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Naudojimo instrukcija
 �Ši�naudojimo�instrukcija�yra�išversta�į�šias�kalbas:�DE,�EN,�FR,�IT,�ES,�PT,�NL,�
DA,�SV,�EL,�BG,�ET,�HR,�LV,�LT,�PL,�RO,�SK,�SL,�CS,�HU.�Vertimą�galite�atsisiųsti�iš�
mūsų�internetinės�svetainės�eifu.pajunk.com.

Atkreipkite dėmesį
 Būtinai�atidžiai�perskaitykite�toliau�pateikiamą�informaciją�ir�naudojimo�ins-
trukcijas! 

Rx only  Šis� gaminys� skirtas� pagal� šią� naudojimo� instrukciją� naudoti� tik� kvalifikuotiems�
medikams.

„PAJUNK®“ neteikia jokių rekomendacijų dėl gydymo metodų. Už naudojimo 
būdą ir tinkamumo pacientui įvertinimą atsako gydantis medicinos personalas.
Be šios naudojimo instrukcijos, taip pat būtina vadovautis atitinkamomis profe-
sinės literatūros rekomendacijomis, techninėmis ir mokslinėmis žiniomis.
Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos arba naudojant gaminį pakartotinai 
garantija nustoja galioti, ir gali kilti pavojus paciento saugumui
Naudojantis šiuo gaminiu kartu su kitais gaminiais taip pat privaloma laikytis ir 
jų naudojimo instrukcijų bei įsitikinti jų suderinamumu. Dėl sprendimo kartu 
naudoti skirtingų gamintojų gaminius (išskyrus atvejus, kai tai yra procedūriniai 
rinkiniai) atsako naudotojas.

Jei�pagrįstai�abejojate�dėl�gaminio�komplektavimo�visumos,�vientisumo�ar�ste-
rilumo,�gaminio�jokiu�būdu�nenaudokite.
 Gali�būti�naudojami�tik�nepažeisti,�pakuotės�etiketėje�nurodytos�nepasibaigu-
sios�sterilumo�galiojimo�trukmės�gaminiai.

Gaminio apibūdinimas / suderinamumas
��Gaminio�numerius�ir�šios�naudojimo�instrukcijos�galiojimo�trukmę�rasite�nuro-
dytą�naujausioje�galiojančioje�atitikties�deklaracijoje.

Visiškai automatinė daugiasluoksnė biopsijos sistema histologiškai tinkamo 
audinio atstatymui iš minkštųjų audinių / organų.
Daugybinei biopsijai atlikti gali būti naudojamos PAJUNK® koaksialinės spynos. 
Naudokite tik suderinamus „PAJUNK®“ priedus.
Koaksialinius užraktus galima įsigyti pagal skirtingo diametro ir ilgio gaminių 
numerius 313Sxxxxxx (naudojimo instrukcijos: XS190164).

Biopsijos deginimo aparatas: perdirbamas, nesterilus 

Biopsijos kaniulė: vienkartinė, sterili 



3

Li
et

uv
osDeltaCut Biopsie System 

Apsauginis mygtukas

Rankena instrumentui atidaryti

Būsenos rodinys – užfiksuotas 

Būsenos rodinys – biopsijos kaniulė

Vaizdo langelis – būsenos rodinys Biopsijos instrument fiksavimo įmova 

2 paleidimas 

Biopsijos gylio indikatorius

Biopsijos gylio skalė

Prispaudimo bėgelis

Biopsijos gylio sukimo kryptis 

1 Paleidimas

Laipsniškas gylio reguliavimas

Stileto galvutė

Žalia fiksavimo svirtis

Kaniulės įdėklas

Naudojimo paskirtis
Audinių mėginių paėmimas iš minkštųjų audinių.

Įspėjimas:
Kaniulė�nėra�skirta�įstatyti�MRT�aplinkoje!

Naudojimas pagal paskirtį
Tik medicinos darbuotojams. Vartotojas turi būti apmokytas ir mokėti naudoti 
naujausias klinikines technologijas.

