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MonoTip ll Disposable Inserts
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Návod k použití
  Překlady tohoto návodu k použití jsou k dispozici v jazycích DE, EN, FR, IT, ES, 
PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Všechny překlady si 
můžete stáhnout z naší webové stránky eifu.pajunk.com.

Věnujte zvláštní pozornost

Následující informace a instrukce si pečlivě pročtěte!
Rx only Výrobek smí používat jen kvalifikovaný zdravotnický personál, a to podle tohoto 

návodu k použití.

Společnost PAJUNK® nedoporučuje žádný konkrétní způsob léčby. Za výběr paci-
enta k léčbě i způsob použití výrobku odpovídá odborný zdravotnický personál.
Kromě tohoto návodu k  použití platí také skutečnosti vyplývající z příslušné 
odborné literatury, stavu techniky a praxe.
Nedodržení návodu k použití zruší platnost záruky a může ohrozit bezpečnost 
pacientů.
Pokud se tento výrobek bude používat spolu s jinými výrobky, bude nutno ověřit 
kompatibilitu a dodržovat také další příslušné návody k použití. Za rozhodnutí o 
kombinovaném použití zařízení od různých výrobců (pokud nepředstavují sou-
stavu léčebných zařízení) odpovídá uživatel.

Pokud není stoprocentně zaručeno, že je výrobek úplný, nepoškozený a sterilní, 
nesmí se v žádném případě používat.
 Používat se smí výhradně nepoškozené výrobky v nepoškozeném balení s plat-
ným datem zajištění sterility.

Popis výrobku / kompatibilita
  série 1293-53-xx, série 1293-93-xx, série 1293-95-xx

Nástavce MonoTip II se používají s opakovaně použitelným uchopovacím sys-
témem.

Modulární ruční nástroje s volitelnou VF funkcí skládající se z uchopovacích nůžek, 
tubusu a pracovního nástavce. Nůžky, tubusy a táhla jsou opakovaně použitelné, 
nástavce MonoTip ll sérií 1293-53-xx, 1293-93-xx a 1293-95-x jsou určeny k jed-
norázovému použití (jedná se o hospodárný nástrojový systém pro miniinvazivní 
chirurgii).

Rx only
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Přehled kompatibility:

Dostupné nástrojové 
nástavce

Kompatibilní uch-
opovací nůžky

Kompatibilní táhla Kompatibilní 
tubusy

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

  Čísla výrobků resp. rozsah platnosti tohoto návodu k použití naleznete v aktu-
álně platném prohlášení o shodě.

Modulární ruční nástroje pro VF chirurgii se smí provozovat jen s VF generátory 
se jmenovitou frekvencí VF napětí v rozmezí od 300 kHz do 1 MHz. Nižší frek-
vence mohou vést k podráždění nervů, a potažmo nekontrolovanému škubání 
ve svalech. Při vyšších frekvencích již nelze garantovat bezpečnost uživatele/
pacienta, jelikož se (počínaje cca 4 MHz typickými pro RF generátory) začíná 
zahřívat izolace, což vede k poklesu dielektrické pevnosti.

Maximálně povolené pracovní napětí činí 2 kVp.
Postupujte přesně podle návodu k použití VF generátoru.

Používejte výhradně neutrální elektrody kompatibilní s generátorem a kontrol-
ním monitorem. Informace o kompatibilitě najdete v návodu k použití generá-
toru resp. kontrolního monitoru. Výrobky se smí používat pouze s předpisově 
nainstalovanou neutrální elektrodou.

Používejte výhradně VF kabely kompatibilní s generátorem a elektrodou. Infor-
mace o kompatibilitě najdete v návodu k použití generátoru resp. kabelu. Spo-
lečnost PAJUNK® doporučuje používat výhradně VF kabely výr. čísla 1299-00-xx. 
Jiné kabely by vedly k výpadkům z důvodu nedodržení parametrů příslušných 
izolačních úseků.

Účel použití
Nástroje na mechanické řezání tkání, uchopování, přidržování, fixaci, monopolá-
rní řezání a koagulování během miniinvazivních chirurgických výkonů.

