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Инструкция за употреба
  Тази инструкция за употреба е преведена на следните езици: DE, 
EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, 
CS, HU. Преводите могат да бъдат изтеглени от нашия уеб сайт 
eifu.pajunk.com.

Специално внимание
Прочетете внимателно информацията и указанията за прило-
жение по-долу!

Rx only Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструк-
ция за употреба от квалифициран медицински персонал.

PAJUNK® не дава препоръка за метод за лечение. Отговорен за вида на 
приложението и избора на пациента е лекуващият медицински персонал.
Освен настоящата инструкция за употреба важат съответните данни 
съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката 
и обучението.
При неспазване на инструкцията за употреба или нарушения гаранцията се 
анулира и сигурността на пациента е застрашена.
При използването в комбинация с други продукти допълнително трябва 
да се спазват техните инструкции за употреба и декларациите за съвмес-
тимост. Решението за комбинираната употреба на продукти от различни 
производители (доколкото не се касае за модули за лечение) се взема от 
прилагащия.

 Ако има основателни съмнения относно пълнотата, целостта или 
стерилността, продуктът не трябва да се използва при никакви 
обстоятелства.
 Могат да се използват само неповредени продукти, преди изтичане 
на срока на годност, посочен на етикета, и в ненарушена стерилна 
опаковка.

Продуктово описание/съвместимост
  Серия 1293-53-xx, 1293-93-xx, 1293-95-xx

Приставките MonoTip ll се подготвят за работа посредством система с ръко-
хватка за многократна употреба.
Модулни ръчни инструменти с опционалнла ВЧ фукция, състоящи се от 
ръкохватка, съединителна шпилка, стволова тръба и инструментна прис-
тавка. Ръкохватките, стволовите тръби и съединителните шпилки са за мно-
гократна употреба, приставката MonoTip II от серия 1293-53-xx, 1293-93-xx 
1293-95-xx е за еднократна употреба (рентабилна система за инструменти 
за минимално инвазивна хирургия).

Rx only
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Налични 
инструментни 
приставки

Съвместими 
ръкохватки

Съвместими 
съединителни 
шпилки

Съвместими 
стволови 
тръби

1293-53-xx
1293-93-xx
MonoTip

1292-30-00
ErgoFlex

1293-20-xx
1293-21-xx

1293-15-05
1293-16-05

1293-10-00
1293-10-20
Standard

1293-17-xx
1293-18-xx

1293-15-05
1293-16-05

1293-95-xx
MonoTip ll

1292-30-00
ErgoFlex

1293-22-05
1293-23-05

1293-13-05
1293-14-05

  Продуктовите номера, респ. обхватът на валидност на насто-
ящата инструкция за употреба можете да вземете от валидната 
декларация за съответствие.

Модулни ръчни инструменти за ВЧ хирургията могат да бъдат задвижвани 
само с ВЧ генератори, чиято номинална честота на ВЧ напрежението лежи 
в областта между 300 kHz и 1 MHz. По-ниски честоти могат да доведат до 
раздразнение на нервите, а оттам до неконтролирани мускулни конвулси. 
При по-високи честоти безопасността на потребителя/пациента не може да 
бъде гарантирана, тъй като (приблизително при 4 MHz, което е обичайно за 
РЧ генераторите) изолацията може да загрее, след което устойчивостта на 
напрежението не е гарантирана.

Максимално допустимото напрежение за работа е 2 kVp.
Спазвайте инструкциите за употреба на ВЧ генератора.