Tikslinė pacientų grupė
Suaugusiems ir vaikams: už tinkamų pacientų atranką atsako gydantys sveikatos 
priežiūros specialistai.

Indikacijos
Citologinis ir (arba) histologinis tyrimas
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Biopsijos procedūra skeletui ir nervų sistemai. Trūksta terapinių padarinių, nebendra-
darbiaujantis pacientas, ascitas, blogai matomi organai, sunki koagulopatija, nėra 
saugaus kelio, aneurizma, (feochromocitoma), (echinokokas), gretimų organų suža-
lojimas (plaučių trauma, žarnos sužalojimas), infekcija, padidėjusio jautrumo reakcija 
į vietinę nejautrą, širdis – kraujotakos sutrikimai skiriant skausmą malšinančius vaistus 
ar raminamuosius.

�Jokiu�atveju�nenaudokite�gaminio,�jei�yra�žinoma�apie�medžiagų�netoleravimą�
ir�(arba)�žinomą�netoleruojamą�sąveiką!

Komplikacijos
Punktūra, krešėjimo sutrikimas, bloga bendra būklė, tikslinės srities hematoma, 
pneumotoraksas, hematotoraksas, kraujagyslių sužalojimas, arteriobiliarinė fistulė.

�Naudotojas�privalo�informuoti�apie�taikant�įprastas�procedūras�kylančias�kom-
plikacijas.
 Jei�naudojant� kiltų� su�gaminiu� susijusių� komplikacijų,�būtina�vadovautis� jūsų�
gydymo� įstaigos� protokolu.� Jei� tokiu� būdu� komplikacijų� pašalinti� nepavyksta�
arba� jei� jos� laikomos� sunkiomis� ar� negalimomis� gydyti,� tuoj� pat� atsargiai�
nutraukite�procedūrą�ir�pašalinkite�iš�paciento�invazinius�gaminio�komponentus.

Įspėjimas

dėl�sterilaus�gaminio:
Tai yra vienkartinio naudojimo medicinos gaminys, skirtas naudoti tik vienam 
pacientui!

Nieku�gyvu�šio�gaminio�neleidžiama�naudoti�pakartotinai!
Jokiu�būdu�šio�gaminio�neleidžiama�sterilizuoti�pakartotinai!

Gamyboje naudojamos medžiagos nėra tinkamos nei pakartotinai apdoroti, nei 
pakartotinai sterilizuoti!
Gaminio konstrukcija nėra tinkama nei pakartotinai apdoroti, nei pakartotinai 
sterilizuoti!

Jei gaminys neleistinai pakartotinai apdorojamas ar naudojamas,
 –  jis gali prarasti pagrindines gamintojo numatytąsias eksploatacines 
savybes,
 –  yra didelis kryžminės infekcijos / užteršimo pavojus dėl galimai nepa-
kankamo pakartotinio apdorojimo,
 – kyla pavojus, kad gaminys praras savo funkcines savybes,
 –  dėl nepašalintų likučių kyla medžiagų skaidymosi ir endotoksinių reak-
cijų pavojus!
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daugkartinio�naudojimo�gaminiui:
1. �Svarbu�įsitikinti,�kad�visi�medicinos�gaminiaI,�kurie�nebuvo�pristatyti�steri-

lūs,�prieš�pirmąjį�naudojimą�pirmiausia�bus�išvalyti�ir�sterilizuoti!
2. Iškart� po� kiekvieno� naudojimo� apdorokite� užterštą� instrumentą� (žr.�

„Paruošimas�prieš�valant�įrenginį“)!
3. Prieš kiekvieną naudojimą gaminys turi būti vizualiai ir funkciškai patikrintas 

bei pripildymo vožtuvo nuotėkis.
4. Išimkite ir pakeiskite pažeistus ar sugedusius prietaisus.

naudodami:
1. Kai naudojate biopsijos sistemą, įsitikinkite, kad biopsijos kaniulė niekada 

nėra sulenkta. 
2. Norėdamas saugiai ir efektyviai naudoti biopsijos pistoletą, specialistas turi 

turėti atitinkamų žinių, patirties ir būti išmokytas, kaip naudoti šią techniką 
pacientui.

