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Kasutusjuhend
  See kasutusjuhend on tõlgitud järgmistesse keeltesse: DE, EN, FR, IT, ES, PT, 
NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Need tõlked saate alla 
laadida meie kodulehelt eifu.pajunk.com.

Eriline tähelepanu
 Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhised hoolikalt läbi! 

Rx only  Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-
tud meditsiinitöötajad.

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja.
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed, vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvusavaldusi. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda äranägemisel.

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
suse staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse 
säilivusaja lõppu, mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ühilduvus
  Tootenumbrid ja selle kasutusjuhendi ulatus on esitatud kehtivas vastavusdek-
laratsioonis.

Täisautomaatne mitmekordselt kasutatav biopsiasüsteem histoloogiliselt kasuta-
tava koe võtmiseks pehmetest kudedest/ elunditest.
Mitmekordse biopsia jaoks võib kasutada PAJUNK® koaksiaallüüse. Kasutage 
sealjuures ainult PAJUNK®-i ühilduvaid lisatarvikuid.
Koaksiaallüüsid on saadaval tootenumbrite 313Sxxxxxx all erinevate läbimõõ-
tude ja pikkustega (kasutusjuhend: XS190164).

Biopsia laskeseade: ümbertöödeldav, mittesteriilne 

Biopsia kanüül: ühekordne, steriilne 
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lDeltaCut biopsiasüsteem 

Turvanupp

Käepide instrumendi avamiseks

Olekunäit – pinges 

Biopsiakanüüli olekunäit

Vaateaken = olekunäit Biopsia instrumendi fikseerimissüvend

Päästik 2 

Biopsia sügavuse näit 

Biopsia sügavuse skaleering

Pingutuskelk

Biopsia sügavuse pöördesuund

Päästik 1

Sujuv torkesügavuse seadistamine

Stileti nupp

Roheline fikseerimisnupp

Kanüüli otsik

Sihtotstarve
Koeproovide võtmine pehmest koest.

Hoiatus:
Kanüül ei sobi kasutamiseks MRT all!

Ettenähtud kasutajad
Ainult meditsiinitöötajad. Kasutaja peab olema välja õpetatud ja koolitatud 
kasutama uusimat kliinilist tehnoloogiat. 

Patsientide sihtrühm
Täiskasvanud ja lapsed; raviga tegelev meditsiinitöötaja vastutab sobivate pat-
sientide väljavalimise eest.

Näidustused
Tsütoloogiline ja/või histoloogiline uuring.
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l Vastunäidustused
Biopsia võtmine skeletist ja närvisüsteemist. Terapeutiliste tagajärgede puudumine, 
koostööst hoiduv patsient, astsiit, halvasti nähtavad elundid, raske koagulopaatia, 
ohutu juuredpääsu puudumine, aneurüsm, (feokromotsütoom), (ehhinokokk), külg-
nevate elundite vigastus (kopsukahjustus, sapiteede vigastus, soolekahjustus), infekt-
sioonid, ülitundlikkusreaktsioon lokaalanesteetikumi suhtes, südame-vereringehäired 
valuvaigistite või rahustite manustamisel.

 Ärge kasutage seda toodet mingil juhul, kui on teateid materjali talumatuse ja/
või vastasmõjude kohta!

Komplikatsioonid
Vale punktsioon, hüübimishäire, halb üldine seisund, hematoom sihtpiirkonnas, 
pneumotooraks, hematotooraks, veresoonte vigastus, arteriobiliaarne fistul.

 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad tüsistused, järgige oma asutuse eeskirju. Kui 
tüsistusi ei saa sel viisil kõrvaldada või kui neid peetakse tõsisteks või ravitama-
tuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik 
toote invasiivsed osad.

