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Návod na použitie

Špeciálne upozornenie
 Prečítajte si pozorne nasledovné informácie a pokyny! 

Rx only  Zdravotnícku pomôcku smie používať iba kvalifikovaný zdravotnícky personál 
v súlade s týmto návodom na použitie.

PAJUNK® neposkytuje žiadne odporúčanie v súvislosti s metódou ošetrenia. Za 
spôsob použitia a výber pacienta zodpovedá ošetrujúci odborný zdravotnícky 
personál. 
Okrem tohto návodu na použitie platia aj relevantné informácie v súlade s prís-
lušnou odbornou literatúrou, so stavom techniky a vzdelaním.
Nedodržanie návodu na použitie alebo jeho porušenie ruší platnosť záruky 
a ohrozuje bezpečnosť pacienta.
Ak sa pomôcka používa v kombinácii s inými zdravotníckymi pomôckami, musia 
sa dodatočne dodržiavať aj pokyny na používanie a vyhlásenia o kompatibilite 
týchto pomôcok. O kombinovanom použití zdravotníckych pomôcok od rôz-
nych výrobcov (pokiaľ nejde o ošetrovacie jednotky) rozhoduje používateľ. 

Ak existujú dôvodné pochybnosti o  úplnosti, celistvosti alebo stave sterility, 
pomôcka sa za žiadnych okolností nesmie používať.
 Pred uplynutím dátumu ukončenia sterilizácie uvedeného na označení v nepo-
rušenom obale sa môžu použiť iba neporušené pomôcky.

Opis pomôcky/kompatibilita
  Katalógové čísla pomôcok, resp. oblasť platnosti tohto návodu na použitie náj-
dete v aktuálne platnom vyhlásení o zhode. 

Konektivita s konektormi typu: LUER alebo 

Účel použitia
Meranie tlaku likvoru.
Spinálny manometer sa môže používať iba spolu so spinálnou kanylou.

Indikácie
Vzorka mozgovomiechového moku na podporu diagnostiky pri podozrení na 
infekciu CNS, pri podozrení na subarachnoidálne krvácanie a  na stanovenie 
klinického štádia v súvislosti s chemoterapiou; na terapeutické zníženie tlaku 
likvoru.
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Intratekálna aplikácia liekov, intratekálna slepá punkcia pri spinálnych anomá-
liách alebo zraneniach. Ak existuje podozrenie na deformáciu normálnej ana-
tómie, dôrazne sa odporúča používať metódy priameho zobrazovania. Intra-
tekálna punkcia je kontraindikovaná v prípade lokálnych infekcií kože v mieste 
punkcie, pri nekontrolovateľnom krvácaní alebo pri antikoagulačnej terapii.

Komplikácie
Systémová toxicita použitých lokálnych anestetík (dodržiavajte dávkovanie!), 
infekcia.

 Užívateľ musí informovať pacienta o  komplikáciách typických pre tento postup.
 Ak sa počas používania vyskytnú komplikácie s pomôckou, riaďte sa proto-
kolmi vášho zariadenia. Ak komplikácie nie je možné odstrániť touto cestou 
alebo ak sa považujú za vážne alebo neošetriteľné, prerušte opatrne aplikáciu 
a odstráňte z pacienta invazívne časti pomôcky.

Varovanie

k sterilnej pomôcke:
Toto je zdravotnícka pomôcka určená na jednorazové použitie, používa sa len 
pre jedného pacienta!

Túto pomôcku nepoužívajte opakovane!
Túto pomôcku opakovane nesterilizujte!

Materiály použité pri výrobe nie sú vhodné ani na opakované spracovanie ani 
na opakovanú sterilizáciu!
Dizajn pomôcky nie je vhodný ani na opakované spracovanie ani na opakovanú 
sterilizáciu!