3. Būtina laikytis geros klinikinės praktikos ir atsargumo priemonių. Giliųjų 
žaizdų infekcijos yra rimtos pooperacinės komplikacijos, kurių pašalinimui 
reikalinga chirurginė intervencija.

4. Biopsijos pašalinimas turėtų būti atliekamas tik klinikinėje aplinkoje.
5. Prieš atlikdami punkciją, būtinai imkitės tinkamų priemonių, kad būtų 

patvirtintas biopsijos pavyzdys hemopatologiniam įvertinimui.
6. Laikykite prietaisą tik su atsilaisvinusia spyruokle!

punkcijai:
1. Normalią kūno masę viršijantiems pacientams ir vaikams būtinai pasirinkite 

tinkamų matmenų (skersmens, ilgio) kaniulę.
2. Kad kaniulė neišlinktų ar nelūžtų, jokiu būdu nespauskite kaniulės jėga.
3. Jeigu netikėtai prisiliečiama prie kaulo, ištraukite kaniulę ir pakeiskite kryptį.
4. Dėl pakartotinio sąlyčio su kaulu gali būti pažeistas kaniulės antgalis. Bet 

kokiu atveju nenaudokite tokios pažeistos kaniulės. Po sąlyčio su kaulu 
kaniulę iškart ištraukite.

injekcijai:
Laikykitės aseptinės technikos reikalavimų injekcijos vietai.
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1.  Atsargiai! Įspėjimas apie aštrius antgalius. Gaminys arba gaminio užsa-
komosios dalys (neatsižvelgiant į aštrų komponentą) gali būti aštrios ar 
smailios. Atliekant punkcijas, gali būti perduodami įvairūs infekcijų 
sukėlėjai, ypač pavojingi yra žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV), 
hepatito B virusas (HBV) ir hepatito C virusas (HCV).

2. Naudodamiesi ir šalindami gaminį, būtinai laikykitės įprastų bendrųjų atsar-
gumo priemonių tvarkydami kraują ir kūno skysčius, nes taip galite pavojin-
gai sąveikauti su per kraują perduodamais patogenais.

3. Atkreipkite dėmesį, kad tolesnis to paties tipo gaminio naudojimas taip pat 
turi būti apibendrintai įvertinamas po medicinos prietaisų įstatymų pasi-
keitimų.

Naudojimas
Atlikite biopsiją, naudodami tinkamus sterilius metodus.
Prieš naudojimą patikrinkite biopsijos instrumentą: priveržkite deginimo apa-
ratą, du kartus neįkišdami biopsijos kaniulės, atsitraukdami juodą įtempimo 
stiklelį. Patikrinkite prietaiso veikimą pirmiausia paspausdami saugos mygtuką, 
tada paspausdami vieną iš jungiklių.

 Niekada� netikrinkite� PAJUNK®� DeltaCut� biopsijos� instrumento,� įdėdami�
PAJUNK®�DeltaCut�biopsijos�kaniulę.�Tai�gali�sugadinti�kaniulę�ir�(arba)�suža-
loti�žmones.

PAJUNK®�DeltaCut�biopsijos�kaniulės�paruošimas:
Kaniulės turi centimetrinę padalą, kad būtų galima išmatuoti punkcijos gylį, ir 
žalią fiksavimo rankenėlę, kuri uždaryta užtikrina, kad kaniulės padėtis visada 
bus išlaikyta, kai kaniulė bus įstatyta į PAJUNK® DeltaCut biopsijos instrumentą. 
Prieš taikydami nustatykite reikiamą biopsijos skersmenį ir ilgį ir pasirinkite tin-
kamą kaniulę. Išlaikydami sterilumą, išimkite kaniulę iš pakuotės ir nuimkite 
apsauginį vamzdelį.

Dabar atidarykite dangtį.
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gabenimo angos, žalioji fiksavimo rankenėlė 
uždarytoje padėtyje (skersai kaniulės vamzde-
lio). Arba biopsijos kaniulę galima tokiu pat 
būdu įterpti įtemptame instrumente.