Hoiatused

steriilse toote kohta:
Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taastöötlemiseks ega ka veelkord-
seks steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taastöötlemiseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise / ringlusse võtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatu-
mise/saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endotoksiliste reaktsioonide 
oht!
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lHoiatused

korduvkasutatava toote puhul:
1.  Jälgige tingimata, et kõik meditsiinilised tooted, mida ei ole steriilselt tarni-

tud, puhastatakse ja steriliseeritakse enne esimest kasutamist!
2. Puhastage saastunud instrument kohe pärast iga kasutamist (vt "Etteval-

mistus enne masinpuhastust")!
3. Enne iga kasutamist peab toode läbima visuaalse ja funktsionaalse testi, 

samuti insuflatsioonikraani lekkekatse.
4. Kõrvaldage ja asendage kahjustatud või vigased instrumendid.

kasutamisel:
1. Jälgige biopsiasüsteemi kasutades, et biopsia kanüülid poleks mingil juhul 

kõverdunud. 
2. Biopsia laskemehhanismi ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks peavad raviars-

til olema selle tehnika kasutamiseks patsiendil vastavad teadmised, koge-
mused ja väljaõpe.

3. On hädavajalik järgida head kliinilist tava ja ettevaatusabinõusid. Sügavad 
haavainfektsioonid on tõsised interventsioonijärgsed tüsistused, mille kõr-
valdamine nõuab kaugeleulatuvat kirurgilist sekkumist.

4. Biopsiaproovi võtmine võib toimuda ainult kliinilises keskkonnas.
5. Enne punktsiooni võtke kindlasti tarvitusele sobivad meetmed, et kindlus-

tada biopsiaproov hemopatoloogiliseks hindamiseks.
6. Hoiustage seadet ainult pingevaba vedruga!

punktsiooni kohta:
1. Jälgige eriti just adipoossete patsientide ja laste puhul, et valitud kanüül 

vastaks sobivatele mõõtudele (läbimõõt, pikkus).
2. Vältimaks kanüüli paindumist või purunemist, ärge rakendage mingil juhul 

kanüülile ülemäärast jõudu.
3. Ootamatu luukontakti puhul tõmmake kanüül välja ja muutke suunda.
4. Korduv kontakt luuga kahjustab otsa. Ärge mingil juhul kasutage sellisel 

moel kahjustatud kanüüli edasi. Eemaldage luuga kokkupuutunud kanüül 
ühekorraga.

süstimiseks: 
Hoolitsege alati selle eest, et süstimiskoht oleks steriilne.
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edasised hoiatused:
1.  Ettevaatust! Tegemist on terava esemega. Toode või toote koostisosad 

võivad olla terava serva või otsaga (olenevalt lihvimisviisist). Torkehaa-
vade puhul võib toimuda nakatumine erinevate haigustekitajatega, 
praktilist tähtsust omavad eelkõige inimese immuunpuudulikkuse 
viirus (HIV), B-hepatiidi viirus (HBV) ja C-hepatiidi viirus (HCV).

2. Vere ja kehavedelikega ümberkäimisel kasutage toote käitlemise ja utiliseeri-
mise osas rutiinse meetodina üldisi ettevaatusabinõusid, kuna kontakt vere 
kaudu levivate patogeenidega võib olla ohtlik.

3. Pange tähele, et sama tüüpi toote jätkuvat kasutamist saab ka pärast muut-
mist/väljavahetamist kumulatiivselt hinnata meditsiiniseadmeid käsitlevate 
õigusaktide mõistes.

Kasutamine
Sooritage biopsia kasutades sobivaid, steriilseid tehnikaid.
Kontrollige biopsiaseadet enne kasutamist: pingutage laskeaparaati ilma sisse-
pandud biopsiakanüülita, tõmmates musta pingutuskelku kaks korda tagasi. 
Kontrollige instrumendi funktsiooni, vajutades kõigepealt sisse turvanupu ja 
seejärel lülitit.

 Ärge kunagi kontrollige PAJUNK® DeltaCut biopsiaseadet sissepandud PAJUNK® 
DeltaCut biopsiakanüüliga. See võib põhjustada kanüüli kahjustuse ja/ või 
tekitada vigastusi.

