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Instruções de utilização

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

Rx only  O produto 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 produtos, é essencial que 
sejam consideradas as informações sobre compatibilidade e as instruções de 
utilização desses outros produtos. 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 produtos intactos antes do fim da data de 
validade da esterilidade, indicada no rótulo, e em embalagem intacta.

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

Conectividade do bocal: LUER ou 

Finalidade
Medição da pressão do líquido cefalorraquidiano
Um manómetro espinhal só pode ser utilizado em conjunto com uma cânula 
espinhal.

Indicações
Amostragem do líquido da medula espinhal para ajudar no diagnóstico, caso 
se suspeite de uma infeção do SNC ou hemorragia subaracnóidea e para esta-
diamento da quimioterapia; para diminuição terapêutica da pressão do líquido 
cefalorraquidiano.
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Aplicação intratecal de fármacos, punção cega intratecal em caso de anomalias 
ou lesões espinhais. Se for presumida uma deformação da anatomia normal, 
recomenda-se que seja empregue urgentemente um procedimento de imagio-
logia direta. A punção intratecal é contraindicada em caso de infeções cutâneas 
locais no ponto de punção previsto, de estados descontrolados de hemorragia 
ou de terapia de anticoagulação.

Complicações
Toxicidade sistémica dos anestésicos locais utilizados (ter em atenção a dosa-
gem!), infeção.

 O utilizador tem a obrigação de esclarecer as complicações tipicamente asso-
ciadas ao procedimento.
 Se ocorrerem complicações com o produto 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 produto.

Avisos

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

Você nunca pode reutilizar este produto!
Você nunca pode reesterilizar este produto!

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

Em caso de reutilização / reprocessamento não autorizado
 –  o produto pode perder as propriedades de desempenho essenciais pre-
tendidas pelo fabricante.
 –  há o risco significativo de infeção cruzada / contaminação em virtude 
dos métodos de processamento potencialmente deficientes.
 – há o risco de o produto perder propriedades funcionais.
 –  há o risco de decomposição dos materiais e de reações endotóxicas 
devido aos resíduos!

durante a utilização:
1. NÃO tente REINJETAR o líquido da medula espinhal!
2. Não administre medicamentos que não se destinem ao fim pretendido. Isto 

pode causar lesões sérias no paciente.
3. Não utilize o produto em circunstância alguma no caso de incompatibilida-

des de materiais conhecidas ou intolerâncias individuais ao material!
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5. Certifique-se de que utiliza dispositivos com dimensões adequadas (diâ-

metro, comprimento), especialmente ao tratar pacientes obesos e crianças.
6. Tome precauções gerais regularmente para o manuseamento de fluidos 

hemáticos e corporais durante a utilização e a eliminação do dispositivo devido 
ao risco de contacto com agentes patógenos transmitidos pelo sangue.

Utilização
1. Coloque o paciente em posição lateral curva ou deixe-o ficar sentado e incli-

nado sobre um apoio adequado.
2. Selecione o tamanho da cânula preferencial e o manómetro.
3. Posicione a cânula espinhal.
4. Remova o estilete. O fluxo do líquido cefalorraquidiano confirma o posi-

cionamento na área da dura. Ligue a torneira de três vias do manómetro 
à cânula. Rode a torneira para purgar a cânula em direção ao manómetro, 
enquanto fecha a ligação proximal.

5. Deixe o líquido cefalorraquidiano fluir para dentro do tubo do manómetro. 
Leia o valor na coluna manométrica em cmH20, uma vez estabilizado o nível 
de líquido. Normalmente, a pressão do líquido cefalorraquidiano encon-
tra-se na faixa de 18-24 cmH20, mas também poderá ser substancialmente 
superior. As medições de pressão são menos fiáveis, se o paciente estiver na 
posição sentada.

6. Se a escala do manómetro espinhal de no máximo 35 cmH2O for insufi-
ciente para a medição da pressão do líquido cefalorraquidiano, pode ser 
instalado um prolongamento até 54  cmH2O. Encaixe o mesmo no tubo 
ascendente do manómetro.

7. Feche a torneira para a cânula e deixe escoar o líquido do tubo do manómetro 
para os pequenos tubos de amostragem para as análises posteriores.

8. Quando uma amostragem suficiente estiver concluída, remova a cânula 
espinhal, o manómetro e se necessário o introdutor e coloque uma banda-
gem no ponto de punção.

9. Instrua o paciente a levantar-se só depois de ficar deitado 1 a 2 horas. Uma 
punção lombar pode causar a sensação de vertigem, cefaleias fortes e per-
turbações do equilíbrio.

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
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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 produto, 
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.

Explicação dos símbolos utilizados no rótulo

Fabricante Consultar as instruções de utilização

Data de validade Sem pirogénio

Referência do catálogo Rx only Cuidado: a legislação federal restringe 
a venda deste dispositivo a médicos ou 
por ordem de um médicoEsterilizado com óxido de 

etileno

Não reesterilizar Recomendação

Não utilizar se a embalagem 
estiver danificada Informação

Manter seco O produto está em conformidade com 
os requisitos aplicáveis na legislação 
de harmonização da União Europeia 
e é controlado por um organismo 
notificado

Limitação da humidade

Não reutilizar PHT Não contém ftalatos (conforme a secção 
7.5 do anexo l 93/42/CEE)

Cuidado Não foi usada borracha natural no 
fabrico deste produto

Data de fabrico Quantidade

Código de lote Ligação do bocal:  
NRFit® conforme ISO 80369-6 

Manter afastado da luz solar Tradução

Limite de temperatura Dispositivo médico
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