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Instrucțiuni de utilizare
  Aceste instrucțiuni de utilizare sunt traduse în limbile: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, 
DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Traducerile pot fi descărcate 
la pagina noastră de internet www.pajunk.com.

Respectare specială

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și instrucțiuni de utilizare! 
Rx only Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste instrucțiuni, de către perso-

nalul medical calificat.

PAJUNK® nu oferă recomandări pentru o metodă de tratament. Responsabilita-
tea pentru modul de utilizare și selectarea pacienților revine personalului medi-
cal curant de specialitate. 
În afară de prezentele instrucțiuni de utilizare se aplică informațiile corespun-
zătoare în conformitate cu literatura de specialitate în vigoare precum și nivelul 
actual al tehnologiei și educației.
În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau în caz de încălcare a aces-
tora, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.
În cazul utilizării în combinație cu alte produse se va ține cont suplimentar de 
indicațiile de utilizare și declarațiile de compatibilitate. Decizia despre utilizarea 
combinată a produselor de la diverși producători (în măsura în care nu este vorba 
de unități de tratament) rămâne la latitudinea utilizatorului. 

În cazul unor îndoieli justificate în ceea ce privește integralitatea sau sterilita-
tea, evitați sub orice formă utilizarea produsului.

Textul "Summary of Safety and Performance conform EU-2017-745 (SSCP)" este 
disponibil prin EUDAMED.

Descrierea produsului/ Compatibilitate
Instrumente manuale modulare cu funcție HF opțională constând din mâner, 
tijă tubulară și vârf instrument; instrumentele sunt disponibile în diverse vari-
ante.

Prezentare compatibilitate: 

Mânere 
disponibile

Tije tubulare 
compatibile

Vârfuri instrumente compatibile Adaptor de 
spălare com-

patibil

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
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utilizare sunt indicate în declarația de conformitate valabilă în prezent.
 Vă rugăm să țineți cont de conformitatea cu lungimile și diametrul tijei tubu-
lare și a instrumentului.

Instrumentele manuale modulare pentru chirurgia HF pot fi utilizate doar cu 
generatoare HF, a căror frecvență nominală a tensiunii HF se situează între 300 
kHz și 1 MHz. Frecvențele mai reduse pot cauza iritarea nervilor și contracțiile 
necontrolate ale mușchilor. În condiții de frecvență mai ridicată siguranța utili-
zatorului/a pacientului nu poate fi garantată, deoarece (la aproximativ 4 MHz, 
o situație frecventă la generatoarele RF) izolația se poate încălzi și rezistența la 
tensiune nu mai este asigurată.

Tensiunea de funcționare maximă admisă este de 2 kVp.

Respectați obligatoriu instrucțiunile de utilizare a generatorului HF.
Utilizați exclusiv electrozi neutri compatibili cu generatorul și monitorul de 
supraveghere, care pot fi monitorizați. Compatibilitățile sunt indicate în instruc-
țiunile de utilizare ale respectivului generator și ale monitorului de suprave-
ghere. Produsele pot fi utilizate doar cu montarea unui electrod neutru compa-
tibil cu linia conductoare.

Utilizați exclusiv cabluri HF compatibile cu generatorul și cu electrodul. Compati-
bilitățile sunt indicate în instrucțiunile de utilizare ale respectivului generator și ale 
cablului. PAJUNK® recomandă utilizarea exclusivă a cablurilor HF cu codul de arti-
col 1299-00-xx. Alte cabluri pot duce la defectarea aparatului, prin nerespectarea 
traseelor de izolație.

Durata de viață a produsului
Sfârșitul duratei de viață a produsului este determinat în principiu de uzură, 
deteriorarea prin folosință îndelungată, manevrarea atentă și depozitarea cores-
punzătoare.

După circa 200 de cicluri, instrumentul trebuie supus unei verificări amănunțite 
efectuate de către producător. Dacă produsul este utilizat după încheierea vizibilă 
a duratei sale de viață, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în 
pericol. În cazul aducerii de modificări/ manipulări la produs (reparații efectuate 
de terți) garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.

Stabilirea destinației
Instrumente pentru tăiere mecanică, apucare, fixare, prindere precum și pentru 
tăierea monopolară și coagularea în timpul intervențiilor minim invazive.

