
Biopsy

DeltaCut Biopsy Gun
DeltaCut Cannula
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Gebruiksaanwijzing
  Deze gebruiksaanwijzing is vertaald naar de talen: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, 
DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. De vertalingen kunnen 
gedownload worden van onze website eifu.pajunk.com.

Let op
 Lees onderstaande informatie en de gebruiksaanwijzing aandachtig door. 

Rx only  Het apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt door medisch vakpersoneel con-
form deze gebruiksaanwijzing.

PAJUNK® beveelt geen speciale behandelingsmethode aan. Professioneel 
medisch vakpersoneel is verantwoordelijk voor de manier waarop het apparaat 
wordt gebruikt alsook voor de selectie van de patiënten.
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing is de relevante informatie ook van 
toepassing conform de corresponderende literatuur en huidige staat en kennis 
van de techniek en ontwikkelingen.
Bij niet-nakoming van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en 
loopt de veiligheid van de patiënt gevaar.
Bij gebruik met andere producten is het van belang dat de compatibiliteitsin-
formatie en gebruiksaanwijzingen van deze andere producten in acht worden 
genomen. Een beslissing om diverse apparaten van verschillende fabrikanten 
samen te gebruiken (die geen behandelingsunit vormen) valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker.

Het apparaat niet gebruiken als er reden is om aan te nemen dat het incom-
pleet, beschadigd of niet langer steriel is.
 Apparaten mogen alleen worden gebruikt als ze in een perfecte conditie zijn, 
binnen de vervaldatum van de steriliteit die staat aangegeven op het etiket en 
als de verpakking niet beschadigd is.

Productbeschrijving/compatibiliteit
 Zie de actuele verklaring van conformiteit voor productnummers en de strek-
king van deze gebruiksaanwijzing.

Geheel automatisch herbruikbaar biopsiesysteem ten behoeve van het afnemen 
van histologisch te gebruiken weefselmateriaal uit zacht weefsel/organen.
Voor meervoudige biopsie kunnen de PAJUNK® coaxiale poorten worden 
gebruikt. Gebruik daarbij uitsluitend compatibele accessoires van PAJUNK®.
De coaxiale poorten zijn in verschillende diameters en lengtes verkrijgbaar 
onder de artikelnummers 313Sxxxxxx (gebruiksaanwijzing: XS190164).

Biopsie-pistool: herverwerkbaar, niet-steriel 

Biopsie-canule: eenmalig gebruik, steriel 
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Veiligheidsknop

Greep om het instrument te openen

Statusweergave – Gespannen 

Statusweergave – Biopsiecanule

Kijkvenster = statusweergave Fixatie-uitsparing biopsie-instrument 

Vrijgaveknop 2   

Biopsie-diepteweergave 

Schaal van de biopsiediepte

Spanslede

Draairichting biopsiediepte 

Vrijgaveknop 1

Traploze steekdiepte-aanpassing

Stiletknop

Groene fixatiehendel

 Canulenaaf

Beoogd gebruik
Afname van weefselmonsters uit zacht weefsel.

Waarschuwing:
De canule is niet geschikt voor gebruik bij MRI´s!

Beoogde gebruikers
Uitsluitend medisch vakpersoneel. De gebruiker moet volgens de laatste stand 
van de klinische techniek zijn gespecialiseerd en opgeleid.

Patiëntendoelgroep
Volwassenen en kinderen; Het professioneel medisch vakpersoneel is verant-
woordelijk voor de selectie van geschikte patiënten.

Indicaties
Cytologisch en/of histologisch onderzoek.
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Biopsiename van skelet en zenuwstelsel. Ontbrekend therapeutisch gevolg, non-coö-
peratieve patiënt, ascites, slecht zichtbare organen, ernstige coagulopathie, geen vei-
lige toegang, aneurysma, (feochromocytoom), (echinococcus), letsel aangrenzende 
organen (longletsel, letsel van de galblaas, darmletsel), infecties, overgevoelig-
heidsreactie op het lokale verdovingsmiddel, cardiovasculaire aandoeningen bij de 
toediening van pijn- of kalmeringsmiddelen.

 Het apparaat mag in geen geval worden gebruikt als er sprake is van bekende 
materiaalincompatibiliteiten en/of bekende wisselwerkingen.

