
Minimal Invasive Surgery

MonoTip ll Disposable Inserts
for the Economic Instrument System MIS
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Kasutusjuhend
  See kasutusjuhend on tõlgitud järgmistesse keeltesse: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, 
DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Need tõlked saate alla laa-
dida meie kodulehelt eifu.pajunk.com.

Eriline tähelepanu

Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhised hoolikalt läbi!
Rx only Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-

tud meditsiinitöötajad.

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja.
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed, vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvusavaldusi. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda äranägemisel.

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
suse staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse 
säilivusaja lõppu, mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ühilduvus
  1293-53-xx-seeria, 1293-93-xx-seeria, 1293-95-xx-seeria

Mono Tip sisendid on kasutusvalmis korduvkasutatava käepidemesüsteemi abil.

Valikulise kõrgsagedusfunktsiooniga modulaarsed käsiinstrumendid koosnevad 
käepidemest, tõmbevardast, võllitorust ja instrumendi hoidikust. Käepidemed, 
võllitorud ja tõmbevardad on korduvkasutatavad, 1293-53-xx, 1293-93-xx seeria 
ja1293-95-xx-seeria MonoTip II sisendid on ühekordselt kasutatavad (ökonoomne 
instrumendisüsteem minimaalselt invasiivseks kirurgiaks). 

Rx only
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lÜlevaade ühilduvusest:

Saadaolevad 

instrumentide sisendid

ühilduvad käepi-
demed

ühilduvad 
tõmbevardad

ühilduvad 
võllitorud

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

 Tootenumbrid ja selle kasutusjuhendi ulatus on esitatud kehtivas vastavusdek-
laratsioonis.

Kõrgsageduskirurgia modulaarseid käsiinstrumente tohib kasutada ainult koos 
kõrgsagedusgeneraatoritega, mille kõrgsageduspinge nimisagedus on vahemi-
kus 300 kHz kuni 1 MHz. Madalamad sagedused võivad põhjustada närviärri-
tust ja seega kontrollimatut lihaste tõmblust. Kõrgematel sagedustel ei ole või-
malik kasutaja / patsiendi ohutust tagada, kuna (näiteks sagedusel 4 MHz, mis 
on tavaline raadiosagedusgeneraatorite puhul) isolatsioon võib kuumeneda ja 
siis pole enam dielektrilist pingetugevust.

Maksimaalne lubatud tööpinge on 2 kVp.
Oluline on järgida kõrgsagedusgeneraatori kasutusjuhendit.

Kasutage ainult jälgitavaid neutraalseid elektroode, mis ühilduvad generaatori ja 
jälgimismonitoriga. Ühilduvused leiate vastava generaatori või jälgimismonitori 
kasutusjuhendist. Tooteid tohib kasutada ainult lähtudes neutraalse elektroodi 
nõuetekohasest kinnitusest.

Kasutage ainult generaatori ja elektroodiga ühilduvaid kõrgsageduskaableid. 
Ühilduvused leiate vastava generaatori või kaabli kasutusjuhendist. PAJUNK® 
soovitab kasutada ainult kõrgsageduskaableid tootenumbritega 1299-00-xx. 
Muud kaablid võivad põhjustada tõrkeid, kuna ei peeta kinni isolatsioonikau-
gustest.

Sihtotstarve
Instrumendid mehaaniliseks lõikamiseks, haaramiseks, hoidmiseks, kinnitamiseks 
ja monopolaarseks lõikamiseks ja koagulatsiooniks minimaalselt invasiivsete prot-
seduuride ajal.

