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Lietošanas instrukcija
  Šī lietošanas instrukcija ir iztulkota šādās valodās: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, 
SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Tulkojumu var lejupielādēt no 
mūsu interneta vietnes www.pajunk.com.

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, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par nepilnībām, bojāju-
miem vai sterilitāti.

"Summary of Safety and Performance atbilstoši Regulai (ES) 2017-745 (SSCP)" 
pieejams EUDAMED.

Izstrādājuma apraksts/ savietojamība
Modulāros rokas instrumentus pēc izvēles var aprīkot ar HF funkciju; tie sastāv 
no roktura, kāta caurulītes un instrumenta ieliktņa, kas pieejami dažādās figūrās.

Savietojamības pārskats:

Pieejamie 
rokturi

Savietoja-
mas kāta 
caurulītes

Savietojami instrumentu ieliktņi Savietojami 
skalošanas 
adapteri

1292-10-00
1292-10-10
1292-10-20
1292-10-30
1292-10-40
1292-20-30
1292-20-40

1292-13-xx
1292-14-xx

1292-83-xx, 1292-84-xx,
1292-63-xx, 1292-64-xx,
1292-93-xx, 1292-94-xx,
1292-95-xx, 1292-96-xx,
1292-53-xx, 1292-54-xx,
1292-73-xx, 1292-74-xx,
1292-42-xx, 1292-43-xx

1292-43-98

 Izstrādājumu numurus un šīs lietošanas instrukcijas darbības jomu, lūdzu, 
skatiet pašreizējā atbilstības deklarācijā.
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diametrs būtu saderīgi.
Modulāros rokas instrumentus HF ķirurģijā atļauts izmantot tikai ar HF ģenera-
toriem, kuru HF sprieguma nominālā frekvence ir diapazonā no 300 kHz līdz 
1 MHz. Zemāka frekvence var kairināt nervus un tadējādi izraisīt nekontrolētu 
muskuļu raustīšanos. Augstākā frekvencē nevar garantēt lietotāja/pacienta dro-
šību, jo (apmēram pie 4 MHz, kā ierasts RF ģeneratoriem) var sakarst izolācija, 
tādējādi savukārt nav nodrošināta izturība pret spriegumu.

Maksimālais atļautais darba spriegums ir 2 kVp.

Ievērojiet HF ģeneratora lietošanas instrukciju.
Izmantojiet tikai tādus neitrālos elektrodus, kurus var pārraudzīt un kuri ir sade-
rīgi ar ģeneratoru un pārraudzības monitoru. Informācija par savietojamību 
atrodama attiecīgā ģeneratora vai pārraudzības monitora lietošanas instrukcijā. 
Izstrādājumus atļauts izmantot tikai tad, ja atbilstoši vadlīnijām piestiprināts 
neitrālais elektrods.

Izmantojiet tikai tādus HF kabeļus, kuri ir saderīgi ar ģeneratoru un elektrodu. 
Informācija par savietojamību atrodama attiecīgā ģeneratora vai kabeļa lietošanas 
instrukcijā. PAJUNK® iesaka izmantot tikai HF kabeļus ar artikula numuriem 1299-
00-xx. Citi kabeļi var radīt atteices pazīmes, jo nav ievēroti izolācijas attālumi.

Izstrādājuma dzīves cikls
Izstrādājuma dzīves cikla beigas ir atkarīgas no nodiluma, bojājumiem un lieto-
šanas, kā arī rūpīgas apiešanās un piemērotas uzglabāšanas.

Pēc 200 sagatavošanas cikliem ražotājam ir jāveic instrumenta detalizēta pār-
baude. Ja izstrādājums tiek lietots pēc dzīves cikla beigām, garantija zaudē spēku 
un tiek apdraudēta pacientu drošība. Veicot izstrādājuma modifikācijas/mani-
pulācijas (piem., trešo personu veikts remonts), garantija zaudē spēku un tiek 
apdraudēta pacientu drošība.

Paredzētais lietojums
Instrumenti mehāniskai griešanai, satveršanai, turēšanai, iespīlēšanai un monopo-
lārai griešanai un koagulācijai minimāli invazīvu procedūru ietvaros.

Indikācijas
Minimāli invazīva ķirurģija

Kontrindikācijas
Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu, ja ir zināma materiālu nepanesa-
mība un/vai mijiedarbība!

