
Minimal Invasive Surgery

MonoTip ll Disposable Inserts
for the Economic Instrument System MIS
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Lietošanas instrukcija
  Šī lietošanas instrukcija ir tulkota šādās valodās: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, 
EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Tulkojumus var lejupielādēt mūsu 
vietnē eifu.pajunk.com.

Īpašs paziņojums

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus!
Rx only Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lieto-

šanas instrukciju.

PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Profesionālais medicīnas 
personāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli.
Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklās-
tīta attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās 
zināšanas.
Neievērojot lietošanas instrukciju, tiks anulēta garantija un apdraudēta pacienta 
drošība.
Lietojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, ir jāņem vērā to lietošanas instruk-
cijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot dažādu ražotāju 
ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs.

Ierīci nedrīkst lietot nekādos apstākļos, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par 
nepilnībām vai bojājumiem.
 Atļauts lietot tikai izstrādājumus nevainojamā stāvoklī, ar spēkā esošu sterilitā-
tes termiņu, kas norādīts uz etiķetes, kā arī ar nebojātu iepakojumu.

Izstrādājuma apraksts/savietojamība
  1293-53-xx sērija, 1293-93-xx sērija, 1293-95-xx sērija

MonoTip II ieliktņi tiek sagatavoti darbam, savienojot ar vairākkārt lietojama rok-
tura sistēmu.

Modulārie rokas instrumenti ar izvēles HF funkciju sastāv no roktura, vilcējstangas, 
kāta caurulītes un instrumenta ieliktņa. Rokturi, kāta caurulītes un vilcējstangas ir 
lietojamas vairākkārt; MonoTip ll 1293-53-xx, 1293-93-xx un 1293-95-xx sērijas 
ieliktņi ir vienreizlietojami (ekonomiska instrumentu sistēma minimāli invazīvai 
ķirurģijai).

Rx only
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Pieejamie 

instrumentu ieliktņi

Savietojami 
rokturi

Savietojamas 
vilcējstangas

Savietojamas 
kāta caurulītes

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
Standarts

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

 Izstrādājumu numurus un šīs lietošanas instrukcijas darbības jomu, lūdzu, 
skatiet pašreizējā atbilstības deklarācijā.

Modulāros rokas instrumentus HF ķirurģijā atļauts izmantot tikai ar HF ģenera-
toriem, kuru HF sprieguma nominālā frekvence ir diapazonā no 300 kHz līdz 
1 MHz. Zemāka frekvence var kairināt nervus un tadējādi izraisīt nekontrolētu 
muskuļu raustīšanos. Augstākā frekvencē nevar garantēt lietotāja/pacienta dro-
šību, jo (apmēram pie 4 MHz, kā ierasts RF ģeneratoriem) var sakarst izolācija, 
tādējādi savukārt nav nodrošināta izturība pret spriegumu.

Maksimālais atļautais darba spriegums ir 2 kVp.
Ievērojiet HF ģeneratora lietošanas instrukciju.

Izmantojiet tikai tādus neitrālos elektrodus, kurus var pārraudzīt un kuri ir sade-
rīgi ar ģeneratoru un pārraudzības monitoru. Informācija par savietojamību 
atrodama attiecīgā ģeneratora vai pārraudzības monitora lietošanas instrukcijā. 
Izstrādājumus atļauts izmantot tikai tad, ja atbilstoši vadlīnijām piestiprināts 
neitrālais elektrods.

Izmantojiet tikai tādus HF kabeļus, kuri ir saderīgi ar ģeneratoru un elektrodu. 
Informācija par savietojamību atrodama attiecīgā ģeneratora vai kabeļa lietošanas 
instrukcijā. PAJUNK® iesaka izmantot tikai HF kabeļus ar artikula numuriem 1299-
00-xx. Citi kabeļi var radīt atteices pazīmes, jo nav ievēroti izolācijas attālumi.

Paredzētais lietojums
Instrumenti mehāniskai griešanai, satveršanai, turēšanai, iespīlēšanai un monopo-
lārai griešanai un koagulācijai minimāli invazīvu procedūru ietvaros.