Ettenähtud kasutajad
Ainult meditsiinispetsialistid; kirurg

Patsientide sihtrühm
Patsientide populatsiooni osas piiranguid ei ole
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l Näidustused
Minimaalselt invasiivne kirurgia

Vastunäidustused
Kliinilised vastunäidustused
Erinevad spetsiifilised vastunäidustused üksikute elundite osas, eelnenud operat-
sioonide järgsed seisundid, ilmsed vere hüübimishäired 

Protseduuripõhised vastunäidustused kõrgsagedusseadme funktsiooni kasutamisel 
Pihustuskoagulatsioon, kasutaja põhiteadmiste puudumine, kõrgsagedusfunkt-
siooni ja imemis-loputusfunktsiooni samaaegne kasutamine, kasutamine iso-
leerimata patsientidel, kõrgsagedusseadme aktiveerimine, kui elektrood ei ole 
vaateväljas, märjad operatsioonilaua katted ja katted kirurgilise sekkumise ajal, 
aktiivsete siirdatavate seadmetega (nt südamestimulaatorid) patsiendid, alko-
holi sisaldavate toodete kasutamine operatsioonivälja lähedal (desinfitseeritud 
nahapiirkonnad peavad enne kasutamist olema täiesti kuivad), metallesemed 
patsiendi kehal (nt rõngastused). 

Komplikatsioonid
Kliinilised komplikatsioonid
Komplikatsioonid sõltuvad eelkõige teostatavast minimaalselt invasiivsest prot-
seduurist. 

Kõrgsagedusseadme funktsiooni kasutamise komplikatsioonid:
Elektrilöök, põletused (kahjustused neutraalelektroodi all, põletused / korro-
sioon operatsioonikohas, kasutajad, vigastused, patsientide/kasutajate kah-
justamine põhjust teadmata, patsientide/kasutajate kahjustamine rikke tõttu), 
hulkuva energia tekitatud kahjustused, kuumtöötlemisest põhjustatud mitte 
sihtorganite kahjustus, operatsioonisuitsu toksilisus, verejooksud, vaskulaarsed 
komplikatsioonid, ablatsioonijärgne sündroom, infektsioon, kasvaja külv

 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad tüsistused, järgige oma asutuse eeskirju. Kui 
tüsistusi ei saa sel viisil kõrvaldada või kui neid peetakse tõsisteks või ravitama-
tuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik 
toote invasiivsed osad.

Hoiatused

steriilse toote kohta:
Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!
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lValmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taastöötlemiseks ega ka veelkord-
seks steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taastöötlemiseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise / ringlusse võtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatu-
mise/saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endotoksiliste reaktsioonide 
oht!

kasutamisel:
1. On hädavajalik järgida head kliinilist tava ja vajalikke ettevaatusabinõusid. 

Sügavad haavainfektsioonid on interventsioonijärgsed tüsistused, mille kõr-
valdamine nõuab kirurgilist sekkumist.

2. Pange tähele, et sama tüüpi toote jätkuvat kasutamist saab ka pärast muut-
mist / väljavahetamist kumulatiivselt hinnata meditsiiniseadmeid käsitlevate 
õigusaktide mõistes.

3. Jälgige eriti just adipoossete patsientide puhul, et valitud instrumendid vas-
taksid sobivatele mõõtudele (läbimõõt, pikkus).

4. Juhtige instrument ettevaatlikult läbi trokaari kesta. Sel viisil väldite töö dis-
taalse otsa kahjustamist.

edasised hoiatused:
1. Tutvuge enne mitmete komponentide kasutamist, kuidas need töötavad, 

kontrollides ühendusi ja läbikäike.
2. Vere ja kehavedelikega ümberkäimisel kasutage toote käitlemise ja utiliseeri-

mise osas rutiinse meetodina üldisi ettevaatusabinõusid, kuna kontakt vere 
kaudu levivate patogeenidega võib olla ohtlik.

seoses elektrivooluga
1. Kõrgsageduskirurgia rakendamisel sisemise või välise südamestimulaatori 

või muude aktiivsete implantaatidega patsientidel tuleb olla ettevaatlik. 
Elektrokirurgiliste seadmete kasutamisel tekitatud interferents võib põhjus-
tada selliste seadmete puhul nagu nt. südamestimulaator, lülitumist asünk-
roonsesse režiimi või täielikku blokeeringut. Küsige südamestimulaatori 
tootjalt või haigla kardioloogiaosakonnalt eelnevalt järgi, kui kavatsete süda-
mestimulaatoriga patsientidel kasutada elektrokirurgilisi seadmeid.

