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Használati utasítás
  Ez a használati utasítás az alábbi nyelveken érhető el: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, 
DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. A fordítások honlapunkról - 
eifu.pajunk.com - tölthetők le.

Különleges megjegyzés
Kérjük, hogy a következő információkat és használati utasításokat figyel-
mesen olvassa el!

Rx only A terméket kizárólag szakképzett egészségügyi személyzet a jelen használati utasí-
tás szerint használhatja.

A PAJUNK® nem tesz javaslatot a kezelési módszerre vonatkozóan. A betegek 
kiválasztása és az eszköz használatának módja az egészségügyi szakszemélyzet 
felelőssége.
A használati utasításokon túlmenően a vonatkozó szakirodalomban található, és 
a jelenlegi ismeretek szerinti információk is alkalmazandóak.
A használati utasítások figyelmen kívül hagyása vagy megszegése érvényteleníti 
a garanciát, és kockáztatja a betegek biztonságát.
Más termékekkel együtt használva a többi termékre vonatkozó kompatibilitási 
információkat és használati utasításokat is figyelembe kell venni. A különböző 
gyártók eszközeinek együttes használatára vonatkozó döntés (ha azok nem 
képeznek kezelőegységet) a felhasználó felelőssége.

Az eszközt semmilyen körülmények között ne használja, ha a termék hiányos-
ságának vagy sérülésének alapos gyanúja áll fenn.

Az eszköz leírása / kompatibilitás
  A termékszámokat, ill. a jelen használati utasítás érvényességi területeit a 
jelenleg érvényes megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza.

ErgoSys-rendszer: Moduláris opcionálisan nagyfrekvenciás koagulációval ren-
delkező, fogantyúból, csöves szárból (vonórúd) és szerszámbetétből álló kézi 
eszközök; a betétek különböző formában kaphatók.

A MultiTip II és MonoTip II betétekre vonatkozóan vegye figyelembe a megfelelő 
használati utasításokat (XS190133, XS190242).

1292-30-00 ErgoFlex többször használatos markolat a többször használa-
tos MultiTip II és MonoTip II komponensekkel történő felhasználásra.

1292-30-10 ErgoGrip többször használatos markolat többször használatos 
komponensekkel történő felhasználásra.
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rendelke-
zésre álló 
fogantyúk

kompatibi-
lis csöves 

szárak

kompatibilis 
vonórudak

kompatibilis
szerszámbetétek

kompatibilis 
öblítőadapter

1292-30-00 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
(szerszámbeté-
tekhez)

1293-15-xx
1293-16-xx

1293-20-xx
1293-21-xx

1293-53-xx, 1293-54-xx,
1293-93-xx, 1293-94-xx,

-

1293-13-xx
1293-14-xx

1293-22-xx
1293-23-xx

1293-95-xx, 1293-96-xx, -

1292-30-10 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
(szerszámbeté-
tekhez)

 Kérjük ügyeljen arra, hogy a csöves szár és szerszámbetét hosszúsága és átmé-
rője megfeleljen egymásnak.

A moduláris kézi eszközöket a nagyfrekvenciás sebészetben csak olyan nagyf-
rekvenciás generátorokkal szabad használni, amelyek nagyfrekvenciás feszült-
ségének névleges frekvenciája 300 kHz és 1 MHz között van. Alacsonyabb 
frekvenciák idegek ingerlését, és ezáltal akaratlan izomrángásokat okozhatnak. 
Nagyobb frekvenciák esetén nem szavatolható a felhasználó/beteg biztonsága, 
mivel a szigetelés (pl. a rádiófrekvenciás generátoroknál megszokott 4 MHz ese-
tében) felmelegedhet, és akkor már nem áll fenn az átütési szilárdság.

A maximálisan megengedett üzemi feszültség 2 kVp.
Kérjük, feltétlenül tartsa be a nagyfrekvenciás generátor használati utasítását.

A generátorhoz és az ellenőrző képernyőhöz kizárólag kompatibilis, ellenőriz-
hető nullaelektródákat használjon. A kompatibilitás a mindenkori generátor, ill. 
ellenőrző monitor használati utasításában található. A termék kizárólag az irány-
mutatásoknak megfelelően beszerelt nullaelektródával használható.