Complicaties
Verkeerde punctie, bloedstollingsstoornis, slechte algemene toestand, hematoom 
in het bereik van het doelgebied, pneumothorax, hematothorax, vaatletsel, arteri-
obiliaire fistel.

 Gebruikers moeten patiënten informeren over de complicaties die aan deze 
procedure verbonden zijn.
 Als er complicaties optreden tijdens het gebruik van het apparaat volg dan het 
protocol van uw instelling. Als dit de complicaties niet oplost of als deze moeten 
worden beschouwd als ernstig of onbehandelbaar, stopt u voorzichtig de pro-
cedure en verwijdert u de invasieve apparaatonderdelen bij de patiënt.

Waarschuwingen

voor steriel product:
Het betreft een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik bij één patiënt!

Dit apparaat in geen geval opnieuw gebruiken!
Dit apparaat in geen geval opnieuw steriliseren!

De materialen die door de fabrikant van dit apparaat zijn gebruikt, zijn niet 
geschikt voor herverwerking of hersterilisatie.
Dit apparaat is niet ontworpen om opnieuw gebruikt of opnieuw gesteriliseerd 
te worden.

Onbevoegd(e) hergebruik/herverwerking
 –  kan leiden tot verlies van de essentiële prestaties als bedoeld door de 
fabrikant
 –  leidt tot een significant grote kans op kruisinfectie/contaminatie als 
gevolg van potentieel inadequate verwerkingsmethodes
 – kan ertoe leiden dat het apparaat zijn functionele eigenschappen ver-
liest.
 –  kan leiden tot afbreken van materialen en toxische reacties veroorzaakt 
door de residuen!
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bij herbruikbaar product:
1.  Zorg er voor dat u medische hulpmiddelen die in niet-steriele toestand zijn 

geleverd voorafgaand aan de eerste toepassing te allen tijde eerst reinigt 
en steriliseert!

2. Indien een instrument besmet is, dient u het te allen tijde direct na gebruik 
te verwerken (zie "Voorbereiding voor de machinale reiniging")!

3. Het apparaat dient voorafgaand aan elk gebruik aan een visuele en functi-
onele controle te worden onderworpen, alsook aan een dichtheidstest van 
het insufflatiekraantje.

4. Sorteer beschadigde of defecte instrumenten uit en vervang deze.

in de applicatie:
1. Let er bij gebruik van het biopsiesysteem op dat de biopsiecanule in geen 

geval gebogen mag worden. 
2. Voor de veilige en effectieve toepassing van het biopsiepistool moet de uit-

voerend arts bij gebruik van deze techniek op patiënten over de benodigde 
kennis, ervaring en training beschikken.

3. Het naleven van de goede klinische praktijk en voorzorgsmaatregelen is te 
allen tijde noodzakelijk. Diepe wondinfecties zijn ernstige postinterventio-
nele complicaties, waarvoor een verreikende chirurgische ingreep nodig is.

4. Het afnemen van het biopt dient uitsluitend in een klinische omgeving te 
worden uitgevoerd.

5. Neem voor de punctie te allen tijde de juiste maatregelen ter zekerstelling 
van het biopsiemateriaal voor de hemopathologische evaluatie.

6. Berg het apparaat uitsluitend op met de veer in ontspannen positie!

voor punctie:
1. Zorg ervoor dat u apparaten gebruikt met geschikte afmetingen (diameter, 

lengte), vooral bij de behandeling van obese patiënten en kinderen.
2. Oefen nooit uitzonderlijke druk uit op de canule om verbuigen of breken 

van de canule te voorkomen.
3. Trek bij onverwacht botcontact de canule eruit en verander de richting.
4. Herhaaldelijk botcontact beschadigt de punt. Ga in geen geval door met 

een canule die op deze manier beschadigd is. In geval van een eerder bot-
contact verwijdert u de canule in één keer.

voor injectie: 
Vergewis uzelf er altijd van dat de injectieplaats gedesinfecteerd is.
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andere waarschuwingen:
1.  Let op: Waarschuwing voor puntig voorwerp. De punt van het appa-

raat of de onderdelen daarvan kunnen, afhankelijk van het type punt, 
scherpe randen of uiteinden hebben. Diverse infectueuze pathogenen 
kunnen worden getransporteerd als er een steekwond optreedt. Voor 
uw begrip: de belangrijkste van deze zijn het humaan immunodeficiën-
tievirus (HIV), het hepatitis B-virus (HBV) en het hepatitis C-virus (HCV).