Indicații
Chirurgie minim invazivă
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Nu utilizați în niciun caz produsul în cazul pacienților cu istoric de intoleranțe 
și/sau interacțiuni nedorite cu materialul!

Contraindicațiile depind în principiu de intervenția minim invazivă efectuată.

Contraindicații la utilizarea funcției HF
Relativ: ciroză hepatică, hepatectomie precedentă, hipertensiune portală, 
implanturi din titan, dezinfecție cu alcool/eter de petrol, aparate electronice 
implantate (de ex. stimulatoare cardiace, sisteme de susținere ventriculară, neu-
rostimulatoare): funcții eronate!, piercing
Absolut: coagulare cu spray, lipsa cunoștințelor de bază (utilizator), necunoaște-
rea și neatenția în legătură cu protocoalele obișnuite de siguranță

Complicații
Reacții alergice (Ni)
Complicațiile depind în principiu de intervenția minim invazivă efectuată.

Complicații la utilizarea funcției HF:
Sindrom post ablație, eșecul tratamentului, infecții, hemoragii, complicații 
vasculare, pneumothorax, hemobilie, arsuri provocate de electrodul neutru, 
insuficiență hepatică fulminantă, răspândirea celulelor tumorale, accidentări 
din cauza curenților de scurgere, perforări ale organelor, morbiditatea și morta-
litatea pacientului, arsuri la nivelul țesuturilor și al organelor intraabdominale, 
daune termice, utilizarea greșită a dotărilor aparatului, subestimarea zonei de 
ablație, aprecierea eronată a limitei de coagulare, electrocutări severe, incendiu 
în sala de operații, inhalarea fumului, mutații genetice, arsuri în alte locuri, arsuri 
prin cuplarea capacitivă.

 Utilizatorul are în principiu obligația de a explica pacientului riscul de compli-
cații asociate cu procedura.
 În cazul în care în timpul utilizării se înregistrează complicații cu produsul, 
urmați protocoalele valabile în respectiva unitate. În cazul în care complicațiile 
nu pot fi astfel remediate sau atunci când se consideră grave sau netratabile, 
întrerupeți cu grijă utilizarea și îndepărtați componentele invazive ale produsu-
lui din pacient.

Avertizări

la produsul reutilizabil:
1.  Aveți grijă obligatoriu ca înainte de prima utilizare toate produsele medi-

cinale care nu au fost livrate în stare sterilă să fie mai întâi curățate și apoi 
sterilizate!

2. Preparați un instrument contaminat imediat după fiecare utilizare (a se 
vedea „Pregătirea înainte de curățarea mecanică”)!
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funcționării. Verificați continuitatea electrodului de la vârful electrodului 
până la racordul HF cu un tester electric de continuitate.

4. Instrumentele deteriorate sau defecte se sortează sau se înlocuiesc.

la utilizare:
1. La pacienții adipoși și la copii acordați o atenție deosebită alegerii unor pro-

duse cu dimensiuni adecvate (diametru, lungime).
2. Rețineți că utilizarea continuă a unui produs de acest tip chiar și după 

schimbare/ înlocuire se evaluează cumulativ în sensul legislației referitoare 
la produsele medicale.

3. Se impune necesitatea absolută de respectare a practicii și a măsurilor cli-
nice corecte. Infecțiile profunde ale rănilor sunt complicații postintervenți-
onale grave, a căror îndepărtare necesită o intervenție chirurgicală extinsă.

4. Introduceți instrumentul cu atenție prin manșonul tip trocar. Astfel evitați 
daunele la capătul distal.

alte avertizări:
1. Înainte de utilizarea mai multor componente familiarizați-vă cu modul de 

funcționare, verificând îmbinările și căile de trecere.
2. La utilizarea și eliminarea produsului aplicați măsurile generale de precauție 

pentru manevrarea sângelui și a lichidelor corporale ca măsuri de rutină, 
deoarece contactul cu patogenii transportați de sânge este foarte periculos.