Használjon kizárólag a generátorral és az elektródákkal kompatibilis nagyfrek-
venciás kábelt. A kompatibilitás a mindenkori generátor, ill. kábel használati 
utasításában található. PAJUNK® a 1299-00-xx cikkszámú nagyfrekvenciás kábel 
kizárólagos használatát ajánlja. Más kábeleknél áramkimaradási jelenségek lép-
hetnek fel, mivel nincsenek betartva a szigetelési szakaszok.
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A készülék élettartamát elsősorban a kopás, a használat okozta károsodás, a 
gondos kezelés és a megfelelő tárolás határozza meg.

Minden 200-ik előkészítési ciklus után az eszközt a gyártó által végzett alapos 
ellenőrzés alá kell vetni. Amennyiben a terméket az élettartam nyilvánvaló 
túllépése után alkalmazzák, a garancia megszűnik, és veszélyeztetett a beteg 
biztonsága. A terméken végzett módosítások/manipulálások (pl. harmadik sze-
mélyek által végzett javítások) esetén a garancia megszűnik, és veszélyeztetett 
a beteg biztonsága.

Rendeltetés
Eszközök mechanikus vágáshoz, megfogáshoz, tartáshoz, beszorításhoz, vala-
mint monopoláris vágáshoz és koaguláláshoz minimálisan invazív beavatkozások 
közben.

Tervezett felhasználók
Csak egészségügyi személyzet: sebész

Betegcélcsoport
A betegpopulációt tekintve nincsenek korlátozások

Indikációk
Minimálisan invazív sebészet

Kontraindikációk
Klinikai kontraindikációk
Az egyes szervek különböző sajátos kontraindikációi, fennmaradó állapotok meg-
előző operációk után, nyilvánvaló véralvadászavarok

Eljárásspecifikus kontraindikációk a nagyfrekvenciás készülékfunkció alkalmazásakor
Spray-koagulation, a felhasználó hiányzó alapismeretei, a nagyfrekvenciás funk-
ció és a szívó-öblítő funkció egyidejű üzemeltetése, alkalmazás nem izolált bete-
gen, a nagyfrekvenciás készülék aktiválása, ha az elektróda nincs a látómezőben, 
nedves műtőasztalterítők és takarók a sebészeti beavatkozás során, beteg aktív 
implantálható készülékekkel (pl. szívritmusszabályzó), alkoholtartalmú szerek 
használata a műtéti terület közelében (a fertőtlenített bűrterületeknek használat 
előtt teljesen száraznak kell lenniük), fémtárgyak a beteg testén (pl. piercing).

Komplikációk
Klinikai komplikációk
A komplikációk elsősorban a végrehajtandó minimális invazív beavatkozástól 
függnek.
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Áramütés, égések (sérülések a semleges elektróda alatt, égések / korrózió a 
műtéti területen, felhasználón, a betegek/felhasználók sérülései az ok vélelme 
nélkül, betegek/felhasználók sérülése hibás működés miatt), szórt energia miatti 
sérülés, nem célszervi, hőkezeléstől függő sérülés, a műtéti füst toxicitása, vér-
zések, vaszkuláris komplikációk, poszt-ablációs szindróma, fertőzés, tumorszó-
ródás

 A felhasználó alapvetően köteles felvilágosítást adni az eljárásra jellemző 
komplikációkról.
 Amennyiben a felhasználás közben komplikációk lépnek fel a termékkel, 
kövesse intézménye előírásait. Ha a komplikációk ezáltal nem háríthatók el, 
vagy súlyosnak vagy nem kezelhetőnek bizonyulnak, körültekintően szakítsa 
meg a kezelést és távolítsa el a termék invazív részeit a betegből.

Figyelmeztetések

 többször használatos termékek esetén:

1.  Kérjük, feltétlenül figyeljen arra, hogy minden nem steril állapotban kiszál-
lított orvostechnikai eszközt első felhasználása előtt meg kell tisztítani és 
sterilizálni kell!

2. A szennyezett eszközöket közvetlenül használat után minden alkalommal 
tisztítsa meg (lásd „Előkészítés a mechanikus tisztítás előtt”)!

3.  Minden felhasználás előtt szemrevételezze az eszközt és ellenőrizze a műkö-
dését. Elektromos folytonosságvizsgálóval ellenőrizze az elektróda folyto-
nosságát az elektróda csúcsától a nagyfrekvenciás csatlakozásig .