Към генератора и към монитора за наблюдение използвайте само неу-
трални електроди, които подлежат на мониторинг. Съвместимостите могат 
да бъдат намерени в инструкциите за употреба на съответния генератор 
или монитор за наблюдение. Продуктите трябва да бъдат привеждани в 
експлоатация само със свързване на неутрален електрод в съответствие 
с препоръките.
Към генератора и към електрода използвайте само съответстващи ВЧ 
кабели. Съвместимостите могат да бъдат намерени в инструкциите за 
употреба на съответния генератор или кабел. PAJUNK® препоръчва един-
ствено употребата на ВЧ кабелите с артикулен номер 1299-00-xx. Други 
кабели могат да доведат до нарушаване на функционалността, тъй като 
изолираните секции няма да бъдат спазени.
Предназначение
Инструменти за механично рязане, захващане, задържане, затискане, както 
и за монополярно рязане и коагулиране по време на минимално инвазивни 
интервенции.
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Само медицински персонал; хирург
Целева група на пациенти
Няма ограничения по отношение на целевата група пациенти
Показания
Минимално инвазивна хирургия
Противопоказания
Клинични противопоказания
Различни специфични противопоказания на отделните органи, остатъчни 
състояния след предишни операции, проявени нарушения на кръвосъсирва-
нето
Специфични за процедурата противопоказания за приложение на ВЧ 
функцията на устройството
Спрей коагулация, липса на основни потребителски познания, едновре-
менна работа на ВЧ функция и функция за сукция и иригация, приложе-
ние при неизолиран пациент, активиране на ВЧ устройството, когато елек-
тродът не се намира в зрителното поле, мокри подложки и покривала на 
операционната маса по време на хирургическата интервенция, пациенти 
с активни имплантируеми устройства (например сърдечни пейсмейкъри), 
използване на съдържащи алкохол продукти в близост до хирургичното 
поле (дезинфекцираните участъци от кожата трябва да са напълно сухи 
преди употреба), метални предмети по тялото на пациента (например 
пиърсинг).
Усложнения
Клинични усложнения
Усложненията зависят преди всичко от минимално инвазивната процедура, 
която трябва да се извърши.
Усложнения при прилагане на ВЧ функцията на устройството
Токов удар, изгаряния (повреда под неутралния електрод, изгаряния/коро-
зия на хирургичното поле, оператора, наранявания, наранявания на паци-
енти/оператори без подозрения за причината, увреждане на пациенти/опе-
ратори поради неизправност), повреди от разсеяна енергия, увреждане на 
нецелеви органи, причинено от термична обработка, токсичност на дима 
от операцията, кървене, съдови усложнения, постаблационен синдром, 
инфекция, туморно засяване

 Прилагащият принципно има задължение за разясняване на типич-
ните за процедурата усложнения.
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продукта, следвайте протоколите на вашето лечебно заведение. 
Ако усложненията не могат да се отстранят по този начин или ако 
се считат за тежки или нелечими, прекъснете приложението и 
отстранете инвазивните компоненти на продукта от пациента.

Предупредителни указания

За стерилния продукт:
Това е медицинско изделие за еднократна употреба, предназначено за 
един пациент!

 При никакви обстоятелства не използвайте повторно този продукт!
При никакви обстоятелства не стерилизирайте повторно продукта!

Използваните при производството материали не са подходящи за повторна 
обработка, нито за повторна стерилизация!
Продуктовият дизайн не е подходящ нито за повторна обработка, нито за 
повторна стерилизация!

В случай на неразрешена повторна употреба/повторна обработка
 –  продуктът може да загуби предвидени от производителя същест-
вени характеристики.
 –  има значителен риск от кръстосана инфекция/контаминация 
поради вероятно неподходящи методи на обработка.
 – има риск продуктът да загуби функционалните си характеристики.
 –  има риск от разрушаване на материалите и от ендотоксични реак-
ции, причинени от остатъци!

При приложение:
1. Абсолютно наложително е спазването на добрата клинична прак-

тика и необходимите предпазни мерки. Дълбоките инфекции на рани 
са постинтервенционални усложнения, чието отстраняване изисква 
хирургическа намеса.

2. Обърнете внимание на това, че продължаващата употреба на продукт 
от същия вид, дори и след смяна/подмяна, се оценява кумулативно за 
целите на законодателството за медицинските изделия.

3. При адипозните пациенти особено внимавайте за избора на инстру-
ментариум с подходящите размери (диаметър, дължина).

4. Прокарайте инструмента през ръкава на троакара. По този начин ще 
предотвратите щети по дисталния работен край.

