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Käyttöohje
Erityistä huomioitavaa

 Seuraavat tiedot ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti!
Rx only  Ainoastaan pätevä lääketieteellinen henkilökunta saa käyttää tätä tuotetta, ja käy-

tössä on aina noudatettava tätä käyttöohjetta.

PAJUNK® ei anna hoitomenetelmää koskevia suosituksia. Hoitava lääketieteel-
linen ammattihenkilökunta vastaa käyttömenetelmästä ja potilaan valinnasta.
Tämän käyttöohjeen lisäksi on huomioitava asianomaisen ammattikirjallisuuden 
tiedot sekä asianmukainen tekniikan ja koulutuksen taso.
Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen tai toimiminen käyttöohjeen tietojen 
vastaisesti johtaa takuun raukeamiseen ja potilaan vaarantumiseen.
Jos laitetta käytetään yhdessä muiden tuotteiden kanssa, on lisäksi noudatettava 
kyseisten tuotteiden käyttöohjeita ja yhdenmukaisuutta koskevia tietoja. Päätös 
eri valmistajien tuotteiden yhteiskäytöstä (mikäli kyseessä ei ole yhtenäinen laite-
kokonaisuus) perustuu käyttäjän harkintaan.

Tuotetta ei saa missään tapauksessa käyttää, jos sen täydellisyyttä, eheyttä tai 
steriliteettiä on syytä epäillä.
 Käyttää saa ainoastaan koskemattomia tuotteita, joihin merkitty steriiliyden 
viimeinen voimassaolopäivä ei ole umpeutunut ja jotka ovat koskemattomassa 
pakkauksessa.

Tuotekuvaus / yhteensopivuus
  Katso tuotenumerot ja tämän käyttöohjeen soveltamisalue ajankohtaisesta 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

ClampingAdapter on kiristyssovitin, joka mahdollistaa LUER- tai -liitännän. 

Kantakappaleen liitäntä: LUER tai 

Käyttötarkoitus

Liitäntämahdollisuus katetrille, jossa ei ole kantakappaletta.

 Jatkuvan järjestelmän käyttöaika: 7 päivää (168 h)

Indikaatiot

Jatkuva paikallisanestesia, analgesia.
ClampingAdapter-sovitinta käytetään ainoastaan katetrin kanssa. Tuotteella ei 
sinällään ole omaa käyttöaihetta.

Vasta-aiheet
Katetrin ja ClampingAdapter-sovittimen yhteensopimattomat halkaisijat.

Komplikaatiot
Katetria ei viedä kokonaan ClampingAdapter-sovittimeen, mikä voi johtaa katet-
rin juuttumiseen. Silloin anesteetin antaminen ei ole mahdollista.

Rx only
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 Käyttäjän on lähtökohtaisesti otettava selvää menetelmään liittyvistä kompli-
kaatioista.
 Jos käytön aikana ilmenee tuotteeseen liittyviä komplikaatioita, noudata lai-
toksesi toimintaohjeita. Jos komplikaatioita ei voida siten poistaa tai jos ne ovat 
vakavia tai eivät ole hoidettavissa, keskeytä käyttö viipymättä ja poista tuot-
teen invasiiviset rakenneosat potilaasta.

Varoitukset

Steriili tuote:
Tuote on lääketieteellinen kertakäyttötuote, joka on tarkoitettu käyttöön yhdellä 
potilaalla.

Tätä tuotetta ei saa missään tapauksessa käyttää uudelleen!
Tätä tuotetta ei saa missään tapauksessa steriloida uudelleen!

Valmistuksessa käytetyt materiaalit eivät sovellu uudelleenpuhdistukseen 
eivätkä uudelleensterilointiin.
Tuotemalli ei sovellu uudelleenpuhdistukseen eikä uudelleensterilointiin.