4. A sérült vagy hibás eszközöket távolítsa el és cserélje ki.

alkalmazás közben:
1. Elhízott betegek és gyermekek kezelésekor különösen ügyeljen a megfelelő 

méretű (átmérőjű, hosszúságú) termékek használatára.
2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy eszköz azonos típusú célra történő 

folyamatos használatát kumulatívan kell értékelni, az orvostechnikai eszkö-
zökre leírtak szerint, még akkor is, ha az eszközt kicserélték vagy lecserélték.

3. Feltétlenül be kell tartani a bevált klinikai gyakorlatot és a szükséges intézke-
déseket. A mély sebfertőzések beavatkozás utáni komplikációnak tekinthe-
tők, amelyek megszüntetéséhez sebészeti beavatkozás szükséges.

4. Óvatosan dugja be az eszközt a trokárhüvelybe. Ezzel megakadályozza a 
sérüléseket a távolabbi végen.
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1. A nagyfrekvenciás sebészet belső, vagy külső szívritmusszabályozóval, 
vagy egyéb aktív implantátumokkal rendelkező betegeken való alkalma-
zása esetén körültekintően kell eljárni. Az elektromos sebészeti készülékek 
használata során generált interferencia előidézheti, hogy a készülékek, pl. 
szívritmus-szabályozók, aszinkron módra váltanak, vagy teljesen leállnak. 
Tájékozódjon a szívritmus-szabályozó gyártójánál vagy a kórház kardioló-
giai osztályán, ha elektromos sebészeti készülékek szívritmus-szabályozó-
val rendelkező betegeken való használatát tervezik.

2. Inaktiválja a nagyfrekvenciás generátor automatikus bekapcsolási módját.
3. Az orvosi készülékeket tilos közvetlenül más készülékek mellett vagy egy-

másra helyezve használni. Ha elkerülhetetlen az ilyen felhasználás, akkor 
ellenőrizni kell az orvosi készülékek normál üzemelését abban a konfiguráci-
óban, amelyben használni kívánják azokat.

4. A nagyfrekvenciás sebészeti készülékek hátrányosan befolyásolhatják az 
eljárás közben használt monitorok működését. A hozzá tartozó elektródá-
kat a kezelt területtől a lehető legnagyobb távolságban kell elhelyezni.

5. Csak akkor használja az eszközt, ha az eszközhöz megadott névleges 
feszültség egyenlő vagy nagyobb, mint a nagyfrekvenciájú generátoron 
beállított maximális kimeneti feszültség.

6. Tartsa az aktív eszköz működő végét a felhasználó látóterébe és gondos-
kodjon róla, hogy a nagyfrekvenciás készülék bekapcsolása előtt az eszköz 
működő vége ne érintkezzen vezetőképes tartozékhoz vagy folyadékhoz.

7. Legyen tudatában a szivárgó áramok összegeződéséből eredő biztonsági 
kockázatoknak, ha több külön készülék van egymással összekapcsolva. Ez 
megnöveli a szövetsérülések veszélyének valószínűségét.

8. Az elektródák vezetőképes részei, valamint a felhasználási részek ezekhez 
csatlakozó dugós csatlakozói (a nullaelektródát is beleértve) nem érintkez-
hetnek más elektromos vezetőképes részekkel (beleértve a földet is).

9. Használjon szigetelt tartozékokat, ha endoszkópos beavatkozásoknál nem 
kizárható az aktív eszközzel való érintkezés. Rövidzárlatok elkerülése érdeké-
ben tartson megfelelően nagy biztonsági távolságot.

10. A mindenkori indikációhoz alkalmazza a kimeneti teljesítmény lehető leg-
alacsonyabb beállítását.

11. Rendszeresen ellenőrizze a tartozékokat, különös tekintettel az áramvezető 
részekre és az endoszkópos tartozékokra.

12. A csatlakoztatott vezeték biztonsági okokból ne érintkezzen a beteggel.
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1. Ha több részt használ, ismerkedjen meg működésükkel még a használat 
előtt, ellenőrizze a csatlakozásokat és az átjárhatóságot.

2. Az eszköz használatakor és ártalmatlanításakor alkalmazza a vér és a testfo-
lyadékok kezelésével kapcsolatos általános óvintézkedéseket, mivel fennáll 
a vérrel terjedő kórokozókkal való érintkezés veszélye.

