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Bruksanvisning
  Den här bruksanvisningen är översatt till språken: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, 
SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Översättningarna kan laddas ner 
från vår webbplats eifu.pajunk.com.

Viktigt!
 Läs informationen och instruktionerna nedan noggrant! 

Rx only  Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna 
bruksanvisning.

PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är sjukvårds-
personal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av patienter.
Förutom bruksanvisningen gäller även relevant information enligt vedertagen facklit-
teratur samt aktuell teknik och forskning.
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin och riskerar 
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).

Använd absolut inte produkten om du inte är säker på att den är komplett, 
oskadad eller steril.
 Endast produkter i fullgott skick i en oskadad förpackning där det utgångsdatum för 
sterilitet som anges på etiketten inte har passerats får användas.

Beskrivning av produkten/kompatibilitet

 Bakteriefilter Bakteriefilter Minibakteriefilter

Lösa filter 001151-37Q 001151-62 001151-38K

Lösa FixoLong 001151-47 001163-60 001151-43

FixoLong + filter 001151-48 001151-61 001151-44
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storlek på 0,2 μm, som ligger i ett vätsketätt, transparent hus. 

Anslutning av fattning: LUER

Användningsområde
Filtrering av läkemedel som är upplösta i vätska för att skydda patienten mot 
mikroorganismer eller mikropartiklar vid injektionen.

Avsedda användare
Endast sjukvårdspersonal

Patientmålgrupp
Inga begränsningar när det gäller patientmålgrupp

Indikationer
Lokalbedövning, analgesi

Kontraindikationer
Produkten får inte användas om man känner till att det finns materialofören-
lighet och/eller kända reaktioner!

Komplikationer
Inflammation

 Användaren 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 återanvändas!
Produkten får inte steriliseras!

Materialen som använts vid tillverkning av denna produkt är inte lämpliga för 
återanvändning eller sterilisering.
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Otillåten återanvändning eller rengöring
 –  kan göra att de grundläggande produktegenskaper som krävs för att 

uppnå det resultat som tillverkaren avsett försvinner.
 –  leder till en avsevärd risk för smittspridning/kontaminering till följd av 
eventuellt olämpliga bearbetningsmetoder.
 – kan göra att produktens funktionella egenskaper försvinner.
 –  kan göra att material går sönder och restprodukterna ger endotoxiska 
reaktioner.

Vid användning:
1. Filtret kan användas upp till 7 dagar (168h).
2. Om bolusdoser från glasampuller ges ofta via filtret rekommenderas användning 

av filterkanyler eller filterrör.
3. Strikt sterilt tillvägagångssätt krävs för att minska risken för inflammation.
4. Vi rekommenderar att en spruta (>10 ml) eller engångselastomerpump 

används för injektionsvätskan, för att skydda filtret mot skador på grund 
av för högt tryck.

5. Håll inte fast filtret/spännadaptern vid patienten vid borttagningen efter-
som katetern då kan lossna från anslutningen.

6. Se till att gränssnittet mellan filtret och injektionssystemet hela tiden är luft-
fritt, eftersom luftbubblor i filtret kan leda till luft sluts inne, vilket hindrar 
vätskan från att passera.

7. Skruva på locket på filtret innan du desinficerar så att desinfektionsmedlet 
inte kan komma in i filtret.

8. Låt inte filtret komma i kontakt med lösnings- och desinfektionsmedel som 
innehåller alkohol! Se till att desinfektionsmedel inte kommer in i filtret eller 
anslutningarna!

Användning
1. Avlufta filtret innan det används.
2. Anslut filtret till spännadapterns anslutning eller kanylen.
3. För kontinuerlig användning kan filtret fästas på patientens hud eller kläder 

med tejp eller FixoLong.
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1. Fäst PAJUNK®-plåstret med fixerat kateterkryss i närheten av kateterns 
utgångsställe.

2. Fixera katetern i fästklämmorna. Det ger maximal rörelsefrihet samtidigt 
som katetern fixeras.

3. Placera filterhållaren på kateterkrysset.
4. Fäst bakteriefiltret på filterhållaren. 

Användnings- och förvaringsförhållanden

Temperaturområde +10 °C till +30 °C

Max. luftfuktighet 20 % till 65 %

Skyddas mot solljus 

Förvaras torrt

Allmän information
Produkterna tillverkas i enlighet med globala direktiv om farliga ämnen.

Pyrogenfri

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

Sista förbrukningsdatum Rx only Obs! Försäljning eller ordinering av 
den här produkten genom läkare 
begränsas av gällande lagstiftningKatalognummer

Steriliserad med hjälp av etylenoxid Anvisning

Får inte steriliseras på nytt Information

Produkten får inte användas om 
förpackningen är skadad

0124

CE-märkning om överensstäm-
melse eller CE-märket anger att 
produkten uppfyller gällande 
bestämmelser i EU:s direktiv om 
medicintekniska produkter eller 
andra direktiv som gäller märk-
ning.

Förvaras torrt

Max. luftfuktighet

Får ej återanvändas PHT Innehåller inga ftalater

Risk Naturgummi har inte används för 
tillverkning av den här produkten

Tillverkningsdatum QTY Antal

Batchcode Översättning

Skyddas mot solljus Medicinteknisk produkt

Temperaturområde
Unik produktidentifiering för en 
medicinteknisk produkt

Se bruksanvisningen
System med enkel sterilbarriär 
med yttre skyddande förpackning

System med enkel sterilbarriär
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PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/Tyskland
Tel  +49 (0) 7704 9291-0 
Fax +49 (0) 7704 9291-600 
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