Допълнителни предупредителни указания:
1. При използване на няколко компонента преди употреба се запозна-

вайте с начина на функциониране, като проверявате свързванията и 
пътищата.
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ности като рутинна мярка при използването и изхвърлянето на проду-
кта, тъй като има риск от контакт с патогени, предавани чрез кръвта.

Във връзка с електрическия ток
1. При прилагането на ВЧ хирургията върху пациенти с вътрешни или 

външни пейсмейкъри или други активни имплатни е задължително 
повишено внимание. Интерференцията, получена при употребата на 
електрохирургични уреди може, да доведе напр. до това пейсмейкърът 
да премине в асинхронен режим или да блокира напълно. Информи-
райте се при производителя на пейсмейкъра или в кардиологичното 
отделение на болницата, когато е планирана употребата на електрохи-
рургични уреди върху пациенти с пейсмейкъри.

2. Деактивирайте автоматичния режим на включване на ВЧ генератора.
3. Медицинските уреди не трябва да бъдат използвани непосредствено 

до други уреди, нито да бъдат слагани едни върху други с тях; ако 
такава употреба е неизбежна, медицинските уреди трява да бъдат 
проверени дали функционират нормално в конфигурацията, в която 
трябва да бъдат използвани.

4. ВЧ хирургически инструменти могат да повлияят върху функционира-
нето на използваните при процеса монитори. Принадлежащите елек-
троди трябва да бъдат поставени на възможно най-голямо разстояние 
от областта на извършване на процедурата.

5. Използвайте инструмента само когато номиналното напрежение, което 
е зададено за инструмента, е равно или по-голямо от максимално 
настроеното изходно напрежение на ВЧ генератора.

6. Дръжте работния край при активиран инструмент в зрителното поле на 
потребителя и се уверете, че преди включването на ВЧ уреда работният край 
на инструмента не докосва проводими аксесоари, нито проводими течности.

7. Запознайте се с рисковете по отношение на безопасността при съби-
ране на изтичащите токове, когато повече отделни уреди са свързани 
помежду си. По този начин вероятността за опасност от наранявания на 
тъканта се увеличава.

8. Проводящите части на електроди, както и свързаните с тях конектори 
за работни части (включително неутралните електроди) не трябва да 
влизат в контакт с други проводящи части (включително и със земята).

9. Ако при ендоскопски интервенции не може да бъде изключен контактът 
с активни инструменти, използвайте изолирани аксесоари. За да избег-
нете къси съединения, поддържайте достатъчно голяма безопасна дис-
танция от други метални инструменти в операционния район.

10. За сътответната индикация използвайте възможно най-ниската 
настройка на изходната мощност.

11. Проверявайте редовно аксесоарите, особено електропроводимите 
части и ендоскопските аксесоари.
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захранване и пациента.
Приложение
Монтираният инструмент се използва съгласно избраната индикация (по 
правило с използване на порт/ръкав на троакара). Демонтирайте след упо-
треба. Изхвърляйте безопасно компонентите за еднократна употреба, а 
тези за повторна употреба обработвайте.
Монтаж

1. а) Натиснете приставката за едно-
кратна употреба върху съедини-
телната шпилка (застопоряване). 
При подвижни приставки (ножица, 
скоби) това е възможно само в 
затворено състояние.

b) Този модул сега се пъха в 
направляващата тръба и пристав-
ката се завинтва към направлява-
щата тръба посредством резбата.

2.  Сега частта, състояща се от 
направляващата тръба с приплъз-
ната и завинтена приставка, е 
свързана с модулната ръкохватка. 
За целта устната част трябва да е 
напълно затворена. Краят на съе-
динителната шпилка се закача в 
съответната фиксация на напълно 
отворената ръкохватка. Това се 
постига най-добре, когато бялата 
маркировка на въртящия се пръс-
тен на пластмасовата ръкохватка е 
на позиция 12 часа.

3. След това закачената цялостна 
система се центрира посредством 
затваряне на ръкохватката.
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заключва чрез завъртане и послед-
ващо затягане на черната гайка. 
Инструментът вече е изцяло готов 
за работа.