2. Lülitage kõrgsagedusgeneraatori automaatne sisselülitusrežiim välja.
3. Meditsiiniseadmeid ei tohiks kasutada otse teiste seadmete kõrval ega koos 

nendega virnastada; kui selline kasutamine on vältimatu, tuleb normaalseks 
tööks kontrollida meditsiiniseadmeid sellises koosluses, milles neid on plaa-
nis kasutada.
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l 4. Kõrgsageduslikud kirurgilised seadmed võivad mõjutada protseduuril kasu-
tatavate monitoride funktsiooni. Juurdekuuluvad elektroodid tuleks asetada 
töödeldud alast võimalikult kaugele.

5. Kasutage seadet ainult siis, kui seadmele määratud nimipinge on kõrgsage-
dusgeneraatori seadistatud maksimaalse väljundpingega võrdne või sellest 
suurem.

6. Instrumendi aktiveerimise korral hoidke tööpiirkonna lõppu kasutaja vaate-
väljas ja veenduge, et enne kõrgsagedusseadme sisselülitamist ei puutuks 
instrumendi tööots ühtegi elektrit juhtivat lisatarvikut ega elektrit juhtivat 
vedelikku.

7. Olge teadlik lekkevoolude summeerumisest tulenevatest turvariskidest, kui 
mitu üksikut seadet on omavahel ühendatud. See suurendab koekahjustuse 
riski tõenäosust.

8. Elektroodide elektrit juhtivad osad ja nendega ühendatud rakendatavate 
osade liitmikud (sealhulgas neutraalne elektrood) ei tohi puutuda kokku 
teiste elektrit juhtivate osadega (sealhulgas maapinnaga).

9. Kui kontakti aktiivsete instrumentidega ei saa endoskoopiliste protseduu-
ride ajal välistada, kasutage isoleeritud tarvikuid. Lühiste vältimiseks hoidke 
operatsioonipiirkonnas piisavalt suurt ohutuskaugust muude metallinstru-
mentidega.

10. Kasutage iga näidu jaoks madalaimat võimalikku väljundvõimsuse sätet.
11. Kontrollige regulaarselt tarvikuid, eriti elektrit juhtivaid osi ja endoskoopilisi 

tarvikuid.
12. Ohutuse tagamiseks ärge viige elektrivõrku ühendatud kaablit patsiendiga 

kokku.

Kasutamine
Kokkupandud instrumenti kasutatakse vastavalt valitud näidustusele (tavaliselt 
kasutades porti / trokaarihülssi). Pärast kasutamist demonteerida. Ühekordselt 
kasutatavad komponendid tuleb turvaliselt utiliseerida ja korduvkasutatavad 
komponendid ümber töödelda.

Montaaž

1. a) pistke ühekordne sisend tõmbe-
varda külge (klamberlukusti). Liiku-
vate sisendite puhul (käärid, klamb-
rid) on see võimalik ainult suletud 
olekus.

b) Lükake see seade juhttorusse ja 
kruvige sisend tihedalt juhttoru 
külge.
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l2.  Nüüd on seade, mis koosneb juht-
torust koos sisestatud ja kinni keera-
tud sisendiga, modulaarse käepi-
deme küljes kinni. Selleks peab haa-
ratsi osa olema täielikult suletud. 
Tõmbevarda lamestatud ots haagi-
takse täielikult avatud käepideme 
vastava mahuti külge. See toimib 
kõige paremini siis, kui plastikust käe-
pideme pöörleval rõngal on valge 
märk kella 12-asendis.