Stanovení uživatelé
Odborný zdravotnický personál; chirurgové

Cílová skupina
Cílová skupina pacientů není nijak omezena

Indikace
Miniinvazivní chirurgie
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Kontraindikace
Klinické kontraindikace
Různé specifické kontraindikace jednotlivých orgánů, reziduální stavy po předcho-
zích operacích, manifestní poruchy srážlivosti krve

Specifické kontraindikace při použití VF funkce
Sprejová koagulace, nedostatečné základní znalosti uživatele, současný provoz 
VF funkce s funkcí sání a proplachu, používání na neizolovaném pacientovi, 
aktivace VF přístroje bez vizuální kontroly elektrody, mokré podkladní a krycí 
materiály na operačním stole během chirurgického výkonu, pacienti s  aktiv-
ními implantáty (např. kardiostimulátory), používání prostředků s   obsahem 
alkoholu v  blízkosti operačního pole (vydezinfikovaná pokožka musí být před 
použitím úplně suchá), kovové předměty na těle pacienta (např. piercing).

Komplikace
Klinické komplikace
Komplikace se odvíjejí zejména od typu iniinvazivního výkonu.

Komplikace při použití VF funkce
zasažení elektrickým proudem, popáleniny (poškození místa pod neutrální elek-
trodou, popáleniny / koroze v  operačním poli, uživatel, poranění, poškození 
pacienta/uživatele bez zjevné příčiny, poškození pacienta/uživatele vadnou 
nebo chybnou funkcí), poškození rozptylovou energií, poškození necílových 
orgánů teplem vyvíjeným během výkonu, toxicita operačního kouře, krvácení, 
vaskulární komplikace, postablační syndrom, infekce, rozsev nádoru

 Uživatelé jsou zásadně povinni pacienty informovat o typických komplikacích 
spojených s plánovaným výkonem.
 V případě výskytu komplikací během aplikace výrobku postupujte podle stan-
dardů svého zařízení. Pokud se komplikace nevyřeší nebo budou příliš závažné 
či neřešitelné, aplikaci opatrně ukončete a vyjměte invazivní komponenty zaří-
zení z těla pacienta.

Varovné pokyny

ke sterilnímu výrobku:
Jedná se o zdravotnický prostředek určený k jednorázovému použití pro jed-
noho pacienta.

Výrobek se za žádných okolností nesmí používat opakovaně.
Výrobek se za žádných okolností nesmí opakovaně sterilizovat.

Materiály použité při výrobě nejsou vhodné pro opakovanou přípravu ani ste-
rilizaci!
Výrobek není určen pro opakovanou přípravu ani opakovanou sterilizaci!
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Neoprávněné opakované použití nebo příprava
 –  může způsobit ztrátu důležitých, výrobcem zamýšlených výkonnost-
ních parametrů.
 –  vede ke vzniku signifikantního rizika křížové infekce/kontaminace v 
důsledku potenciálně nevhodných metod přípravy.
 – může způsobit ztrátu funkčních vlastností výrobku.
 –  může způsobit rozpad materiálů a vést k endotoxickým reakcím způso-
beným rezidui.

během aplikace:
1. Absolutní nutností je dodržování zavedené klinické praxe a prevence. Mož-

nými postintervenčními komplikacemi bývají infekce hlubokých ran s nut-
ností následného chirurgického odstranění.

2. Pamatujte na to, že pokračující používání výrobku stejného typu je i  po 
změně nebo výměně výrobku nutno hodnotit ve smyslu předpisů o zdra-
votnických prostředcích kumulativně.