în legătură cu curentul electric:
1. La utilizarea chirurgiei HF la pacienți cu stimulatoare cardiace interne sau 

externe sau cu alte implanturi active se impune un grad ridicat de preca-
uție. Interferența generată la utilizarea aparatelor pentru electrochirurgie 
poate determina trecerea aparatelor, ca de ex. a unui stimulator cardiac 
într-un mod asincron sau chiar blocarea completă a acestora. Informați-vă 
la producătorul stimulatorului cardiac sau în departamentul de cardiologie 
al spitalului, atunci când este planificată utilizarea aparatelor pentru electro-
chirurgie la pacienții cu stimulatoare cardiace.

2. Dezactivați modul de pornire automată a generatorului HF.
3. Aparatele medicinale nu trebuie utilizate în imediata vecinătate a altor 

aparate sau stivuite cu acestea; dacă o astfel de utilizare este inevitabilă, 
aparatele medicale trebuie verificate în ceea ce privește capacitatea lor de 
funcționare normală în configurația în care urmează a fi utilizate.

4. Aparatele chirurgicale HF pot afecta funcționarea monitoarelor utilizate 
pentru ghidare. Electrozii aferenți trebuie plasați la o distanță cât mai mare 
de zona tratată.

5. Utilizați instrumentul doar atunci când tensiunea măsurată, indicată pentru 
instrument este egală sau mai mare decât tensiunea maximă de ieșire a 
generatorului HF.
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torului și asigurați-vă că înainte de cuplarea aparatului HF capătul de lucru 
al instrumentului nu atinge accesorii conductoare sau lichide conductoare.

7. Fiți conștienți de riscurile pentru sănătate cauzate de acumularea curenților 
de scurgere, atunci când mai multe aparate individuale sunt conectate între 
ele. Astfel crește probabilitatea pericolului de leziuni la nivelul țesuturilor.

8. Părțile conductoare ale electrozilor precum și conectorii aferenți ai acestora 
pentru piesele utilizate (inclusiv electrodul neutru) nu trebuie să intre în 
contact cu alte piese conductoare (inclusiv cu masa).

9. Dacă la intervențiile endoscopice nu poate fi evitat contactul cu instrumen-
tele active, utilizați accesorii izolate. Pentru a evita scurtcircuitele, păstrați o 
distanță de siguranță suficientă față de alte instrumente metalice din zona 
de operație.

10. Pentru orice indicație folosiți pe cât posibil cea mai joasă setare a puterii 
de ieșire.

11. Verificați periodic accesoriile, în special piesele conductoare și accesoriile 
endoscopice.

12. Din motive de siguranță, evitați contactul pacientului cu cablul de alimen-
tare racordat.

Funcționare
1292-10-00 Mâner standard 
Piesa tip menghină poate fi deschisă și închisă cu cele 
două inele cu arc. 

1292-10-10 Mâner cu arc integrat
Cu ajutorul arcului integrat în mâner este posibilă 
deschierea părții tip menghină.
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Funcție similară cu 1292-10-00 însă la închidere 
mânerul se blochează în respectiva poziție și poate 
fi deblocat doar prin acționarea respectivului opritor. 
O presiune ușoară pe cele două inele cu arc ușurează 
desprinderea din starea blocată.

1292-10-30 Mâner combinat
Funcție similară cu 1292-10-00 însă cu funcție de 
opritor cu întrerupător. Prin apăsarea zonei mar-
cate cu ON poate fi activată funcția opritorului. Prin 
apăsarea zonei marcate cu OFF poate fi dezactivată 
funcția opritorului resp. funcția opritorului poate 
fi anulată din poziția sa blocată. O presiune ușoară 
pe cele două inele cu arc ușurează desprinderea din 
starea blocată.

1292-10-40 Mâner cu opritor basculant în jos
 Funcție similară cu 1292-10-00 însă cu opritor bascu-
lant în jos. Prin bascularea barei opritoare în sus, func-
ția opritorului poate fi activată. Prin apăsare în jos pe 
bara opritoare, funcția de opritor poate fi anulată din 
poziția sa blocată. Prin bascularea barei opritoare cu 
cca. 90° în jos, funcția opritorului poate fi dezactivată 
permanent. O presiune ușoară pe cele două inele cu 
arc ușurează desprinderea din starea blocată.

