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Οδηγίες χρήσης

Ειδική σημείωση

 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού! 
Rx only  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμ-

φωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευ-
μένο ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί-
ται η συσκευή και για την επιλογή του ασθενούς. 
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα κατά-
σταση της τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να λαμ-
βάνονται υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης των άλλων 
προϊόντων. Η απόφαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών από διαφο-
ρετικούς κατασκευαστές (οι οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) υπόκειται 
στην ευθύνη του χρήστη. 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν βάσι-
μοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας, βλάβης ή απώλειας της στειρότητας.
 Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκεών οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, εντός 
της ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, σε άθικτη 
συσκευασία.

Περιγραφή συσκευής/ συμβατότητα

  Παρακαλώ ανατρέξατε στην τρέχουσα δήλωση συμμόρφωσης για τους αριθμούς 
προϊόντων και το πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών χρήσης. 

Σύνδεση διανομέα Hub: LUER ή 

Προβλεπόμενη χρήση
Μέτρηση πίεσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Το σπονδυλικό μανόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με 
βελόνα σπονδυλικής χρήσης.

Ενδείξεις
Δειγματοληψία εγκεφαλονωτιαίου υγρού για την υποστήριξη της διάγνωσης σε 
περίπτωση υπόνοιας για λοίμωξη του ΚΝΣ ή υπαραχνοειδή αιμορραγία και για 
διαχωρισμό σταδίων στη χημειοθεραπεία, καθώς και για θεραπευτική μείωση της 
πίεσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
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Ενδορραχιαία χορήγηση φαρμάκων, ενδορραχιαία τυφλή παρακέντηση σε 
περιπτώσεις ανωμαλιών ή τραυματισμών της σπονδυλικής στήλης. Εάν υπάρχει 
υπόνοια για παραμόρφωση της φυσιολογικής ανατομίας, συνιστάται έντονα η 
εφαρμογή διαδικασιών άμεσης απεικόνισης. Αντενδείξεις για την ενδορραχιαία 
παρακέντηση υφίστανται σε περίπτωση τοπικών δερματικών λοιμώξεων στο προ-
βλεπόμενο σημείο παρακέντησης, σε καταστάσεις μη ελεγχόμενης αιμορραγίας, ή 
αν λαμβάνεται αντιπηκτική αγωγή.

Επιπλοκές
Συστημική τοξικότητα των χρησιμοποιούμενων τοπικών αναισθητικών (προσοχή 
στη δοσολογία!), λοίμωξη.

 Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τις επιπλοκές που σχε-
τίζονται συνήθως με τη διαδικασία.

 Εάν προκύψουν επιπλοκές κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τα πρωτόκολλα 
του ιδρύματός σας. Αν αυτό δεν αποκατααστήσει τις επιπλοκές ή αν αυτές θεω-
ρηθούν σοβαρές ή μη αναστρέψιμες, διακόψτε προσεκτικά τη διαδικασία και 
αφαιρέστε τα στοιχεία της επεμβατικής συσκευής από τον ασθενή. 

Προειδοποιήσεις

για αποστειρωμένο προϊόν:
Αυτή είναι μία ιατρική συσκευή μίας χρήσης για χρήση μόνο σε έναν ασθενή.

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναποστειρωθεί!

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της συσκευής δεν είναι 
κατάλληλα για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.

Μη εξουσιοδοτημένη επαναχρησιμοποίηση ή επανεπεξεργασία
 –  μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των ιδιοτήτων βασικής απόδοσης που 
επιδιώκει ο κατασκευαστής
 –  προκαλεί σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης/ μόλυνσης ως 
αποτέλεσμα δυνητικά ανεπαρκών μεθόδων διαδικασίας.
 – μπορεί να προκαλέσει απώλεια λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής.
 –  μπορεί να προκαλέσει θραύση των υλικών και να οδηγήσει σε ενδοτοξικές 
αντιδράσεις που προκαλούνται από τα υπολείμματα.

στην εφαρμογή:
1. ΜΗΝ επιχειρείτε ΕΠΑΝΕΓΧΥΣΗ εγκεφαλονωτιαίου υγρού!
2. Μην χορηγείτε φάρμακα που δεν έχουν ένδειξη για τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του ασθενούς.
3. Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση το προϊόν αν υπάρχουν γνωστές 

ασυμβατότητες υλικών ή μεμονωμένες δυσανεξίες έναντι του υλικού!
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5. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε συσκευές κατάλληλων διαστάσεων (διάμετρος, 
μήκος), ειδικά κατά τη θεραπεία παχύσαρκων ασθενών και παιδιών.

6. Κατά τη χρήση και την απόρριψη της συσκευής, λαμβάνετε συστηματικά γενι-
κές προφυλάξεις για τον χειρισμό του αίματος και των σωματικών υγρών λόγω 
του κινδύνου επαφής με αιματοεγκεφαλικά παθογόνα.