PAJUNK® DeltaCut biopsiakanüüli ettevalmistamine:
Kanüülil on sentimeetri täpsusega graduatsioon punktsioonisügavuse mõõt-
miseks ja roheline fikseerimisnupp, mis suletuna tagab, et kanüüli sisestamisel 
PAJUNK® DeltaCut biopsiainstrumenti säilitatakse alati stileti ja kanüüli vastasti-
kune püsiv asukoht. Enne protseduuri määrake läbiviidava biopsia jaoks sobiv 
läbimõõt ja pikkus ning valige sobiv kanüül. Steriilsust säilitades võtke kanüül 
pakendist välja ja eemaldage kaitsetoru.

Nüüd avage kaas.
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lPange biopsia kanüül vastuvõtuvankri sobiva-
tesse piludesse, sealjuures peab roheline fiksee-
rimisnupp olema suletud asendis (kanüüli 
toruga risti). Alternatiivina võib biopsia kanüüli 
sisestada samal viisil ka täielikult pingutatud 
instrumenti.

 Pöörake rohelist fikseerimisnuppu 90° vastu-
päeva (paralleelselt kanüüliga). Sulgege täieli-
kult kate. Roheline fikseerimisnupp ja punane 
stiletinupp näitavad nüüd seadme laetuse 
olekut. Kui kate ei lase ennast korralikult sul-
geda, kontrollige rohelise fikseerimisnupu asen-
dit ja viige see õigesse positsiooni. Liikuge edasi 
ainult siis, kui kate on täielikult suletud ja kor-
rektselt kinni klõpsatanud.

2x

 Pingutage instrumenti musta pingutuskelku kaks 
korda tagasi tõmmates (jälgige palun sealjuures 
funktsiooni olekunäitusid). Sellest sammust võib 
üle hüpata, kui biopsiakanüül on juba täielikult 
pingutatud instrumenti viidud.

Olekunäidud
Olekunäit – pinges (punane) Olekunäit – pinges (roheline)

1. Süsteem täielikult pingevaba

2. Kanüül tagasi tõmmatud, biopsiaproovi kamber 
avatud

3.  Süsteem on täielikult pingutatud, valmis kasuta-
miseks
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l Määrake sissetorke sügavus külgmisel näidikuskaalal 
vahemikus 15 mm kuni 22 mm, keerates mõõteriista 
tagaküljel olevat ketast sobivale väärtusele.
 Pange tähele, et instrumendi valmisoleku punane ole-
kunäit asuks nüüd vahemikus tähistusega "COCKED". 
Instrument on nüüd valmis kasutamiseks.

 
Vajadusel tehke enne süsteemi paigaldamist naha sisselõige läbimise hõlbus-
tamiseks.

Sisestage kanüül ja suunake kanüüli ots sihtpiirkonna (kahjustuse) servani, kasu-
tades valitud sobivat kujutuspildi meetodit.

Vabastamine
Vajutage turvanuppu sildiga "Safeguard".

Võimalus 1

Vabastamine  
biopsiasüsteemi lõpus

Vabastamine
Päästiku aktiveerimisel biopsiasüsteemi lõpus või 
alumise külglülitiga käivitub biopsia võtmine.

Võimalus 2

Vabastamine biopsiasüsteemi alumisest lülitist

Kui biopsia on tehtud, võib instrumendi ettevaatlikult tagasi tõmmata.

1x

Biopsiasüsteemi ühekordse pinguta-
mise tulemusel avatakse biop-
siaproovi kamber ja biopsiaproovi 
saab välja võtta.

Mitme biopsiaproovi võtmiseks saab protseduuri mitu korda korrata.

Korrastage torkekoht.
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lMontaaž/ demontaaž
DeltaCut laskeaparaati pole vaja demonteerida.

