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Instruções de utilização
  Estas instruções de utilização estão traduzidas para os idiomas: DE, EN, FR, IT, 
ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. As traduções 
podem ser descarregadas através da nossa página de Internet eifu.pajunk.com.

Aviso especial
 Leia cuidadosamente as seguintes informações e instruções de utilização! 

Rx only  O dispositivo só pode ser utilizado por pessoal médico qualificado de acordo com 
estas instruções de utilização.

A PAJUNK® não recomenda qualquer método de tratamento em particular. O 
pessoal médico profissional é responsável pelo modo como o dispositivo é uti-
lizado e pela seleção do paciente.
Para além destas instruções de utilização, a informação relevante também se 
aplica de acordo com a literatura especializada correspondente e o estado atual 
de desenvolvimento dos conhecimentos.
O incumprimento das instruções de utilização invalida a garantia e coloca em 
risco a segurança do paciente.
Em caso de utilização em combinação com outros dispositivos, é essencial que 
sejam consideradas as informações sobre compatibilidade e as instruções de uti-
lização desses outros dispositivos. Qualquer decisão relativamente ao uso com-
binado de dispositivos de diferentes fabricantes (em que estes não constituam 
unidades de tratamento) é da responsabilidade do utilizador.

 O dispositivo não pode ser usado em qualquer circunstância se houver motivos 
válidos para suspeitar que o mesmo se encontra incompleto, danificado ou 
apresenta perda de esterilidade.
 Podem ser exclusivamente utilizados dispositivos intactos antes do fim da data 
de validade da esterilidade, indicada no rótulo, e em embalagem intacta.

Descrição do dispositivo / compatibilidade
  Consulte a atual declaração de conformidade a respeito dos números relativos 
aos dispositivos e do âmbito destas instruções de utilização.

Sistema de biópsia reutilizável e totalmente automático para a extração de mate-
rial tecidual histologicamente aproveitável a partir de partes moles/órgãos.
Para a biópsia múltipla podem ser utilizadas as cânulas coaxiais PAJUNK®. Utilize, 
neste âmbito, exclusivamente os acessórios compatíveis da PAJUNK®.
As bainhas coaxiais estão disponíveis sob as referências do catálogo 313Sxxxxxx 
com diâmetros e comprimento variáveis (instruções de utilização: XS190164).

Pistola de biópsia: reprocessável, não esterilizada 

Cânula de biópsia: descartável, esterilizada 
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Botão de segurança

Pega para abrir o instrumento

Indicação do status – carregado 

Indicação do status - cânula de biópsia

Janela de inspeção = indicação do status Cavidade de fixação 

Êmbolo de carga 2 

Indicação da profundidade da biópsia 

Escalonamento da profundidade da biópsia

Êmbolo de carga 

Sentido de rotação profundidade da biópsia 

Êmbolo de carga 1

Ajuste contínuo da profundidade da picada

Botão do estilete

Manípulo de fixação verde

Bocal de cânula

Finalidade
Recolha de amostras de tecido a partir do tecido mole.

Aviso:
A cânula não se adequa à utilização com RM!

Utilizadores previstos
Apenas pessoal médico profissional. O utilizador tem de estar treinado e for-
mado de acordo com o tecnologia clínica mais recente.

Grupo-alvo de pacientes
Adultos e crianças; o pessoal médico profissional é responsável pela seleção dos 
pacientes adequados.

Indicações
Exame citológico e/ou histológico.
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Amostragem por biópsia no esqueleto e sistema nervoso. Falta de efeito terapêu-
tico, paciente não cooperativo, ascite, órgãos pouco visíveis, coagulopatia grave, 
nenhuma via de acesso segura, aneurisma, (feocromocitoma), (equinococo), lesão de 
órgãos adjacentes (lesão pulmonar, lesão da bílis, lesão intestinal), infeções, reação de 
hipersensibilidade a narcóticos locais, perturbações cardiovasculares na administra-
ção de analgésicos ou calmantes.