1292-20-30 Mâner axial cu opritor
Piesa tip menghină poate fi deschisă și închisă 
cu cele două jumătăți ale mânerului. Mânerul se 
blochează în respectiva poziție și poate fi deblo-
cat doar prin acționarea respectivului opritor. O 
presiune ușoară pe cele două jumătăți ale mâne-
rului ușurează desprinderea din starea blocată.  
IMPORTANT: Fără racord de coagulare!

1292-20-40 Mâner axial curbat cu opritor
Funcție similară cu 1292-20-30, însă cele două jumă-
tăți ale mânerului sunt curbate în jos.
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1. Plasați electrodul neutru. Respectați măsurile de siguranță.
2. Conectați cablul. Fiți atenți la compatibilitate.
3. Utilizați instrumentul asamblat conform indicației selectate (în mod normal 

printr-un port/ un manșon tip trocar).
4. Curățați și sterilizați instrumentele.

Demontare
Asigurați instrumentul împotriva torsiunii prin închi-
derea mânerului. Acum deblocați instrumentul prin 
deșurubarea piuliței olandeze de culoare neagră. Piu-
lița olandeză trebuie deșurubată complet.

 Mânerul trebuie deschis complet, pentru a separa 
mânerul și tubul de ghidare. Acum unitatea formată 
din tubul de ghidare cu inserție pentru instrumente 
inserată și blocată (Ø5 / 10 mm) resp. cu ajutajul 
nedemontabil pentru instrumente (Ø3 mm), este 
desprinsă de pe mâner. Pentru aceasta, piesa tip 
menghină trebuie să fie complet închisă. Acum capă-
tul aplatizat al barei de tracțiune trebuie desprins din 
suportul corespunzător al mânerului complet des-
chis. Aceasta reușește cel mai bine atunci când mar-
cajul alb de pe inelul rotativ al mânerului se află în 
poziția de ora 12 iar aplatizarea barei de tracțiune este 
de asemenea în poziție verticală.

a) Inserție instrumente Ø5 mm și Ø10 mm: inserția 
pentru instrumente poate fi desprinsă de pe tubul de 
ghidare prin apăsarea pe capătul aplatizat al inserției. 
Acest lucru se realizează cu ușurință prin presarea 
inserției pe un blat de masă.

 b) Ajutaje instrumente Ø3 mm: Aceste ajutaje pentru 
instrumente nu pot fi demontate, ceea ce înseamnă 
că tubul de ghidare și inserția pentru instrumente for-
mează o unitate fixă.
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desprinderea inserției pentru instrumente de pe 
tubul de ghidare, inserția poate fi extrasă din tubul de 
ghidare. Instrumentul este acum complet demontat 
în trei piese: mâner, tub de ghidare, inserție instru-
ment.

 b) Ajutajele pentru instrumente Ø3 mm: nedemon-
tabile

Instrumentul este acum complet demontat în piese componente: mâner și ajutaj 
instrument. Pentru curățarea ajutajelor pentru instrumente de Ø3 mm folosiți 
adaptorul adecvat pentru spălare sub presiune cu racord Luer-Lock-Anschluss 
(cod articol 1292-43-98). 
Curățați acum componentele conform instrucțiunilor din capitolul "Pregătire".

Efectuați acum întreținerea conform instrucțiunilor din capitolul "Întreținere, 
verificare și îngrijire".

Montaj
 a) Inserții instrumente Ø5 mm și Ø10 mm: Introdu-
ceți inserția pentru instrumente în tubul de ghidare 
până la capăt. Aici se va avea grijă ca respectivul cioc 
de pe tubul de ghidare să pătrundă în canelura cores-
punzătoare de pe inserția pentru instrumente. Acest 
lucru se obține prin rotirea celor două piese una din-
spre cealaltă, îndepărtându-le simultan. Ambele 
piese sunt conectate între ele și asigurate împotriva 
torsiunii.

b) Ajutaje instrumente Ø3 mm: Aceste ajutaje pentru 
instrumente nu pot fi demontate, ceea ce înseamnă 
că tubul de ghidare și inserția pentru instrumente for-
mează o unitate fixă.