Működés
1292-30-00 ErgoFlex
A pofarész a két fogógyűrűvel nyitható és zárható. A 
pofarész nyitását a fogantyúba beépített rugó segíti 
elő. A két fogógyűrű nagy nyílásszöge lehetővé teszi 
a 1293-as sorozat egyszer használatos eszközeinek 
csatlakoztatását és alkalmazását. A szorosan zárt 
pofarész esetében a forgó kerék fékezési funkciója 
aktív, ami megakadályozza a pofarész elfordulását.

1292-30-10 ErgoGrip
 Funkció a 1292-30-00-hoz hasonlóan, de fokozat-
mentes zárófunkcióval. Az ON jelzésű rész megnyo-
másával kapcsolható be a zárófunkció. Ebben a hely-
zetben a pofarész zárható, viszont a pofarész nyitása 
letiltott. Az OFF jelet viselő terület megnyomásával 
a zárófunkció alapvetően kikapcsolható, ill. a zárt 
állapot megszüntethető, így a pofarészt kinyitható. 
A szorosan zárt pofarész esetében a forgó kerék féke-
zési funkciója aktív, ami megakadályozza a pofarész 
elfordulását.

Szétszerelés
A fogantyú zárásával biztosítsa az eszközt elfordulás 
ellen. Most a fekete hollandi anya felcsavarozásával 
reteszelje ki a rendszert. A hollandi anyának teljesen 
le kell csavarva lennie.
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sához teljesen ki kell nyitni a fogantyút. Ekkor a fogantyú-
ról leválasztható az egység, amely a betolt és rögzített 
eszközbetéttel (Ø5 / 10 mm), ill. a nem szétszerelhető 
eszközrátéttel (Ø3 mm) rendelkező vezetőcsőből áll. 
Ehhez a pofarésznek teljesen zárva kell lennie. Most a 
vonórúd lapos végét ki kell akasztani a teljesen nyitott 
fogantyú megfelelő felfogatásából. Ez úgy sikerül a leg-
jobban, ha a fogantyún lévő forgó gyűrű fehér jelölését 
12 óra helyzetbe állítja, és a vonórúd laposított része 
szintén függőleges helyzetben van.

 a) Ø5 mm-es és Ø10 mm-es eszközbetétek: Az esz-
közbetét a betét lapos végére gyakorolt nyomással 
oldható ki a vezetőcsőből. Ez úgy sikerül a legegysze-
rűbben, ha a betétet rányomja egy asztallapra.

b) Ø3 mm-es eszközrátétek: Ezek az eszközrátétek nem szerelhetők szét, tehát a 
vezetőcső és az eszközbetét megbonthatatlan egységet képeznek.

a) Ø5 mm-es és Ø10 mm-es eszközbetétek: Az esz-
közbetét vezetőcsőből való kioldása után a betét 
kihúzható a vezetőcsőből. Az eszköz ekkor komplet-
ten szét van szerelve a három külön részre: 
fogantyúra, vezetőcsőre, eszközbetétre.

b) Ø3 mm-es eszközrátétek: Nem szétszerelhetők.

Az eszköz ekkor kompletten szét van szerelve külön részekre: fogantyúra, és esz-
közrátétre.
A Ø3 mm-es eszközrátétek tisztításához használja a megfelelő nagynyomású 
öblítő adaptert Luer-Lock-csatlakozással (cikksz. 1292-43-98).
Tisztítsa meg a komponenseket az „Előkészítés” c. fejezetben található útmu-
tatások szerint. Majd végezze el a karbantartást a „Karbantartás, ellenőrzés és 
ápolás” c. fejezetben található útmutatások szerint.

Összeszerelés
 a) Ø5 mm-es és Ø10 mm-es eszközbetét: Tolja be 
ütközésig az eszközbetétet a vezetőcsőbe. Eközben 
ügyeljen arra, hogy a vezetőcső orra beakadjon az esz-
közbetét megfelelő hornyába. Ez a két rész egymáshoz 
képesti elforgatásával és ezzel egyidejűleg egymás felé 
nyomásával érhető el. A két rész így elfordulás ellen 
biztosítva rögzítve van egymáshoz.

b) Ø3 mm-es eszközrátétek: Ezek az eszközrátétek nem szerelhetők szét, tehát a 
vezetőcső és az eszközbetét megbonthatatlan egységet képeznek.
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MultiTip II-re vonatkozóan lásd XS190242

 Ekkor az egység, amely a betolt és rögzített eszközbe-
téttel (Ø5 / 10 mm), ill. a nem szétszerelhető eszköz-
rátéttel (Ø3 mm) rendelkező vezetőcsőből áll, össze-
kapcsolható a moduláris fogantyúval. Ehhez a pofa-
résznek teljesen zárva kell lennie. A vonórúd lapos 
végét be kell akasztani a teljesen nyitott fogantyú 
megfelelő felfogatásába. Ez úgy sikerül a legjobban, 
ha a műanyag fogantyúkon lévő forgó gyűrű fehér 
jelölését 12 óra helyzetbe állítja, ill. az axiális fém 
fogantyú nyomógombja felfelé mutat, és a vonórúd 
laposított része szintén függőleges helyzetben van.