 Nunca utilize o dispositivo em caso de incompatibilidades de materiais conhe-
cidas e/ou interações conhecidas!

Complicações
Punção errada, distúrbio de coagulação, mau estado geral, hematoma na zona da 
área-alvo, pneumotórax, hematotórax, lesão de vasos, fístula arteriobiliar.

 O utilizador tem a obrigação de esclarecer as complicações tipicamente asso-
ciadas ao procedimento.
 Se ocorrerem complicações com o dispositivo durante a utilização, cumpra os 
protocolos da sua organização. Se isto não resolver as complicações ou caso 
estas sejam consideradas graves ou não tratáveis, interrompa a utilização cui-
dadosamente e remova do paciente os componentes invasivos do dispositivo.

Indicações de advertência

para o dispositivo esterilizado:
Trata-se de um dispositivo médico descartável para uso num só paciente!

Você nunca pode reutilizar este dispositivo!
Você nunca pode reesterilizar este dispositivo!

Os materiais utilizados no fabrico não são próprios para o reprocessamento 
nem para a reesterilização!
O design do dispositivo não é próprio para o reprocessamento nem para a rees-
terilização!

Em caso de reutilização/reprocessamento não autorizado
 –  o dispositivo pode perder as propriedades de desempenho essenciais 
pretendidas pelo fabricante.
 –  há o risco significativo de infeção cruzada/contaminação em virtude 
dos métodos de processamento potencialmente deficientes.
 – há o risco de o dispositivo perder propriedades funcionais.
 –  há o risco de decomposição dos materiais e de reações endotóxicas 
devido aos resíduos!
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no caso de um dispositivo reutilizável:
1.  Antes da primeira utilização, certifique-se impreterivelmente de que todos 

os dispositivos médicos, que não sejam fornecidos esterilizados, são pri-
meiro limpos e depois esterilizados!

2. Trate um instrumento contaminado imediatamente após cada utilização 
(ver "Preparação antes da limpeza mecânica")!

3. O dispositivo deverá ser sujeito a uma inspeção visual e funcional, assim 
como a uma verificação da estanqueidade da torneira de insuflação antes 
de cada utilização.

4. Separar e substituir os instrumentos danificados ou defeituosos.

durante a utilização:
1. Não se esqueça de que a cânula de biópsia nunca pode ser dobrada, ao 

usar o sistema de biópsia. 
2. Para uma utilização segura e eficaz da pistola de biópsia, o médico execu-

tante deverá possuir conhecimentos, experiência e treino adequados no 
emprego desta técnica no paciente.

3. É absolutamente necessário cumprir as precauções e a boa prática clínica. 
As infeções profundas de feridas constituem complicações pós-intervencio-
nais graves cuja eliminação exige uma ampla intervenção cirúrgica.

4. A recolha do material de biópsia só pode ser efetuada num ambiente clí-
nico.

5. Antes da punção, tome impreterivelmente as medidas adequadas para pro-
teger o material de biópsia com vista à avaliação patológica.

6. Armazene o aparelho exclusivamente com a mola aliviada!

para punção:
1. Certifique-se de que utiliza dispositivos com dimensões adequadas (diâ-

metro, comprimento), especialmente ao tratar pacientes obesos e crianças.
2. Não exerça demasiada força sobre a cânula para evitar dobrar ou quebrar 

a mesma.
3. Em caso de contacto inesperado com o osso, extrair a cânula e mudar a 

direção.
4. O contacto repetido com o osso danifica a ponta. Não continue a usar uma 

cânula danificada desta forma em caso algum. Remova a cânula num só 
passo em caso de contacto prévio com o osso.

para injeção: 
Certifique-se sempre de que o local de injeção está assético.
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1.  Cuidado! Aviso de objeto cortante. Dependendo do tipo de ponta, o 

dispositivo ou os componentes do dispositivo poderão ter arestas ou 
pontas afiadas. Se ocorrer um ferimento por perfuração, poderão ser 
transmitidos vários agentes patógenos infeciosos; para efeitos práticos, 
destes, os mais importantes são o vírus da imunodeficiência humana 
(VIH), o vírus da hepatite B (VHB) e o vírus da hepatite C (VHC).