Puhastamine
Üldised märkused

 Saastunud instrumentidega töötades järgige kutseühingu ja samaväärsete 
organisatsioonide juhiseid isikukaitse tagamiseks. Kandke sobivaid kaitseva-
hendeid ja tagage piisav vaktsineerimiskaitse.
 Nakkusoht: Instrumentide ebaõige puhastamine võib seada patsiendid, kasutajad 
ja kolmandad isikud nakkusohtu ning kahjustada instrumendi toimimist.
  Creutzfeldti-Jakobi tõve või mõne teise prioonhaiguse kahtluse või selle esine-
mise korral tuleb instrument pärast ühekordset kasutamist utiliseerida vasta-
valt riigis kehtivatele nõuetele.
 Igal juhul jälgige kasutaja/ operaatori/ kesksteriliseerimise juures kinnitatud 
protseduure, rajatisi ja seadmeid ning kontrollige, kas need vastavad siin esita-
tud teabele.
 Lahuste ettevalmistamisel ja kasutamisel tuleb järgida kemikaalide tootjate 
esitatud teavet kontsentratsiooni ja toimeaja kohta. Selle eiramisel võib instru-
ment kahjustada saada.
Lisateavet instrumentide puhastamise kohta leiate veebisaidilt www.a-k-i.org

Esmane töötlemine kasutamiskohas
Kui instrument on saastunud, tuleb see alati kohe pärast kasutamist puhastada.
Materjali kuivamise ja instrumendi külge nakkumise vältimiseks  tuleb suurem 
mustus, söövitavad lahused ja ravimid kohe pärast ravimi manustamist maha püh-
kida ja puhtaks pesta (kuivkäitlemine).

Transport
Transpordiks kasutage puhastamiseks sobivaid transpordikonteinereid, et välis-
tada oht või saastumine kolmandate osapoolte poolt.
Võimaluse korral tuleks eelistada kuivkäitlemist. Vältida tuleb pikki seisuaegu.

Ettevalmistus enne masinpuhastust
Saastunud instrumendid tuleb kohe pärast kasutamist puhastada. Kui instru-
mendi puhul on tegemist mitmeosalise tootega, tuleb see eraldi osadeks lahti 
võtta.
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l Pealispindade eelpuhastus:
Eemaldage instrumendi pinnalt kogu nähtav saastatus või suurem mustus, tehes 
seda harja (mitte terasharja) või käsna abil jooksva külma vee all (<40 ° C, joogivee 
kvaliteet).

Õõnsuste/ luumenite eelpuhastus:
Puhastage instrumendi töökanalid, luumenid ja õõnsused jooksva külma vee all 
(<40 ° C) sobiva harjaga (mitte terasharjaga). Loputage vahesid, pilusid ja õõn-
susi umbes 10 sekundit veesurvepüstoliga ja vajadusel loputusotsikuga.

Käsitsi puhastamine/ käsitsi desinfitseerimine
Käsitsi desinfitseerimine pole vajalik.

 Hoiatus: Ainult käsitsi puhastamine pole lubatud. Pärast käsitsi eelpuhastust 
tuleb alati läbi viia mehaaniline puhastus ja desinfitseerimine.

Mehaaniline puhastus ja desifnitseerimine
Puhastage ja desinfitseerige instrumente ainult sobivas puhastus- ja desinfitsee-
rimisseadmes (PDS).
Puhastage termostabiilsed instrumendid Vario TD programmiga.
PAJUNK® on valideerinud ja heaks kiitnud järgmised puhastus- ja desinfitseeri-
misprotseduurid vastavalt DIN EN ISO 17664 või DIN EN ISO 15883:

• Vario TD järgmiste protsessiparameetritega:
• 1 minutine eelpuhastus külma kraaniveega, joogivee kvaliteet <40 °C
• Tühjendamine
• 3 minutine eelpuhastus külma kraaniveega, joogivee kvaliteet <40 °C
• Tühjendamine