Εφαρμογή
1. Τοποθετήστε τον ασθενή είτε σκυφτό σε πλευρική θέση, είτε καθιστό με στή-

ριξη σε κατάλληλο στήριγμα.
2. Επιλέξτε το προτιμώμενο μέγεθος βελόνας και το μανόμετρο.
3. Τοποθετήστε τη βελόνα.
4. Αφαιρέστε το στιλέτο. Η ροή υγρού επιβεβαιώνει την τοποθέτηση στην περι-

οχή της σκληρής μήνιγγας. Συνδέστε τη βαλβίδα τριών κατευθύνσεων του 
μανομέτρου στη βελόνα. Γυρίστε τη βαλβίδα για να εξαερώσετε τη βελόνα 
προς το μανόμετρο, ενώ κλείνετε την εγγύς σύνδεση.

5. Αφήστε το εγκεφαλονωτιαίο υγρό να εισρεύσει στον σωλήνα του μανομέτρου. 
Όταν η στάθμη του υγρού σταθεροποιηθεί, διαβάστε την τιμή στη στήλη του 
μανομέτρου, που εκφράζεται σε cmH

2
0. Φυσιολογικά, η πίεση του εγκεφαλο-

νωτιαίου υγρού κυμαίνεται μεταξύ 18-24 cmH
2
0, αλλά μπορεί να βρίσκεται 

και αρκετά υψηλότερα. Οι μετρήσεις της πίεσης έχουν μικρότερη αξιοπιστία 
αν ο ασθενής βρίσκεται σε καθιστή θέση.

6. Σε περίπτωση που η κλίμακα του μανομέτρου σπονδυλικής στήλης, που 
φτάνει έως τα 35 cmH

2
O, δεν επαρκεί για τη μέτρηση της πίεσης του εγκε-

φαλονωτιαίου υγρού, μπορεί να τοποθετηθεί προέκταση έως τα 54 cmH
2
O. 

Τοποθετήστε τη στον σωλήνα ανύψωσης του μανομέτρου.
7. Κλείστε τη βαλβίδα προς τη βελόνα και αφήστε το υγρό να εκρεύσει από τον 

σωλήνα του μανομέτρου στους σωληνίσκους λήψης για τις αναλύσεις που θα 
ακολουθήσουν.

8. Όταν η επαρκής δειγματοληψία ολοκληρωθεί, αφαιρέστε τη βελόνα, το μανό-
μετρο και ενδεχ. τον εισαγωγέα και τοποθετήστε ένα επίθεμα στο σημείο της 
παρακέντησης.

9. Υποδείξτε στον ασθενή να μείνει ξαπλωμένος 1 έως 2 ώρες πριν σηκωθεί. Η 
οσφυϊκή παρακέντηση μπορεί να προκαλέσει ζάλη, ισχυρό πονοκέφαλο και 
διαταραχές της ισορροπίας.

Συνθήκες λειτουργίας/αποθήκευσης

Περιορισμός θερμοκρασίας +10 °C έως +30 °C

Όρια υγρασίας 20 % έως 65 %

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία 

Φύλαξη σε ξηρό μέρος
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Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες 
περί επικίνδυνων ουσιών 

Μη πυρογόνο

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου κατοι-
κεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Γερμανία.

Υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη σήμανση

Κατασκευαστής Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης

Ημερομηνία λήξης Μη πυρογόνο

Αριθμός είδους Rx only Προσοχή: Η πώληση ή η 
συνταγογράφηση του προϊόντος αυτού 
από ιατρό υπόκειται στους περιορισμούς 
της ομοσπονδιακής νομοθεσίας

Αποστειρωμένο με 
αιθυλενοξείδιο

Όχι επαναποστείρωση Συμβουλή

Μην χρησιμοποιείτε εάν έχει 
υποστεί βλάβη η συσκευασία Πληροφορίες

Φύλαξη σε ξηρό μέρος Το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται 
στην κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης 
και παρακολουθείται από κοινοποιημένο 
οργανισμό

Περιορισμός υγρασίας αέρα

Μην επαναχρησιμοποιείτε PHT Δεν περιέχει φθαλικά άλατα (συμφ. με 
παρ. 7.5 παραρτήματος l 93/42/ΕΟΚ)

Προσοχή
Κατά την κατασκευή αυτού του 
προϊόντος δεν χρησιμοποιήθηκε φυσικό 
καουτσούκ

Ημερομηνία κατασκευής Ποσότητα

Κωδικός παρτίδας Σύνδεση προσαρτήματος:  
NRFit® κατά ISO 80369-6 

Μακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία Μετάφραση

Περιορισμός θερμοκρασίας ιατρική συσκευή
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