Paredzētie lietotāji
Tikai medicīnas speciālisti; ķirurgs

Pacientu mērķgrupa
Nav ierobežojumu attiecībā uz pacientu mērķgrupu

Indikācijas
Minimāli invazīva ķirurģija
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Klīniskās kontrindikācijas
Dažādas specifiskas kontrindikācijas atsevišķiem orgāniem, reziduāli stāvokļi pēc 
agrākām operācijām, pierādīti asins recēšanas traucējumi

Ar procedūru saistītas kontrindikācijas ar ierīces HF funkciju
Spreja koagulācija, lietotājam trūkst pamata zināšanu, HF funkcijas un sūkšanas 
un skalošanas funkcijas vienlaicīga pielietošana, lietošana neizolētam pacientam, 
HF ierīces aktivizācija, kad elektrods neatrodas redzamības zonā, mitri operācijas 
galda paliktņi un pārsegi ķirurģiskās iejaukšanās laikā, pacienti ar aktīvām implen-
tējamām ierīcēm (piem., elektrokardiostimulatoriem), spirtu saturošu līdzekļu 
lietošana operācijas zonas tuvumā (dezinficētajām ādas daļām pirms lietošanas 
jābūt pilnībā nožuvušām), metāla priekšmeti pacienta ķermenī (piem., pīrsings).

Komplikācijas
Klīniskās komplikācijas
Komplikācijas pirmām kārtām ir atkarīgas no veicamās minimāli invazīvās pro-
cedūras.

Komplikācijas ar ierīces HF funkciju
Strāvas trieciens, apdegumi (bojājumi pie neitrālā elektroda, apdegumi/korozija 
operācijas zonā, lietotājam, traumas/bojājumi pacientam/lietotājam bez zināma 
iemesla, bojājumi pacientam/lietotājam nepareizas darbības dēļ), bojājumi 
izkliedētās enerģijas dēļ, tādu orgānu bojājumi siltuma ietekmē, kas nav mērķa 
orgāni, operācijas laikā radušos dūmu toksicitāte, asiņošana, vaskulāras kompli-
kācijas, pēcablācijas sindroms, infekcija, audzēju diseminācija

 Lietotājam ir pacientiem jāpaskaidro ar procedūru saistītās komplikācijas.
 Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas komplikācijas, rīkojieties saskaņā ar jūsu 
organizācijas protokoliem. Ja tādējādi neizdodas novērst komplikācijas vai tās 
tiek uzskatītas par smagām vai neārstējamām, piesardzīgi pārtrauciet proce-
dūru un izņemiet izstrādājuma invazīvās daļas no pacienta.

Brīdinājuma norādes

par sterilu izstrādājumu:
Šis ir vienreizējas lietošanas medicīnisks izstrādājums, ko drīkst lietot tikai vienam 
pacientam!

Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti!
Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst sterilizēt atkārtoti!

Ražošanā izmantotie materiāli nav piemēroti atkārtotai sagatavošanai vai atkār-
totai sterilizēšanai!
Izstrādājuma konstrukcija nav piemērota atkārtotai sagatavošanai vai atkārtotai 
sterilizēšanai!
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 –  izstrādājums var zaudēt būtiskus raksturlielumus, ko paredzējis ražotājs;
 –  potenciāli nepietiekams sagatavošanas process rada ievērojamu savstar-
pējas infekcijas pārnešanas/piesārņojuma risku;
 – pastāv risks, ka izstrādājums zaudēs funkcionālās īpašības;
 –  pastāv risks, ka materiāli sadalīsies un to atlikumi izraisīs endotoksiskas 
reakcijas!

lietošanas laikā:
1. Ir absolūti nepieciešams ievērot labu klīnisko praksi un piesardzības pasā-

kumus. Dziļas brūču infekcijas ir nopietnas pēcmanipulāciju komplikācijas, 
kuru novēršanai ir nepieciešama liela apjoma ķirurģiskā iejaukšanās.

2. Ņemiet vērā, ka turpmākā tāda paša veida izstrādājuma lietošana arī pēc 
tā maiņas ir jānovērtē kumulatīvi saskaņā ar tiesību aktiem par medicīnas 
izstrādājumiem.

3. Veicot procedūru korpulentiem pacientiem, pievērsiet īpašu uzmanību pie-
mērota izmēra instrumenta izvēlei (diametrs, garums).