 Pasukite žalią fiksavimo rankenėlę 90 laipsnių 
prieš laikrodžio rodyklę (sulygiuokite lygiagre-
čiai kaniulei). Visiškai uždarykite dangtelį. Žalia 
fiksavimo rankenėlė ir raudonas stileto mygtu-
kas dabar rodo prietaiso įkrovimo būseną. Jei 
dangtelis neužsidaro tinkamai, patikrinkite 
žaliosios tvirtinimo rankenėlės padėtį ir nustaty-
kite ją į tinkamą padėtį. Tęskite tik tada, kai 
dangtelis visiškai užsidaro ir teisingai užsifik-
suoja.

2x

 Užfiksuokite instrumentą, du kartus atsukdami 
juodą užveržimo vežimėlį (žr. Funkcijos būsenos 
rodinius). Šis žingsnis gali būti praleistas, jei biop-
sijos kaniulė buvo įdėta į jau visiškai įtemptą instru-
mentą.

Būsenos indikatoriai
Būsenos ekranas –  
įtempta (raudonas)

Būsenos ekranas – 
įtempta (žalias)

1. Sistema visiškai neįtempta

2. Kaniulė ištraukta, biopsijos kamera atidaryta

3.  Sistema visiškai įtempta ir paruošta naudoti



8

Li
et

uv
os Šoninio indikatoriaus ratuko įterpimo gylį nustaty-

kite nuo 15 mm iki 22 mm, pasukdami instrumento 
gale esantį ratuką iki reikiamos vertės.
 Atminkite, kad raudonas prietaiso parengties būse-
nos indikatorius dabar yra srityje, pažymėtoje kaip 
„COCKED“. Dabar instrumentas yra paruoštas nau-
doti.

Jei reikia, prieš dedant sistemą, atlikite odos pjūvį, kad būtų lengviau įsiskverbti.
Įdėkite kaniulę ir nukreipkite kaniulės galiuką į tikslinės srities (pažeidimo) kraštą, 
naudodamiesi tinkama vaizdo gavimo procedūra.

Atleiskite apsauginį laikiklį
Paspauskite saugos mygtuką, pažymėtą „Safegu-
ard“.

1 variantas

Suveikimas pasibaigus  
biopsijos sistemos galiojimui

Atfiksuokite
Trigerio suaktyvinimas biopsijos sistemos pabaigoje 
arba su apatiniu gaiduku pradeda biopsiją.

2 variantas

Suaktyvinkite apatinį biopsijos sistemos gaiduką

Po biopsijos atlikimo instrumentą galima švelniai išimti.

1x

Vieną kartą užkimšus biopsijos sis-
temą, biopsijos kamera atidaroma ir 
biopsijos pavyzdį galima pašalinti.

Norint pašalinti keletą biopsijos mėginių, procedūrą galima pakartoti keletą kartų.

Užfiksuokite pjūvio vietą.
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„DeltaCut“ pistoleto išardyti nereikia.

Paruošimas
Bendrieji�nurodymai

 Dirbdami�su�užterštais�instrumentais,�laikykitės�darbdavių�atsakomybės�drau-
dimo� asociacijos� ir� lygiaverčių� asmens� apsaugos� organizacijų� nurodymų.�
Dėvėkite� tinkamas� apsaugos� priemones� ir� užtikrinkite� tinkamą� vakcinacijos�
apsaugą.
�Infekcijos�pavojus:�netinkamas�prietaisų�perdirbimas�gali�sukelti�pacientams,�varto-
tojams�ir�trečiosioms�šalims�infekcijos�riziką�ir�pabloginti�instrumento�veikimą.
  Jei�įtariama�arba�žinoma,�kad�pacientas�serga�Kreutzfeldto-Jakobo�liga�arba�
kita�prionų�liga,�instrumentą�po�vienkartinio�panaudojimo�reikia�išmesti�pagal�
konkrečios�šalies�reikalavimus.
�Bet�kokiu�atveju�laikykitės�procedūrų,�įrangos�ir�prietaisų,�patvirtintų�vartotojo�
/�operatoriaus�/�centrinės�sterilizacijos,�ir�patikrinkite,�ar�jie�suderinami�su�čia�
pateikta�informacija.
 Ruošiant�ir�naudojant�tirpalus,�reikia�atsižvelgti�į�cheminių�medžiagų�gamin-
tojų�pateiktą�informaciją�apie�koncentraciją�ir�poveikio�laiką.�Jei�to�nepadary-
site,�prietaisą�galite�sugadinti.
�Daugiau� informacijos� apie� prietaisų� perdirbimą� galima� rasti� tinklalapyje�
www.a-k-i.org

