisme, (fæokromocytom), (ekinokokkose), skade på organer i nær-
heden (lungeskade, galdeskade, tarmskade), infektioner, overfølsomhedsreaktion på 
det stedlige bedøvelsesmiddel, hjerte-kredsløbslidelser ved indgivning af smerte- eller 
beroligende midler.

 Produktet må under ingen omstændigheder anvendes ved kendt overfølsom-
hed over for materialet og/eller kendte vekselvirkninger!

Komplikationer
Fejlpunktion, koaguleringsforstyrrelse, dårlig almentilstand, hæmatom i målområ-
det, pneumothorax, hæmathorax, skade på kar, arteriobiliære fistler.

 Brugerne skal informere patienter om typiske komplikationer ved proceduren.
 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af produktet, skal hospita-
lets/klinikkens protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller 
hvis de anses som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren stand-
ses med forsigtighed, og produktets invasive udstyrskomponenter skal fjernes 
fra patienten.

Advarsler

for sterilt produkt:
Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient!

Produktet må under ingen omstændigheder genbruges!
Produktet må under ingen omstændigheder resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til opar-
bejdning eller resterilisering!
Produktet er ikke beregnet til oparbejdning eller resterilisering.

Uautoriseret genbrug eller oparbejdning
 –  kan få udstyret til at miste vigtige egenskaber, som producenten havde 
tiltænkt.
 –  giver en signifikant risiko for krydsinfektion/-kontamination som følge af 
potentielt utilstrækkelige behandlingsmetoder.
 – udgør en risiko for, at produktet mister funktionskendetegn.
 –  kan få materialer til at gå i stykker og forårsage endotoksiske reaktioner 
på grund af rester!
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Advarsler

ved genanvendeligt produkt:
1.  Sørg ubetinget for, at alle medicinske produkter, som leveres ikke-sterile, 

rengøres og herefter steriliseres inden første anvendelse.
2. Gebehandl et kontamineret instrument straks efter hver brug (se "Forbere-

delse inden rengøring i maskinen")!
3. Produktet skal undersøges visuelt og funktionsafprøves inden hver brug, og 

insuffleringshanen skal tæthedsprøves.
4. Frasorter og udskift beskadigede eller fejlbehæftede instrumenter.

ved anvendelsen:
1. Vær opmærksom på, at kanylen på ingen måde bliver bøjet ved brugen af 

biopsisystemet. 
2. For sikker og effektiv anvendelse af biopsi-pistolen skal den udøvende læge 

have den nødvendige viden, erfaring og træning i at bruge denne teknik 
på patienten.

3. Der er et absolut behov for at overholde god klinisk praksis og de nødven-
dige forholdsregler. Dybe sårinfektioner er alvorlige postinterventionelle 
komplikationer, hvis fjernelse kræver omfattende kirurgisk indgreb.

4. Udtagelse af en biopsi må kun foregå i et klinisk miljø.
5. Inden punktionen skal der foretages passende tiltag for at sikre biopsiprø-

ven til den hæmopatologiske undersøgelse.
6. Apparatet må kun opbevares med afslappet fjeder!

for punktion:
1. Sørg for at bruge en kanyle med passende mål (diameter, længde), især ved 

behandling af overvægtige patienter og børn.
2. For at undgå at kanylen bliver bøjet eller brækker af, må der under ingen 

omstændigheder trykkes for kraftigt på kanylen.
3. I tilfælde af uventet knoglekontakt, skal kanylen trækkes tilbage og ret-

ningen skiftes.
4. Gentagen knoglekontakt beskadiger kanylens spids. En kanyle, der er beska-

diget på denne måde, må under ingen omstændigheder fortsat bruges. 
Ved tidligere knoglekontakt skal kanylen fjernes i ét trin.

til injektion:
Kontrollér altid, at injektionsstedet er aseptisk.



6

D
an

sk yderligere advarselsindikationer:
1.  Forsigtig! Advarsel mod spids genstand. Afhængigt af spidsens type 

kan udstyret eller dets komponenter have skarpe kanter eller spidser. 
Forskellige smittefarlige patogener kan overføres i tilfælde af et stiksår. I 
praksis er de vigtigste patogener hiv (humant immundefektvirus), 
hepatitis b-virus (hbv) og hepatitis c-virus (hcv).

2. Du skal rutinemæssigt træffe generelle forholdsregler for håndtering af 
blod og kropsvæsker i forbindelse med brug og bortskaffelse af udstyret på 
grund af risikoen for kontakt med blodbårne patogener.

3. Bemærk, at fortsat brug af udstyr af samme type skal vurderes kumulativt 
som beskrevet i lovgivningen om medicinsk udstyr, også efter at udstyret er 
blevet udskiftet eller erstattet.

