
Minimal Invasive Surgery

MonoTip ll Disposable Inserts
for the Economic Instrument System MIS
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Bruksanvisning
  Den här bruksanvisningen är översatt till språken: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, 
SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Översättningarna kan laddas ner 
från vår webbplats eifu.pajunk.com.

Viktigt!

Läs informationen och instruktionerna nedan noggrant!
Rx only Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna 

bruksanvisning.

PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är sjukvårds-
personal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av patienter.
Förutom bruksanvisningen gäller även relevant information enligt vedertagen 
facklitteratur samt aktuell teknik och forskning.
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin och åsidosätter 
patientsäkerheten.
Om produkten används i kombination med andra produkter är det mycket viktigt 
att beakta kompatibilitetsinformationen och bruksanvisningarna för dessa pro-
dukter. Det är användarens ansvar att fatta beslut om samtidig användning av 
produkter från olika tillverkare (där de inte utgör behandlingsenheter).

Använd absolut inte produkten om du inte är säker på att den är komplett, 
oskadad eller steril.
 Endast produkter i fullgott skick i en oskadad förpackning där det utgångsda-
tum för sterilitet som anges på etiketten inte har passerats får användas.

Beskrivning av produkten/kompatibilitet
  1293-53-xx-serie, 1293-93-xx-serie, 1293-95-xx-serie

MonoTip ll-insatser förbereds med ett återanvändningsbart greppsystem.

Modulära handinstrument med HF-funktion (tillval) består av grepp, dragstång, 
skaft och instrumentinsats. Grepp, skaft och dragstänger kan återanvändas 
medan MonoTip ll-insatser i serierna 1293-53-xx, 1293-93-xx och 1293-95-xx är 
engångsprodukter (ett prisvärt instrumentsystem för minimalt invasiv kirurgi).

Rx only
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Tillgängliga 

instrumentinsatser

Kompatibla 
grepp

Kompatibla 
dragstänger

Kompatibla 
skaft

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

 Produktnumren och bruksanvisningens giltighet anges i den aktuella försäk-
ran om överensstämmelse.

Modulära handinstrument för HF-kirurgi får bara användas med HF-generatorer 
med en märkfrekvens mellan 300 kHz och 1 MHz för HF-spänningen. Lägre frek-
vens kan leda till nervirritation och därmed okontrollerade muskelryckningar. 
Vid högre frekvenser kan inte längre användar-/patientsäkerheten garanteras 
eftersom isolationen kan värmas upp (vid ca 4 MHz, något som är vanligt hos 
RF-generatorer) och hållspänningen inte längre upprätthålls.

Max. tillåten arbetsspänning är 2 kVp.
Bruksanvisningen till HF-generatorn måste följas.

Använd bara kompatibla neutralelektroder för övervakning för generatorn och 
övervakningsmonitorn. Kompatibilitet anges i bruksanvisningen till generatorn 
och övervakningsmonitorn. Produkterna får bara användas med en korrekt fix-
erad neutralelektrod.

Använd bara kompatibla HF-kablar för generatorn och elektroden. Kompatibili-
tet anges i bruksanvisningen till generatorn och kabeln. PAJUNK® rekommende-
rar att endast HF-kablar med artikelnummer 1299-00-xx används. Andra kablar 
kan leda till avbrott eftersom isolationssträckan inte uppnås.

Användningsområde
Instrument för mekanisk skärning, greppning, hållning, klämning samt mono-
polär skärning och koagulering under minimalinvasiva ingrepp.

Avsedda användare
Endast sjukvårdspersonal; kirurger

Patientmålgrupp
Det finns inga begränsningar gällande patientgrupper

Indikationer
Minimalinvasiv kirurgi
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Kliniska kontraindikationer
Olika specifika kontraindikationer för olika organ, bestående symptom efter en 
operation, bestående koagulationsstörningar

Ingreppsspecifika kontraindikationer vid användning av HF-funktionen
Spraykoagulation, okunnig användare, samtidig användning av HF-funktion 
och sug-/spolfunktion, användning på ej isolerad patient, aktivering av HF-ut-
rustningen när elektroden inte är i siktområdet, våta delar på operationsbordet 
under ingreppet, patienter med aktiva implantat (t.ex. pacemaker), användning 
av medel som innehåller alkohol i närheten av operationsområdet (desinfice-
rade hudområden måste vara helt torra före användningen), metallföremål på 
patientens kropp (t.ex. piercing).

Komplikationer
Kliniska komplikationer
Komplikationerna beror i första hand på det minimalt invasiva ingreppet som 
ska utföras.