Pradinis�gydymas�darbo�vietoje
Jei instrumentas yra užterštas, jį visada reikia išvalyti po naudojimo.
Norėdami išvengti džiovinimo ir medžiagos prilipimo prie instrumento, šiurkštaus 
dirvožemio, korozinių tirpalų ir kitų vaistų, pvz., sušvirkštus vaistą, nedelsiant jį 
nušluostykite ir nuplaukite (pašalinant sausai).

Transportavimas
Apdorojimui naudokite tinkamus transportavimo konteinerius, kad pašalintu-
mėte bet kokią riziką ar užteršimą iš trečiųjų šalių.
Kur įmanoma, geriau šalinti sausu būdu. Reikia vengti ilgo prastovos laikotarpio.

Pasiruošimas�mašininiam�valymui
Iškart apdorokite užterštus instrumentus po naudojimo. Jei prietaisas yra kelių 
dalių gaminys, jį reikia išardyti į atskiras dalis.
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Pašalinti matomas užteršimo ar didelio užteršimo naudojant šepetėlį (nesinaudoti 
vieliniu šepečiu) arba kempinę po šaltu tekančiu vandeniu (<40 °C, geriamojo van-
dens kokybės) nuo prietaiso paviršiaus.

Išankstinis�ertmių�/�liumenų�valymas:
Tinkamu šepetėliu (nenaudokite plieninio šepetėlio) išvalykite prietaiso darbo 
kanalus, liumenus ir ertmes po tekančiu šaltu vandeniu (<40 °C). Tarpus, plyšius 
ir ertmes beveik 10 sekundžių nuplaukite vandens slėgio pistoletu ir, jei reikia, 
praplovimo įtaisu.

Rankinis�valymas�/�rankinis�dezinfekavimas
Rankinės dezinfekcijos atlikti nereikia.

 Įspėjimas:�tiktai�rankiniu�būdu�valyti�negalima.�Po�išankstinio�valymo�visada�
reikia�atlikti�mechaninį�valymą�ir�dezinfekavimą.

Mašininis�valymas�ir�dezinfekavimas
Valykite ir dezinfekuokite instrumentus tik tinkamame skalbimo-dezinfekavimo 
įrenginyje (RDG). Valykite termostabilius instrumentus „Vario TD“ programa.
PAJUNK® patikrino ir patvirtino šią valymo ir dezinfekavimo procedūrą pagal DIN 
EN ISO 17664 arba DIN EN ISO 15883:

• „Vario TD“ su šiais proceso parametrais:
• 1 min. išankstinis valymas šaltu vandentiekio vandeniu, geriamojo 

vandens kokybė <40 °C
• Išleidimas
• 3 min. išankstinis valymas šaltu vandentiekio vandeniu, geriamojo 

vandens kokybė <40 °C
• Išleidimas

Naudojant „Neodisher® Mediclean forte“:
• 10�minučių�valymas�55�(+5/-1)� C�temperatūroje,�dozavimas�pagal�šią�
lentelę�ir�dejonizuotas�vanduo

Naudojant „Neodisher® MediZYm“:
• 10�minučių�valymas�45�(+5/-1)� C�temperatūroje,�dozavimas�pagal�šią�
lentelę�ir�dejonizuotas�vanduo