Anvendelse
Gennemfør biopsien ved anvendelse af passende, sterile teknikker.
Kontroller biopsiinstrumentet inden anvendelse: Spænd pistolen uden indlagt 
biopsikanyle ved at trække den sorte spændesplit tilbage to gange. Kontrol-
ler instrumentets funktion ved først at trykke sikringsknappen ind og derefter 
trykke på udløseren.

 Kontroller aldrig PAJUNK® DeltaCut biopsi-instrument med indlagt PAJUNK® 
DeltaCut biopsikanyle. Dette kan medføre beskadigelse af kanylen og/ eller 
skader.

Forberedelse af PAJUNK® DeltaCut biopsikanyle:
Kanylen råder over en centimetergraduering til at måle indstiksdybden og over 
en grøn fikseringsknebel, der i lukket tilstand sørger for, at stilettens og kany-
lens position i forhold til hinanden forbliver uforandret, mens kanylen lægges 
ind i PAJUNK® DeltaCut biopsi-instrumentet. Inden anvendelse fastlægges 
den egnede diameter og længde for biopsien, og en passende kanyle vælges. 
Under bevaring af steriliteten tages kanylen ud af pakken, og beskyttelsesslan-
gen fjernes.

Nu åbnes dækslet.
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Læg biopsikanylen i den passende åbning på 
modtageslidsken, så den grønne fikseringskne-
bel befinder sig i lukket position (på tværs af 
kanylerøret). Alternativt kan biopsikanylen på 
samme måde lægges i det fuldstændigt 
spændte instrument.

 Drej den grønne fikseringsknebel 90° mod uret 
(så den er parallel med kanylen). Luk dækslet 
fuldstændig. Den grønne fikseringsknebel og 
den røde stiletknap viser nu, at apparatet er 
ladet. Hvis dækslet ikke kan lukkes korrekt, skal 
placeringen af den grønne fikseringsknebel 
kontrolleres, og den skal anbringes i den rigtige 
position. Gå videre, når dækslet lukker fuld-
stændigt og griber korrekt fat.

2x

 Spænd instrumentet ved at trække den sorte 
spændesplit tilbage to gange (se funktions-visnin-
gerne for dette). Dette skridt kan springes over, når 
biopsikanylen er blevet lagt i det fuldstændigt 
spændte instrument.

Statusvisninger
Statusvisning - spændt (rød) Statusvisning - spændt (grøn)

1. System fuldstændigt afspændt

2. Kanyle tilbagetrukket, biopsikammer åbent

3.  System fuldstændig spændt, klar til brug
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Indstil indstiksdybden på visningsskalaen på siden 
til 15 mm til 22 mm ved at dreje indstillingshjulet 
bag på instrumentet hen til den tilsvarende værdi.
 Vær opmærksom på, at den røde statusvisning til 
indsatsparat instrument nu befinder sig i området 
markeret med „COCKED“. Instrumentet er nu klar 
til brug.

Inden systemet placeres, skal der i givet fald foretages en stikincision i huden for 
at lette penetrationen.
Sæt kanylen på og før kanylespidsen hen til randen af målområdet med den 
valgte, egnede billedvisningsprocedure (læsion).

Afsikring
Betjen sikkerhedknappen med påskriften "Safegu-
ard".

Mulighed 1

Udløsning for enden 
af biopsisystemet

Udløsning
Ved at aktivere udløseren for enden af biopsisyste-
met eller ved den nedre udløser aktiveres biopsiud-
tagningen.

Mulighed 2

Udløsning med den nedre udløser af biopsisystemet

Efter udløsning af biopsien kan instrumentet forsigtigt trækkes tilbage.

1x

Ved at spænde biopsisystemet en 
gang, åbnes biopsikammeret og 
biopsien kan tages ud.

For at udtage flere biopsier kan forløbet gentages flere gange.

Tilse incisionsstedet.
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Montering/ afmontering
DeltaCut-pistolen må ikke afmonteres.

Tilberedning
Generelle anvisninger

 Overhold retningslinjerne fra erhvervsorganisationer og sidestillede organisati-
oner vedrørende personbeskyttelse ved alt arbejde på kontaminerede instru-
menter. Brug egnet beskyttelsesudstyr og sørg for tilstrækkelig vaccinationsbe-
skyttelse.
 Infektionsfare: Ukorrekt tilberedning af instrumenterne kan medføre en infektions-
fare for patienter, brugere samt tredjemand og nedsætte instrumentets levetid.
  Ved mistanke om eller kendt Creutzfeldt-Jakob-sygdom eller anden prionsyg-
dom skal instrumentet bortskaffes i henhold til de nationale krav efter én 
anvendelse.
 Overhold i hvert tilfælde de procedurer, anordninger og enheder, som er valide-
ret hos brugeren/ ejeren/ centralsterilisationen, og kontrollér, at de stemmer 
overens med nærværende oplysninger.
 Ved tilberedning og brug af opløsninger skal de af kemikaliernes producenter 
leverede oplysninger om koncentration og kontakttid overholdes. En mang-
lende overholdelse kan medføre beskadigelse af instrumentet.
For nærmere oplysninger om instrumenttilberedningen se www.a-k-i.org