3. Kogu külgeriputatud süsteem on 
nüüd tänu käepideme sulgemisele 
tsentreeritud.

4. Nüüd lukustatakse kogu süsteem 
kindlalt, keerates ja pingutades 
musta kattemutrit. Instrument on 
nüüd töövalmis.

Demontaaž
5. Kindlustage instrument keerdumise 

vastu, sulgedes käepideme. Nüüd 
avage süsteem, keerates lahti musta 
liugmutri. Liugmutter tuleb täielikult 
maha keerata.
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l 6.  Käepide peab olema täielikult avatud, 
et käepide ja juhttoru saaks teineteise 
küljest vabastada. Nüüd on seade, 
mis koosneb juhttorust koos sisesta-
tud ja kinni keeratud sisendiga, käe-
pidemest vabastatud. Selleks peab 
haaratsi osa olema täielikult suletud. 
Nüüd eemaldatakse tõmbevarda ots 
täielikult avatud käepideme vastavast 
mahutist. See toimib kõige paremini 
siis, kui käepideme pöörleval rõngal 
on valge märk kella 12-asendis.

7. Suletud ühekordse käärisisendi saab 
nüüd juhttoru küljest lahti keerata ja 
juhttorust koos tõmbevardaga välja 
tõmmata.

8. Nüüd saab ühekordse sisendi tõmbe-
varda küljest lahti võtta ja nõueteko-
haselt utiliseerida.

Ladustamis- / töö- / transporditingimused
Keskkonnasõbralik käitlus / ladustamine
Atmosfääri seisund

Temperatuuripiirang 10 °C kuni 30 °C

Õhuniiskuse piirang 20 % – 65 % (mittekondenseeruv)

Õhurõhk, piirang 700 hPa kuni 1060 hPa

Säilitada kuivas

Kaitsta päikesevalguse eest
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lTransporditingimused ja keskkonnasõbralik transport
Atmosfääri seisund

Temperatuuripiirang 10 °C kuni 30 °C

Õhuniiskuse piirang 20 % – 65 % (mittekondenseeruv)

Õhurõhk, piirang 700 hPa kuni 1060 hPa

Säilitada kuivas

Kaitsta päikesevalguse eest

Normaalsetes, prognoositavates keskkonnatingimustes pole teada olulisi koostoi-
meid ega võimalikke kahjustusi, mida põhjustavad magnetväljad, välised elektri-
lised mõjud, elektrostaatilised lahendused, rõhk või rõhumuutused, termilised 
süüteallikad ja kiirendused.

Üldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

BF tüüpi rakendusosa
 Utiliseerige kõik komponendid ja materjalid keskkonnasõbralikult, sorteerige 
või viige need ümbertöötlemisele. Kui meditsiinitoodet enam ei kasutata, tuleb 
see utiliseerida vastavalt riigis kehtivatele keskkonnakaitse eeskirjadele.
 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja/või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.
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Märgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja
Ühekordne steriilne tõkkesüsteem 
koos välise kaitsepakendiga

Aegumistähtaeg Rx only Ettevaatust: arsti poolt selle toote 
müümisel või väljakirjutamisel 
kehtivad Saksamaa Liitvabariigi 
föderaalseaduse piirangudArtikli number

Steriliseeritud etüleenoksiidiga Mitte visata olmeprügi hulka

Uuesti mitte steriliseerida Juhis

Katkise pakendi korral mitte kasutada Informatsioon

Säilitada kuivas
0124

"CE-vastavusmärgistus" või "CE-
märgistus" = märgistus näitab, et 
toode vastab meditsiiniseadmete 
määruses või muudes asjakohase 
märgistuse kinnitamist käsitlevates 
Euroopa Liidu õigusaktides sätes-
tatud asjakohastele nõuetele.

Õhuniiskuse piirang

Mitte uuesti kasutada

Ettevaatust Järgige kasutusjuhendit (SO 7010-
M002)

Kaitse BF tüüpi elektrilöögi eest PHT Ei sisalda ftalaate

Valmistamise kuupäev Selle toote valmistamisel ei ole 
kasutatud looduslikku kautšukki

Partii kood QTY Kogus

Kaitsta päikesevalguse eest Tõlge

Temperatuuripiirang Meditsiiniseade

Järgige kasutusjuhendit Meditsiinitoote selge tunnus

Ühekordne steriilne kaitsemeetod Õhurõhk, piirang
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