 Acum unitatea formată din tubul de ghidare cu inser-
ție pentru instrumente inserată și blocată (Ø5 / 10 
mm) resp. cu ajutajul nedemontabil pentru instru-
mente (Ø3 mm), este unită cu mânerul modular. 
Pentru aceasta, piesa tip menghină trebuie să fie com-
plet închisă. Capătul aplatizat al barei de tracțiune este 
suspendat în suportul corespunzător al mânerului 
complet deschis. Aceasta reușește cel mai bine atunci 
când marcajul alb de pe inelul rotativ al mânerelor din 
plastic se află în poziția de ora 12 iar tasta mânerului 
metalic axial este orientată în sus și aplatizarea barei de 
tracțiune este de asemenea în poziție verticală.
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închiderea mânerului.

Acum întreg sistemul este blocat prin rotirea și strân-
gerea piuliței olandeze de culoare neagră. Instru-
mentul este acum pregătit de utilizare.

Sterilizați acum componentele conform instrucțiunilor din capitolul "Pregătire".

Pregătire
Indicații generale

 La efectuarea lucrărilor la instrumentele contaminate respectați directivele 
societății profesionale și a organizațiilor similare pentru protecția persoanelor. 
Purtați echipamentul de protecție adecvat și asigurați protecția suficientă prin 
vaccinare.
 Pericol de infecție: Prin pregătirea necorespunzătoare a instrumentelor, pacienții, 
utilizatorii și terții pot fi expuși pericolului de infecție iar capacitatea de funcționare 
a instrumentului poate fi afectată.

 În cazul suspiciunii sau diagnosticării cu boala Creutzfeldt-Jakob sau cu o altă 
boală prionică, instrumentul trebuie eliminat după prima utilizare, în confor-
mitate cu cerințele naționale specifice.
 În orice caz respectați procedurile, echipamentele și aparatele de sterilizare 
centrală validate la utilizator/ exploatator și apoi verificați-le în ceea ce privește 
conformitatea cu datele indicate aici.
 La aplicarea și folosirea soluțiilor trebuie respectate datele de la furnizor referi-
toare la concentrație și durata de acționare. Nerespectarea poate afecta instru-
mentul.

Alte date referitoare la pregătirea instrumentelor se găsesc la www.a-k-i.org

Tratarea inițială la locul de utilizare
Dacă un instrument prezintă impurități, acesta trebuie curățat imediat întot-
deauna după utilizare.
Pentru a evita uscarea și încrustarea de material pe instrument, impuritățile grosiere, 
soluțiile corozive și medicamentele trebuie îndepărtate, de ex. prin ștergerea și spă-
lare imediat după administrarea medicamentului (eliminare uscată). 
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Pentru transport utilizați recipiente de transport adecvate pentru pregătire, 
astfel încât să se excludă periclitarea sau contaminarea terților.
Atunci când este posibil se va efectua cu prioritate o eliminare uscată. Timpii de 
staționare îndelungați trebuie evitați.

Pregătirea înainte de curățarea mecanizată
Instrumentele contaminate trebuie pregătite întotdeauna după utilizare. Dacă 
instrumentul este un produs compus din mai multe piese, acesta trebuie des-
compus în părțile componente (vezi capitolul Demontare).

Curățarea prealabilă a suprafețelor:
Îndepărtați urmele vizibile de contaminare resp. impuritățile grosiere folosind 
o perie (nu o perie de sârmă) sau un burete și un jet de apă rece (<40 °C, apă 
potabilă) de pe suprafața instrumentului.

Curățarea prealabilă a cavităților/lumenului:
Curățați canalele de lucru, lumenul și cavitățile instrumentului sub un jet de apă 
rece (<40 °C) folosind o perie adecvată (nu o perie de sârmă). Spălați deschide-
rile, fantele și cavitățile timp de cca. 10 secunde cu un pistol de apă sub presiune 
și eventual cu un ajutaj special de spălare.

Curățare manuală/ Dezinfectare manuală
O dezinfectare manuală nu este necesară.

 Avertizare: O curățare exclusiv manuală nu este permisă. După o curățare pre-
alabilă manuală trebuie efectuată obligatoriu întotdeauna o curățare meca-
nică și o dezinfectare.

