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Navodila za uporabo

Posebno obvestilo
 Skrbno preberite naslednje informacije in navodila za uporabo! 

Rx only  Izdelek sme uporabljati samo kvalificirano zdravstveno osebje v skladu s temi navo-
dili za uporabo.

Družba PAJUNK® ne priporoča nobene določene metode zdravljenja. Profesio-
nalno zdravstveno osebje je odgovorno za način uporabe in za izbiro pacienta. 
Poleg teh navodil za uporabo veljajo zadevne informacije tudi za ustrezno stro-
kovno literaturo ter trenutno stanje in znanje.
Če ne upoštevate navodil za uporabo, bo garancija neveljavna in pacienti bodo 
v nevarnosti.
Če pripomoček uporabljate z drugimi izdelki, je bistvenega pomena, da upošte-
vate informacije o združljivosti in navodila za uporabo za take izdelke. Odločitev 
glede kombinirane uporabe pripomočkov različnih proizvajalcev (ki ne predsta-
vljajo enot za zdravljenje) je odgovornost uporabnika. 

Pripomočka nikakor ne uporabljajte, če obstaja dober razlog, da sumite na 
nepopolnost ali poškodovanost.
 Uporabljati je dovoljeno le nepoškodovane izdelke v nepoškodovani embalaži 
pred potekom datuma sterilnosti, navedenega na oznaki.

Opis izdelka/združljivost
  Oglejte si trenutno izjavo o skladnosti za številke izdelkov in obseg veljavnosti 
teh navodil za uporabo. 

Priključni nastavek: LUER ali 

Namenska uporaba
Merjenje tlaka likvorja
Spinalni manometer se lahko uporabi samo skupaj s spinalno kanilo.

Indikacije
Vzorec spinalne tekočine za podporo diagnoze pri sumu okužbe cerebrospi-
nalne tekočine, sumu subarahnoidne krvavitve in za razdelitev stopenj kemote-
rapije, za terapevtsko znižanje tlaka likvorja.
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iKontraindikacije
Intratekalna aplikacija zdravil, intratekalna slepa punkcija pri spinalnih anoma-
lijah ali poškodbah. Pri sumu deformacije normalne anatomije se priporoča 
takojšnja uporaba neposrednih postopkov slikanja. Intratekalna punkcija je kon-
traindicirana pri lokalnih okužbah kože na predvidenemu mestu punkcije, pri 
nenadzorovanih krvnih stanjih ali antikoagulacijskem zdravljenju.

Zapleti
Sistemska toksičnost uporabljenih lokalnih anestetikov (upoštevajte odmerja-
nje!), okužba.

 Za uporabnika načeloma obstaja možnost poučitve glede zapletov, značilnih 
za postopek.
 Če pride med uporabo do zapletov z izdelkom, upoštevajte protokole svoje 
ustanove. Če zapletov na ta način ni mogoče odpraviti ali so težki ali jih ni 
mogoče obravnavati, preudarno prekinite uporabo in odstranite invazivne 
sestavne dele izdelka s pacienta.

Opozorila

za sterilni izdelek:
Gre za medicinski izdelek za enkratno uporabo za uporabo pri enem pacientu!

Tega izdelka ne smete ponovno uporabiti!
Tega izdelka ne smete ponovno sterilizirati!

Materiali, ki so bili uporabljeni pri izdelavi, niso primerni za ponovno pripravo in 
ne za ponovno sterilizacijo!
Zasnova izdelka ni primerna za ponovno uporabo in ne za ponovno sterilizacijo!

Pri nedovoljeni ponovni uporabi/ponovni pripravi
 –  lahko izdelek izgubi bistvene značilnosti, ki jih je predvidel proizvajalec.
 –  obstaja precejšnje tveganje navzkrižne okužbe/kontaminacije zaradi 
morebitnih neustreznih postopkov priprave.
 – obstaja tveganje, da izdelek izgubi funkcijske značilnosti.
 –  obstaja tveganje razkroja materialov in endotoksičnih reakcij zaradi 
ostankov!

pri uporabi:
1. Spinalne tekočine NE poskušajte PONOVNO INJICIRATI!
2. Ne dajajte zdravil, ki niso primerna za ta namen. Lahko pride do resnih 

poškodb pacienta.
3. Izdelka ne uporabljajte pri znani nezdružljivosti materialov oz. individualni 

netoleranci na material!
4. Vedno skrbite za aseptične pogoje na mestu punkcije.
5. Pri debelih bolnikih in otrocih pazite zlasti na izbiro kanile z ustreznimi 

merami (premer, dolžina).
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i 6. Glede uporabe in odstranjevanja izdelka zaradi nevarnosti, da ne bi pre-
nosljivi patogeni prišli v stik s krvjo, rutinsko upoštevajte splošne previdno-
stne ukrepe za ravnanje s krvjo in telesnimi tekočinami.