2. Deverá tomar precauções gerais numa base regular para o manuseamento 
de fluidos hemáticos e corporais durante a utilização e a eliminação do dis-
positivo devido ao risco de contacto com agentes patógenos transmitidos 
pelo sangue.

3. Tenha em atenção que o uso continuado de um dispositivo do mesmo tipo 
tem de ser avaliado cumulativamente conforme descrito na legislação a res-
peito de dispositivos médicos, inclusivamente após a troca ou substituição 
do dispositivo.

Utilização
Realize a biópsia, aplicando as técnicas esterilizadas apropriadas.
Verifique o instrumento de biópsia antes da utilização: carregue a pistola sem 
a cânula de biópsia inserida, recuando duas vezes o êmbolo de carga preto. 
Verifique o funcionamento do instrumento, pressionando primeiro o botão de 
segurança para dentro e acionando depois um dos êmbolos de carga.

 Nunca verifique o instrumento de biópsia PAJUNK® DeltaCut com a cânula de 
biópsia PAJUNK® DeltaCut inserida. Isto pode causar a danificação da cânula 
e/ou lesões.

Preparação da cânula de biópsia PAJUNK® DeltaCut:
A cânula dispõe de uma graduação centimétrica para a medição da profundi-
dade de punção e de um manípulo de fixação verde que, no estado fechado, 
faz com que o posicionamento do estilete e da cânula entre si se mantenha 
inalterado, ao inserir a cânula no instrumento de biópsia PAJUNK® DeltaCut. 
Antes da utilização, determine o diâmetro adequado e o comprimento para a 
biópsia a realizar e selecione a cânula certa. Remova a cânula da embalagem, 
garantindo a esterilidade, e retire a mangueira de proteção.

Abra então a tampa de cobertura.
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da corrediça de suporte, devendo o manípulo 
de fixação verde estar na posição fechada 
(transversal ao tubo da cânula). Em alternativa, 
a cânula de biópsia pode ser também inserida 
da mesma forma no instrumento inteiramente 
carregado.

 Rode o manípulo de fixação verde 90° para a 
esquerda (alinhando-o paralelamente à cânula). 
Feche a cobertura por inteiro. O manípulo de 
fixação verde e o botão do estilete vermelho 
indicam então o estado de carga do aparelho. 
Se não for possível fechar a tampa de cobertura 
corretamente, verifique a posição do manípulo 
de fixação verde e coloque-o na posição certa. 
Continue apenas, se a tampa de cobertura 
fechar por inteiro e engatar corretamente.

2x

 Carregue o instrumento, recuando duas vezes o 
êmbolo de carga preto (observe para tal as indica-
ções do status funcional). Este passo pode ser 
ignorado, se a cânula de biópsia tiver sido inserida 
num instrumento já inteiramente carregado.

Indicações do status

Indicação do status – 
carregado (vermelho)

Indicação do status –  
carregado (verde)

1. Sistema totalmente descarregado

2.  Cânula recuada, câmara do material de biópsia 
aberta

3.  Sistema totalmente carregado, pronto para a 
utilização
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valor na escala de indicação lateral na faixa de 15 mm a 
22 mm, rodando a roda de ajuste atrás no instrumento.
 Observe que a indicação do status vermelha para 
o instrumento operacional se encontra agora na área 
com a marcação "COCKED". O instrumento fica então 
pronto para utilização.

Antes de posicionar o sistema, efetue se necessário uma incisão de punção na 
pele para facilitar a penetração.
Assente a cânula e conduza a sua ponta até ao rebordo da área-alvo (lesão) 
através de um procedimento de imagiologia selecionado adequado.