• Išleidimas
• 3 minučių skalavimas demineralizuotu vandeniu (<40  C)
• Išleidimas
• 2 minučių skalavimas demineralizuotu vandeniu (<40  C)
• Išleidimas
• 5 minutės terminio dezinfekavimo 93 (± 2) °C (A0 3000) ir dejonizuoto 

vandens temperatūroje
• Išleidimas
• 30 minučių automatinis džiovinimas karštu oru >60 °C (valymo kambaryje)
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„Neodisher Medi-
clean forte“

Dr. Weigert Šarminės valymo 
priemonės

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

„Neodisher 
MediZym“

Dr. Weigert Fermentinis 
vaiklis

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

 * Duomenys iš gamintojo duomenų lapo

Atskiras dalis su liumenu ir kanalais prijunkite tiesiai prie valymo ir dezinfekavimo 
įrenginio. Neišardomi prietaisai su valymo kanalu, jei jų yra, turi būti prijungti 
tiesiai prie „Luer-Lock“ tvirtinimo elemento, esančio valymo ir dezinfekavimo 
įrenginio, skirto liumenams valyti, specialiame įdėkle.

Pasirinkdami valymo programą, atkreipkite dėmesį į medžiagą, naudojamą valo-
majam instrumentui gaminti (pvz., medicininio nerūdijančiojo plieno, chromo 
dangą, aliuminį).

Bet�kokiu�atveju�vykdykite�prietaiso�gamintojo�ir�valymo�priemonės�gamintojo�
instrukcijas.

Džiovinimas

Po�valymo�instrumentą�gali�tekti�išdžiovinti�rankiniu�būdu.

Techninė�priežiūra,�patikrinimas�ir�priežiūra
Leiskite instrumentams atvėsti iki kambario temperatūros.
Vizualiai apžiūrėkite išvalytą ir dezinfekuotą instrumentą, patikrindami švarą, 
išsamumą, pažeidimus ir sausumą.
Jei šio patikrinimo metu nustatomas užteršimas ar nuosėdos, prietaisą reikia 
valyti ir dezinfekuoti dar kartą. 
Jei bandymo metu aptiktos pažeistos, neišsamios, sugadintos, sulenktos, sulau-
žytos, įtrūkusios, susidėvėjusios prietaiso dalys, jos turi būti išmestos ir pakeistos.
Esant likusiai drėgmei, instrumentą dar kartą išdžiovinkite.

Sutepkite visas judančias dalis. Medicininiams instrumentams naudokite tepalą, 
patvirtintą aprašytiems sterilizacijos metodams. Mes rekomenduojame naudoti 
parafino aliejų (prekės Nr. 1292-00-97), kuris pasižymi geromis judrumo ir slydimo 
savybėmis. Tai padeda išlaikyti judančių dalių judrumą, be to, apsaugo visą instru-
mento paviršių nuo mineralų sankaupų, kurios vėliau gali pakenkti funkcionavimui. 
 Atminkite, kad šis instrumento tepimas turėtų būti atliekamas reguliariai po kie-
kvieno valymo ir prieš kiekvieną sterilizaciją.
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Tepimo taškas

Atlaisvintas

Tepimo taškas

Užfiksuotas

 PAJUNK® rekomenduoja atsargiai ir atidžiai elgtis su instrumentais, taip pat 
kruopščiai laikytis šių naudojimo instrukcijų, kad įranga veiktų�kuo� ilgiau.�
Instrumento�naudojimo�laikas�didžiąja�dalimi�priklauso�nuo�kruopštaus�tvar-
kymo�ir�atitinkamų�priežiūros�ir�techninės�priežiūros�priemonių�įgyvendinimo.

Pakavimo�sistema
Naudokite tik įprastas ir patvirtintas pakavimo sistemas pagal EN 868 2-10 dalis, 
EN ISO 11607 1 + 2 dalis, DIN 58953.

Sterilizavimas
 Įspėjimas:�Jei�įtariama�arba�žinoma,�kad�pacientas�serga�Kreutzfeldto-Jakobo�
liga� arba� kita� prionų� liga,� instrumentą� po� vienkartinio� panaudojimo� reikia�
išmesti�pagal�konkrečios�šalies�reikalavimus.