Komplikationer när HF-funktionen används
Elektrisk stöt, brännskador (skador under neutralelektroden, brännskador/kor-
rosion i operationsområdet, på användaren, personskador, skador på patien-
ten/användaren utan klar orsak, skador på patienten/användaren på grund av 
funktionsfel), skador på grund av energispridning, skador av andra organ än 
de avsedda på grund av värmebehandlingen, giftig operationsrök, blödningar, 
kärlkomplikationer, postablationssyndrom, infektion, tumörspridning

 Användare måste informera patienterna om de komplikationer som normalt är 
förknippade med ingreppet.
 Om komplikationer inträffar när du använder instrumentet ska du följa organi-
sationsprotokollet. Om detta inte kan avhjälpa komplikationerna eller om kom-
plikationerna anses vara allvarliga eller icke-behandlingsbara ska du försiktigt 
avbryta ingreppet och ta ut invasiva instrumentdelar från patienten.

Varningar

för steril produkt:
Detta är en medicinsk engångsprodukt för användning på en patient!

Produkten får inte återanvändas!
Produkten får inte steriliseras!

Materialen som använts vid tillverkning av denna produkt är inte lämpliga för 
återanvändning eller sterilisering.
Produkten är inte avsedd för återanvändning eller sterilisering.
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 –  kan göra att de grundläggande produktegenskaper som krävs för att 
uppnå det resultat som tillverkaren avsett försvinner.
 –  leder till en avsevärd risk för smittspridning/kontaminering till följd av 
eventuellt olämpliga bearbetningsmetoder.
 – kan göra att produktens funktionella egenskaper försvinner.
 –  kan göra att material går sönder och restprodukterna ger endotoxiska 
reaktioner.

Vid användning:
1. Det är absolut nödvändigt att följa vedertagen sjukvårdssed och vidta lämp-

liga försiktighetsåtgärder. Djupa sårinfektioner är postinterventionella kom-
plikationer som måste åtgärdas med ett kirurgiskt ingrepp.

2. Observera att en samlad bedömning av den fortsatta användningen av en 
produkt av samma typ måste göras enligt direktivet för medicintekniska pro-
dukter, även efter att produkten har bytts ut eller ersatts.

3. Var noga med att använda instrument med lämpliga mått (diameter, längd), 
i synnerhet vid behandling av patienter som lider av fetma.

4. För försiktigt instrumentet genom troakarhylsan. Därmed skadas inte den 
distala arbetsänden.

ytterligare varningar:
1. Vid användning av flera komponenter måste du bekanta dig med hur de 

fungerar innan de används genom att kontrollera anslutningar och passager.
2. Du måste rutinmässigt vidta allmänna försiktighetsåtgärder för hantering 

av blod och kroppsvätskor vid användning och kassering av produkten på 
grund av risken för att komma i kontakt med blodburna patogener.

i samband med elektrisk ström:
1. Var försiktig när HF-kirurgi används på patienter med invändig eller utvän-

dig pacemaker eller andra aktiva implantat. Störningar som genereras när 
elektrisk kirurgiutrustning används kan leda till att apparater som pacema-
ker hamnar ur takt eller blockeras helt. Ta reda på mer från pacemakerns till-
verkare eller kardiologin på sjukhuset om du planerar att använda elektrisk 
kirurgiutrustning på patienter med pacemaker.

2. Avaktivera HF-generatorns automatiska aktiveringsläge.
3. Medicinsk utrustning får inte användas direkt intill annan utrustning eller 

staplas på dessa; om detta inte kan undvikas måste man kontrollera att den 
medicinska utrustningen fungerar normalt i konfigurationen som den ska 
användas i.

4. HF-kirurgiutrustning kan påverka funktionen hos skärmar som används 
under ingreppet. De tillhörande elektroderna ska placeras så långt från 
behandlingsområdet som möjligt.
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är lika med eller högre än HF-generatorns inställda maximala utspänning.
6. Håll arbetsänden på det aktiverade instrumentet så att den är synlig för 

användaren och kontrollera att arbetsänden inte har kontakt med ledande 
tillbehör eller vätskor innan HF-utrustningen sätts på.

7. Var medveten om säkerhetsriskerna som uppstår av de sammanlagda läck-
strömmarna när flera enheter är anslutna till varandra. Detta ökar risken för 
vävnadsskador.

8. Elektrodernas ledande delar samt anslutna kontakter för användningsdelar 
(även neutralelektroden) får inte komma i kontakt med andra ledande delar 
(inte heller jord).

9. Använd isolerade tillbehör om kontakten med aktiva instrument inte räcker 
vid endoskopiska ingrepp. Håll ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till 
andra metallinstrument i operationsområdet för att undvika kortslutning.