Kontrindikācijas lielā mērā ir atkarīgas no veicamās minimāli invazīvās procedūras.
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Relatīvi: aknu ciroze, iepriekšēja aknu rezekcija, portālā hipertensija, titāna 
implanti, dezinfekcija ar alkoholu/ķirurģijas spirtu, implantētas elektroniskas 
ierīces (piem., elektrokardiostimulatori, ventrikulārās atbalsta sistēmas, neiros-
timulatori): darbības traucējumi!, ķermeņa pīrsings
Absolūti: fulgurācija, trūkst pamata zināšanu (lietotājam), nav zināšanu vai 
netiek ievēroti parastie drošības pasākumi

Komplikācijas
Alerģiskas reakcijas (Ni)
Komplikācijas lielā mērā ir atkarīgas no veicamās minimāli invazīvās procedūras.

Komplikācijas ar HF funkciju:
Pēcablācijas sindroms, nesekmīga terapija, infekcijas, asiņošana, vaskulāras kom-
plikācijas, pneimotorakss, asiņošana no lielās papillas, neitrālo elektrodu radīti 
apdegumi, akūta aknu funkciju mazspēja, audzēja šūnu izplatīšanās, ievaino-
jumi noplūdes strāvas dēļ, orgānu perforācija, pacientu morbiditāte un mirstība, 
iekšējo vēdera audu un orgānu apdegumi, termiskie bojājumi, iekārtu aprīko-
juma nepareizs lietojums, ablācijas zonas nepareizs novērtējums, koagulācijas 
robežas nepareizs novērtējums, spēcīgi strāvas triecieni, gēnu mutācijas, apde-
gumi citās vietās, apdegumi kapacitīvu savienojumu dēļ.

 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

atkārtoti izmantojamam izstrādājumam:
1.  Lūdzu, nodrošiniet, lai pirms pirmās lietošanas reizes visi nesterilie izstrā-

dājumi tiktu tīrīti un sterilizēti!
2. Ja instruments ir piesārņots, vienmēr apstrādājiet to tūlīt pēc lietošanas 

(skatiet instrukciju par manuālo iepriekšējo tīrīšanu).
3.  Lūdzu, pirms katras lietošanas ierīcei veiciet vizuālu un funkcionālu pār-

baudi. Pārbaudiet elektroda caurplūdi no elektroda gala līdz HF pieslēgu-
mam, izmantojot caurplūdes testeri.

4. Atlasiet bojātus vai defektīvus instrumentus un nomainiet tos.

lietošanas laikā:
1. Veicot procedūru korpulentiem pacientiem un bērniem, pievērsiet īpašu 

uzmanību tam, lai tiktu izmantots piemērota izmēra izstrādājums (dia-
metrs, garums).
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tā maiņas ir jānovērtē kumulatīvi saskaņā ar likumdošanu par medicīnas 
izstrādājumiem.

3. Ir absolūti nepieciešams ievērot labu klīnisko praksi un piesardzības pasā-
kumus. Dziļas brūču infekcijas ir nopietnas pēcmanipulāciju komplikācijas, 
kuru novēršanai ir nepieciešama liela apjoma ķirurģiskā iejaukšanās.

4. Uzmanīgi bīdiet instrumentu caur troakāra čaulu. Šādi iespējams novērst 
bojājumus distālajā darba zonā.

citas brīdinājuma norādes:
1. Ja tiek lietoti vairāki komponenti, pirms to lietošanas iepazīstieties ar to dar-

bības principiem, pārbaudot savienojumus un kanālus.
2. Izstrādājuma lietošanas un utilizācijas laikā ievērojiet vispārīgos piesardzī-

bas pasākumus attiecībā uz rīkošanos ar asinīm un ķermeņa šķidrumiem, jo 
saskare ar asinīs pārnēsātiem patogēniem rada risku.

kombinācijā ar elektrisko strāvu:
1. Jāievēro piesardzība, ja izstrādājumu HF ķirurģijā lieto pacientiem ar iekšē-

jiem vai ārējiem elektrokardiostimulatoriem vai citiem aktīviem implantiem. 
Interference, ko rada elektriskas ķirurģijas ierīces, var izraisīt iekārtu, piem., 
kardiostimulatoru, asinhronu darbību vai pat pilnībā bloķēt tos. Ja elektris-
kas ķirurģijas ierīces paredzēts lietot pacientiem ar kardiostimulatoriem, jau-
tājiet informāciju ražotājam vai slimnīcas kardioloģijas nodaļai.