Desbloquear
Acionar o botão de segurança com a inscrição 
"Safeguard".

Opção 1

Disparar na extremidade  
do sistema de biópsia

Disparar
A amostragem por biópsia é acionada, ativando 
o êmbolo de carga na extremidade do sistema de 
biópsia ou com o êmbolo de carga inferior.

Opção 2

Disparar com o êmbolo de carga inferior do sistema de biópsia

Após o acionamento da biópsia, o instrumento pode ser recuado cuidadosamente.

1x

Ao carregar o sistema de biópsia uma 
vez, a câmara do material de biópsia é 
aberta e o material de biópsia pode 
ser retirado.

O processo pode ser repetido várias vezes para recolher diversos materiais de 
biópsia.

Trate o ponto de incisão.
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A pistola DeltaCut não precisa de ser desmontada.

Processamento
Informações gerais

 Em todos os trabalhos nos instrumentos contaminados, observe as diretivas da 
associação profissional e de organizações equiparáveis para a proteção pes-
soal. Use um equipamento de proteção apropriado e assegure uma vacinação 
adequada.
 Perigo de infeção: um processamento impróprio dos instrumentos pode expor os 
pacientes, utilizadores e terceiros ao perigo de infeção e comprometer a capacidade 
de desempenho do instrumento.
  O instrumento tem de ser eliminado após uma só utilização e de acordo com 
os requisitos nacionais, em caso de doença de Creutzfeldt-Jakob suspeita ou 
conhecida ou de outra doença de prião.
 Observe em todo o caso os procedimentos, equipamentos e aparelhos valida-
dos junto do utilizador/da entidade exploradora/na esterilização central e 
verifique se estes são compatíveis com a informação aqui mencionada.
 Ao colocar e usar soluções deve ser respeitada a informação, fornecida pelos 
fabricantes dos químicos, sobre a concentração e o tempo de atuação. O ins-
trumento pode ficar danificado em caso de inobservância.
Encontra mais informação sobre o processamento de instrumentos em  
www.a-k-i.org

Primeiro tratamento no local de utilização
Se um instrumento estiver sujo, deverá ser sempre imediatamente limpo após 
o uso.
Para evitar a secagem e a aderência do material no instrumento, as maiores sujida-
des, as soluções corrosivas e os fármacos devem ser removidos, p. ex. limpando e 
lavando imediatamente após a administração do fármaco (eliminação a seco).

Transporte
Utilize para o transporte recipientes de transporte adequados ao processa-
mento para excluir o perigo de contaminação de terceiros.
Sempre que possível deverá preferir-se a eliminação a seco. Os tempos de para-
gem longos devem ser evitados.

Preparação antes da limpeza mecânica
Os instrumentos contaminados têm de ser tratados imediatamente após o uso. 
Se for um dispositivo de várias peças, o instrumento tem de ser decomposto nas 
suas peças individuais.
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Remova da superfície do instrumento as contaminações visíveis ou sujidades 
maiores, utilizando uma escova (não uma escova de aço) ou uma esponja sob 
água corrente fria (<40 °C, qualidade de água potável).

Pré-limpeza de cavidades / lúmenes:
Limpe os canais de trabalho, os lúmenes e as cavidades do instrumento sob água 
corrente fria (<40 °C) com a ajuda de uma escova adequada (não uma escova de 
aço). Enxague as fendas, ranhuras e cavidades durante cerca de 10 segundos com 
uma pistola de pressão de água e, se necessário, com acessório de enxaguamento.

Limpeza manual / desinfeção manual
Não é necessária qualquer desinfeção manual.

 Aviso: não é permitida uma limpeza exclusivamente manual. Após a pré-limpeza 
manual deverão ser realizadas sempre uma limpeza e desinfeção mecânicas.