3. Zejména u obézních a dětských pacientů dbejte na pečlivý výběr instrumen-
táře vhodných rozměrů (průměr, délka).

4. Nástroj zasouvejte do trokarového pouzdra opatrně. Takto zamezíte poško-
zení distálního pracovního konce.

další varovné pokyny:
1. Pokud používáte více komponent, seznamte se před použitím s jejich funkč-

ním principem, a to tak, že si zkontrolujete propojení a směry.
2. Kvůli riziku kontaktu s krví a přenosu patogenů je při používání a likvidaci 

výrobku důležité standardně dodržovat veškerá obecně platná opatření 
týkající se zacházení s krví a tělními tekutinami.

v souvislosti s elektrickým proudem
1. Opatrně je při používání VF chirurgických nástrojů nutno postupovat u 

pacientů s  interním nebo externím kardiostimulátorem nebo jiným aktiv-
ním implantátem. Při práci s elektrochirurgickými nástroji dochází k interfe-
rencím, které mohou způsobit narušení nebo dokonce přerušení taktu růz-
ných přístrojů jako např. kardiostimulátorů. Jestliže budete plánovat zákrok 
s použitím elektrochirurgických přístroje u pacienta s kardiostimulátorem, 
pak se nejprve příslušně informujte u výrobce kardiostimulátoru anebo na 
kardiologickém oddělení kliniky.

2. Deaktivujte si automatické zapínání VF generátoru.
3. Zdravotnické přístroje se nesmí používat v bezprostřední blízkosti jiných 

přístrojů ani v kombinaci s nimi. Jestliže je však takový způsob použití nevy-
hnutelný, pak je nutno před použitím ověřit, zda přístroje budou v zamýš-
lené konfiguraci fungovat normálně.

4. VF chirurgické přístroje mohou negativně ovlivnit funkci používaných 



6

Č
es

ky
monitorů. Příslušné elektrody je nutno umístit pokud možno co nejdále od 
oblasti zákroku.

5. Používejte pouze nástroje s jmenovitým napětím minimálně stejně velkým 
jako maximální možné výstupní napětí VF generátoru.

6. Po aktivaci natočte pracovní konec chirurgického nástroje tak, aby byl v 
zorném poli uživatele, a zajistěte, že se před zapnutím VF přístroje nebude 
dotýkat žádného elektricky vodivého příslušenství ani kapalin.

7. Pozor na bezpečnostní rizika, která v případě propojení několika přístrojů 
hrozí v souvislosti s adicí svodových proudů. V tomto případě se zvyšuje 
pravděpodobnost rizika poškození tkáně.

8. Vodivé části elektrod a s nimi spojených přípojek pro připojení aplikačních 
součástí (včetně neutrální elektrody) nesmí přijít do styku s žádnými jinými 
elektricky vodivými součástmi (ani se zemí).

9. Jestliže v rámci endoskopických zákroků nelze styk s aktivními nástroji vylou-
čit, používejte pouze elektricky izolované příslušenství. V rámci prevence 
zkratu zachovávejte dostatečně velký bezpečnostní odstup od ostatních 
kovových přístrojů v oblasti operačního zákroku.

10. Pro jednotlivé indikace nastavujte vždy nejnižší možný výstupní výkon.
11. Příslušenství, zejména pak elektrické vodivé součásti a endoskopické příslu-

šenství, pravidelně kontrolujte.
12. Pro zajištění bezpečnosti pacienta je důležité, aby nepřišel do styku se zapo-

jeným přívodním kabelem.

Aplikace
Smontovaný nástroj se používá způsobem daným konkrétní indikací (zpravidla 
spolu s portem/ trokarovým pouzdrem). Po použití se nástroj rozebere. Opa-
kovaně použitelné komponenty se vyčistí, komponenty na jedno použití bez-
pečně zlikvidují.

Montáž

1. a) Na táhlo se (se zacvaknutím) 
nasune jednorázový nástavec. Pohy-
blivé nástavce (nůžky, svorky) se 
nasouvají v sevřeném stavu.

b) Tento celek se nyní zasune do 
tubusu a  nástavec s  tubusem 
sešroubuje.
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2.  Celek sestávající z  tubusu a zasunu-
tého a  zašroubovaného nástavce se 
napojí na modulární uchopovací 
nůžky. Otvor přitom musí být úplně 
sevřený. Konec táhla se zavěsí do 
maximálně rozevřených uchopova-
cích nůžek. Ideální je nastavit bílou 
značku na kroužku plastových 
uchopovacích nůžek na 12 hodin.