Første behandling på anvendelsesstedet
Hvis et instrument er forurenet, skal det altid rengøres straks efter brug.
For at forhindre, at materiale tørrer og klæber fast, skal grove tilsmudsninger, 
korrosive opløsninger og lægemidler fjernes, f.eks. ved at tørre og vaske dem af med 
det samme efter indgivelsen (tør deponering).

Transport
Brug egnede transportbeholdere til genanvendelsen under transporten for at 
udelukke en fare eller kontaminering af tredjemand.
Hvor end det er muligt, foretrækkes en tør deponering. Lange standtider skal 
undgås.

Forberedelse til rengøring i maskinen
Kontaminerede instrumenter skal tilberedes straks efter brug. Hvis instrumentet 
er et produkt bestående af flere dele, skal det skilles ad i sine enkelte dele.
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Forudgående rengøring af overflader:
Fjern synlige kontamineringer eller grove tilsmudsninger med en børste (ingen 
stålbørste) eller en svamp under rindende vand (<40 °C, drikkevandskvalitet) fra 
instrumentets overflade.

Forudgående rengøring af hulrum/ lumen:
Rengør instrumentets arbejdskanaler, lumen og hulrum under rindende vand 
(<40 °C) med en egnet børste (ingen stålbørste). Skyl revner, riller og hulrum 
igennem i ca. 10 sekunder med en vandtrykspistol og evt. med skyllepåsats.

Manuel rengøring/ manuel desinfektion
En manuel desinfektion er ikke nødvendig.

 Advarsel: En udelukkende manuel rengøring er ikke tilladt. Efter en manuel forudgå-
ende rengøring skal der altid gennemføres en rengøring i maskinen og en desinfektion.

Rengøring i maskinen og desinfektion
Rengør og desinficér udelukkende udstyret i en egnet rengørings- og desinfek-
tionsenhed (RDG).
Rengør termostabile instrumenter med programmet Vario TD.
PAJUNK® har valideret og godkendt den følgende rengørings- og desinfektions-
proces iht. hhv. DIN EN ISO 17664 og DIN EN ISO 15883:

• Vario TD med følgende procesparametre:
• 1 minut forudgående rengøring med koldt ledningsvand, drikkevandskvalitet 

<40 °C
• Tømning
• 3 minutter forudgående rengøring med koldt ledningsvand, drikkevandskvali-

tet <40 °C
• Tømning

Ved brug af Neodisher® Mediclean forte:
• 10 minutters rengøring ved 55 (+5/-1) °C, dosering iht. nedenstående 

tabel og VE-vand
Ved brug af Neodisher® MediZym:

• 10 minutters rengøring ved 45 (+5/-1) °C, dosering iht. nedenstående 
tabel og VE-

• Tømning
• 3 minutters skylning med VE-vand (< 40 °C)
• Tømning
• 2 minutters skylning med VE-vand (< 40 °C)
• Tømning
• 5 minutters termisk desinfektion ved 93 (± 2) °C (A0-værdi 3000) og 

VE-vand
• Tømning
• 30 minutters automatisk varmtlufttørring ved > 60 °C (i skyllerum)
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Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Alkalisk rengø-
ringsmiddel

10,4 - 10,8* 0,5 % (5ml/l)

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Enzymatisk ren-
gøringsmiddel

7,6 - 7,7 * 0,5 % (5ml/l)

 * Oplysninger iht. producentens datablad

Tilslut enkelte dele med lumen og kanaler direkte til rengørings- og desinfekti-
onsenheden. Udstyr med en rengøringskanal, som ikke kan skilles ad, (såfremt 
disse findes), skal tilsluttes direkte på Luer-Lock-stedet på den specielle indsats i 
rengørings- og desinfektionsenheden for rengøring af lumen.

Kontrollér ved valget af rengøringsprogrammet, hvilket materiale det instru-
ment, som skal rengøres, er fremstillet af (f.eks. rustfrit stål ved medicinsk 
udstyr, forkromet overflade, aluminium).

Overhold i hvert tilfælde anvisningerne fra apparatproducenten og rengørings-
midlernes producent.

Tørring

Efter rengøringen skal instrumentet evt. tørres manuelt.