10. Använd så låg uteffekt som möjligt för respektive indikation.
11. Kontrollera tillbehören regelbundet, särskilt strömförande delar och 

endoskopiska tillbehör.
12. Av säkerhetsskäl får inte den anslutna strömledningen komma i kontakt med 

patienten.

Användning
Det monterade instrumentet används enligt vald indikation (normalt med en 
port/troakarhylsa). Demonteras efter användningen. Kassera engångskompo-
nenterna säkert och rengör och sterilisera de återanvändningsbara komponen-
terna.

Montering

1. a) Sätt på engångsinsatsen på 
dragstången (snäpplås). På rörliga 
insatser (sax, klämma) är detta bara 
möjligt när den är stängd.

b) För nu in enheten i styrröret och 
skruva fast insatsen med gängan i 
styrröret.
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styrröret med införd och fäst instru-
mentinsats på greppet. Munnen 
måste vara helt stängd. Fäst 
dragstångens ände i fästet i det helt 
öppna greppet. Det går lättast när 
den vita markeringen på plastgrep-
pets vridring är i läget kl. 12.

3. Det fästa systemet centreras nu 
genom att greppet stängs.

4. Nu spärras hela systemet genom att 
den svarta muttern skruvas på och 
dras åt. Instrumentet kan nu använ-
das.

Demontering
5. Se till att instrumentet inte kan vridas 

genom att stänga greppet. Lossa sys-
temet genom att öppna den svarta 
muttern. Skruva av muttern helt.

6.  Öppna greppet helt så att det kan 
lossas från styrröret. Nu lossas enhe-
ten som består av styrröret med 
införd och fäst instrumentinsats från 
greppet. Munnen måste vara helt 
stängd. Nu lossas dragstångens 
ände från fästet i det helt öppna 
greppet. Det går lättast när den vita 
markeringen på greppets vridring är 
i läget kl. 12.
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satsen skruvas av från styrröret och 
dras ut med dragstången ur styrröret.

8. Dra sedan av engångsinsatsen från 
dragstången och hantera den enligt 
gällande bestämmelser.

Förvarnings-, användnings- och transportförhållanden
Korrekt användning och förvaring
Atmosfäriska förhållanden

Temperaturområde 10 °C till 30 °C

Max. luftfuktighet 20 % till 65 % (ingen kondens)

Max. lufttryck 700 hPa till 1 060 hPa

Förvaras torrt

Skyddas mot solljus

Leveransförhållanden och miljövänlig transport
Atmosfäriska förhållanden

Temperaturområde 10 °C till 30 °C

Max. luftfuktighet 20 % till 65 % (ingen kondens)

Max. lufttryck 700 hPa till 1 060 hPa

Förvaras torrt

Skyddas mot solljus
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kanta reaktioner eller risker för skador till följd av magnetfält, extern elektrisk påver-
kan, statisk elektricitet, tryck eller tryckändringar, termiska antändningskällor och 
acceleration.

Allmän information
Produkterna tillverkas i enlighet med globala direktiv om farliga ämnen.

Användningsdel typ BF
 Kassera alla komponenter och material sorterat enligt gällande bestämmelser 
eller lämna in dem för återanvändning. Om den medicintekniska produkten 
inte längre används måste den kasseras enligt gällande miljöskyddsbestäm-
melser.
 Alla allvarliga fall som inträffar i samband med användningen av produkten 
måste anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i landet där använda-
ren och/eller patienten bor.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Förklaring av symboler som används på etiketterna

Tillverkare
System med enkel sterilbarriär 
med yttre skyddande förpackning

Sista förbrukningsdatum Rx only Obs! Försäljning eller ordinering av 
den här produkten genom läkare 
begränsas av gällande lagstiftningKatalognummer

Steriliserad med hjälp av etylenoxid Får inte slängas som hushållsavfall

Får inte steriliseras på nytt Anvisning

Produkten får inte användas om 
förpackningen är skadad

Information

Förvaras torrt
0124

CE-märkning om överensstäm-
melse eller CE-märkning anger 
att produkten uppfyller gällande 
bestämmelser i EU:s direktiv 
om medicintekniska produkter 
eller andra direktiv som gäller 
märkning.

Max. luftfuktighet

Får ej återanvändas

Risk Läs och följ bruksanvisningen (SO 
7010-M002)

Skydd mot elektrisk stöt typ BF PHT Innehåller inga ftalater

Tillverkningsdatum Naturgummi har inte används för 
tillverkning av den här produkten

Batchcode QTY Antal

Skyddas mot solljus Översättning

Temperaturområde Medicinteknisk produkt

Se bruksanvisningen
Unik produktidentifiering för en 
medicinteknisk produkt

System med enkel sterilbarriär Lufttryck
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