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MonoTip ll Disposable Inserts
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Instrukcja użycia
  Niniejsza instrukcja użycia jest przetłumaczona na następujące języki: DE, 
EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Tłuma-
czenia są do pobrania z naszej witryny internetowej eifu.pajunk.com.

Zwrócić szczególną uwagę

Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki użytkowania!
Rx only Produkt może być stosowany tylko zgodnie z niniejszą instrukcją użycia przez 

wykwalifikowany personel medyczny.

PAJUNK® nie zaleca żadnych szczególnych metod terapii. Prowadzący terapię 
profesjonalny personel medyczny jest odpowiedzialny za sposób korzystania z 
produktu oraz dobór pacjentów.
Oprócz niniejszej instrukcji użycia obowiązują też istotne informacje zgodnie z 
odpowiednią literaturą fachową oraz aktualnym stanem wiedzy i wykształce-
niem personelu.
Nieprzestrzeganie instrukcji użycia skutkuje utratą gwarancji i naraża pacjenta 
na niebezpieczeństwo.
W razie stosowania w połączeniu z innymi produktami należy dodatkowo 
uwzględnić kompatybilność i instrukcje użycia tych produktów. Za decyzję o 
łączonym stosowaniu produktów różnych producentów (o ile nie stanowią one 
wspólnych jednostek terapeutycznych) odpowiada użytkownik.

W żadnym wypadku nie wolno stosować produktu, jeżeli istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do kompletności lub nienaruszonego stanu produktu.
 Wolno stosować wyłącznie nienaruszone produkty w nieuszkodzonym opako-
waniu przed upływem podanej na oznakowaniu daty ważności sterylizacji.

Opis produktu / kompatybilność
  Seria 1293-53-xx, seria 1293-93-xx, seria 1293-95-xx

Wkłady MonoTip ll są przygotowywane do użycia za pomocą uchwytu wielo-
krotnego użytku.

Modułowe instrumenty ręczne z opcjonalną funkcją HF składają się z uchwytu, 
cięgła, trzonka rurkowego i wkładu do instrumentu. Uchwyty, trzonki rurkowe i 
cięgła są wielokrotnego użytku, wkłady MonoTip ll serii 1293-53-xx, 1293-93-xx 
i 1293-95-xx-są jednorazowe (ekonomiczny system instrumentów do chirurgii 
minimalnie inwazyjnej).

Rx only
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Przegląd kompatybilności:

Dostępne

wkłady do instrumentu

Kompatybilne 
uchwyty

Kompatybilne
cięgła

Kompatybilne 
trzonki rurkowe

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

 Numery produktu, wzgl. zakres obowiązywania niniejszej instrukcji użycia 
podane są w aktualnej deklaracji zgodności.

Modułowe instrumenty ręczne do chirurgii HF wolno stosować tylko z gene-
ratorami wysokiej częstotliwości, których częstotliwość znamionowa napięcia 
HF zawiera się w zakresie od 300 kHz do 1 MHz. Niższe częstotliwości mogą 
prowadzić do podrażnienia nerwów i w następstwie do niekontrolowanych 
drgań mięśni. W przypadku wyższych częstotliwości nie można zagwaranto-
wać bezpieczeństwa dla użytkownika/pacjenta, ponieważ (np. przy 4 MHz - 
częstotliwości typowej dla generatorów wysokiej częstotliwości) izolacja może 
się nagrzać, wskutek czego nie będzie zapewniona odporność napięciowa.

Maksymalnie dopuszczalne napięcie robocze wynosi 2 kVp.
Koniecznie przestrzegać instrukcji użycia generatora wysokiej częstotliwości.

Stosować wyłącznie monitorowane elektrody neutralne kompatybilne z genera-
torem i monitorem kontrolnym. Kompatybilność jest podana w instrukcji użycia 
odpowiedniego generatora bądź monitora kontrolnego. Produkty mogą być 
stosowane tylko po zamocowaniu elektrody neutralnej zgodnie z dyrektywami.

Stosować wyłącznie kabel HF kompatybilny z generatorem i elektrodą. Kom-
patybilność jest podana w instrukcji użycia odpowiedniego generatora bądź 
kabla. PAJUNK® zaleca wyłączne stosowanie kabli HF o numerach katalogowych 
1299-00-xx. Inne kable mogą prowadzić do awarii z powodu niezachowania 
wymaganych odcinków izolowanych.

Przeznaczenie
Instrumenty do mechanicznego cięcia, chwytania, trzymania, zaciskania oraz do 
monopolarnego cięcia lub koagulacji podczas zabiegów chirurgii minimalnie 
inwazyjnej.