2. U moet standaard algemene voorzorgsmaatregelen treffen als u met bloed 
of lichaamsvocht werkt bij gebruik en verwijderen van het apparaat van-
wege het risico op contact met door bloed overgedragen pathogenen.

3. Let op! Het constante gebruik van een apparaat van hetzelfde type moet 
cumulatief worden beoordeeld zoals omschreven in de wetgeving voor 
medische hulpmiddelen, zelfs nadat het apparaat is verwisseld of vervangen.

Gebruik
Voer de biopsie uit met behulp van de juiste, steriele technieken.
Controleer het biopsie-instrument voordat u het gebruikt: span het pistool 
zonder biopsiecanule door de zwarte schuifklem twee keer terug te trekken. 
Controleer de werking van het instrument door eerst de veiligheidsknop in te 
drukken en vervolgens de vrijgaveknop in te drukken.

 Controleer het PAJUNK® DeltaCut biopsie-instrument nooit wanneer zich hierin 
een PAJUNK® DeltaCut biopsiecanule bevindt. Dit kan tot beschadiging van de 
canule en/of tot letsel leiden.

Voorbereiding van de PAJUNK® DeltaCut biopsiecanule:
De canule beschikt over een centimetergraduatie voor de meting van de 
insteekdiepte en over een groene fixatiehendel, die er in gesloten toestand voor 
zorgt dat tijdens het plaatsen van de canule in het PAJUNK® DeltaCut biopsie-in-
strument de positie van stilet en canule ten opzichte van elkaar onveranderlijk 
blijft. Stel voor het gebruik de geschikte diameter en de lengte voor de door te 
voeren biopsie vast en kies de passende canule. Neem de canule uit de verpak-
king, waarbij de steriliteit blijft gehandhaafd en verwijder de beschermslang.

Open nu de beschermkap.
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gen van de opnameslede, waarbij de groene 
fixatiehendel zich in gesloten stand (dwars ten 
opzichte van de canulebuis) moet bevinden. 
Optioneel kan de biopsiecanule op dezelfde 
manier ook in het volledig gespannen instru-
ment worden geplaatst.

 Draai de groene fixatiehendel 90° tegen de klok 
in (parallel ten opzichte van de canule uitlijnen). 
Sluit de kap volledig. De groene fixatiehendel 
en de rode stiletknop geven nu de laadstatus 
van het apparaat aan. Indien de beschermkap 
niet naar behoren kan worden gesloten, contro-
leert u de stand van de groene fixatiehendel en 
zet u hem in de juiste stand. Ga slechts dan 
verder, indien de beschermkap volledig sluit en 
naar behoren vastklikt.

2x

 Span het instrument door de zwarte schuifklem 
twee keer terug te trekken (neem hiervoor de 
functie-statusweergaven in acht). Deze stap kan 
worden overgeslagen als de biopsiecanule in een 
reeds geheel gespannen instrument werd 
geplaatst.

Statusweergaven

Statusweergave -  
gespannen (rood)

Statusweergave - 
gespannen (groen)

1. Systeem volledig ontspannen

2. Canule teruggetrokken, biopsiereservoir open

3.  Systeem volledig gespannen, klaar voor gebruik
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ment te draaien de betreffende waarde van de 
insteekdiepte in tussen 15 en 22 mm.
 Controleer of de rode statusweergave voor een 
instrument dat klaar is voor gebruik zich nu in het 
met „COCKED“ gemarkeerde bereik bevindt. Het 
instrument is nu klaar voor gebruik.

Neem voor de plaatsing van het systeem eventueel een incisie van de huid voor 
om de penetratie te vereenvoudigen.
Plaats de canule en breng de punt van de canule met behulp van de gekozen 
geschikte beeldvormingsprocedure tot aan de rand van het doelgebied (laesie).

Ontgrendelen
Druk de veiligheidsknop met het opschrift "Safe-
guard" in.