Curățare mecanică și dezinfectare
Curățați și dezinfectați instrumentarul doar într-un aparat de curățare și dezin-
fectare adecvat (RDG).
Curățați instrumentele termostabile cu programul Vario TD.
PAJUNK® a validat și a aprobat următoarea procedură de curățare și dezinfectare 
conform DIN EN ISO 17664 resp. DIN EN ISO 15883:

• Vario TD cu următorii parametri de proces:
• 1 minut curățare prealabilă cu apă rece de la robinet, calitate de apă potabilă 

<40 °C
• Golire
• 3 minut curățare prealabilă cu apă rece de la robinet, calitate de apă potabilă 

<40 °C
• Golire
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• 10 minute de curățare la 55 (+5/-1) °C, dozare conform următorului tabel 
și apă demineralizată

La utilizarea Neodisher® MediZym:
• 10 minute de curățare la 45 (+5/-1) °C, dozare conform următorului tabel 

și apă demineralizată 
• Golire
• 3 minute clătire cu apă demineralizată (< 40 °C)
• Golire
• 2 minute clătire cu apă demineralizată (< 40 °C)
• Golire
• 5 minute dezinfectare termică la 93 (± 2) °C (valoare A0 3000) și apă 

demineralizată
• Golire
• 30 minute uscare automată cu aer fierbinte la > 60 °C (în camera de 

spălare)

Chimicală Producător Categorie Valoare pH Dozare
Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Produs de 
curățare alcalin

10,4 - 10,8* 0,5 % (5 ml/l)

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Produs de 
curățare enzi-
matic

7,6 - 7,7 * 0,5 % (5ml/l)

 * Date conform fișei de date a producătorului

Racordați piesele componente cu lumen și canale direct la aparatul de cură-
țare și dezinfectare. Instrumentarul nedemontabil cu un canal de curățare, dacă 
există, se racordează direct la ajutajul Luer-Lock de la inserția specială în apara-
tul de curățare și dezinfectare, pentru curățarea lumenului. Pentru curățarea și 
dezinfectarea instrumentelor de 3 mm folosiți adaptorul de spălare 1292-43-98.

La selectarea programului de curățare aveți grijă din ce material a fost fabricat 
instrumentul de curățat (de ex. oțel inox la instrumentele medicale, suprafață 
cromată, aluminiu).

Respectați în orice caz instrucțiunile producătorului aparatului și ale producă-
torului substanțelor de curățare.

Uscare

După curățare, instrumentul trebuie eventual uscat manual.

Întreținere, verificare și îngrijire
Lăsați instrumentarul să se răcească la temperatura camerei.
Supuneți instrumentul curățat și dezinfectat unei examinări vizuale, urmărind 
starea de curățenie, integritatea, deteriorarea și gradul de uscare.
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ăÎn cazul în care la aceste verificări se constată impurități sau depuneri, instru-

mentul trebuie supus unui nou proces complet de curățare și dezinfectare. 
În cazul în care la verificare identificați părți deteriorate, incomplete, corodate, 
îndoite, rupte, fisurate, uzate ale instrumentului, acestea trebuie sortate și înlo-
cuite.
În cazul constatării unei umidități reziduale uscați din nou instrumentul.
 
Asamblați instrumentul demontat conform instrucțiunilor de montaj.

 PAJUNK® recomandă manevrarea cu atenție și grijă a instrumentelor precum și 
respectarea cu strictețe a instrucțiunilor de utilizare, pentru a le asigura aces-
tora o durată de viață cât mai îndelungată. Durata de viață a instrumentului 
depinde într-o mare măsură de manevrarea atentă precum și de efectuarea 
lucrărilor corespunzătoare de îngrijire și întreținere.

Sistemul de ambalare
Utilizați exclusiv sisteme de ambalare disponibile în comerț și autorizate con-
form EN 868 partea 2-10, EN ISO 11607 partea 1+2, DIN 58953.
Sterilizarea

 Avertisment: În cazul suspiciunii sau diagnosticării cu boala Creutzfeldt-Jakob 
sau cu o altă boală prionică, instrumentul trebuie eliminat după prima utili-
zare, în conformitate cu cerințele naționale specifice.