PAJUNK® patvirtino ir leido naudoti šią sterilizacijos procedūrą:

Sterilizavimas�garu
Visiškai surinktas prietaisas turi būti sterilizuotas pagal patvirtintą garo steriliza-
vimo procedūrą (pvz., Sterilizavimo įrenginys pagal DIN EN 285 ir patvirtintas 
pagal DIN EN 17665-1).
Visiškai surinktas prietaisas turi būti sterilizuotas pagal patvirtintą 134 °C/ 3 
bar garo sterilizavimo procedūrą 5 minutes (pagal Roberto Kocho instituto 
ir Federalinio vaistų ir medicinos prietaisų instituto rekomendacijas). Džiovi-
nimo laikas yra 30 minučių.
Prieš pakartotinai naudodami prietaisus, leiskite jiems atvėsti iki kambario tem-
peratūros.
Po sterilizavimo instrumentus laikykite tik tinkamose talpyklose.

Transportavimas�į�naudojimo�vietą
Naudokite tinkamas transporto sistemas.



13

Li
et

uv
osPerdirbimo�apribojimas

Gaminio eksploatavimo pabaigą iš esmės lemia susidėvėjimas, naudojimo metu 
padaryta žala, kruopštus tvarkymas ir tinkamas laikymas.
Dažnas apdorojimas pagal gamintojo pateiktas apdorojimo instrukcijas neturi 
įtakos prietaisų našumui.

Remontas
Gaminiai, išsiųsti į PAJUNK® taisyti garantiniu laikotarpiu arba vartotojo sąskaita, 
turi būti kruopščiai išvalyti ir sterilizuoti prieš juos grąžinant. Sterilumas turėtų 
būti pažymėtas lydraštyje ar pakuotėje.

Naudojimo / sandėliavimo sąlygos

Temperatūros ribos Nuo +10 °C iki +30 °C

Oro drėgmė, ribos nuo 20 % iki 65 %

Saugoti nuo saulės spindulių

Sandėliuokite sausoje vietoje

Bendrieji nurodymai
Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų direk-
tyvų.

Nepirogeniškas

�Apie�visus�pavojingus�incidentus,�kurie�įvyko�naudojant�gaminį,�reikia�pranešti�
gamintojui�ir�atitinkamoms�šalies,�kurioje�gyvena�naudotojas�ir�(arba)�pacien-
tas,�valdžios�institucijoms.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vokietija.
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Etiketėse naudojamų simbolių paaiškinimas

Gamintojas Nepirogeniškas

Panaudoti iki... Rx only Receptinis gaminys (gali būti 
naudojamas tik pagal numatytąją 
naudojimo paskirtį ir tik kvalifi-
kuotų medikų).Prekės Nr.

Sterilizuota etileno oksidu Nėra saugus naudoti MR aplinkoje

Nesterilizuokite pakartotinai Nurodymas

Nenaudoti, jei pakuotė pažeista Nurodymas, informacija

Sandėliuokite sausoje vietoje
„CE atitikties ženklas“ arba „CE 
ženklas“ = žymėjimas rodo, kad 
gaminys atitinka tam tikrus rei-
kalavimus, nustatytus Medicinos 
prietaisų direktyvoje arba kituose 
Europos Sąjungos teisės aktuose 
dėl atitinkamo ženklo tvirtinimo.

Oro drėgmė, ribos

Nenaudokite pakartotinai Įspėjimas apie aštrius antgalius.

Dėmesio PHT Sudėtyje nėra ftalatų

Pagaminimo data Sudėtyje nėra latekso

Partijos kodas QTY Vnt. skaičius

Saugokite nuo saulės spindulių Vertimas

Temperatūros ribos Medicinos priemonė

Laikykitės naudojimo instrukcijos Nesterilu

Vienguba sterilaus barjero sistema 
su išorine apsaugine pakuote

Vieno sterilaus barjero sistema
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