
Neurology

Spinal Manometer
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Gebruiksaanwijzing

Speciale notitie
 Lees onderstaande informatie en bedieningshandleiding aandachtig door! 

Rx only  Het apparaat mag uitsluitend 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 specialist.
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 mag niet worden gebruikt als er reden is om aan te nemen dat 
het incompleet, 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. 

Naafconnectiviteit: LUER of 

Beoogd gebruik
Meting van de liquordruk
Een spinale manometer kan uitsluitend samen met een spinale canule worden 
gebruikt.

Indicaties
Monster van het ruggenmergvloeistof ter ondersteuning van de diagnose bij het 
vermoeden op een infectie van het centraal zenuwstelsel, bij het vermoeden op 
een subarachnoïdale bloeding en bij de onderderverdeling in fasen bij chemo-
therapie; voor het op therapeutische wijze doen dalen van de liquordruk.



3

N
ed

er
la

n
d

sContra-indicaties
Intrathecale toepassing van geneesmiddelen, intrathecale blinde punctie bij 
spinale onregelmatigheden of verwondingen. Indien een vervorming van de 
normale anatomie wordt vermoed, worden dringend directe beeldvormings-
procedures aanbevolen. Intrathecale punctie wordt in het geval van lokale huid-
infecties op de voorziene prikplaats, bij ongecontroleerde bloedingen of bij de 
behandeling van trombose afgeraden.
Complicaties
Systematische toxiciteit van de gebruikte lokale anesthesie (let op de dosering!), 
infectie.

  Gebruikers mooeten 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 organisatie. Als dit de complicaties niet oplost of als deze 
moeten worden beschouwd als ernstig of onbehandelbaar, stopt u voorzichtig 
de procedure en verwijdert u de invasieve apparaatonderdelen bij de patiënt.

Waarschuwingen

voor steriel product:
Het gaat om een medisch wegwerpproduct voor gebruik bij één patiënt!

Dit apparaat mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden!
Dit apparaat mag in geen geval opnieuw gesteriliseerd worden!

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 hergebruik of 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 verliest
 –  kan leiden tot afbreken van materialen en toxische reacties veroorzaakt 
door de residuen

in de applicatie:
1. Probeer GEEN ruggenmergvloeistof OPNIEUW TE INJECTEREN!
2. Dien geen medicatie toe die niet voor het beoogd gebruik bedoeld is. Dit 

kan tot ernstige nadelige gevolgen voor de patiënt leiden.
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toleranties resp. individuele intoleranties met betrekking tot het materiaal!

4. Zorg er te allen tijde voor dat de prikplek gedesinfecteerd is.
5. Zorg ervoor dat u apparaten gebruikt met geschikte afmetingen (diameter, 

lengte), vooral bij de behandeling van obese patiënten en kinderen.
6. Tref met betrekking tot gebruik en afvoer van het product vanwege het risico 

op contact met door bloed overgedragen pathogenen standaard de alge-
mene voorzorgsmaatregelen wanneer u met bloed of lichaamsvocht omgaat.

Gebruik
1. Plaats de patiënt in de gebogen zijligging of laat hem of haar zitten, leu-

nend over een geschikte steun.
2. Kies het juiste formaat canule en de manometer.
3. Plaats de spinale canule.
4. Verwijder de stilet. Liquorvloeistof bevestigt de plaatsing in het durale 

gebied. Sluit het driewegkraantje van de manometer aan op de canule. 
Draai het kraantje om de canule naar de manometer te ontluchten, terwijl 
u de proximale aansluiting sluit.

5. Laat de liquor in de manometerbuis stromen. Lees, zodra het vloeistof-
niveau zich gestabiliseerd heeft, de waarde van de manometerbuisje in 
cmH20 af. Normaal gesproken ligt de liquordruk tussen de 18-24 cmH20, 
hij kan echter ook aanzienlijk hoger liggen. De drukmetingen zijn minder 
betrouwbaar wanneer de patiënt zich in een zittende houding bevindt.

6. Mocht de schaal van de spinale manometer van maximaal 35 cmH2O niet 
voldoende zijn voor de liquordrukmeting, dan kan een uitbreiding naar 54 
cmH2O worden aangebracht. Plaats deze op de stijgbuis van de manometer.

7. Sluit het kraantje naar de canule en laat de vloeistof voor latere analyse uit de 
manometerbuis in de monsterbuisjes stromen.

8. Wanneer er voldoende monsters zijn genomen verwijdert u de spinale 
canule, de manometer en evt. de introducer en plaatst u een verband op 
de prikplek.

9. Verzoek de patiënt 1 tot 2 uur te blijven liggen en pas daarna op te staan. 
Een lumbale punctie kan leiden tot duizeligheid, sterke hoofdpijn en even-
wichtsstoornissen.

Gebruiks-/ opslagomstandigheden

Temperatuurlimiet +10 °C tot +30 °C

Vochtigheidslimiet 20 % tot 65 %

Bij zonlicht vandaan houden

Droog bewaren
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De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwid gel-
dige richtlinen voor gevaarlike 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.

Legenda van gebruikte pictogrammen op etiketten

Fabrikant Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Vervaldatum Rx only Let op: Het verkopen of voorschrijven 
van dit product door een arts is onder-
worpen aan de beperkingen van de 
federale wetgevingBestelnummer

Gesteriliseerd met 
ethyleenoxide Niet veilig voor MRI

Niet opnieuw steriliseren Advies

Niet gebruiken als verpakking 
beschadigd is Informatie

Droog bewaren Product voldoet aan de geldende eisen 
die in de harmoniseringswetgeving 
van de Gemeenschap vastgelegd 
zijn en staat onder toezicht van een 
aangemelde instantie.

Luchtvochtigheidsbeperking

Niet hergebruiken PHT Bevat geen ftalaten (conf. sectie 7.5 van 
bijlage l 93/42/EEG)

Let opVoorzichtig
Bij de vervaardiging van dit product 
werd geen gebruik gemaakt van natu-
urlijk rubber

Productiedatum Hoeveelheid

Batchcode Connector van klein kaliber:  
NRFit® conform ISO 80369-6 

Bij zonlicht vandaan houden Vertaling

Temperatuurlimiet Medisch hulpmiddel
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