PAJUNK® a validat și autorizat următorul procedeu de sterilizare:

Sterilizarea cu abur
Instrumentul montat complet trebuie sterilizat pe baza unei proceduri validate 
de sterilizare cu abur (de ex. aparat de sterilizare conform DIN EN 285 și validat 
conform DIN EN 17665-1).
În cazul în care se lucrează cu procedura de fracționare în vid, sterilizarea se 
efectuează conform programului la 134 °C/ 3 bar pe o perioadă minimă de 
menținere de 5 minute (conform recomandărilor Institutului Robert Koch  și 
ale Institutului Federal pentru Medicamente și Produse Medicale). Timpul de 
uscare este de 30 minute.
Înainte de reutilizare lăsați aparatele / instrumentele să se răcească la temperatura 
camerei.
După sterilizarea cu abur păstrați instrumentarul exclusiv în recipiente adecvate, 
special prevăzute.

Transportul la locul de utilizare
Utilizați sisteme adecvate pentru transport.

Limitarea preparării ulterioare
Sfârșitul duratei de viață a produsului este determinat în principiu de uzură, 
deteriorarea prin folosință îndelungată, manevrarea atentă și depozitarea cores-
punzătoare.
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ă Prepararea frecventă conform instrucțiunilor de preparare puse la dispoziție de 

către producător nu influențează performanța instrumentelor.

Reparații
Produsele trimise la PAJUNK® în vederea reparării în timpul perioadei de garanție 
sau pe cheltuiala utilizatorului trebuie curățate temeinic și sterilizate înainte de 
returnare. Sterilitatea trebuie indicată pe documentul de însoțire a mărfii sau 
pe ambalaj.

Condiții de depozitare / funcționare / transport
Funcționarea ecologică / depozitarea
Condiții atmosferice

Interval de temperatură 10 °C până la 30 °C

Umiditatea aerului, 
limitare 20 % până la 65 % (fără condens)

Presiunea aerului, 
limitare 700 hPa până la 1060 hPa

A se păstra la loc uscat

A se feri de radiațiile solare

Condiții de expediere și transport sustenabil
Condiții atmosferice

Interval de temperatură 10 °C până la 30 °C

Umiditatea aerului, 
limitare 20 % până la 65 % (fără condens)

Presiunea aerului, 
limitare 700 hPa până la 1060 hPa

A se păstra la loc uscat

A se feri de radiațiile solare

În condiții de mediu normale previzibile nu se cunosc interacțiuni sau daune 
posibile semnificative, care să fie provocate de câmpuri magnetice, influențe 
electrice externe, descărcări electrostatice, presiune sau modificări ale presiunii, 
surse de aprindere termice sau accelerații.

Indicații generale
Produsele sunt fabricate în conformitate cu directivele general valabile privind 
substanțele periculoase.
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ăPartea de utilizare tip BF

 Eliminați toate componentele și materialele în conformitate cu normele ecolo-
gice și de sortare sau supuneți-le unui proces de preparare. În cazul în care 
produsul medicinal nu mai este utilizat, acesta trebuie eliminat în conformitate 
cu normele de protecție a mediului specifice la nivel național.
 Toate situațiile grave care au intervenit la utilizarea produsului trebuie comuni-
cate producătorului și autorităților corespunzătoare ale țării de domiciliu a 
utilizatorului și/sau pacientului.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.

Legenda simbolurilor utilizate la etichetare

Producător Rx only Produsul poate fi utilizat doar 
în conformitate cu aceste 
instrucțiuni, de către personalul 
medical calificat.Cod articol

A nu se utiliza atunci când ambala-
jul este deteriorat

A nu se arunca împreună cu guno-
iul menajer

A se păstra la loc uscat Instrucțiuni

Interval de umiditate a aerului Indicație, informație

Atenție „Marcaj de conformitate CE“ 
sau „Marcaj CE“ =  Marcajul 
certifică faptul că un produs este 
în conformitate cu cerințele în 
vigoare, stabilite în reglementările 
referitoare la produsele medicale 
sau în alte norme legale ale Uni-
unii Europene, privind aplicarea 
respectivului marcaj.

Protecție împotriva șocului electric 
tip BF

Data fabricației

Cod lot A se respecta instrucțiunile (SO 7010-
M002)

Non steril QTY Număr bucăți

A se feri de radiațiile solare Traducere

Interval de temperatură Dispozitiv medical

Presiunea aerului, limitare
Identificator unic al unui produs 
medical

Respectați instrucțiunile de utilizare
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