
Regional Anesthesia

ClampingAdapter
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Gebruiksaanwijzing
Speciale notitie

 Lees onderstaande informatie en bedieningshandleiding aandachtig door. 
Rx only  Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door medisch vakpersoneel con-

form deze gebruiksaanwijzing.

PAJUNK® beveelt geen speciale behandelingsmethode aan. Professioneel 
medisch vakpersoneel is verantwoordelijk voor de manier waarop het apparaat 
wordt gebruikt alsook voor de selectie van de patiënten. 
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing is de relevante informatie ook van 
toepassing conform de corresponderende literatuur en huidige staat en kennis 
van de specialist.
Bij niet-nakoming van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en 
loopt de veiligheid van de patiënt gevaar.
Bij gebruik met andere producten is het van belang dat de compatibiliteitsin-
formatie en gebruiksaanwijzingen van deze andere producten in acht worden 
genomen. Een beslissing om diverse apparaten van verschillende fabrikanten 
samen te gebruiken (die geen behandelingsunit vormen) valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker. 

Het apparaat mag niet worden gebruikt als er reden is om aan te nemen dat 
het incompleet, beschadigd of niet langer steriel is.
 Apparaten mogen alleen worden gebruikt als ze in een perfecte conditie zijn, 
binnen de vervaldatum van de steriliteit die staat aangegeven op het etiket en 
als de verpakking niet beschadigd is.

Productbeschrijving/ compatibiliteit
 Zie de actuele verklaring van conformiteit voor productnummers en de strek-
king van deze gebruiksaanwijzing.

ClampingAdapter is een spanadapter die een LUER- of -aansluiting moge-
lijk maakt. 

Naafconnectiviteit: LUER of 

Beoogd gebruik
Aansluitmogelijkheid voor de naafloze katheter..

 Verblijftijd voor het continue systeem: 7 dagen (168 uur) 

Indicaties
Continue plaatselijke anesthesie/ analgesie.
ClampingAdapter wordt uitsluitend in combinatie met een katheter gebruikt. 
Het product zelf heeft geen eigen indicatie.

Rx only
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Niet-compatibele diameter tussen katheter en ClampingAdapter.

Complicaties
Katheter wordt niet geheel in de ClampingAdapter ingebracht, waardoor de 
katheter vast kan komen te zitten. Daardoor kan geen anestheticum worden 
toegediend.

 Gebruikers mooeten patiënten informeren over de complicaties die aan deze 
procedure verbonden zijn.
 Als er complicaties optreden tijdens het gebruik van het apparaat volg dan het 
protocol van uw organisatie. Als dit de complicaties niet oplost of als deze 
moeten worden beschouwd als ernstig of onbehandelbaar, stopt u voorzichtig 
de procedure en verwijdert u de invasieve apparaatonderdelen bij de patiënt.

Waarschuwingen

voor steriel product:

Het gaat om een medisch wegwerpproduct voor gebruik bij één patiënt!

Dit apparaat mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden!
Dit apparaat mag in geen geval opnieuw gesteriliseerd worden!

De materialen die door de fabrikant van dit apparaat zijn gebruikt, zijn niet 
geschikt voor herverwerking of hersterilisatie.
Dit apparaat is niet ontworpen om opnieuw gebruikt of opnieuw gesteriliseerd 
te worden.

Onbevoegd hergebruik of herverwerking
 –  kan leiden tot verlies van de essentiële prestaties als bedoeld door de 
fabrikant
 –  leidt tot een significant grote kans op kruisinfectie/ contaminatie als 
gevolg van potentieel inadequate verwerkingsmethodes
 – kan ertoe leiden dat het apparaat zijn functionele eigenschappen ver-
liest
 –  kan leiden tot afbreken van materialen en toxische reacties veroorzaakt 
door de residuen

andere waarschuwingsindicaties:

1. Is de doorstroming beïnvloed, controleer dan de vergrendeling van de 
ClampingAdapter.

2. Let er bij aansluiting van de katheter op de ClampingAdapter te allen tijde 
op, dat de katheter geheel tot aan de aanslag (ten minste tot aan de marke-
ring) in de ClampingAdapter werd ingebracht. In ieder geval niet voor het 
aansluiten spoelen!
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Afb. 1

Legenda: (1) ClampingAdapter, (2) Spanhendel, (3) Katheter met markering, (4) 
Afsluitdop
1. Controleer eerst of de spanhendel van de ClampingAdapter zich in geopende 
positie (2) bevindt. Invoeren van het proximale einde van de katheter (3) in de 
daarvoor bestemde opening van de ClampingAdapter.

 Zorg er te allen tijde voor dat de katheter naar behoren tot aan de aanslag is 
ingebracht.. Hiervoor dient de proximale markering (3) als oriëntatiehulp.

Afb. 2

2. Sluiten van de ClampingAdapter door het indrukken van de spanhendel. Het 
stevig afsluiten wordt door een duidelijk hoorbare en merkbare „klik“ aange-
geven.

Afb. 3

Zit de katheter niet stevig in de ClampingAdapter, maak de ClampingAdapter 
dan voorzichtig los en herhaal stappen 1 en 2.
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Afb. 4

4. Filter (5) aansluiten en beginnen met injecteren.

Afb. 5

Bedrijfs-/ opslagomstandigheden

Temperatuurlimiet +10 °C tot +30 °C

Vochtigheidslimiet 20 % tot 65 %

Bij zonlicht vandaan houden

Droog bewaren

Algemene informatie
De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwid gel-
dige richtlinen voor gevaarlike stoffen.

Pyrogeenvrij

 Alle ernstige incidenten die bij het gebruik van het product optreden, dienen de 
fabrikant en de betreffende instanties van het land waarin de gebruiker en/of 
patiënt woonachtig is, te worden gemeld.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Duitsland.
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Legenda van gebruikte pictogrammen op etiketten

Fabrikant Raadpleeg de gebruiksaanwijz-
ing

Te gebruiken tot … Pyrogeenvrij

Bestelnummer Rx only Let op: op basis van de federale 
wetgeving mag dit apparaat uits-
luitend worden verkocht door of in 
opdracht van een arts.Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Niet opnieuw steriliseren Advies

Niet gebruiken als verpakking 
beschadigd is Informatie

Droog bewaren Product voldoet aan de geldende 
eisen die in de harmoniseringswet-
geving van de Gemeenschap vast-
gelegd zijn en staat onder toezicht 
van een aangemelde instantie.

Vochtigheidslimiet

Niet hergebruiken PHT
Bevat geen ftalaten  
(conf. sectie 7.5 van bijlage l 
93/42/EWG)

Let op
Bij de fabricage van dit product is 
geen natuurlijk rubber gebruikt

Productiedatum Hoeveelheid

Batchcode Naafconnectiviteit:  
NRFit® conform ISO 80369-6

Bij zonlicht vandaan houden Vertaling

Temperatuurlimiet Medisch hulpmiddel
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