Neodisher® Mediclean forte kasutamisel:
• 10-minutiline puhastamine temperatuuril 55 (+5/-1)  °C, annus vastavalt 

järgmisele tabelile ja deioniseeritud vesi
Neodisher® MediZym kasutamisel:

• 10-minutiline puhastamine temperatuuril 45 (+5/-1) °C, annus vastavalt 
järgmisele tabelile ja deioniseeritud vesi 

• Tühjendamine
• 3 minutit loputamist deioniseeritud veega (<40 °C)
• Tühjendamine
• 2 minutit loputamist deioniseeritud veega (< 40 °C)
• Tühjendamine
• 5 minutit termilist desinfitseerimist temperatuuril 93 (± 2) °C (A0 väär-

tus 3000) ja deioniseeritud veega
• Tühjendamine
• 30-minutiline automaatne kuuma õhuga kuivatamine temperatuuril > 

60 °C (pesuruumis)
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Kemikaal Valmistaja Kategooria pH-väärtus Doseering
Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Leeliseline 
puhastusvahend

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

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Ensümaatiline 
puhastusvahend

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

* Andmed vastavalt tootja andmelehele

Ühendage üksikdetailid luumenite ja kanalitega otse puhastus- ja desinfitseeri-
misseadme külge. Mitte demonteeritav instrumentaarium koos puhastuskana-
liga, kui see on olemas, tuleb luumenite puhastamiseks ühendada otse Luer 
luku kinnitusega puhastus- ja desinfitseerimisseadme spetsiaalsesse sisestisse.

Puhastusprogrammi valimisel pöörake tähelepanu puhastatava instrumendi 
valmistamiseks kasutatud materjalile (nt meditsiiniliste instrumentide puhul 
roostevaba teras, kroomviimistlus, alumiinium).

Igal juhul järgige seadme tootja ja puhastusvahendi tootja juhiseid.
Kuivatamine

Pärast puhastamist võib olla vaja seadet käsitsi kuivatada.

Tehniline järelevalve, kontroll ja hooldus
Laske instrumentidel jahtuda toatemperatuurini.
Kontrollige puhastatud ja desinfitseeritud instrumenti visuaalselt, pöörates seal-
juures tähelepanu selle puhtusele, täielikkusele, kahjustustele ja kuivusele.
Kui selle kontrolli käigus tuvastatakse määrdumist või sadestumisi, tuleb instru-
mendile teha veel üks täielik puhastus- ja desinfitseerimisprotseduur. 
Kui leiate kontrolli käigus instrumendi juures kahjustatud, mittetäielikke, kor-
rodeerunud, painutatud, purunenud, pragunenud, kulunud osi, tuleb need 
eemaldada ja välja vahetada.
Jääkniiskuse olemasolul kuivatage instrument uuesti.

Määrige kõiki liikuvaid osi. Meditsiiniliste instrumentide jaoks kasutage kirjeldatud 
steriliseerimismeetodite jaoks heaks kiidetud määrimisvahendit. Soovitame selleks 
kasutada parafiinõli (art. nr. 1292-00-97), millel on head liu- ja libisemisomadused. 
See aitab hoida liikuvaid osi liikuvatena ja kaitseb ka kogu instrumendi pinda mine-
raalladestuste eest, mis võivad hiljem põhjustada funktsionaalseid häireid. Palun 
jälgige, et instrumendi määrimine peaks toimuma korrapäraselt pärast iga puhas-
tamist ja enne iga steriliseerimist.
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Õlipunktid

Pingevaba

Õlipunktid

Pinges

 PAJUNK® soovitab võimalikult pika kasutusaja nimel instrumentide hoolikat ja 
heaperemehelikku käsitsemist ning selle kasutusjuhendi tingimusteta järgimist. 
Seadme eluiga sõltub suurel määral hoolikast käsitsemisest, nagu ka vastavate 
hooldus- ja kontrollmeetmete läbiviimisest.

