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Navodila za uporabo
Posebno obvestilo

 Pozorno preberite naslednje informacije in navodila za uporabo! 
Rx only  Izdelek sme uporabljati samo kvalificirano zdravstveno osebje v skladu s temi navo-

dili za uporabo.

Družba PAJUNK® ne priporoča nobene določene metode zdravljenja. Profesio-
nalno zdravstveno osebje je odgovorno za način uporabe in za izbiro pacienta. 
Poleg teh navodil za uporabo veljajo zadevne informacije tudi za ustrezno stro-
kovno literaturo ter trenutno stanje in znanje.
Če ne upoštevate navodil za uporabo, bo garancija neveljavna in pacienti bodo 
v nevarnosti.
Če pripomoček uporabljate z drugimi izdelki, je bistvenega pomena, da upošte-
vate informacije o združljivosti in navodila za uporabo za take izdelke. Odločitev 
glede kombinirane uporabe pripomočkov različnih proizvajalcev (ki ne predsta-
vljajo enot za zdravljenje) je odgovornost uporabnika. 

Pripomočka nikakor ne uporabljajte, če obstaja dober razlog, da sumite na 
nepopolnost ali poškodovanost.
 Uporabljati je dovoljeno le nepoškodovane izdelke v nepoškodovani embalaži 
pred potekom datuma sterilnosti, navedenega na oznaki.

Opis izdelka/združljivost
 Oglejte si trenutno izjavo o skladnosti za številke izdelkov in obseg veljavnosti 
teh navodil za uporabo.

Spojni adapter je vpenjalni adapter, ki omogoča priključek LUER ali . 

Priključni nastavek: LUER ali 

Namenska uporaba
Možnost priključitve katetrov brez nastavkov.

 Zadrževalni čas za neprekinjeni sistem: 7 dni (168 h) 

Indikacije
Stalna lokalna anestezija, analgezija.
Spojni adapter se uporablja samo v povezavi s katetrom. Sam produkt nima 
lastne indikacije.

Rx only
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Kontraindikacije
Nezdružljiv premer med katetrom in spojnim adapterjem.

Zapleti
Kateter se ne vstavi v celoti v spojni adapter, zato lahko pride do zagozditve 
katetra. Dajanje anestetikov zato ni mogoče.

 Za uporabnika načeloma obstaja možnost poučitve glede zapletov, značilnih 
za postopek.
 Če pride med uporabo do zapletov z izdelkom, upoštevajte protokole svoje 
ustanove. Če zapletov na ta način ni mogoče odpraviti ali so težki ali jih ni 
mogoče obravnavati, preudarno prekinite uporabo in odstranite invazivne 
sestavne dele izdelka s pacienta.

Opozorila

za sterilni izdelek:
Gre za medicinski izdelek za enkratno uporabo za uporabo pri enem pacientu!

Tega izdelka ne smete ponovno uporabiti!
Tega izdelka ne smete ponovno sterilizirati!

Materiali, ki so bili uporabljeni pri izdelavi, niso primerni za ponovno pripravo in 
ne za ponovno sterilizacijo!
Zasnova izdelka ni primerna za ponovno uporabo in ne za ponovno sterilizacijo!

Pri nedovoljeni ponovni uporabi/ponovni pripravi
 –  lahko izdelek izgubi bistvene značilnosti, ki jih je predvidel proizvajalec.
 –  obstaja precejšnje tveganje navzkrižne okužbe/kontaminacije zaradi 
morebitnih neustreznih postopkov priprave.
 – obstaja tveganje, da izdelek izgubi funkcijske značilnosti.
 –  obstaja tveganje razkroja materialov in endotoksičnih reakcij zaradi 
ostankov!

nadaljnja opozorila:

1. Če je oviran pretok, preverite zaskočitev spojnega adapterja.
2. Pri povezavi katetra s spojnim adapterjem bodite obvezno pozorni, da 

vstavite kateter v spojni adapter v celoti do zaskočitve (vsaj do orientacijske 
oznake). Pred povezovanjem nikar ne izplakujte!
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Uporaba

Slika 1

Legenda: (1) spojni adapter, (2) vpenjalna ročica, (3) kateter z oznako, 
(4) pokrovček
1. Najprej preverite, ali se vpenjalna ročica spojnega adapterja nahaja v odpr-
tem položaju (2). Vstavljanje proksimalnega konca katetra (3) v zato predvideno 
odprtino spojnega adapterja.

 Obvezno bodite pozorni, da je kateter pravilno vstavljen do zaskočitve. V ta namen 
služi proksimalna oznaka (3) kot pomoč pri orientaciji.

Slika 2

2. Zaprite spojni adapter s stiskom vpenjalne ročice. Varno zapiranje označuje 
glasen in izrazit »klik«.

Slika 3

Če kateter ni varno nameščen v spojnem adapterju, sprostite spojni adapter z 
majhno silo ter ponovite koraka 1 in 2.
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3. Odstranite pokrovček, da priključite filter. 

Slika 4

4. Priključite filter (5) in začnite injiciranje.

Slika 5

Pogoji uporabe/shranjevanja

Temperaturna omejitev od +10 °C do +30 °C

Zračna vlažnost, omejitev od 20 % do 65 %

Zaščitite pred sončno svetlobo 

Hranite na suhem

Splošni napotki
Izdelki se izdelujejo v skladu z globalno veljavnimi direktivami o nevarnih 
snoveh.

Apirogeno

 Vse resne incidente, ki so nastali pri uporabi izdelka, je treba javiti proizvajalcu 
in ustreznim organom v državi, v kateri prebiva uporabnik in/ali pacient.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Nemčija.
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Legenda na sliki uporabljenih simbolov

Proizvajalec Upoštevajte navodila za uporabo

Uporabno do ... Apirogeno

Številka artikla Rx only Izdaja na recept (izdelek sme 
uporabljati samo kvalificirano 
zdravstveno osebje v skladu z 
namenom)Sterilizirano z etilenoksidom

Ne sterilizirajte ponovno Napotek

Ne uporabljajte pri poškodovani 
embalaži Napotek, informacija

Hranite na suhem Izdelek je skladen z veljavnimi 
zahtevami, ki jih določa Skup-
nostna usklajena zakonodaja, in 
je pod nadzorom priglašenega 
organa

Zračna vlažnost, omejitev

Ne uporabljajte ponovno PHT
Ne vsebuje ftalatov 
(v skladu z razdelkom 7.5 Priloge l 
k Direktivi 93/42/EGS)

Pozor Ne vsebuje lateksa

Datum proizvodnje Število kosov

Koda serije Priključni nastavek: 
NRFit® po ISO 80369-6

Zaščitite pred sončno svetlobo Prevod

Temperaturna omejitev Medicinski pripomoček
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je blagovna znamka GEDSA 
in se uporablja z njihovim 
dovoljenjem.