Демонтаж
5. Подсигурете инструмента срещу 

превъртане чрез затваряне на 
ръкохватката. След това отклю-
чете системата чрез развиване на 
черната гайка. Гайката трябва да 
бъде развита напълно.

6.  Ръкохватката трябва да бъде отво-
рена докрай, за да се отделят 
напълно ръкохватката и направля-
ващата тръба. Сега частта, състо-
яща се от направляващата тръба с 
приплъзната и завинтена прис-
тавка, е отделена от ръкохватката. 
За целта устната част трябва да е 
напълно затворена. Сега краят на 
съединителната шпилка се про-
весва от съответната фиксация на 
напълно отворената ръкохватка. 
Това се постига най-добре, когато 
бялата маркировка на въртящия се 
пръстен на ръкохватката е на пози-
ция 12 часа.

7. Затворената приставка за еднокра-
тна употреба може сега да се 
отвинти от направляващата тръба 
и заедно със съединителната 
шпилка да се изтегли от направля-
ващата тръба.
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употреба може да се изтегли от 
съединителната шпилка и да се 
изхвърли по подходящ начин.

Условия за складиране, употреба и транспорт
Природосъобразни употреба и складиране
Атмосферни условия

Ограничение на 
температурата 10 °C до 30 °C
Ограничение на 
влажността на въздуха 20 % до 65 % (без кондензация)
Въздушно налягане, 
ограничение 700 hPa до 1060 hPa

Да се съхранява на сухо

Да се съхранява далеч от слънчева светлина

Условия за доставка и природосъобразен транспорт
Атмосферни условия

Ограничение на 
температурата 10 °C до 30 °C
Ограничение на 
влажността на въздуха 20 % до 65 % (без кондензация)
Въздушно налягане, 
ограничение 700 hPa до 1060 hPa

Да се съхранява на сухо

Да се съхранява далеч от слънчева светлина

При нормални, предвидими природни условия не са известни значителни 
променливи условия или възможни вреди, които да настъпят чрез магнитни 
полета, външно електрическо влияние, статични електрически заряди, наля-
гане или промяна на налягането, термични източници на запалване и уско-
рения.
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Продуктите са произведени в съответствие с приложимите в световен 
мащаб директиви за опасните вещества.

Работна част тип BF
 Депонирайте компонентнтите и материалите по природосъобра-
зен и съобразен със сортирането начин или проведете повторна 
подготовка. Ако медицинският продукт не се използва повече, 
трябва да бъде депониран в съответствие с действащите разпо-
редби за опазване на околната среда, характерни за съответната 
страна.
 Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на 
продукта, трябва да бъдат докладвани на производителя и на съот-
ветните органи в страната на пребиваване на потребителя и/или 
пациента.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Германия.
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Бъ
лг
ар
ск
иЛегенда на символите, използвани в обозначението

Производител
Единична стерилна бариерна 
система с външна предпазна 
опаковка

Срок на годност Rx only
Внимание: Продажбата 
или предписването на този 
продукт от лекар подлежат на 
ограниченията на федералния 
законАртикулен номер

Стерилизирано с етиленоксид Не изхвърляйте с битовите 
отпадъци

Да не се стерилизира повторно Инструкция

При повредена опаковка да не се 
употребява Информация

Да се съхранява на сухо
0124

„СЕ маркировка за съответствие“ 
или „СЕ маркировка“ = 
маркировка, показваща, 
че продуктът отговаря на 
съответните изисквания, 
установени в Регламента за 
медицинските изделия или 
в друго законодателство на 
Европейския съюз относно 
поставянето на съответната 
маркировка.

Ограничение на влажността на 
въздуха

Да не се използва повторно

Внимание Спазвайте инструкциите (SO 
7010-M002)

Защита от токов удар ти BF PHT Не съдържа фталати

Дата на производство
При производството на този 
продукт не е използван 
естествен каучук

Код на партида QTY Количество

Да се съхранява далеч от 
слънчева светлина Превод

Ограничение на температурата Медицинско изделие

Да се спазва инструкцията за 
употреба

Уникален идентификатор на 
медицинско изделие

Единична стерилна бариерна 
система

Въздушно налягане, 
ограничение
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