A beakasztott teljes rendszer ekkor a fogantyú zárásá-
val központosítható.

Ekkor a teljes rendszer a fekete hollandi anya rácsava-
rásával majd meghúzásával fixen rögzül egymáshoz. 
Az eszköz most felhasználásra kész.

Sterilizálja a komponenseket az „Előkészítés” c. fejezet utasításai szerint.

Előkészítés
Általános információk

 Ha szennyezett eszközökkel dolgozik, kövesse a szakmai és hasonló szervezetek 
személyvédelemre vonatkozó irányelveit. Viseljen megfelelő védőfelszerelést és 
gondoskodjon az elégséges immunitásról.
 Fertőzésveszély: Az eszközök szakszerűtlen előkészítése által a betegek, felhasználók 
és harmadik személyek fertőzés veszélyének vannak kitéve, és csökken az eszköz tel-
jesítőképessége.
 A Creutzfeldt-Jakob-betegség vagy egyéb, prionok okozta megbetegedés gya-
núja vagy megállapítása esetén az eszközt egyszeri használat után az orszá-
gos követelményeknek megfelelően ártalmatlanítani kell.
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gyott eljárásokat, berendezéseket és eszközöket, és ellenőrizze, hogy azok kom-
patibilisek-e az itt megadott információkkal.
 Oldatok készítésekor és használatakor tartsa be a vegyszerek gyártója által 
megadott, a koncentrációra és expozíciós időkre vonatkozó adatokat. Ezek be 
nem tartása az eszköz károsodását okozhatja.
Az eszköz előkészítésével kapcsolatos további információk a www.a-k-i.org olda-
lon találhatók.

A felhasználás helyének előkészítése
Ha az eszköz szennyeződött, közvetlenül a használat után minden alkalommal 
tisztítsa meg.
Az anyagok eszközre történő rászáradásának vagy rátapadásának megelőzése érde-
kében a szennyeződések nagyobb részecskéit, maró oldatokat és gyógyszereket 
rögtön, a gyógyszertermék alkalmazását követően, el kell távolítani, például törléssel 
és öblítéssel (száraz ártalmatlanítás). 

Szállítás
Az előkészítésre való szállításhoz megfelelő szállító edényeket használjon har-
madik személyek veszélyeztetésének vagy fertőzésének elkerülése érdekében.
Ahol csak lehetséges, inkább a száraz ártalmatlanítást alkalmazza. Kerülje a hosz-
szas tárolást.

Előkészítés a mechanikus tisztítás előtt
A szennyezett eszközöket közvetlenül használat után meg kell tisztítani. Ha az 
eszköz több részből áll, szedje szét alkatrészeire (lásd a Szétszerelés c. fejezetet).

A felületek előtisztítása:
Kefével (nem acél kefével) vagy szivaccsal, hideg folyó víz alatt (<40 °C; ivóvíz 
minőségű) távolítsa el az eszköz felületéről a szemmel látható szennyeződést, 
ill. erős szennyeződést.

Az üregek / lumenek előtisztítása:
Megfelelő kefével (nem acél kefével), hideg folyó víz alatt (<40 °C) tisztítsa meg 
az eszköz járatait, lumeneit és üregeit. Öblítse a hézagokat, réseket és üregeket 
kb. 10 másodpercig víznyomásos pisztollyal, szükség esetén öblítő rátéttel.

Manuális tisztítás / manuális fertőtlenítés
A manuális fertőtlenítés szükségtelen.

 Figyelem: A kizárólag kézzel történő tisztítás nem megengedett. A manuális 
előtisztítást mindig kövesse mechanikus tisztítás és fertőtlenítés.