Vedligeholdelse, kontrol og pleje
Lad udstyret køle ned til stuetemperatur.
Foretag en visuel kontrol af det rengjorte og desinficerede instrument og sørg 
for renhed, fuldstændighed, beskadigelse samt tørhed.
Hvis der konstateres forureninger eller aflejringer ved kontrollen, skal instrumen-
tet gennemgå en yderligere komplet rengørings- og desinfektionsprocedure. 
Hvis der under kontrollen konstateres beskadigede, ufuldstændige, korrode-
rede, bøjede, brækkede, revnede, slidte dele på instrumentet, skal disse fjernes 
og udskiftes.
Ved restfugt skal instrumentet tørres på ny.

Smør alle bevægelige dele. Brug et smøremiddel til medicinsk udstyr, der tillader 
de beskrevne sterilisationsmetoder. Vi anbefaler hertil paraffinolie (art.-nr. 1292-
00-97), der har gode glide-og bevægelsesegenskaber. Dette bidrager til, at de 
bevægelige dele forbliver i god stand og beskytter samtidig hele instrumentets 
overflade for mineralaflejringer, der senere kan føre til en forringelse i funktionen. 
Vær opmærksom på, at indsmøring af instrumentet bør ske rutinemæssigt efter 
hver rengøring og inden hver sterilisation.
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Afspændt

Olieringspunkter

Spændt

 PAJUNK® anbefaler en omhyggelig, nænsom brug af instrumenterne samt den 
absolutte overholdelse af nærværende brugsanvisnig for at opnå en lang hold-
barhed. Instrumentets holdbarhed afhænger i høj grad af den nænsomme brug 
samt udførelsen af de pågældende pleje- og vedligeholdelsesforanstaltninger.

Emballagesystem
Brug udelukkende almindelige og godkendte emballagesystemer iht. EN 868 
del 2-10, EN ISO 11607 del 1+2, DIN 58953.

Sterilisation
 Advarsel: Ved mistanke om eller kendt Creutzfeldt-Jakob-sygdom eller anden 
prionsygdom skal instrumentet bortskaffes iht. de nationale krav, når det er 
blevet brugt én gang.

PAJUNK® har valideret og godkendt følgende sterilisationsprocedure:

Dampsterilisation:
Det komplet monterede instrument skal steriliseres iht. en valideret dampste-
rilisationsprocedure (f.eks. sterilisationsenhed iht. DIN EN 285 og valideret iht. 
DIN EN 17665-1).
Hvis der arbejdes med den fraktionerede vakuumprocedure, sker sterilisatio-
nen iht. programmet 134 °C/ 3 bar ved en mindsteholdbarhed på 5 minutter 
(iht. anbefalingerne ved Robert-Koch-Institut og Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte). Tørretiden er på 30 minutter.
Lad enhederne/ instrumenterne køle ned til stuetemperatur inden deres næste 
brug.
Opbevar udelukkende udstyret i egnede beholdere, som er tiltænkt dette 
formål, efter dampsterilisationen.

Transport til indsatsstedet
Brug egnede transportsystemer til transporten.
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Begrænsning i forhold til tilberedning
Produktlevetidens ophør afhænger principielt af slitage, beskadigelse ved brug, 
en omhyggelig brug og en passende opbevaring.
En hyppig ny tilberedning iht. den tilberedningsvejledning, som stilles til rådig-
hed af producenten, påvirker ikke instrumenternes ydelse.

Reparation
De produkter, som sendes til PAJUNK® inden for garantiperioden eller for bruge-
rens regning med henblik på en reparation, skal rengøres og steriliseres grun-
digt, inden de returneres. Steriliteten skal angives på følgesedlen eller embal-
lagen.

Drifts-/opbevaringsforhold

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighedsbegrænsning 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys 

Opbevares tørt

Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

Pyrogenfri

 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres 
til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne

Producent Pyrogenfri

Udløbsdato Rx only Receptpligtig (Produktet må kun 
anvendes af kvalificeret medicinsk 
personale i henhold til sit formål.)

Katalognummer

Steriliseret med ethylenoxid Ikke MR-sikker

Må ikke steriliseres på ny Tip

Må ikke anvendes, hvis emballagen 
er beskadiget Information

Opbevares tørt
"CE-overensstemmelsesmærkning" 
eller "CE-mærkning" = mærkning 
angiver, at et produkt opfylder 
de relevante krav i forordningen 
om medicinsk udstyr eller anden 
EU-lovgivning om anbringelse af 
den pågældende mærkning.

Luftfugtighedsbegrænsning

Må ikke genbruges Advarsel mod spids genstand

OBS! PHT Indeholder ingen phtalater

Fremstillingsdato Indeholder ikke latex

Batchkode QTY Styktal

Beskyttes mod sollys Oversættelse

Temperaturbegrænsning Medicinsk udstyr

Overhold brugsanvisningen Ikke steril

Enkelt sterilbarrieresystem med ydre 
beskyttende emballage

Enkelt sterilbarrieresystem
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