2. Deaktivējiet HF ģeneratora automātiskās ieslēgšanas režīmu.
3. Medicīnas ierīces nedrīkst lietot tiešā citu ierīču tuvumā vai virs tām; ja no 

šāda lietojuma nevar izvairīties, tad jāveic medicīnas ierīču normālas darbī-
bas pārbaude tādā konfigurācijā, kādā tās plānots izmantot.

4. HF ķirurģijas ierīces var ietekmēt procedūrā izmantoto monitoru darbību. 
Attiecīgie elektrodi ir jānovieto pēc iespējas tālāk no apstrādājamās zonas.

5. Izmantojiet instrumentu tikai tad, ja nominālais spriegums, kas norādīts 
instrumentam, ir vienāds ar HF ģeneratora maksimālo izejas spriegumu vai 
lielāks par to.

6. Aktivētā instrumenta darba uzgali vienmēr turiet lietotāja redzes laukā un 
pirms HF ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka instrumenta darba uzgalis 
nepieskaras nekādiem vadošiem piederumiem vai vadošiem šķidrumiem.

7. Ņemiet vērā summāros riskus, ko rada noplūdes strāvas, ja vairākas atse-
višķas ierīces ir savstarpēji savienotas. Tas palielina audu bojājumu riska 
iespējamību.

8. Elektrodu vadītspējīgās daļas un ar tām sasaistītie daļu savienotāji (ieskai-
tot neitrālos elektrodus) nedrīkst nonākt kontaktā ar citām vadītspējīgām 
daļām (ieskaitot zemējumu).



6

La
tv

ija
s 9. Ja endoskopisko procedūru laikā nav iespējams izvairīties no kontakta ar 

aktīviem instrumentiem, izmantojiet izolētus piederumus. Lai izvairītos no 
īsslēguma, ieturiet pietiekamu attālumu no citiem metāla instrumentiem 
operācijas zonā.

10. Attiecīgajai indikācijai izmantojiet iespējami zemāko izejas jaudu.
11. Regulāri pārbaudiet piederumus, it īpaši strāvu vadošās daļas un endosko-

piskos piederumus.
12. Drošības apsvērumu dēļ izvairieties, ka ieslēgtie pievadi nonāk kontaktā ar 

pacientu.

Darbība
1292-10-00 standarta rokturis
Instrumenta galu var atvērt un aizvērt, nospiežot 
abus riņķveida rokturus. 

1292-10-10 rokturis ar iebūvētu atsperi
Rokturī iebūvētā atspere palīdz atvērt instrumenta 
galu.

1292-10-20 rokturis ar fiksatoru
Instrumentam 1292-10-00 rokturis aizverot nofiksē-
jas attiecīgajā pozīcijā un, nospiežot fikatoru, to var 
atkal atbloķēt. Nedaudz paspiežot abus riņķveida 
rokturus vienu pret otru, instrumentu var atbloķēt 
vieglāk.
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Instrumentam 1292-10-00 var ieslēgt fiksēšanas 
funkciju. Nospiežot uz zonas, kas apzīmēta ar ON, 
fiksēšanas funkcija tiek ieslēgta. Nospiežot uz zonas, 
kas apzīmēta ar OFF, fiksēšanas funkcija tiek atslēgta 
vai arī fiksators tiek atbrīvots no fiksētā stāvokļa. 
Nedaudz paspiežot abus riņķveida rokturus vienu 
pret otru, instrumentu var atbloķēt vieglāk.

1292-10-40 rokturis ar nolaižamu fiksatoru
 Instrumentam 1292-10-00 pieejams rokturis ar fik-
satoru, ko var nolaist uz leju. Paceļot fiksatora skavu 
uz augšu, instrumentu var nofiksēt. Paspiežot uz leju, 
instrumentu var atbrīvot nofiksētā pozīcijā. Nolaižot 
fiksatora skavu uz leju par apm. 90°, fiksēšanas funk-
ciju var deaktivēt. Nedaudz paspiežot abus riņķveida 
rokturus vienu pret otru, instrumentu var atbloķēt 
vieglāk.