V prípade nedovoleného opakovaného použitia/recyklácie
 –  môžepomôcka stratiť základnú výkonovú charakteristiku určenú výrobcom.
 –  existuje značné riziko krížovej infekcie/kontaminácie v dôsledku poten-
ciálne nedostatočných procesov preparácie.
 – existuje riziko, že pomôcka stratí funkčnosť.
 –  existuje riziko rozkladu materiálov a endotoxických reakcií v dôsledku 
zvyškov!

pri aplikácii:
1. Mozgovomiešny mok v ŽIADNOM PRÍPADE NEAPLIKUJTE späť do tela!
2. Nepodávajte lieky, ktoré nie sú určené na určený účel. Môže to viesť k vážnym 

zraneniam pacienta.
3. Pomôcku v žiadnom prípade nepoužívajte, ak sú na materiál známe intole-

rancie a/alebo známe interakcie!
4. V mieste punkcie neustále udržiavajte antiseptické podmienky.
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výberu vhodnej kanyly s primeranými rozmermi (priemer, dĺžka).

6. V súvislosti s používaním a likvidáciou pomôcky uplatnite ako rutinné opat-
renie všeobecné bezpečnostné preventívne opatrenia týkajúce sa zaobchá-
dzania s krvou a telesnými tekutinami z dôvodu rizika kontaktu s patogénmi 
prenášanými krvou.

Aplikácia
1. Polohujte pacienta do zvinutej polohy na boku alebo do sedu s náklonom 

ponad vhodnú podperu.
2. Vyberte požadovanú veľkosť kanyly a manometer.
3. Zaveďte spinálnu kanylu.
4. Odstráňte stylet. Tok likvoru potvrdí umiestnenie v  oblasti dura. Pripojte 

trojcestný ventil manometra na kanylu. Otáčajte ventilom, aby sa odvzduš-
nila kanyla k manometru, počas zatvárania proximálnej prípojky.

5. Nechajte prúdiť likvor do hadičky manometra. Keď sa hladina tekutiny 
ustálila, odčítajte hodnotu zo stĺpca manometra v cmH20. Normálne je tlak 
likvoru v rozsahu 18 až 24 cmH20, ale môže byť aj podstatne vyšší. Merania 
tlaku sú menej spoľahlivé, keď je pacient v sedacej polohe.

6. Ak stupnica spinálneho manometra s  maximálnym rozsahom 35  cmH2O 
nie je dostatočná na meranie tlaku likvoru, môže sa použiť predĺženie na 
54 cmH2O. Nastrčte toto predĺženie na stúpaciu hadičku manometra.

7. Zatvorte ventil ku kanyle a vypustite tekutinu z hadičky manometra do skú-
maviek na vzorky pre následné analýzy.

8. Po ukončení primeraného odberu vzoriek odstráňte spinálnu kanylu, mano-
meter a prípadne zavádzač a na miesto punkcie priložte obväz.

9. Nariaďte pacientovi, aby zostal ležať 1 až 2 hodiny a až potom vstal. Lum-
bálna punkcia môže spôsobiť závraty, silné bolesti hlavy a poruchy rovno-
váhy.

Podmienky na použitie a skladovanie

Hranice teploty +10 °C až +30 °C

Hranice vlhkosti 20 % až 65 %

Chrániť pred slnkom

Uchovávať v suchu
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Pomôcky sa vyrábajú v súlade s celosvetovo platnými smernicami o nebezpeč-
ných látkach.

Apyrogénny

 Všetky závažné incidenty, ktoré sa vyskytli pri používaní pomôcky, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušným orgánom krajiny, v ktorej má používateľ a/
alebo pacient bydlisko.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemecko.

Legenda použitých symbolov na označení pomôcky

Výrobca Pozri návod na použitie

Použiteľné do Apyrogénny

Katalógové číslo Rx only Pozor: V súlade so zákonmi USA môže 
byť táto zdravotnícka pomôcka pre-
dávaná len lekárom alebo na lekársky 
predpis.Sterilizované etylénoxidom

Zákaz opakovanej sterilizácie Upozornenie

Nepoužívať, ak je obal 
poškodený Informácia

Uchovávať v suchu Pomôcka je v súlade s príslušnými 
požiadavkami stanovenej legislatívy 
Spoločenstva a je monitorovaná noti-
fikovaným orgánomHranice vlhkosti

Nepoužívať opakovane PHT Bez obsahu alebo výskytu ftalátov

Varovanie Bez obsahu alebo výskytu prírodného 
kaučuku latex

Dátum výroby Počet kusov

Kód dávky Nadstavec na pripojenie:  
NRFit® podľa ISO 80369-6 

Chrániť pred slnkom Preklad

Hranice teploty Zdravotnícka pomôcka
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