Przewidziani użytkownicy
Tylko wykwalifikowany personel medyczny; chirurg
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Docelowa grupa pacjentów
Brak ograniczeń dotyczących populacji pacjentów

Wskazania
Chirurgia minimalnie inwazyjna

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania kliniczne
Różne specyficzne przeciwwskazania poszczególnych narządów, stany rezydu-
alne po wcześniejszych operacjach, jawne zaburzenia krzepnięcia krwi

Związane z metodą leczenia przeciwwskazania przy stosowaniu funkcji HF
Koagulacja sprayowa, brak podstawowych umiejętności użytkownika, jedno-
czesne stosowanie funkcji HF i funkcji ssąco-płuczącej, stosowanie u nieizolowa-
nego pacjenta, aktywacja urządzenia HF, gdy elektroda nie znajduje się w polu 
widzenia, wilgotne podkładki i pokrowce na stół operacyjny podczas zabiegu 
chirurgicznego, pacjenci z aktywnymi implantami (np. rozrusznikami serca), 
stosowanie środków zawierających alkohol w pobliżu pola operacyjnego (zde-
zynfekowane miejsca skóry muszą być całkowicie suche przed użyciem), meta-
lowe przedmioty na ciele pacjenta (np. piercing).

Komplikacje
Komplikacje kliniczne:
Powikłania zależą przede wszystkim od wykonywanego zabiegu minimalnie 
inwazyjnego.

Komplikacje przy stosowaniu funkcji HF
Porażenie prądem, oparzenia (uszkodzenia pod elektrodą neutralną, oparzenia 
/ korozja w polu operacyjnym, urazy użytkownika, urazy pacjentów/użytkow-
ników bez przewidywalnej przyczyny, urazy pacjentów/użytkowników wsku-
tek błędnego działania), urazy wywołane rozpraszaniem energii, uszkodzenie 
narządów niedocelowych wskutek terapii termicznej, toksyczność dymu opera-
cyjnego, krwotoki, powikłania naczyniowe, zespół poablacyjny, infekcja, prze-
rzut nowotworowy

 Użytkownik ma zawsze obowiązek pouczenia pacjenta o komplikacjach zwią-
zanych ze stosowaną metodą leczenia.
 Jeżeli podczas stosowania produktu dojdzie do komplikacji, postępować zgod-
nie z protokołami procedur obowiązującymi w danej placówce medycznej. 
Jeżeli nie można usunąć w ten sposób komplikacji bądź zostaną one uznane za 
poważne lub niepodatne na terapię, należy ostrożnie przerwać zabieg i wyjąć 
z ciała pacjenta inwazyjne elementy produktu.
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Ostrzeżenia

dotyczące sterylnego produktu:
Jest to produkt medyczny jednorazowego użytku do stosowania u jednego 
pacjenta!

W żadnym wypadku nie wolno ponownie używać produktu!
W żadnym wypadku nie wolno resterylizować produktu!

Materiały stosowane w produkcji nie nadają się do regeneracji ani do restery-
lizacji!
Konstrukcja produktu nie nadaje się do regeneracji ani do resterylizacji!

W razie niedozwolonego ponownego użycia/regeneracji
 –  produkt może utracić zamierzone przez producenta istotne właściwości 
użytkowe.
 –  powstaje znaczne ryzyko infekcji krzyżowej/kontaminacji wskutek 
potencjalnie niedostatecznych procedur regeneracyjnych.
 – istnieje ryzyko utraty przez produkt właściwości funkcjonalnych.
 –  istnieje ryzyko rozkładu materiałów i reakcji endotoksycznych wywoła-
nych przez pozostałości!

dotyczące stosowania:
1. Bezwzględnie konieczne jest zachowanie dobrych praktyk klinicznych oraz 

wymaganych środków ostrożności. Głębokie infekcje ran są poważnymi 
powikłaniami pozabiegowymi, których usunięcie wymaga zaawansowa-
nego zabiegu chirurgicznego.

2. Prosimy pamiętać, że dalsze stosowanie produktu tego samego typu należy 
– również po wymianie – ocenić łącznie w oparciu o ustawodawstwo doty-
czące wyrobów medycznych.

3. W przypadku otyłych pacjentów zwracać szczególną uwagę na dobór 
instrumentu o odpowiednich wymiarach (średnica, długość).