Uporaba
1. Pacienta namestite v ukrivljen bočni položaj ali v sedeč položaj, tako da je 

oprt na ustrezen naslon.
2. Izberite najprimernejšo velikost kanile in manometer.
3. Namestite spinalno kanilo.
4. Odstranite sondo. Tok likvorja potrjuje namestitev v območju dure. Priklju-

čite tripotni petelinček manometra na kanilo. Zasukajte petelinček, da odzra-
čite kanilo do manometra, medtem ko priključite proksimalni priključek.

5. Pustite, da likvor steče v cev manometra. Ko se nivo tekočine stabilizira, odči-
tajte vrednost v stolpcu manometra v cmH20. Običajno je tlak likvorja med 
18 in 24 cmH20, lahko je tudi bistveno višji. Meritve tlaka so manj zanesljive, 
če je pacient v sedečem položaju.

6. Če lestvica spinalnega manometra z najvišjo vrednostjo 35 cmH2O za meri-
tev tlaka likvorja ne zadošča, se lahko namesti podaljšek do 54  cmH2O. 
Nataknite ga na potopno cevko manometra.

7. Zaprite petelinček do kanile in pustite, da tekočina za nadaljnje analize odteče 
iz cevi manometra v cevko za odvzem vzorca.

8. Ko je zaključen zadosten odvzem vzorca, odstranite spinalno kanilo, mano-
meter in po potrebi uvajalnik ter na mesto punkcije namestite povoj.

9. Pacientu naročite, da leži še eno do dve uri in šele nato vstane. Lumbalna 
punkcija lahko privede do občutka vrtoglavice, močnega glavobola in 
motenj ravnotežja.

Pogoji uporabe/shranjevanja

Temperaturna omejitev od +10 °C do +30 °C

Zračna vlažnost, omejitev od 20 % do 65 %

Zaščitite pred sončno svetlobo 

Hranite na suhem



5

Sl
ov

en
sk

iSplošni napotki
Izdelki se izdelujejo v skladu z globalno veljavnimi direktivami o nevarnih 
snoveh.

Apirogeno

 Vse resne incidente, ki so nastali pri uporabi izdelka, je treba javiti proizvajalcu 
in ustreznim organom v državi, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemčija.

Legenda na sliki uporabljenih simbolov

Proizvajalec Upoštevajte navodila za uporabo

Rok uporabe Apirogeno

Številka artikla Rx only Pozor: Prodajo ali predpisovanje tega 
produkta s strani zdravnika urejajo 
omejitve zveznega zakonaSterilizirano z etilenoksidom

Ne sterilizirajte ponovno Napotek

Ne uporabljajte pri poškodovani 
embalaži Informacije

Hranite na suhem Izdelek je skladen z veljavnimi 
zahtevami, ki jih določa Skupnostna 
usklajena zakonodaja, in je pod nadzo-
rom priglašenega organaOmejitev vlage

Ne uporabljajte ponovno PHT Ne vsebuje ftalatov (v skladu z razdelkom 
7.5 Priloge l k Direktivi 93/42/EGS)

Previdno Pri izdelavi tega produkta ni bil 
uporabljen naravni kavčuk

Datum proizvodnje Število kosov

Koda serije Vezni nastavek: 
NRFit® v skladu z ISO 80369-6 

Zaščitite pred sončno svetlobo Prevod

Temperaturna omejitev Medicinski pripomoček
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PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/ Nemčija
Telefon   +49(0)7704 9291-0 
Faks  +49(0)77049291-600 
www.pajunk.com

  
je blagovna znamka GEDSA 
in se uporablja z njihovim 
dovoljenjem.
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