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Bruksanvisning
Viktigt meddelande

 Läs följande information och anvisningar noga.  
Rx only  Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna 

bruksanvisning.

PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är fackutbil-
dad vårdpersonal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av 
patienter. 
Den relevanta informationen i den här bruksanvisningen följer relaterad special-
litteratur 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). 

Produkten får inte under några omständigheter användas om det finns goda 
skäl att misstänka att den inte är fullständig, komplett och 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
 Produktnumren och bruksanvisningens giltighet anges i den aktuella försäk-
ran om överensstämmelse.

ClampingAdapter är en spännadapter för anslutning av LUER eller . 

Anslutning av fattning: LUER eller 

Avsedd användning
Anslutning för kateter utan fattning.

 Det kontinuerliga systemet kan sitta kvar i 7 dagar (168h) 

Indikationer
Kontinuerlig lokalbedövning, analgesi.
ClampingAdapter används bara i kombination med en kateter. Själva produkten 
har inga egna indikationer.

Rx only
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Kontraindikationer
Inte kompatibel diameter hos kateter och ClampingAdapter.

Komplikationer
Katetern förs inte in helt i ClampingAdapter vilket kan leda till att katetern fast-
nar. Det går då inte att administrera bedövningsmedel.

 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 under några omständigheter återanvändas!
Produkten får inte under några omständigheter omsteriliseras!

De material som används vid tillverkning av denna produkt är inte lämpliga för 
bearbetning eller omsterilisering.
Produkten är inte avsedd för bearbetning eller omsterilisering.

Obemyndigad återanvändning eller bearbetning
 –  kan göra att de grundläggande produktegenskaper som krävs för att 
uppnå det resultat som tillverkaren avsett går förlorade
 –  eder till en avsevärd risk för korsinfektion/ korskontaminering till följd av 
eventuellt olämpliga bearbetningsmetoder.
 – kan göra att produktens funktionella egenskaper går förlorade.
 –  kan göra att material går sönder och restprodukterna ger endotoxiska 
reaktioner. 

ytterligare varningsindikationer:

1. Om flödet påverkas måste fastsättningen av ClampingAdapter kontrolleras.
2. När katetern ansluts till ClampingAdapter måste den föras in helt till anslag 

(minst till riktningsmarkeringen) i ClampingAdapter. Spola absolut inte 
innan den är ansluten!
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Användning

Bild 1

Förklaring: (1) ClampingAdapter, (2) spännspak, (3) kateter med markering, 
(4) lock
1. Kontrollera först att spännspaken till ClampingAdapter är öppen (2). För in 
den proximala kateteränden (3) i den avsedda öppningen i ClampingAdapter.

 Se till att katetern har förts in korrekt till anslag. Ta hjälp av den proximala marke-
ringen (3).

Bild 2

2. Stäng ClampingAdapter genom att trycka på spännspaken. Det ska höras och 
kännas tydligt att den låses med ett klick.

Bild 3

Om katetern inte sitter säkert i ClampingAdapter måste ClampingAdapter lossas 
försiktigt och steg 1 och 2 upprepas.
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3. Ta av locket för att ansluta filtret. 

Bild 4

4. Anslut filtret (5) och börja injicera.

Bild 5

Användnings- och förvaringsförhållanden

Temperaturgränsvärde +10 °C till +30 °C

Fuktighetsgränsvärde 20 % till 65 %

Skyddas mot solljus

Förvaras torrt

Allmän information
Produkterna tillverkas i enlighet med globalt tillämpliga riktlinjer för farliga 
ämnen.

Pyrogenfri

 Alla allvarliga fall som inträffar i samband med användningen av produkten 
måste anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i landet som 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 Se bruksanvisningen

Sista förbrukningsdag Pyrogenfri

Katalognummer Rx only Receptbelagd (produkten får 
endast säljas av läkare eller på 
läkares ordination).Steriliserad med hjälp av etylenoxid

Får inte steriliseras på nytt Anvisning

Produkten får ej användas om 
 förpackningen är skadad Information

Förvaras torrt Produkten uppfyller de tillämpliga 
krav som anges i EU:s harmonise-
ringslagstiftning och tillsyn utövas 
av ett anmält organFuktighetsgränsvärde

Får ej återanvändas PHT Innehåller inga ftalater  
(enl. avs. 7.5 93/42/EEG, bilaga I)

Obs! Innehåller inte latex

Tillverkningsdatum Antal

Batchcode Anslutning av fattning:  
NRFit® enl. ISO 80369-6

Skyddas mot solljus Översättning

Temperaturgränsvärde Medicinteknisk produkt



7

PAJUNK® GmbH  
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Tel.  +49 (0) 7704 9291-0 
Fax +49 (0) 7704 9291-600 
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är ett varumärke som tillhör 
GEDSA och används med 
deras tillstånd.