4. Wprowadzić instrument ostrożnie przez tulejkę trokaru. W ten sposób zapo-
biega się uszkodzeniu dystalnej końcówki roboczej.

pozostałe ostrzeżenia:
1. Przed użyciem kilku komponentów zapoznać się z ich sposobem działania, 

sprawdzając połączenia i kanały przelotowe.
2. Podczas stosowania i utylizacji produktu należy przestrzegać ogólnych środ-

ków ostrożności dotyczących postępowania z krwią i płynami ustrojowymi 
ze względu na ryzyko kontaktu z patogenami przenoszonymi przez krew.

w połączeniu z prądem elektrycznym
1. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu chirurgii HF u pacjentów z 

wewnętrznymi lub zewnętrznymi rozrusznikami serca lub innymi aktyw-
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nymi implantami. Interferencja wytwarzana przy stosowaniu narzędzi elek-
trochirurgicznych może spowodować, że urządzenia, np. rozrusznik serca, 
przełączą się na tryb asynchroniczny lub zostaną całkowicie zablokowane. 
Zasięgnąć informacji od producenta rozrusznika serca lub na oddziale kar-
diologicznym szpitala, jeżeli planowane jest użycie narzędzi elektrochirur-
gicznych u pacjentów z rozrusznikami serca.

2. Wyłączyć tryb automatycznego włączania generatora wysokiej częstotliwości.
3. Urządzenia medyczne nie mogą być stosowane bezpośrednio obok innych 

urządzeń bądź ustawione na sobie; jeżeli konieczne jest takie użycie, urzą-
dzenia medyczne należy sprawdzić w odpowiedniej konfiguracji pod kątem 
normalnej pracy.

4. Narzędzia chirurgiczne HF mogą zakłócać działanie monitorów stosowa-
nych podczas zabiegu. Stosowane elektrody należy umieścić jak najdalej od 
operowanego obszaru.

5. Stosować instrument tylko wtedy, gdy napięcie znamionowe podane dla 
instrumentu jest równe lub większe niż maksymalnie ustawione napięcie 
wyjściowe generatora wysokiej częstotliwości.

6. Trzymać końcówkę roboczą przy aktywnym instrumencie w polu widze-
nia użytkownika i zadbać, aby przed włączeniem urządzenia HF końcówka 
robocza instrumentu nie dotykała przewodzącego osprzętu ani cieczy prze-
wodzącej.

7. Uwzględnić niebezpieczeństwo związane z sumowaniem się prądów upły-
wowych, jeżeli kilka urządzeń jest połączonych ze sobą. Zwiększa to praw-
dopodobieństwo ryzyka uszkodzenia tkanek.

8. Przewodzące części elektrod i połączone z nimi złączki aplikatorów (wraz 
z elektrodą neutralną) nie mogą mieć styczności z innymi przewodzącymi 
częściami (wraz z uziemieniem).

9. Jeżeli przy zabiegach endoskopowych nie można wykluczyć kontaktu 
z aktywnymi instrumentami, stosować izolowany osprzęt. Aby uniknąć 
zwarć, zachować dostatecznie duży odstęp bezpieczeństwa od innych 
instrumentów metalowych w obszarze operacyjnym.

10. Dla każdego wskazania stosować możliwie jak najniższe ustawienie mocy 
wyjściowej.

11. Regularnie sprawdzać osprzęt, szczególnie części przewodzące prąd i akce-
soria endoskopowe.

12. Ze względów bezpieczeństwa podłączony przewód zasilający nie może 
mieć styczności z pacjentem.

Stosowanie
Zmontowany instrument stosuje się zgodnie z wybranym wskazaniem (zazwy-
czaj przy użyciu portu/tulejki trokaru). Zdemontować po użyciu. Jednorazowe 
komponenty poddać bezpiecznej utylizacji, zdezynfekować komponenty wie-
lokrotnego użytku.
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Montaż

1. a) Nałożyć wkład jednorazowy na 
cięgło (zamek zatrzaskowy). W przy-
padku ruchomych wkładów (noży-
cowe, klamrowe) jest to możliwe 
tylko w zamkniętym stanie.

b) Zespół ten wsunąć teraz w rurkę 
prowadzącą i mocno skręcić wkład z 
rurką prowadzącą za pomocą 
gwintu.

2.  Zespół składający się z rurki prowa-
dzącej z wsuniętym i przykręconym 
wkładem jest teraz łączony z uchwy-
tem modułowym. W tym celu gar-
dziel musi być całkowicie zamknięta. 
Koniec cięgła jest zaczepiany w 
odpowiednim mocowaniu całkowi-
cie otwartego uchwytu. Najlepiej 
udaje się to, gdy białe oznaczenie na 
pierścieniu obrotowym uchwytu 
syntetycznego jest ustawione na 
pozycję godz. 12.

3. Zaczepiony system jest teraz centro-
wany poprzez zamknięcie uchwytu.

4. Cały system jest teraz blokowany 
poprzez przykręcenie i dociągnięcie 
czarnej nakrętki złączkowej. Instru-
ment jest teraz gotowy do użycia.



