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Lietošanas instrukcija

Īpašs paziņojums
 Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus! 

Rx only  Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lieto-
šanas instrukciju.

PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Profesionālais medicīnas 
personāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli. 
Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklās-
tīta attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās 
zināšanas.
Neievērojot lietošanas instrukciju, tiks anulēta garantija un apdraudēta pacienta 
drošība.
Lietojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, ir jāņem vērā to lietošanas instruk-
cijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot dažādu ražotāju 
ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs. 

Ierīci nedrīkst lietot nekādos apstākļos, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par 
nepilnībām vai bojājumiem.
 Atļauts lietot tikai izstrādājums nevainojamā stāvoklī, ar spēkā esošu sterilitātes 
termiņu, kas norādīts uz etiķetes, kā arī ar nebojātu iepakojumu.

Izstrādājuma apraksts/ savietojamība
  Izstrādājumu numurus un šīs lietošanas instrukcijas darbības jomu, lūdzu, 
skatiet pašreizējā atbilstības deklarācijā. 

Uzlikas savienojamība: LUER vai 

Paredzētais lietojums
Cerebrospinālā šķidruma spiediena mērīšanai
Spinālo manometru drīkst lietot tikai ar spinālo kanulu.

Indikācijas
Cerebrospinālā šķidruma paraugs, lai apstiprinātu diagnozi, ja radušās aizdo-
mas par CNS infekciju, subarahnoidālu asiņošanu, kā arī ķīmijterapijas stadijas 
noteikšanai; terapeitiskai cerebrospinālā šķidruma spiediena pazemināšanai.

Kontrindikācijas
Intratekāla ārstniecības līdzekļu ievadīšana, intratekāla aklā punkcija spinālu ano-
māliju vai savainojumu gadījumā. Ja ir aizdomas par normālas anatomijas defor-
māciju, stingri ieteicams izmantot attēlu veidošanas aprīkojumu. Intratekālā 
punkcija ir kontrindicēta lokālas ādas infekcijas paredzētajā vietā, nekontrolētas 
asiņošanas vai antikoagulācijas terapijas gadījumā.
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Izmantotā lokālās anestēzijas līdzekļa sistēmiskā toksicitāte (ievērot devas!), 
infekcija.

 Lietotājam ir pacientiem jāpaskaidro ar procedūru saistītās komplikācijas.
 Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas komplikācijas, rīkojieties saskaņā ar jūsu 
organizācijas protokoliem. Ja tādējādi neizdodas novērst komplikācijas vai tās 
tiek uzskatītas par smagām vai neārstējamām, piesardzīgi pārtrauciet proce-
dūru un izņemiet izstrādājuma invazīvās daļas no pacienta.

Brīdinājuma norādes

par sterilu izstrādājumu:
Šis ir vienreizējās lietošanas medīcinisks izstrādājums, ko drīkst lietot tikai vienam 
pacientam!

Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti!
Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst sterilizēt atkārtoti!

Ražošanā izmantotie materiāli nav piemēroti atkārtotai sagatavošanai vai atkār-
totai sterilizēšanai!
Izstrādājuma konstrukcija nav piemērota atkārtotai sagatavošanai vai atkārtotai 
sterilizēšanai!

Neatļautas atkārtotas lietošanas/sagatavošanas gadījumā
 –  izstrādājums var zaudēt būtiskus raksturlielumus, ko paredzējis ražotājs;
 –  potenciāli nepietiekams sagatavošanas process rada ievērojamu savstar-
pējas infekcijas pārnešanas/piesārņojuma risku;
 – pastāv risks, ka izstrādājums zaudēs funkcionālās īpašības;
 –  pastāv risks, ka materiāli sadalīsies un to atlikumi izraisīs endotoksiskas 
reakcijas!