1292-20-30 aksiāls rokturis ar fiksatoru
Instrumenta galu var atvērt un aizvērt, nospie-
žot abas roktura sviras. Rokturis nofiksējas attiecī-
gajā pozīcijā un, nospiežot fiksatoru, to var atkal 
atbloķēt. Nedaudz paspiežot abas roktura sviras 
vienu pret otru, instrumentu var atbloķēt vieglāk.  
SVARĪGI: bez koagulācijas pieslēguma!

1292-20-40 liekts aksiāls rokturis ar fiksatoru
Instrumentam 1292-20-30 abas roktura sviras ir 
noliektas uz leju.

Lietošana
1. Novietojiet neitrālo elektrodu. Ievērojiet piesardzības pasākumus.
2. Savienojiet kabeli. Pievērsiet uzmanību savietojamībai.
3. Izmantojiet samontēto instrumentu atbilstoši izvēlētajai indikācijai (parasti 

ar portu/troakāra čaulu).
4. Notīriet un sterilizējiet instrumentus.
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Aizveriet rokturi un tādējādi nodrošiniet instrumentu 
pret griešanos. Uzskrūvējot melno uzgriezni, atbloķē-
jiet sistēmu. Uzgrieznim jābūt pilnībā noskrūvētam.

 Lai atdalītu caurulīti no roktura, rokturis ir pilnībā jāat-
ver. Tad no roktura var noņemt vienību, ko veido cau-
rulīte ar iebīdītu un nofiksētu instrumentu ieliktni (Ø5 
/ 10  mm) vai neizjaucamu instrumentu uzgali 
(Ø3 mm). Lai to izdarītu, galam ir jābūt pilnībā aiz-
vērtam. Vilcējstangas plakanais gals tiek izņemts no 
pilnībā atvērtā roktura attiecīgā stiprinājuma. Visla-
bāk tas izdarāms, ja baltais marķējums uz roktura gre-
dzena ir vērsts tieši uz augšu pret plkst. 12 un vilcējs-
tangas plakanā puse ir vertikāli.

a) Ø5 mm un Ø10 mm instrumentu ieliktņi: instru-
mentu ieliktni var atbrīvot no caurulītes, nospiežot uz 
ieliktņa plakanās puses. Visvieglāk to izdarīt, uzspie-
žot ar ieliktni uz galda virsmas.

 b) Ø3  mm instrumentu ieliktņi: šos instrumentu 
ieliktņus nevar izjaukt, tas ir, caurulīte un instrumenta 
ieliktnis ir nedalāma vienība.

a) Ø5 mm un Ø10 mm instrumentu ieliktņi: pēc tam, 
kad instrumentu ieliktnis ir atdalīts no caurulītes, 
ieliktni var no caurulītes izvilkt. Instruments ir pilnībā 
sadalīts trīs daļās: rokturī, caurulītē un instrumentu 
ieliktnī.

 b) Ø3 mm instrumentu ieliktņi: nav izjaucami

Instruments ir pilnībā sadalīts daļās: rokturī un instru-
mentu ieliktnī. Instrumentu ieliktņiem ar Ø3 mm izmantojiet piemērotu augst-
piediena skalošanas adapteri ar Līra tipa (luer lock) pieslēgumu (art. Nr. 1292-
43-98). 
Notīriet detaļas atbilstoši norādēm nodaļā "Sagatavošana".

Veiciet apkopi atbilstoši norādēm nodaļā "Apkope, pārbaude un kopšana".
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 a) Ø5 mm un Ø10 mm instrumentu ieliktņi: instru-
mentu ieliktni iebīdiet caurulītē līdz atdurei. Jāpievērš 
uzmanība tam, vai izcilnis caurulītes galā iegulst attie-
cīgajā gropē instrumentu ieliktnī. To nodrošina, abas 
daļas vienlaicīgi griežot vienu pret otru un piespiežot. 
Tādējādi abas daļas ir droši sastiprinātas.

b) Ø3  mm instrumentu ieliktņi: šos instrumentu 
ieliktņus nevar izjaukt, tas ir, caurulīte un instrumenta 
ieliktnis ir nedalāma vienība.

 Tad no roktura var noņemt vienību, ko veido cauru-
līte ar iebīdītu un nofiksētu instrumentu ieliktni (Ø5 / 
10  mm) vai neizjaucamu instrumentu uzgali 
(Ø3 mm) ar modulāru rokturi. Lai to izdarītu, galam 
ir jābūt pilnībā aizvērtam. Vilcējstangas plakanais 
gals tiek ievietots pilnībā atvērtā roktura attiecīgajā 
stiprinājumā. Vislabāk tas izdarāms, ja baltais marķē-
jums uz plastmasas roktura gredzena ir vērsts tieši uz 
augšu pret plkst. 12, aksiālā metāla roktura taustiņš ir 
vērsts uz augšu un vilcējstangas plakanā puse ir ver-
tikāli.