8

Po
ls

ki
Demontaż

5. Poprzez zamknięcie uchwytu zabez-
pieczyć instrument przed skręce-
niem. Teraz odblokować system, 
odkręcając czarną nakrętkę złącz-
kową. Nakrętka złączkowa musi być 
całkowicie odkręcona.

6.  Uchwyt musi być całkowicie otwarty, 
aby odłączyć od siebie uchwyt i rurkę 
prowadzącą. Zespół składający się z 
rurki prowadzącej z wsuniętym i 
przykręconym wkładem jest teraz 
odłączany od uchwytu. W tym celu 
gardziel musi być całkowicie 
zamknięta. Koniec cięgła jest teraz 
odczepiany od odpowiedniego 
mocowania całkowicie otwartego 
uchwytu. Najlepiej udaje się to, gdy 
białe oznaczenie na pierścieniu obro-
towym uchwytu jest ustawione na 
pozycję godz. 12.

7. Zamknięty jednorazowy wkład noży-
cowy można teraz odkręcić od rurki 
prowadzącej i wraz z cięgłem wycią-
gnąć z rurki prowadzącej.

8. Teraz można ściągnąć wkład jedno-
razowy z cięgła i poddać prawidło-
wej utylizacji.
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Warunki przechowywania/eksploatacji/transportu
Ekologiczna eksploatacja/przechowywanie
Warunki atmosferyczne

Temperatura graniczna od 10 °C do 30 °C

Graniczna wilgotność powietrza od 20 % do 65 % (bez skraplania)

Graniczne ciśnienie atmosferyczne od 700 hPa do 1060 hPa

Przechowywać w suchym miejscu

Chronić przed światłem słonecznym

Warunki wysyłki i ekologiczny transport
Warunki atmosferyczne

Temperatura graniczna od 10 °C do 30 °C

Graniczna wilgotność powietrza od 20 % do 65 % (bez skraplania)

Graniczne ciśnienie atmosferyczne od 700 hPa do 1060 hPa

Przechowywać w suchym miejscu

Chronić przed światłem słonecznym

W normalnych przewidywalnych warunkach otoczenia nie są znane istotne wza-
jemne oddziaływania lub potencjalne szkody, wywoływane przez pole elektro-
magnetyczne, zewnętrzne czynniki elektryczne, wyładowania elektrostatyczne, 
ciśnienie lub zmiany ciśnienia, termiczne źródła zapłonu i przyspieszenia.

Ogólne informacje
Produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami w spra-
wie substancji niebezpiecznych.

Aplikator typu BF
 Wszystkie komponenty i materiały należy posegregować i poddać ekologicznej 
utylizacji bądź przekazać do ponownego odzysku. Jeżeli wyrób medyczny nie 
będzie więcej używany, należy go zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami 
ochrony środowiska.
 Wszystkie poważne zdarzenia związane ze stosowaniem produktu należy 
zgłaszać producentowi i właściwym władzom kraju, którego rezydentem jest 
użytkownik i/lub pacjent.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Niemcy.
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Legenda symboli stosowanych w oznakowaniu

Producent
System pojedynczej bariery steryl-
nej z zewnętrznym opakowaniem 
ochronnym

Termin upływu ważności Rx only Przestroga: sprzedaż lub prze-
pisywanie tego produktu przez 
lekarza podlega ograniczeniom 
wynikającym z ustawy federalnej.Numer katalogowy

Sterylizowane tlenkiem etylenu Nie wyrzucać do odpadów komu-
nalnych

Nie resterylizować Zalecenie

Nie stosować, jeżeli opakowanie jest 
uszkodzone

Informacje

Przechowywać w suchym miejscu
0124 „Oznakowanie zgodności CE“ 

lub „znak CE“ = oznakowanie 
informujące, że produkt spełnia 
właściwe wymagania ustanowione 
w rozporządzeniu o wyrobach 
medycznych lub innych przepi-
sach prawnych Unii Europejskiej, 
dotyczących zasad umieszczania 
odpowiednich oznakowań.

Graniczna wilgotność powietrza

Nie stosować ponownie

Przestroga Przestrzegać instrukcji (SO 7010-
M002)

Ochrona przed porażeniem elektryc-
znym typu BF

PHT Nie zawiera ftalanów

Data produkcji Przy wytwarzaniu tego produktu 
nie użyto kauczuku naturalnego.

Kod partii QTY Ilość

Chronić przed światłem słonecznym Tłumaczenie

Temperatura graniczna Wyrób medyczny

Przestrzegać instrukcji użycia
Niepowtarzalny identyfikator 
wyrobu medycznego

System pojedynczej bariery sterylnej Graniczne ciśnienie atmosfe-
ryczne
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