Mogelijkheid 1

Activeren aan het einde  
van het biopsiesysteem

Activeren
Via de vrijgaveknop aan het einde van het biop-
siesysteem of de onderste vrijgaveknop wordt de 
afname van het biopt geactiveerd.

Mogelijkheid 2

Activeren met behulp van de onderste vrijgaveknop van het biopsiesysteem

Na activering van de biopsie kan het instrument voorzichtig worden teruggetrokken.

1x

Door het biopsiesysteem eenmalig te 
spannen, wordt het biopsiereservoir 
geopend en kan het biopt worden 
afgenomen.

Om meerdere biopten af te nemen kan de procedure meerdere keren worden 
herhaald.

Verzorg de incisieplek.
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Het DeltaCut-pistool dient niet gedemonteerd te worden.

Verwerken
Algemene informatie

 Wanneer u werkt met besmette instrumenten, dient u de persoonlijke bescher-
mingsvoorschriften van de vakorganisatie en soortgelijke organisaties te 
volgen. Draag geschikte beschermende uitrusting en zorg ervoor dat u de ver-
eiste vaccinaties hebt gehad.
 Infectierisico: Onjuiste omgang instrumenten levert infectiegevaar op voor patiën-
ten, gebruikers en derden en kan afbreuk doen aan de prestatie van het instrument.
  Als de ziekte van Creutzfeldt-Jakob of een andere prionziekte vermoed of 
bekend wordt, moet het instrument na eenmalig gebruik worden weggegooid 
in overeenstemming met de landspecifieke vereisten.
 Neem altijd de procedures, uitrusting en apparatuur in acht die gevalideerd 
zijn voor de gebruiker/operator/centrale sterilisatie-eenheid en controleer ze op 
compatibiliteit met de hier vermelde informatie.
 Bij het samenstellen en gebruiken van oplossingen dient u de door de fabrikan-
ten van de chemicaliën verstrekte informatie inzake concentratie en blootstel-
lingstijd in acht te nemen. Niet-naleving kan het instrument beschadigen.
Nadere informatie over de verwerking van instrumenten staat vermeld op 
www.a-k-i.org

Voorbereiding op de plaats van gebruik
Indien een instrument besmet is, dient u het te allen tijde direct na gebruik te 
reinigen.
Om te voorkomen dat materiaal droogt en aan het instrument hecht dienen grote 
deeltjes vuil, corrosieve oplossingen en medische producten direct na toepassing 
van het medisch product te worden verwijderd, bijvoorbeeld door afvegen en 
afspoelen (droge verwijdering).

Transport
Gebruik geschikte transportcontainers om het instrument naar de herverwer-
kingsplek te brengen om de mogelijkheid van een gevaar of externe contami-
natie uit te sluiten.
Indien mogelijk heeft te allen tijde droge verwijdering de voorkeur. Lange 
standtijden dienen voorkomen te worden.

Voorbereiding voor de machinele reiniging
Indien een instrument besmet is, dient u het te allen tijde direct na gebruik te 
verwerken. Bestaat het instrument uit meerdere delen, haal deze delen dan uit 
elkaar.
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Gebruik een borstel (geen staalborstel) of spons onder koud stromend water 
(<40 °C, drinkwaterkwaliteit) om zichtbare contaminatie of het ergste vuil van het 
oppervlak van het instrument te verwijderen.

Voorreiniging holtes/lumen:
Gebruik een geschikte borstel (geen staalborstel) om werkkanalen, lumen en 
holtes van het instrument onder koud stromend water (<40 °C) te reinigen. 
Spoel de kieren, gleuven en holle ruimtes ca. 10 seconden af met een hogedruk-
pistool, indien nodig voorzien van een sproeihulpstuk.

Handmatige reiniging/Handmatige desinfectie
Handmatige desinfectie is niet noodzakelijk.

 Waarschuwing: Uitsluitend handmatige reiniging is niet toegestaan. Handma-
tige reiniging dient te allen tijde te worden gevolgd door mechanische reiniging 
en desinfectie.