3. Sevřením uchopovacích nůžek se vše 
vystředí.

4. Celý systém se nakonec zafixuje 
černou převlečnou maticí. Nástroj je 
připraven k použití.

Demontáž
5. Sevřením nůžek nástroj zafixujte. Za 

účelem rozpojení nyní povolte černou 
převlečnou matici. Převlečnou matici 
kompletně odšroubujte.

6.  Nyní uchopovací nůžky maximálně roze-
vřete. Nyní se tubus spolu se zasunutým 
a zašroubovaným nástavcem odpojí od 
nůžek. Otvor přitom musí být úplně 
sevřený. Nyní se konec táhla vyvěsí 
z  úchytu maximálně rozevřených 
uchopovacích nůžek. Ideální je nastavit 
bílou značku na kroužku uchopovacích 
nůžek na 12 hodin.
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7. Sevřený jednorázový nůžkový násta-

vec se spolu s  táhlem vyšroubuje a 
vytáhne z tubusu.

8. Nástavec se stáhne z táhla a odborně 
zlikviduje.

Skladovací, provozní a přepravní podmínky
Ekologické používání a skladování
Okolní podmínky

Teplotní rozmezí 10 °C až 30 °C

Rozmezí vlhkosti 20 % až 65 % (nekondenzující)

Rozmezí tlaku vzduchu 700 hPa až 1060 hPa

Uchovávejte v suchu

Chraňte před slunečním světlem

Podmínky ekologické přepravy
Okolní podmínky

Teplotní rozmezí 10 °C až 30 °C

Rozmezí vlhkosti 20 % až 65 % (nekondenzující)

Rozmezí tlaku vzduchu 700 hPa až 1060 hPa

Uchovávejte v suchu

Chraňte před slunečním světlem
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Za normálních, předvídatelných okolních podmínek nejsou známy žádné signifi-
kantní interakce ani nebezpečí poškození působením magnetických polí, externích 
elektrických vlivů, elektrostatických výbojů, tlaku či tlakových změn, termických 
zdrojů zážehu a akcelerací.

Všeobecné pokyny
Výrobky jsou vyráběny v souladu s celosvětově platnými směrnicemi pro naklá-
dání s nebezpečnými látkami.

Aplikační součást typu BF
 Všechny komponenty a materiály je nutno příslušně třídit a ekologicky likvido-
vat nebo nechávat recyklovat. Vyřazené zdravotnické výrobky je nutno likvido-
vat v souladu s příslušně platnými národními ekologickými předpisy.
 Jakýkoliv vážný incident, ke kterému při používání výrobku dojde, je nutno 
nahlásit výrobci a příslušným úřadům země, ve které má uživatel a/nebo paci-
ent bydliště.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Německo.
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Legenda symbolů používaných v označení výrobku

Výrobce Jednoduchý systém sterilní bariéry 
s ochranným balením vně

Datum expirace Rx only Pozor: prodej a předepisování 
tohoto výrobku lékařem je ome-
zeno ustanoveními spolkového 
zákona.Výrobní číslo

Sterilizováno etylénoxidem Nevyhazujte do domácího odpadu

Nesterilizovat opakovaně Instrukce

S poškozeným obalem nepoužívat Informace

Uchovávejte v suchu
0124

„Značka shody CE“ nebo „značka 
CE“ = informace o tom, že výrobek 
vyhovuje příslušným požadavkům 
nařízení EU o zdravotnických 
prostředcích nebo jiným právním 
předpisům Evropské unie upravu-
jícím používání této značky.

Rozmezí vlhkosti

Není určeno k opětovnému použití

Pozor Dodržujte návod (SO 7010-M002)

Ochrana proti zasažení elektrickým 
proudem typu BF

PHT Neobsahuje ftalany

Datum výroby Při výrobě tohoto výrobku nebyl 
použit přírodní kaučuk

Kód šarže QTY Počet kusů

Chraňte před slunečním světlem Překlad

Teplotní rozmezí Zdravotnický prostředek

Dodržujte návod k použití Jedinečný identifikátor zdravot-
nického prostředku

Jednoduchý systém sterilní bariéry Rozmezí tlaku vzduchu
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