Ei-sallittu uudelleenkäyttö / uudelleenkäsittely
 –  voi johtaa valmistajan suunnittelemien tuotteen olennaisten suoritusky-
kyyn liittyvien ominaisuuksien menettämiseen.
 –  aiheuttaa merkittävän ristikontaminaation / kontaminaation riskin mah-
dollisesti puutteellisten uudelleenkäsittelymenetelmien seurauksena.
 – aiheuttaa tuotteen toimintaominaisuuksien menettämisen riskin.
 –  aiheuttaa materiaalien hajoamisen sekä endotoksisten reaktioiden riskin 
jäämien seurauksena.

Muita varoituksia:
1. Jos läpivirtaus on heikentynyt, tarkista ClampingAdapter-sovittimen lukitus.
2. Yhdistettäessä katetri ja ClampingAdapter-sovitin on ehdottomasti varmis-

tettava, että katetri työnnetään kokonaan vasteeseen saakka (vähintään 
suuntamerkkiin saakka) ClampingAdapter-sovittimeen. Älä missään tapauk-
sessa esihuuhtele ennen yhdistämistä.

Käyttö

Kuva 1
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Osat: (1) ClampingAdapter, (2) kiristysvipu, (3) katetri merkinnällä, (4) sulku-
korkki
1. Tarkista ensin, onko ClampingAdapter-sovittimen kiristysvipu avatussa asen-
nossa (2). Vie katetrin proksimaalinen pää (3) sille tarkoitettuun aukkoon, joka 
on ClampingAdapter-sovittimessa.

 Varmista ehdottomasti, että katetri on viety määräysten mukaisesti vasteeseen 
saakka. Käytä proksimaalista merkintää (3) apuna tämän määrittämisessä.

Kuva 2

2. Sulje ClampingAdapter painamalla kiristysvipua. Kuuluva ja tuntuva napsah-
dus ilmaisee varman lukkiutumisen.

Kuva 3

Jos katetrin kiinnitys ClampingAdapter-sovittimessa ei ole varma, irrota Clam-
pingAdapter vähäisellä voimalla ja toista vaiheet 1 ja 2.

3. Poista sulkukorkki suodattimen liittämistä varten. 

Kuva 4
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4. Liitä suodatin (5) ja aloita injektio.

Kuva 5

Käyttö- ja varastointiolosuhteet

Lämpötilaa koskeva rajoitus +10 °C ... +30 °C

Ilmankosteutta koskeva rajoitus 20 % − 65 %

Suojattava auringonvalolta

Säilytettävä kuivassa

Yleisiä ohjeita
Tuotteet valmistetaan maailmanlaajuisesti voimassa olevien vaarallisia aineita 
koskevien määräysten mukaisesti.

Pyrogeeniton

 Tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmista-
jalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa on käyttäjän ja/
tai potilaan pysyvä asuinpaikka.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksa.
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Tuotemerkinnässä käytettyjen symbolien merkitykset

Valmistaja Noudata käyttöohjeita

Viimeinen käyttöpäivämäärä Pyrogeeniton

Tuotenumero Rx only Reseptituote (Ainoastaan pätevä 
lääketieteellinen henkilökunta saa 
käyttää tätä tuotetta sen käyttö-
tarkoituksen mukaisesti.)Steriloitu etyleenioksidilla

Ei saa steriloida uudelleen Ohje

Älä käytä, jos pakkaus ei ole ehjä Ohje, tietoa

Säilytettävä kuivassa Tuote on yhdenmukainen Euro-
opan yhteisön yhdenmukaista-
mismääräyksissä määritettyjen 
voimassaolevien vaatimusten 
kanssa, ja se on ilmoitetun laitok-
sen valvonnan alainen.

Ilmankosteutta koskeva rajoitus

Ei saa käyttää uudelleen PHT
Ei sisällä ftalaatteja  
(direktiivin 93/42/ETY liitteen I 
kappaleen 7.5 mukaisesti)

Huomio Ei sisällä lateksia

Valmistuspäivämäärä Lukumäärä

Eränumero
Kantakappaleen liitäntä:  
NRFit®, ISO 80369-6 -standardin 
mukaan

Suojattava auringonvalolta Käännös

Lämpötilaa koskeva rajoitus Lääkinnällinen laite
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