Mechanische reiniging en desinfectie
Instrumentensets dienen uitsluitend in een geschikte reinigings- en desinfectie-
machine (CDM) te worden gereinigd en gedesinfecteerd.
Gebruik het Vario TD-programma om thermostabiele instrumenten te reinigen.
PAJUNK® heeft het volgende reinigings- en desinfectieproces conform DIN EN 
ISO 17664 of DIN EN ISO 15883 gevalideerd en goedgekeurd:

• Vario TD met onderstaande procesparameters:
• 1 minuut voorreiniging met koud kraanwater, drinkwaterkwaliteit <40 °C
• Leegmaken
• 3 minuten voorreiniging met koud kraanwater, drinkwaterkwaliteit <40 °C
• Leegmaken

Bij gebruik van Neodisher® Mediclean forte:
• 10 minuten reiniging bij 55 (+5/-1) °C, dosering conform onderstaande 

tabel en gedemineraliseerd water
Bij gebruik van Neodisher® MediZym:

• 10 minuten reiniging bij 45 (+5/-1) °C, dosering conform onderstaande 
tabel en gedemineraliseerd water 

• Leegmaken
• 3 minuten spoelen met gedemineraliseerd water (< 40 °C)
• Leegmaken
• 2 minuten spoelen met gedemineraliseerd water (< 40 °C)
• Leegmaken
• 5 minuten thermische desinfectie bij 93 (± 2) °C (A0-waarde 3000) en 

gedemineraliseerd water
• Leegmaken
• 30 minuten automatische warmeluchtdroging bij > 60 °C (in de spoelruimte)
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Chemicaliën Fabrikant Categorie pH-waarde Dosering
Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Alkalisch reini-
gingsmiddel

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

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Enzymatisch rei-
nigingsmiddel

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

 * Gegevens in overeenstemming met het gegevensblad van de fabrikant

Sluit individuele delen met lumens en kanalen direct aan op de reinigings- 
en desinfectiemachine. Sluit instrumentensets die over een reinigingskanaal 
beschikken en niet gedemonteerd kunnen worden direct aan op de Luer-Lock-
poort naar het speciale lumenreinigingselement in de reinigings- en desinfec-
tiemachine.

Houd bij het kiezen van het reinigingsprogramma rekening met het materiaal 
waar het instrument dat gereinigd moet worden van gemaakt is (bijv. roestvrij 
staal voor medische hulpmiddelen, chroom oppervlak, aluminium).

Neem te allen tijde de instructies van de fabrikant van het apparaat en de rei-
nigingsmiddelen in acht.

Drogen

Het instrument dient eventueel na reiniging handmatig te worden gedroogd.

Assemblage, testen en onderhoud
Laat de instrumentenset op kamertemperatuur afkoelen.
Voer een visuele controle door op het gereinigde en gedesinfecteerde instru-
ment, let daarbij op hygiëne, volledigheid, schade en droogheid.
Indien tijdens deze controle contaminatie of resten worden gevonden dient het 
instrument nogmaals een volledig reinigings- en desinfectieproces te onder-
gaan. 
Delen van het instrument die tijdens deze controle beschadigd, incompleet, 
gecorrodeerd, gebogen, gebroken, gescheurd of versleten blijken te zijn, 
dienen verwijderd of vervangen te worden.
Droog het instrument opnieuw indien het nog vochtig is.

Smeer alle bewegelijke delen. Gebruik voor geneeskundige instrumenten een 
smeermiddel dat voor de beschreven sterilisatiemethoden is toegelaten. Wij 
adviseren hiervoor paraffineolie (art.nr. 1292-00-97), dat over goede kruip- en 
glijeigenschappen beschikt. Dit draagt ertoe bij, dat de bewegelijke delen soepel 
blijven bewegen en het beschermt bovendien het gehele instrumentenoppervlak 
tegen minerale afzettingen, die later invloed op de werking kunnen hebben. Houd 
er rekening mee dat deze smeringen van het instrument routinematig na elke rei-
niging en vóór elke sterilisatie doorgevoerd dienen te worden.
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Oliepunten

Ontspannen

Oliepunten

Gespannen

 PAJUNK® adviseert om instrumenten behoedzaam te behandelen en deze 
gebruikershandleiding zorgvuldig na te leven om hun gebruiksduur te maxi-
maliseren. De levensduur van het instrument hangt voor een groot deel af van 
zorgvuldig gebruik en de juiste verzorgings- en onderhoudsmaatregelen.