lietošanas laikā:
1. NEMĒĢINIET muguras smadzeņu šķidrumu INJICĒT ATPAKAĻ!
2. Neievadiet medikamentus, kas nav indicēti paredzētajam mērķim. Tas var 

pacientam radīt nopietnas traumas.
3. Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu, ja ir zināma materiālu nepanesa-

mība vai individuāla nepanesamība attiecībā uz materiālu!
4. Punkcijas vietā vienmēr nodrošiniet antiseptiskus apstākļus.
5. Veicot procedūru korpulentiem pacientiem un bērniem, pievērsiet īpašu 

uzmanību piemērota izmēra kanulas izvēlei (diametrs, garums).
6. Lietojot un utilizējot izstrādājumu, ievērojiet vispārīgos piesardzības pasāku-

mus attiecībā uz rīkošanos ar asinīm un ķermeņa šķidrumiem, jo saskare ar 
asinīs pārnēsātiem patogēniem rada risku.
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1. Novietojiet pacientu guļus stāvoklī uz sāniem ar saliektu muguru vai sēdus, 
noliecoties pār piemērotu balstu.

2. Izvēlieties vēlamo kanulas izmēru un manometru.
3. Ievietojiet spinālo kanulu.
4. Izņemiet zondi. Šķidruma atplūde apstiprina ievietošanu durālajā apgabalā. 

Pievienojiet manometra trīsvirzienu krānu pie kanulas. Pagrieziet krānu, lai 
atgaisotu kanulu pie manometra, aizverot proksimālo pieslēgumu.

5. Ļaujiet šķidrumam ieplūst manometra caurulē. Kad šķidruma līmenis ir sta-
bilizējies, nolasiet cmH2O vērtību no manometra kolonnas. Parasti šķidruma 
spiediens ir 18-24 cmH20 diapazonā, bet tas var būt arī ievērojami augstāks. 
Spiediena mērījumi ir mazāk uzticami, ja pacients atrodas sēdus stāvoklī.

6. Ja spinālā manometra skala ar maksimāli 35 cmH2O nav pietiekama cere-
brospinālā šķidruma spiediena mērīšanai, var piestiprināt 54 cmH2O pagari-
nājumu. Uzspraudiet to uz manometra caurules.

7. Aizveriet ar kanulu savienoto krānu un ļaujiet šķidrumam iztecēt no mano-
metra caurules paņemšanas caurulītēs turpmāko analīžu veikšanai.

8. Kad ir pabeigta pietiekama parauga ņemšana, izņemiet spinālo kanulu, 
manometru un, ja nepieciešams, aplikatoru, un uzlieciet pārsēju uz punk-
cijas vietas.

9. Sniedziet pacientam norādījumu 1 līdz 2 stundas palikt guļot un tikai pēc 
tam piecelties. Lumbālpunkcija var izraisīt nelabumu, spēcīgas galvassāpes 
un līdzsvara traucējumus.

Lietošanas/ glabāšanas apstākļi
Temperatūras 
ierobežojums no +10 °C līdz +30 °C

Gaisa mitrums, 
ierobežojums no 20 % līdz 65 %

Sargāt no saules gaismas 

Glabāt sausā vietā

Vispārīgas norādes
Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visā pasaulē spēkā esošajām bīstamo vielu 
vadlīnijām.

Apirogēns

 Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas 
laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts atbildīga-
jām iestādēm.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vācija.
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Ražotājs Ievērot lietošanas instrukciju

Derīguma termiņš Apirogēns

Kataloga numurs Rx only Uzmanību! Federālā likumdošana 
ierobežo šī izstrādājuma pārdošanu, 
atļaujot to tikai ārstam vai pēc ārsta 
pasūtījumaSterilizēts ar etilēnoksīdu

Nesterilizēt atkārtoti Padoms

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts Informācija

Glabāt sausā vietā Izstrādājums atbilst Kopienas 
saskaņošanas likumdošanas prasībām, 
un to uzrauga noteikta iestādeGaisa mitruma ierobežojums

Nelietot atkārtoti PHT Nesatur ftalātus (saskaņā ar  ar Regulas 
93/42/EEK I pielikuma 7.5. nodaļu)

Uzmanību! Šī izstrādājuma ražošanā nav izmantots 
dabiskais kaučuks

Ražošanas datums Skaits

Partijas kods Uzlikas savienojums:  
NRFit® saskaņā ar ISO 80369-6 

Sargāt no saules gaismas Tulkošana

Temperatūras ierobežojums Medicīnas ierīce
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