Ievietoto sistēmu tagad var centrēt, aizverot rokturi.

Visa sistēma tiek cieši sastiprināta, aizgriežot to un 
pievelkot melno uzgriezni. Instruments ir gatavs lie-
tošanai.

Sterilizējiet detaļas atbilstoši norādēm nodaļā "Sagatavošana".

Sagatavošana
Vispārīgas norādes

 Strādājot ar piesārņotiem instrumentiem, ņemiet vērā arodbiedrības un līdzīgu 
organizāciju norādes par personu aizsardzību. Lietojiet piemērotus aizsardzī-
bas līdzekļus un nodrošiniet pietiekamu imunizāciju.
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trešās personas tiek pakļautas inficēšanās riskam un var tikt ietekmēta instrumenta 
darbība.
 Ja ir aizdomas par Kreicfelda-Jakoba slimību vai citu prionu izraisītu slimību, 
vai tāda ir konstatēta, instruments pēc vienreizējas lietošanas ir jāutilizē 
saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīviem.
 Jebkurā gadījumā jāpievērš uzmanība procedūrām, ierīcēm un iekārtām, ko 
validējis lietotājs/operators/centrālā sterilizācijas iestāde, un jāpārbauda to 
saderība ar šeit minētajām prasībām.
 Jaucot un izmantojot šķīdumus, jāņem vērā ražotāja norādes par koncentrā-
ciju un iedarbības laiku. Neievērojot norādes, var bojāt instrumentu.

Papildu infomācija par instrumentu sagatavošanu atrodama www.a-k-i.org

Pirmā apstrāde lietošanas vietā
Ja instruments ir netīrs, tas vienmēr ir jānotīra uzreiz pēc lietošanas.
Lai izvairītos no tā, ka materiāls sakalst un pielīp pie instrumenta, lieli netīrumi, koro-
zīvi šķīdumi un medikamenti jānoslauka vai jānoskalo uzreiz pēc medikamentu lieto-
šanas (sausā utilizācija). 

Transportēšana
Transportējot uz sagatavošanu, izmantojiet piemērotas tvertnes, lai izslēgtu 
trešo personu apdraudējumu vai inficēšanu.
Ciktāl iespējams, jādod priekšroka sausajai utilizācijai. Jāizvairās no ilgiem gla-
bāšanas laikiem.

Sagatavošana pirms mehāniskas tīrīšanas
Piesārņoti instrumenti jāsagatavo uzreiz pēc lietošanas. Ja runa ir par izstrādā-
jumu, kas sastāv no vairākām daļām, tas jāsadala detaļās (skatiet nodaļu par 
demontāžu).

Virsmu iepriekšēja tīrīšana:
Izmantojot suku (ne metāla suku) vai švammi, zem tekoša auksta ūdens (<40 °C, 
dzeramā ūdens kvalitātē) noņemiet no instrumenta virsmas redzamus vai lielus 
netīrumus.

Dobumu iepriekšēja tīrīšana:
Izmantojot piemērotu suku (ne metāla suku), zem tekoša auksta ūdens (<40 °C) 
iztīriet instrumenta darba kanālus un dobumus. Izskalojiet atveres, spraugas, 
dobumus apmēram 10 sekundes ar ūdens pistoli un skalošanas uzgali.

Manuāla tīrīšana / manuālā dezinfekcija
Manuāla dezinfekcija nav nepieciešama.
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tīrīšanas obligāti jāveic mehāniska tīrīšana un dezinfekcija.