Mechanikus tisztítás és fertőtlenítés
A eszközkészletet csak arra alkalmas tisztító- és fertőtlenítőgépben (RDG) szabad 
tisztítani és fertőtleníteni.
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A PAJUNK® a DIN EN ISO 17664 szabványnak megfelelő, ill. a DIN EN ISO 15883 
szabvány szerint jóváhagyott tisztítási és fertőtlenítési eljárásokat engedélyezi:

• Vario TD folyamatparaméterek:
• 1 perces előtisztítás hideg, ivóvíz minőségű csapvízben, <40 °C
• Kiürítés
• 3 perces előtisztítás hideg, ivóvíz minőségű csapvízben, <40°C
• Kiürítés

Neodisher® Mediclean forte használata esetén:
• 10 perces tisztítás 55 °C-on (+5/-1 °C), adagolás az alábbi táblázat sze-

rint, ioncserélt vízzel

Neodisher® MediZym használata esetén:
• 10 perces tisztítás 45 °C-on (+5/-1), adagolás az alábbi táblázat szerint, 

ioncserélt vízzel
• Kiürítés
• 3 perces öblítés ioncserélt vízzel (<40 °C)
• Kiürítés
• 2 perces öblítés ioncserélt vízzel (<40 °C)
• Kiürítés
• 5 perces hővel történő fertőtlenítés 93 °C-on (± 2) (A0 = 3000) és 

ioncserélt víz
• Kiürítés
• 30 perces automatikus forrólevegős szárítás, >60 °C (az öblítőkamrá-

ban)
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Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Lúgos tisztítós-
zer

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

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Enzimes tisz-
títószer

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

* Adatok a gyártói adatlap szerint

A lumeneket és járatokat tartalmazó egyedi részeket közvetlenül csatlakoztassa 
a tisztító- és fertőtlenítőgéphez. A tisztítócsatornás, nem leszerelhető eszköz-
készleteket közvetlenül a Luer-Lock porton csatlakoztassa a tisztító- és fertőtle-
nítőgép speciális lumen-tisztító eleméhez. A 3 mm-es eszközök tisztításához és 
fertőtlenítéséhez használja a 1292-43-98 cikkszámú öblítő adaptert.

A tisztítóprogram kiválasztásakor vegye figyelembe a tisztítandó eszköz anyagát 
(például rozsdamentes acél az orvostechnikai műszerek esetében, krómozott 
felület, alumínium).

Minden esetben tartsa be az eszköz és a tisztítószer gyártójának utasításait.
Szárítás

Tisztítás után esetleg szükség lehet az eszköz manuális szárítására.

Karbantartás, ellenőrzés és ápolás
Hagyja az eszközkészletet visszahűlni szobahőmérsékletre.
Szemrevételezze a tisztított és fertőtlenített eszközt, figyeljen a tisztaságára, a 
hiánytalanságára, az esetleges sérülésekre és a szárazságára.
Ha az ellenőrzés során bármilyen szennyeződést vagy maradványt észlel, az esz-
közt ismét alá kell vetni a teljes tisztítási és fertőtlenítési eljárásnak. 
Az eszköz bármely sérült, hiányos, rozsdás, meghajlott, törött, szakadt vagy 
kopott részét távolítsa el és cserélje ki.
Amennyiben maradék nedvességet észlel, szárítsa meg újra az eszközt.

Szerelje össze a szétszerelt eszközt a szerelési utasítás szerint.

 A PAJUNK® a hasznos élettartam maximalizálása érdekében azt javasolja, 
hogy az eszközöket óvatosan és figyelmesen kezelje, és a jelen használati 
útmutatót pontosan tartsa be. Az eszköz hasznos élettartama nagymérték-
ben függ a gondos kezeléstől és a megfelelő ápolási és karbantartási intézke-
désektől.
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Csak az EN 868 2.-10. része, EN ISO 11607 1.+2. része, DIN 58953 szabványok-
nak megfelelő szokásos csomagolórendszereket használja.
Sterilizálás

 Figyelem: A Creutzfeldt-Jakob-betegség vagy egyéb, prionok okozta megbete-
gedés gyanúja vagy megállapítása esetén az eszközt egyszeri használat után 
az országos követelményeknek megfelelően ártalmatlanítani kell.