Limpeza e desinfeção mecânicas
Limpe e desinfete os instrumentos exclusivamente num aparelho de limpeza 
e desinfeção (RDG) adequado. Limpar os instrumentos termoestáveis com o 
programa Vario TD. A PAJUNK® validou e aprovou o seguinte procedimento de 
limpeza e desinfeção de acordo com DIN EN ISO 17664 ou DIN EN ISO 15883:

• Vario TD com os seguintes parâmetros de processo:
• 1 minuto de pré-limpeza com água da torneira fria, qualidade de água 

potável <40 °C
• Esvaziamento
• 3 minutos de pré-limpeza com água da torneira fria, qualidade de água 

potável <40 °C
• Esvaziamento

No caso de utilização de Neodisher® Mediclean forte:
• 10 minutos de limpeza a 55 (+5/-1) °C, dosagem de acordo com seguinte 

tabela e água desmineralizada
No caso de utilização de Neodisher® MediZym:

• 10 minutos de limpeza a 45 (+5/-1) °C, dosagem de acordo com seguinte 
tabela e água desmineralizada 

• Esvaziamento
• 3 minutos de enxaguamento com água completamente dessalinizada (< 40 °C)
• Esvaziamento
• 2 minutos de enxaguamento com água desmineralizada (< 40 °C)
• Esvaziamento
• 5 minutos de desinfeção térmica a 93 (± 2) °C (valor A0 3000) e água 

desmineralizada
• Esvaziamento
• 30 minutos de secagem automática a ar quente com > 60 °C (no com-

partimento de enxaguamento)
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Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Produto de limpeza 
alcalino

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

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Agente de limpeza 
enzimático

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

 * Informação de acordo com a folha de dados do fabricante

Ligue as peças individuais com lúmenes e canais diretamente ao aparelho de 
limpeza e desinfeção. Para limpar os lúmenes, os instrumentos não desarmáveis 
com um canal de limpeza, caso haja, devem ser diretamente ligados ao bocal 
Luer-Lock na entrada especial no aparelho de limpeza e desinfeção.

Na seleção do programa de limpeza atender ao material com o qual o instru-
mento a limpar foi fabricado (p. ex. aço inoxidável em instrumentos médicos, 
superfície cromada, alumínio).

Observe em todo o caso as instruções do fabricante do aparelho e dos fabri-
cantes dos produtos de limpeza.

Secagem

Após a limpeza, o instrumento tem de ser eventualmente seco manualmente.

Manutenção, verificação e conservação
Deixe os instrumentos arrefecer até à temperatura ambiente.
Sujeitar o instrumento limpo e desinfetado a uma inspeção visual, verificando se 
está limpo, completo, danificado e seco.
Se, aquando desta verificação, forem detetadas impurezas ou depósitos, o 
instrumento terá de ser sujeito a outro procedimento de limpeza e desinfeção 
completo. 
Se, durante a verificação, detetar partes do instrumento danificadas, incomple-
tas, corroídas, deformadas, quebradas, fissuradas ou desgastadas, estas terão de 
ser separadas e substituídas.
Secar o instrumento novamente, caso haja humidade residual.

Lubrifique todas as peças móveis. Use, para os instrumentos médicos, um lubrifi-
cante que esteja aprovado para os métodos de esterilização descritos. Recomen-
damos para tal o óleo de parafina (ref.ª do catál. 1292-00-97) que apresenta boas 
propriedades de fluência e deslizamento. Isto ajuda a manter a mobilidade das 
peças móveis, além de proteger toda a superfície do instrumento contra depósitos 
de minerais passíveis de causar prejuízos do funcionamento posteriores. Não se 
esqueça de que estas lubrificações do instrumento devem ser efetuadas regular-
mente após cada limpeza e antes de cada esterilização.



12

Po
rt

ug
uê

s

Pontos de lubrificação

Descarregado

Pontos de lubrificação

Carregado

 A PAJUNK® recomenda um manuseamento atento e cuidadoso dos instrumen-
tos e a observância impreterível das presentes instruções de utilização para 
obter a máxima vida útil possível. A vida útil do instrumento depende em larga 
medida do manuseamento cuidadoso e da tomada das devidas medidas de 
conservação e manutenção.