Mehāniska tīrīšana un dezinfekcija
Notīriet un dezinficējiet instrumentus piemērotā tīrīšanas un dezinfekcijas ierīcē.
Termiski stabilus instrumentus tīriet ar programmu Vario TD.
PAJUNK® ir validējis un atļāvis šādu tīrīšanas un dezinfekcijas procedūru atbilstoši 
DIN EN ISO 17664 un DIN EN ISO 15883:

• Vario TD ar šādiem procesa parametriem:
• 1 minūte iepriekšēja tīrīšana ar aukstu krāna ūdeni dzeramā ūdens kvalitātē 

<40 °C
• Iztukšošana
• 3 minūšu iepriekšēja tīrīšana ar aukstu krāna ūdeni dzeramā ūdens kvalitātē 

<40 °C
• Iztukšošana

Izmantojot Neodisher® Mediclean forte:
• 10 minūšu tīrīšana 55 (+5/-1) °C, dozēšana atbilstoši tālāk minētajai 

tabulai un demineralizētam ūdenim

Izmantojot Neodisher® MediZym:
• 10 minūšu tīrīšana 45 (+5/-1) °C, dozēšana atbilstoši tālāk minētajai 

tabulai un demineralizētam ūdenim
• Iztukšošana
• 3 minūšu skalošana ar demineralizētu ūdeni (<40 °C)
• Iztukšošana
• 2 minūšu skalošana ar demineralizētu ūdeni (<40 °C)
• Iztukšošana
• 5 minūšu termiska dezinfekcija 93 (± 2) °C (A0 vērtība 3000) un demi-

neralizēts ūdens
• Iztukšošana
• 30 minūšu atomātiska žāvēšana ar karsto gaisu >60 °C (skalošanas 

telpā)

Ķimikālija Ražotājs Kategorija pH vērtība Dozēšana
Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert sārmains 
tīrīšanas līdzeklis

10,4 - 10,8* 0,5 % (5 ml/l)

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert tīrītājs ar 
enzīmiem

7,6 - 7,7 * 0,5 % (5 ml/l)

* Informācija saskaņā ar ražotāja izsniegto datu lapu

Pieslēdziet atsevišķo detaļu dobumus un kanālus tieši pie tīrīšanas un definfekci-
jas ierīces. Lai tīrītu dobumus instrumentiem, ko nevar sadalīt daļās, bet kuriem 
ir tīrīšanas kanāls, tie jāpieslēdz pie tīrīšanas un dezinfekcijas ierīces tieši pie Līra 
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tojiet skalošanas adapteri 1292-43-98.

Izvēloties tīrīšanas programmu, jāņem vērā, no kāda materiāla tīrāmais instru-
ments ir ražots (piem., nerūsējošais tērauds medicīnas instrumentiem, hromētas 
virsmas, alumīnijs).

Jebkurā gadījumā jāņem vērā ierīces un tīrīšanas līdzekļa ražotāju norādījumi.
Žāvēšana

Ja nepieciešams, instruments pēc tīrīšanas ir manuāli jānožāvē.

Apkope, pārbaude un kopšana
Ļaujiet instrumentiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
Notīrītajam un dezinficētajam instrumentam jāveic vizuāla pārbaude, pievēršot 
uzmanību, vai tas ir tīrs, pilnīgs, sauss un vai nav bojājumu.
Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti netīrumi vai nogulsnes, instrumentam vēl 
vienu reizi jāveic pilna tīrīšanas un dezinfekcijas procedūra. 
Ja pārbaudē instumentam tiek konstatētas bojātas, nepilnīgas, korodējušas, 
saliektas, salauztas, ieplīsušas vai nolietotas daļas, tās jāatšķiro un jānomaina.
Ja instruments vēl ir mitrs, tas vēlreiz jāžāvē.

Samontējiet izjaukto instrumentu atbilstoši montāžas instrukcijai.
 PAJUNK® iesaka ar instrumentiem apieties rūpīgi un kopt tos, kā arī obligāti 
ņemt vērā lietošanas norādījumus, lai garantētu iespējami garāku dzīves ciklu. 
Instrumenta dzīves cikls lielā mērā atkarīgs no rūpīgas apiešanās un no attie-
cīgas kopšanas un apkopes.

Iepakošanas sistēma
Izmantojiet tikai izplatītas un atļautas iepakošanas sistēmas atbilstoši EN 868 
2-10. daļai, EN ISO 11607 1+2. daļai, DIN 58953.
Sterilizācija

 Brīdinājums: ja ir aizdomas par Kreicfelda-Jakoba slimību vai citu prionu izrai-
sītu slimību, vai tāda ir konstatēta, instruments pēc vienreizējas lietošanas ir 
jāutilizē saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīviem.