A PAJUNK® által jóváhagyott és engedélyezett sterilizálási folyamat:
Sterilizálás gőzzel
A teljesen összeszerelt eszközt a jóváhagyott gőzös sterilizálási folyamat szerint 
sterilizálja (pl. DIN EN 285 szerinti sterilizátor és a DIN EN 17665-1 szerint jóvá-
hagyva).
A frakcionált vákuumeljárás után a 134 °C / 3 bar-os program szerint végezze a 
sterilizálást, minimum 5 perces hatásidővel (a Robert Koch Intézet és a Német 
Szövetségi Gyógyszer- és Orvostechnikai Intézet ajánlásainak megfelelően). A 
szárítási idő 30 perc.
Újbóli felhasználás előtt hagyja az eszközöket / műszereket szobahőmérsékletre 
visszahűlni.
A gőzös sterilizáláson átesett eszközkészletet tartsa megfelelő, csak erre a célra 
használt, edényben.

Szállítás a felhasználás helyére
Használjon megfelelő szállítórendszert.

Újrafelhasználásra vonatkozó korlát
A készülék élettartamát elsősorban a kopás, a használat okozta károsodás, a 
gondos kezelés és a megfelelő tárolás határozza meg.
A gyártó által megadott újrafelhasználási utasításoknak megfelelően végzett 
gyakori újrafelhasználás nem befolyásolja az eszközök teljesítményét.

Javítás
A garancia keretében vagy a felhasználó költségére a PAJUNK® részére javításra 
visszaküldött eszközöket a küldést megelőzően alaposan meg kell tisztítani és 
sterilizálni kell. A sterilitást fel kell tüntetni a kísérőlevélen vagy a csomagoláson.
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Környezetvédelmi szempontból megfelelő üzemeltetés / raktározás
Légköri feltételek

Hőmérséklet-korlátozás 10 °C - 30 °C

Páratartalom-korlátozás 20 % - 65 % (nem kondenzálódó)

Légnyomás, korlátozás 700 hPa - 1060 hPa

Szárazon tartandó

Napfénytől elzárva tartandó

Szállítási feltételek és környezetvédelmi szempontból megfelelő szállítás
Légköri feltételek

Hőmérséklet-korlátozás 10 °C - 30 °C

Páratartalom-korlátozás 20 % - 65 % (nem kondenzálódó)

Légnyomás, korlátozás 700 hPa - 1060 hPa

Szárazon tartandó

Napfénytől elzárva tartandó

Normál előre látható környezeti feltételek mellett jelentős kölcsönhatások vagy 
lehetséges sérülések, amelyeket mágneses mezők, külső elektromos hatások, 
elektrosztatikus kisülések, nyomás vagy nyomásváltozások, hő által keletkező 
gyújtóforrások és gyorsulások okozhatnak, nem ismeretesek.
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Az eszközök gyártása a veszélyes anyagokra vonatkozó világszerte érvényes 
irányelvek szerint történt.

Felhasználási rész, BF típus

 Ártalmatlanítson minden komponenst és anyagot a környezetvédelem és a 
fajta szempontjából megfelelően, vagy továbbítsa újrahasznosításra. Ameny-
nyiben az orvostechnikai eszközt már nem használják, a mindenkori ország-
ban érvényes környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlaní-
tani kell.
 Az eszköz használata során bekövetkezett súlyos incidenseket jelentse a gyártó-
nak és az abban az országban illetékes hatóságoknak, ahol a felhasználó és/
vagy a beteg tartózkodik.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Németország.
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Címkékhez használt szimbólumok jelentése

Gyártó Tartsa be a használati utasítást

Cikkszám Rx only Figyelem: A termék eladása vagy 
orvos általi rendelése a szövetségi 
törvény korlátozásai alá esik.Sérült csomagolás esetén ne 

használja

Szárazon tartandó Ne dobja a háztartási hulladékba.

Páratartalom-korlátozás Utasítás

Figyelem Információk

Elektromos áramütés elleni védelem, 
BF típus

0124

"CE - megfelelőségi jelölés" vagy 
"CE-jelölés" = A jelölés azt jelenti, 
hogy a termék megfelel az Európai 
Unió gyógyászati rendeleteiben 
vagy egyéb jogi előírásaiban az 
érintett jelölés kiadásáról rögzített 
erre vonatkozó követelményeknek.

Gyártási dátum

Tételszám

Nem steril Vegye figyelembe az útmutatót (SO 
7010-M002)

Napfénytől elzárva tartandó QTY Mennyiség

Napfénytől elzárva tartandó Fordítás

Hőmérséklet-korlátozás Orvostechnikai eszköz

Légnyomás, korlátozás
Az orvostechnikai termék 
egyértelmű azonosítója
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