Sistema de embalagem
Usar exclusivamente sistemas de embalagem correntes e aprovados de acordo 
com EN 868 Partes 2-10, EN ISO 11607 Partes 1+2, DIN 58953.

Esterilização
 Aviso: O instrumento tem de ser eliminado após uma só utilização e de acordo 
com os requisitos nacionais, em caso de doença de Creutzfeldt-Jakob suspeita 
ou conhecida ou de outra doença de prião.

A PAJUNK® validou e aprovou o seguinte procedimento de esterilização:

Esterilização a vapor
O instrumento completamente montado tem de ser esterilizado de acordo com 
um procedimento de esterilização a vapor validado (p. ex. aparelho de esteriliza-
ção conforme DIN EN 285 e validado conforme DIN EN 17665-1).
Caso seja empregue o procedimento de vácuo, a esterilização será efetuada de 
acordo com o programa 134 °C/3 bar com um tempo mínimo de retenção de 
5 minutos (de acordo com as recomendações do Instituto Robert Koch e do 
Instituto Federal Alemão para Fármacos e Dispositivos Médicos). O tempo de 
secagem é de 30 minutos.
Deixe os aparelhos/instrumentos arrefecer até à temperatura ambiente antes da 
sua reutilização.
Após a esterilização a vapor, guarde os instrumentos exclusivamente em recetá-
culos adequados e previstos para o efeito.

Transporte para o local de utilização
Utilize sistemas de transporte adequados ao transporte.
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O fim da vida útil do dispositivo depende sempre do desgaste, da danificação 
pelo uso, do manuseamento cuidadoso e do armazenamento apropriado.
O reprocessamento frequente de acordo com o manual de reprocessamento, 
disponibilizado pelo fabricante, não compromete o desempenho dos instru-
mentos.

Reparação
Os dispositivos, que sejam enviados para a PAJUNK® para efeitos de reparação 
durante o período de garantia ou a expensas do utilizador, têm de ser limpos e 
esterilizados a fundo antes da sua devolução. A esterilidade deverá ser mencio-
nada na carta de acompanhamento ou na embalagem.

Condições de funcionamento / armazenamento

Limite de temperatura +10 °C a +30 °C

Limitação da humidade 20 % a 65 %

Manter afastado da luz solar 

Manter seco

Informações gerais
Os dispositivos são fabricados de acordo com as diretrizes globalmente aplicá-
veis para substâncias perigosas.

Sem pirogénio

 Todas as ocorrências graves, que tenham sucedido ao empregar o dispositivo, 
têm de ser comunicadas ao fabricante e às autoridades competentes do país 
de residência do utilizador e/ou paciente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Alemanha.
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Explicação dos símbolos utilizados no rótulo

Fabricante Sem pirogénio

Utilizável até … Rx only De prescrição obrigatória (o dispo-
sitivo só pode ser usado de acordo 
com a finalidade por pessoal 
médico qualificado.)Referência do catálogo

Esterilizado com óxido de etileno Sem segurança em RM

Não reesterilizar Recomendação

Não utilizar se a embalagem estiver
danificada Indicação, informação

Manter seco
"Marcação CE de conformidade" 
ou "Marcação CE" = a marcação 
indica que um dispositivo cumpre 
os requisitos aplicáveis estipulados 
no regulamento relativo aos dispo-
sitivos médicos ou noutras normas 
legislativas da União Europeia a 
respeito da aposição da marcação 
em causa.

Limitação da humidade

Não reutilizar Aviso de objeto cortante

Cuidado PHT Não contém ftalatos

Data de fabrico Não contém látex

Código de lote QTY Quantidade

Manter afastado da luz solar Tradução

Limite de temperatura Dispositivo médico

Consultar as instruções de utilização Não esterilizado

Sistema de barreira estéril simples 
com embalagem protetora externa

Sistema de barreira estéril simples
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