PAJUNK® ir validējis un atļāvis šādu sterilizācijas procedūru:

Sterilizācija ar tvaiku
Pilnībā samontētais instruments ir jāsterilizē saskaņā ar validētu tvaika sterilizā-
cijas procedūru (piem., sterilizācijas ierīce atbilstoši DIN EN 285 un validācija 
atbilstoši DIN EN 17665-1).
Ja darbā tiek izmantota frakcionētā vakuuma metode, sterilizācija jāveic ar 
programmu 134 °C / 3 bar vismaz 5 minūtes (atbilstoši Roberta Koha institūta 
un Federālā Zāļu un medicīnas ierīču institūta ieteikumiem). Žūšanai nepie-
ciešamas 30 minūtes.
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temperatūrai.
Pēc sterilizācijas ar tvaiku uzglabājiet instrumentus tikai piemērotās, tam pare-
dzētās tvertnēs.

Transportēšana uz lietošanas vietu
Transportēšanai izmantojiet piemērotas transportēšanas sistēmas.

Atkārtotas sagatavošanas ierobežojumi
Izstrādājuma dzīves cikla beigas ir atkarīgas no nodiluma, bojājumiem un lieto-
šanas, kā arī rūpīgas apiešanās un piemērotas uzglabāšanas.
Bieža atkārtota sagatavošana atbilstoši norādēm, ko par sagatavošanu devis 
ražotājs, neietekmē instrumentu darba jaudu.

Remonts
Izstrādājumi, ko paredzēts sūtīt atpakaļ PAJUNK® garantijas remonta veikšanai vai 
remonta veikšanai uz lietotāja rēķina, pirms sūtīšanas ir kārtīgi jānotīra un jāsteri-
lizē. Pavaddokumentos vai uz iepakojuma jāatzīmē, ka izstrādājumi ir sterili.

Uzglabāšanas/lietošanas/transportēšanas noteikumi
Videi saudzīga lietošana/glabāšana
Vides nosacījumi

Temperatūras 
ierobežojums no 10 °C līdz 30 °C

Gaisa mitrums, 
ierobežojums no 20 % līdz 65 % (nekondensējošs)

Gaisa spiediens, 
ierobežojums no 700 hPa līdz 1060 hPa

Glabāt sausā vietā

Sargāt no saules gaismas

Nosūtīšanas noteikumi un videi saudzīga transportēšana
Vides nosacījumi

Temperatūras 
ierobežojums no 10 °C līdz 30 °C

Gaisa mitrums, 
ierobežojums no 20 % līdz 65 % (nekondensējošs)

Gaisa spiediens, 
ierobežojums no 700 hPa līdz 1060 hPa

Glabāt sausā vietā

Sargāt no saules gaismas
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Normālos paredzamos vides apstākļos nav zināma nekāda būtiska mijiedarbība vai 
zaudējumi, ko var radīt magnētiskie lauki, ārēja elektriska ietekme, elektrostatiskā 
izlāde, spiediens vai spiediena izmaiņas, termiskie aizdegšanās avoti vai paātrinājums.

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

Detaļa, tips BF

 Utilizējot detaļas un materiālus, ņemiet vērā vides aizsardzības un šķirošanas 
prasības, un nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja medicīnas ierīce vairs netiek 
lietota, tā jāutilizē atbilstoši attiecīgajā valstī spēkā esošajām vides aizsardzī-
bas prasībām.
 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.

Marķējumā izmantoto simbolu skaidrojums

Ražotājs Rx only Izstrādājumu drīkst lietot tikai 
kvalificēts medicīniskais personāls 
saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.Kataloga numurs

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts Neutilizēt kopā ar sadzīves atkri-
tumiem

Glabāt sausā vietā Padoms

Gaisa mitrums, ierobežojums Norāde, informācija

Uzmanību! “CE atbilstības zīme” jeb “CE 
zīme” =  zīme norāda, ka ierīce 
atbilst attiecīgajām prasībām, 
kas noteiktas Medicīnisko ierīču 
regulā un citos Eiropas Savienības 
tiesību aktos, kuri reglamentē tās 
piestiprināšanu.

Aizsardzība no strāvas trieciena, tips BF

Ražošanas datums

Partijas kods Ņemt vērā instrukcijas (SO 7010-
M002)

Nesterils QTY Skaits

Sargāt no saules gaismas Tulkošana

Temperatūras ierobežojums Medicīnas ierīce

Gaisa spiediens, ierobežojums
Unikāla medicīniska produkta iden-
tifikators

Ievērot lietošanas instrukciju
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