4. Uzmanīgi bīdiet instrumentu caur troakāra čaulu. Šādi iespējams novērst 
bojājumus distālajā darba zonā.

Citas brīdinājuma norādes:
1. Ja tiek lietoti vairāki komponenti, pirms to lietošanas iepazīstieties ar to dar-

bības principiem, pārbaudot savienojumus un kanālus.
2. Izstrādājuma lietošanas un utilizācijas laikā ievērojiet vispārīgos piesardzī-

bas pasākumus attiecībā uz rīkošanos ar asinīm un ķermeņa šķidrumiem, jo 
saskare ar asinīs pārnēsātiem patogēniem rada risku.

kombinācijā ar elektrisko strāvu:
1. Jāievēro piesardzība, ja izstrādājumu HF ķirurģijā lieto pacientiem ar iekšē-

jiem vai ārējiem elektrokardiostimulatoriem vai citiem aktīviem implantiem. 
Interference, ko rada elektriskas ķirurģijas ierīces, var izraisīt iekārtu, piem., 
kardiostimulatoru, asinhronu darbību vai pat pilnībā bloķēt tos. Ja elektriskas 
ķirurģijas ierīces paredzēts lietot pacientiem ar kardiostimulatoriem, jautājiet 
informāciju ražotājam vai slimnīcas kardioloģijas nodaļai.

2. Deaktivējiet HF ģeneratora automātiskās ieslēgšanas režīmu.
3. Medicīnas ierīces nedrīkst lietot tiešā citu ierīču tuvumā vai virs tām; ja no 

šāda lietojuma nevar izvairīties, tad jāveic medicīnas ierīču normālas darbī-
bas pārbaude tādā konfigurācijā, kādā tās plānots izmantot.

4. HF ķirurģijas ierīces var ietekmēt procedūrā izmantoto monitoru darbību. 
Attiecīgie elektrodi ir jānovieto pēc iespējas tālāk no apstrādājamās zonas.

5. Izmantojiet instrumentu tikai tad, ja nominālais spriegums, kas norādīts 
instrumentam, ir vienāds ar HF ģeneratora maksimālo izejas spriegumu vai 
lielāks par to.
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pirms HF ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka instrumenta darba uzgalis 
nepieskaras nekādiem vadošiem piederumiem vai vadošiem šķidrumiem.

7. Ņemiet vērā summāros riskus, ko rada noplūdes strāvas, ja vairākas atseviš-
ķas ierīces ir savstarpēji savienotas. Tas palielina audu bojājumu riska iespē-
jamību.

8. Elektrodu vadītspējīgās daļas un ar tām sasaistītie daļu savienotāji (ieskaitot 
neitrālos elektrodus) nedrīkst nonākt kontaktā ar citām vadītspējīgām daļām 
(ieskaitot zemējumu).

9. Ja endoskopisko procedūru laikā nav iespējams izvairīties no kontakta ar 
aktīviem instrumentiem, izmantojiet izolētus piederumus. Lai izvairītos no 
īsslēguma, ieturiet pietiekamu attālumu no citiem metāla instrumentiem 
operācijas zonā.

10. Attiecīgajai indikācijai izmantojiet iespējami zemāko izejas jaudu.
11. Regulāri pārbaudiet piederumus, it īpaši strāvu vadošās daļas un endosko-

piskos piederumus.
12. Drošības apsvērumu dēļ izvairieties, ka ieslēgtie pievadi nonāk kontaktā ar 

pacientu.

Lietošana
Izmantojiet samontēto instrumentu atbilstoši attiecīgajai indikācijai (parasti 
kombinācijā ar portu/troakāra čaulu). Pēc lietošanas demontējiet instrumentu. 
Utilizējiet vienreizlietojamās detaļas drošā veidā un sagatavojiet atkārtoti lieto-
jamās detaļas.

Montāža

1. a) Uzspraudiet vienreizlietojamo 
ieliktni uz vilcējstangas (atspersavie-
nojums). Kustīgus ieliktņus (šķēres, 
skavas) var uzspraust tikai aizvērtā 
stāvoklī.

b) Iebīdiet samontēto vienību cauru-
lītē un, izmantojot vītni, cieši saskrū-
vējiet ieliktni ar caurulīti.
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dītu un pieskrūvētu ieliktni, tiek savie-
nota ar modulāro rokturi. Lai to izda-
rītu, galam ir jābūt pilnībā aizvērtam. 
Vilcējstangas gals tiek ievietots pil-
nībā atvērtā roktura attiecīgajā stipri-
nājumā. Vislabāk tas izdarāms, ja 
baltais marķējums uz plastmasas rok-
tura gredzena ir vērsts tieši uz augšu 
pret plkst. 12.

3. Ievietoto sistēmu tagad var centrēt, 
aizverot rokturi.

4. Visa sistēma tiek cieši sastiprināta, 
aizgriežot to un pievelkot melno 
uzgriezni. Instruments ir gatavs lieto-
šanai.