Verpakkingssysteem
Gebruik uitsluitend gestandaardiseerde en toegestane verpakkingssystemen 
conform DIN EN 868 deel 2-10, EN ISO 11607 deel 1+2, DIN 58953.

Sterilisatie
 Waarschuwing: Als de ziekte van Creutzfeldt-Jakob of een andere prion-
ziekte vermoed of bekend wordt, moet het instrument na eenmalig gebruik 
worden weggegooid in overeenstemming met de landspecifieke vereisten.

PAJUNK® heeft het volgende proces gevalideerd en goedgekeurd:

Stoomsterilisatie
Het volledig gemonteerde instrument dient gesteriliseerd te worden conform 
een gevalideerd stoomsterilisatieproces (bijv. sterilisatie conform DIN EN 285 en 
gevalideerd conform DIN EN 17665-1).
Steriliseer tijdens het opvolgen van de gefractioneerde vacuümprocedure 
conform het 134 °C/3-bar programma, met een minimum houdtijd van 5 
minuten (conform de aanbevelingen gepubliceerd door het Robert Koch Insti-
tut en het Duitse Bundesinsitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). De 
droogtijd is 30 minuten.
Laat apparaten/instrumenten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze weer 
gebruikt.
Bewaar instrumentensets die stoomsterilisatie hebben ondergaan in geschikte 
containers die uitsluitend hiervoor zijn bedoeld.

Transport naar de plaats van gebruik
Gebruik de voor het transport geschikte transportsystemen.
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Het einde van de levensduur wordt voornamelijk bepaald door slijtage, schade 
veroorzaakt door gebruik, zorgvuldige omgang en geschikte opslag.
Frequente herverwerking conform de herverwerkingsinstructies van de fabri-
kant heeft geen invloed op de prestatie van het instrument.

Reparatie
Apparaten die onder de garantie of op kosten van de gebruiker ter reparatie 
naar PAJUNK® zijn gezonden dienen grondig te zijn gereinigd en gesteriliseerd 
voordat ze worden teruggezonden. Op de begeleidende brief of op het pakket 
moet steriliteit staan aangegeven.

Bedrijfs-/opslagomstandigheden

Temperatuurlimiet +10 °C tot +30 °C

Luchtvochtigheidslimiet 20 % tot 65 %

Niet blootstellen aan zonlicht

Droog bewaren

Algemene informatie
De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwijd 
geldige richtlijnen voor gevaarlijke stoffen.

Pyrogeenvrij

 Alle ernstige incidenten die bij gebruik van het product zijn opgetreden, dienen 
bij de fabrikant en de betreffende instantie van het land waarin de gebruiker 
en/of de patient woonachtig is/zijn te worden gemeld.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Duitsland.
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Legenda van gebruikte pictogrammen op etiketten

Fabrikant Pyrogeenvrij

Te gebruiken tot … Rx only Let op: op basis van de wetgeving 
mag dit apparaat uitsluitend 
worden verkocht door of in 
opdracht van een arts.Bestelnummer

Gesteriliseerd met ethyleenoxide Niet veilig voor MRI

Niet opnieuw steriliseren Advies

Niet gebruiken als verpakking
beschadigd is Informatie

Droog bewaren
"CE-conformiteitskeurmerk" of 
"CE-keurmerk" = Keurmerk dat 
aangeeft dat een product voldoet 
aan de geldende eisen, die zijn 
vastgelegd in de verordening voor 
medische hulpmiddelen of in 
andere regelgeving van de Euro-
pese Unie over de aanbrenging 
van het betreffende keurmerk

Luchtvochtigheidslimiet

Niet hergebruiken Waarschuwing voor puntig voorwerp

Let op PHT Bevat geen ftalaten

Productiedatum
Bij de fabricage van dit product is 
geen natuurlijk rubber gebruikt

Batchcode QTY Hoeveelheid

Niet blootstellen aan zonlicht Vertaling

Temperatuurlimiet Medisch hulpmiddel

Gebruiksaanwijzing in acht nemen Niet-steriel

Toepassing van een enkelvoudige 
steriele barrière binnen een bescher-
mende verpakking

Toepassing van een enkelvoudige 
steriele barrière
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PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen/Germany
Phone +49 (0) 7704 9291-0 
Fax +49 (0) 7704 9291-600 
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