
Regional Anesthesia
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MiniFilter
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Kasutusjuhend
  See kasutusjuhend on tõlgitud järgmistesse keeltesse: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, 
DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Need tõlked saate alla laa-
dida meie kodulehelt eifu.pajunk.com.

Eriline tähelepanu
 Lugege palun järgnev informatsioon ja kasutusjuhised hoolikalt läbi! 

Rx only  Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifitseeri-
tud meditsiinitöötajad.

PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja.
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed, vastavalt asjakohasele teh-
nilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb järgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvusavaldusi. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda äranägemisel.

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
suse staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse säilivus-
aja lõppu, mis on rikkumata pakendis.

Toote kirjeldus/ühilduvus

 Bakterifiltrist Bakterifiltrist Bakterifilter Mini

Filter üksikult 001151-37Q 001151-62 001151-38K

FixoLong üksikult 001151-47 001163-60 001151-43

FixoLong + filter 001151-48 001151-61 001151-44
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lBakterifilter koosneb hüdrofiilsust membraanist, mille pooride suurus on 0,2 μm 
ja mis asub vedelikukindlas läbipaistvas korpuses. 

Otsa ühenduvus: LUER

Sihtotstarve
Vees lahustatud ravimite filtreerimine patsiendi kaitsmiseks mikroorganismide 
või mikroosakeste eest süstimise ajal.

Ettenähtud kasutajad
Ainult tervishoiutöötajad

Patsientide sihtrühm
Patsientide sihtrühma osas piirangud puuduvad

Näidustused
Kohalik anesteesia, analgeesia.

Vastunäidustused
Ärge kasutage seda toodet mingil juhul, kui on teateid materjali talumatuse ja/
või vastasmõjude kohta!

Komplikatsioonid
Põletikud

 Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad tüsistused, järgige oma asutuse eeskirju. Kui 
tüsistusi ei saa sel viisil kõrvaldada või kui neid peetakse tõsisteks või ravi-
tamatuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsien-
dilt kõik toote invasiivsed osad.

Hoiatused

steriilse toote kohta:
Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures!

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taastöötlemiseks ega ka veelkord-
seks steriliseerimiseks!
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l Toote disain ei sobi ei taastöötlemiseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise / ringlusse võtmise korral
 –  võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.

 –  potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatu-
mise/saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 –  jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endotoksiliste reaktsioonide 
oht!

kasutamisel:
1. Filtrit võib kasutada kuni 7 päeva (168h).
2. Klaasampullidest boolusdooside sagedase manustamise korral läbi filtri on soovi-

tatav kasutada täiendavalt filtrikanüüle või filtrikõrsi.
3. Põletiku riski vähendamiseks on vajalik rangelt aseptiline protseduur.
4. Soovitame kasutada süstimisel vedelike jaoks süstalt (>10 ml) või ühekord-

selt kasutatavat elastomeerpumpa, et vältida filtri kahjustamist liigse rõhu 
tõttu.

5. Eemaldamisel ärge hoidke filtrit / pingutus adapterit patsiendi poolel kinni, 
et kateeter ei läheks kogemata kateetri ühenduse küljest lahti.

6. Veenduge, et filtri ja sissepritsesüsteemi vaheline liides jääks õhuvabaks, 
kuna filtris olevad õhumullid tekitavad õhuluku, mis takistab vedeliku eda-
sist läbipääsu.

7. Enne desinfitseerimist keerake kork filtrile, nii et filtri sisemusse ei satuks 
desinfitseerimislahust.

8. Ärge viige filtrit kokku alkoholi sisaldavate lahustite ja desinfitseerimisvahen-
ditega! Palun jälgige, et ei filtrisse ega ühendustesse ei satuks desinfitseeri-
mislahust!

Kasutamine
1. Enne kasutamist tühjendage filter õhust.
2. Kohandage filter pingutusaadapteri või kanüüli ühendusega.
3. Pideva kasutamise korral võib filtri kinnitada kleeplindi või FixoLongi abil, 

kinnitades selle patsiendi naha või rõivaste külge.
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lFixoLong-i (valikuline) kinnitamine
1. Kinnitage PAJUNK® plaaster fikseeritud kateetriristiga kateetri väljumiskoha 

lähedal.
2. Pange kateeter kinnitusklambritesse. See tagab maksimaalse liikumisvaba-

duse, olles samas fikseeritud.
3. Pistke filtrihoidja kateetri risti külge.
4. Fikseerige bakterifilter filtrihoidjale. 

Töö-/ ladustamistingimused

Temperatuuripiirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskuse piirang 20 % kuni 65%

Kaitsta päikesekiirguse eest 

Säilitada kuivas

Üldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja/või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.
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Märgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Mittepürogeenne

Aegumistähtaeg Rx only Ettevaatust: arsti poolt selle toote 
müümisel või väljakirjutamisel keh-
tivad Saksamaa Liitvabariigi föde-
raalseaduse piirangudArtikli number

Steriliseeritud etüleenoksiidiga Juhis

Uuesti mitte steriliseerida Informatsioon

Katkise pakendi korral mitte kasutada
0124

"CE-vastavusmärgistus" või 
"CE-märgistus" = märgistus 
näitab, et toode vastab meditsii-
niseadmete määruses või muudes 
asjakohase märgistuse kinnitamist 
käsitlevates Euroopa Liidu õigus-
aktides sätestatud asjakohastele 
nõuetele.

Säilitada kuivas

Õhuniiskuse piirang

Mitte uuesti kasutada PHT Ei sisalda ftalaate

Ettevaatust Selle toote valmistamisel ei ole 
kasutatud looduslikku kautšukki

Valmistamise kuupäev QTY Kogus

Partii kood Tõlge

Kaitsta päikesevalguse eest Meditsiiniseade

Temperatuuripiirang Meditsiinitoote selge tunnus

Järgige kasutusjuhendit
Ühekordne steriilne tõkkesüsteem 
koos välise kaitsepakendiga

Ühekordne steriilne kaitsemeetod
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