Demontāža
5. Aizveriet rokturi un tādējādi nodroši-

niet instrumentu pret griešanos. 
Uzskrūvējot melno uzgriezni, atblo-
ķējiet sistēmu. Uzgrieznim jābūt pil-
nībā noskrūvētam.
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turis ir pilnībā jāatver. Tad no roktura 
var noņemt vienību, ko veido cauru-
līte ar iebīdītu un pieskrūvētu ieliktni. 
Lai to izdarītu, galam ir jābūt pilnībā 
aizvērtam. Vilcējstangas plakanais 
gals tiek izņemts no pilnībā atvērtā 
roktura attiecīgā stiprinājuma. Visla-
bāk tas izdarāms, ja baltais marķē-
jums uz roktura gredzena ir vērsts 
tieši uz augšu pret plkst. 12.

7. No caurulītes var noskrūvēt slēgto 
šķēru vienreizlietojamo ieliktni, to var 
izvilkt no caurulītes kopā ar vilcējs-
tangu.

8. Pēc tam vienreizlietojamo ieliktni var 
izvilkt no vilcējstangas un utilizēt 
atbilstoši norādēm.

Uzglabāšanas/lietošanas/transportēšanas noteikumi
Videi saudzīga lietošana/glabāšana
Vides nosacījumi

Temperatūras ierobežojums no 10 °C līdz 30 °C

Gaisa mitruma ierobežojums no 20 % līdz 65 % (nekondensējošs)

Gaisa spiediens, ierobežojums no 700 hPa līdz 1060 hPa

Glabāt sausā vietā

Sargāt no saules gaismas
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Vides nosacījumi

Temperatūras ierobežojums no 10 °C līdz 30 °C

Gaisa mitruma ierobežojums no 20 % līdz 65 % (nekondensējošs)

Gaisa spiediens, ierobežojums no 700 hPa līdz 1060 hPa

Glabāt sausā vietā

Sargāt no saules gaismas

Normālos paredzamos vides apstākļos nav zināma nekāda būtiska mijiedarbība vai 
zaudējumi, ko var radīt magnētiskie lauki, ārēja elektriska ietekme, elektrostatiskā 
izlāde, spiediens vai spiediena izmaiņas, termiskie aizdegšanās avoti vai paātrinājums.

Vispārīgas norādes
Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visām starptautiski spēkā esošajām bīstamo 
vielu vadlīnijām.

Detaļa, tips BF
 Utilizējot detaļas un materiālus, ņemiet vērā vides aizsardzības un šķirošanas 
prasības, un nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja medicīnas ierīce vairs netiek 
lietota, tā jāutilizē atbilstoši attiecīgajā valstī spēkā esošajām vides aizsardzī-
bas prasībām.
 Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas 
laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts atbildīga-
jām iestādēm.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vācija.
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Marķējumā izmantoto simbolu skaidrojums

Ražotājs Sistēma ar vienu sterilo barjeru un 
aizsargiepakojumu ārpusē

Derīguma termiņš Rx only Uzmanību! Federālā likumdošana 
ierobežo šī izstrādājuma 
pārdošanu, atļaujot to tikai ārstam 
vai pēc ārsta pasūtījumaKataloga numurs

Sterilizēts ar etilēnoksīdu Neutilizēt kopā ar sadzīves atkri-
tumiem

Nesterilizēt atkārtoti Padoms

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts Informācija

Glabāt sausā vietā
0124

„CE atbilstības marķējums” jeb 
„CE marķējums” — norāda, ka 
izstrādājums atbilst attiecīgajām 
prasībām, kas noteiktas Regulā 
par medicīniskām ierīcēm vai citos 
Eiropas Savienības tiesību aktos 
attiecībā uz attiecīgā marķējuma 
piešķiršanu.

Gaisa mitruma ierobežojums

Nelietot atkārtoti

Uzmanību! Ņemt vērā instrukcijas (SO 7010-
M002)

Aizsardzība no strāvas trieciena, 
tips BF

PHT Nesatur ftalātus

Ražošanas datums Šī izstrādājuma ražošanā nav 
izmantots dabiskais kaučuks

Partijas kods QTY Skaits

Sargāt no saules gaismas Tulkojums

Temperatūras ierobežojums Medicīniska ierīce

Ievērot lietošanas instrukciju Medicīniskās ierīces unikālais 
identifikators

Sistēma ar vienu sterilo barjeru Gaisa spiediens, ierobežojums
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