Pakendisüsteem
Kasutage ainult üldtuntud ja tunnustatud pakendisüsteeme vastavalt EN 868 
osa 2-10, EN ISO 11607 osa 1 + 2, DIN 58953.

Steriliseerimine
 Hoiatus: Creutzfeldti-Jakobi tõve või mõne teise prioonhaiguse kahtluse või 
selle esinemise korral tuleb instrument pärast ühekordset kasutamist utilisee-
rida vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

PAJUNK® on valideerinud ja heaks kiitnud järgmise steriliseerimisprotseduuri:

Auruga steriliseerimine
Täielikult kokkupandud instrument tuleb steriliseerida valideeritud auruga steri-
liseerimise protseduuri teel (nt steriliseerimisseade vastavalt DIN EN 285 ja vali-
deeritud vastavalt DIN EN 17665-1).
Fraktsioneeritud vaakumprotsessi kasutamisel viiakse steriliseerimine läbi vas-
tavalt programmile 134 °C/ 3 bar minimaalse hoidmisajaga 5 minutit (vasta-
valt Robert Kochi instituudi ja Saksamaa föderaalse ravimite ja meditsiinitoo-
dete instituudi soovitustele). Kuivamisaeg on 30 minutit.
Enne taaskasutamist laske seadmetel/ instrumentidel jahtuda toatemperatuurini.
Pärast auruga steriliseerimist hoidke instrumente ainult sobivates, selleks ette 
nähtud mahutites.

Transport kasutamiskohta
Kasutage transpordiks sobivaid transpordisüsteeme.
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lÜmbertöötlemise piirang
Toote eluea pikkust määravad põhimõtteliselt kulumine, kasutamisest põhjusta-
tud kahjustused, hoolikas käsitsemine ja asjakohane ladustamine.
Sagedane ümbertöötlemine vastavalt tootjapoolsetele ümbertöötlemise juhis-
tele ei mõjuta instrumentide jõudlust.

Parandamine
Garantiiperioodi jooksul või kasutaja kulul PAJUNK®-ile parandusse saadetavad 
tooted tuleb enne tagasisaatmist põhjalikult puhastada ja steriliseerida. Steriilsus 
tuleb märkida kaaskirjale või pakendile.

Töö-/ ladustamistingimused

Temperatuuripiirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskus, piirang 20 % kuni 65 %

Kaitsta päikesekiirguse eest 

Säilitada kuivas

Üldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja/või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.
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Märgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Mittepürogeenne

Kasutatav kuni ... Rx only Vajalik retsept (toodet tohib kasu-
tada ainult kvalifitseeritud meditsii-
nitöötaja.)

Artikli number

Steriliseeritud etüleenoksiidiga Pole MR-kindel

Uuesti mitte steriliseerida Juhis

Katkise pakendi korral mitte
kasutada Märkus, teave

Säilitada kuivas
„CE-vastavusmärgistus" või 
„CE-märgistus" = märgistus näitab, 
et toode vastab meditsiinitoodete 
määruses või muudes asjakohase 
märgistuse kinnitamist käsitlevates 
Euroopa Liidu õigusaktides sätesta-
tud asjakohastele nõuetele.

Õhuniiskus, piirang

Mitte uuesti kasutada Tegemist on terava esemega

Tähelepanu PHT Ei sisalda ftalaate

Valmistamise kuupäev Ei sisalda lateksit

Partii kood QTY Kogus

Kaitsta päikesevalguse eest Tõlge

Temperatuuripiirang Meditsiiniseade

Järgige kasutusjuhendit Mittesteriilne

Ühekordne steriilne tõkkesüsteem 
koos välise kaitsepakendiga

Ühekordne steriilne kaitsemeetod

Ee
st

i k
ee

l



15

PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen/Germany
Phone +49(0)7704 9291-0 
Fax +49(0)77049291-600 
www.pajunk.comXS190059O_Estnisch 2022-06-15 


