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Οδηγίες χρήσης
  Αυτές οι οδηγίες χρήσης έχουν μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες: DE, EN, FR, IT, 
ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Τις μεταφράσεις 
μπορείτε να τις κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας eifu.pajunk.com.

Ειδική σημείωση

 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού! 
Rx only  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σύμ-

φωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευ-
μένο ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί-
ται η συσκευή και για την επιλογή του ασθενούς.
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα κατά-
σταση της τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να λαμ-
βάνονται επιπλέον υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης 
των άλλων προϊόντων. Η απόφαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών 
από διαφορετικούς κατασκευαστές (οι οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) 
υπόκειται στην ευθύνη του χρήστη.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν βάσι-
μοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας, βλάβης ή απώλειας της στειρότητας.
 Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκευών οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, 
εντός της ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, σε 
άθικτη συσκευασία.

Περιγραφή συσκευής/ συμβατότητα

Το FixoLong είναι ένα βοήθημα στερέωσης για καθετήρες και φίλτρα, που στερεώ-
νεται στο δέρμα του ασθενούς. Αποτελείται από έναν φορέα φίλτρου και από έναν 
σταυρό καθετήρα με αυτοκόλλητο.
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Mini 

Φίλτρο μεμονω-
μένο

001151-37Q 001151-62 001151-38K

FixoLong μεμο-
νωμένο

001151-47 001163-60 001151-43

FixoLong + φίλτρο 001151-48 001151-61 001151-44

  

Αντιβακτηριακό φίλτρο Αντιβακτηριακό φίλτρο

Φίλτρο μεμονω-
μένο

001163-37X 001163-62

FixoLong μεμο-
νωμένο

001163-40 001163-60

FixoLong + φίλτρο 001163-41 001163-61

Προβλεπόμενη χρήση

Φιλτράρισμα καθετήρων και φίλτρων

Προβλεπόμενοι χρήστες

Μόνο ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, αναισθησιολόγοι, ειδικοί αναισθησιολογίας.

Ομάδα-στόχος ασθενών

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την ομάδα-στόχο ασθενών

Ενδείξεις

Τοπική αναισθησία, αναλγησία

Αντενδείξεις

Λοιμώξεις και ερεθισμοί του δέρματος στην επιθυμητή περιοχή στερέωσης καθε-
τήρα/φίλτρου.

Το FixoLong επιτρέπεται να επικολληθεί μόνο σε δέρμα καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο 
από λίπη!
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Φλεγμονές 

 Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τις επιπλοκές που σχε-
τίζονται συνήθως με τη διαδικασία.

 Εάν προκύψουν επιπλοκές κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τα πρωτόκολλα 
του ιδρύματός σας. Αν αυτό δεν αποκαταστήσει τις επιπλοκές ή αν αυτές θεωρηθούν 
σοβαρές ή μη αναστρέψιμες, διακόψτε προσεκτικά τη διαδικασία και αφαιρέστε τα 
στοιχεία της επεμβατικής συσκευής από τον ασθενή.

Προειδοποιήσεις

για αποστειρωμένο προϊόν:

Αυτή είναι μία ιατρική συσκευή μίας χρήσης για χρήση μόνο σε έναν ασθενή!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναποστειρωθεί!

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της συσκευής δεν είναι 
κατάλληλα για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση!
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση!

Μη εξουσιοδοτημένη επαναχρησιμοποίηση ή επανεπεξεργασία
 –  μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των ιδιοτήτων βασικής απόδοσης που 

επιδιώκει ο κατασκευαστής.
 –  προκαλεί σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης/ μόλυνσης ως 
αποτέλεσμα δυνητικά ανεπαρκών μεθόδων διαδικασίας.
 – μπορεί να προκαλέσει απώλεια λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής.
 –  μπορεί να προκαλέσει θραύση των υλικών και να οδηγήσει σε ενδοτοξικές 
αντιδράσεις που προκαλούνται από τα υπολείμματα!

περαιτέρω ενδείξεις προειδοποίησης:

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η συνεχής χρήση μιας συσκευής του ίδιου τύπου 
πρέπει να αξιολογείται σωρευτικά όπως περιγράφεται στη νομοθεσία για τα ιατρο-
τεχνολογικά προϊόντα, ακόμη και μετά την αλλαγή ή αντικατάσταση της συσκευής.
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Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία. Κολλήστε το FixoLong στην επιθυμητή 
θέση πάνω στο δέρμα!

Στερεώστε προσεκτικά τον καθετήρα. Εισαγάγετε τον φορέα του φίλτρου 
στον σταυρό του καθετήρα.

Στερεώστε το φίλτρο στον φορέα 
φίλτρου.

Συνδέστε το ClampingAdapter στο 
φίλτρο!

Στο τέλος, συνδέστε τον καθετήρα στο ClampingAdapter.

Στερεώστε τη συνοδευτική ετικέτα (ξεχωριστά για κάθε εφαρμογή) στο εγγύς άκρο του 
καθετήρα, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σύγχυσης.

Παράδειγμα: ΕΤΙΚΕΤΑ "Infiltration"

INFILTRATION INFILTRATION
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Περιορισμός θερμοκρασίας +10°C έως +30°C

Όρια υγρασίας 20% έως 65%

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία 

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

Γενικές πληροφορίες
Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες 
περί επικίνδυνων ουσιών.

Μη πυρογόνο

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου κατοι-
κεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Γερμανία.
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Κατασκευαστής Μη πυρογόνο

Ημερομηνία λήξης Rx only Προσοχή: Η πώληση ή η συνταγο-
γράφηση του προϊόντος αυτού από 
ιατρό υπόκειται στους περιορισμούς 
της ομοσπονδιακής νομοθεσίαςΑριθμός είδους

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο Συμβουλή

Όχι επαναποστείρωση Πληροφορίες

Μην χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί 
βλάβη η συσκευασία

0124

"Σήμανση συμμόρφωσης CE" 
ή "Σήμανση CE" = Η σήμανση 
δηλώνει ότι ένα προϊόν πληροί τις 
σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται 
στην Οδηγία περί ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων ή σε άλλες νομικές 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που αφορούν την εφαρμογή της εν 
λόγω σήμανσης.

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

Περιορισμός υγρασίας αέρα

Μην επαναχρησιμοποιείτε PHT Δεν περιέχει φθαλικά άλατα

Προσοχή
Κατά την κατασκευή αυτού του προ-
ϊόντος δεν χρησιμοποιήθηκε φυσικό 
καουτσούκ

Ημερομηνία κατασκευής QTY Ποσότητα

Κωδικός παρτίδας
Σύνδεση διανομέα Hub :  
NRFit® nach ISO 80369-6

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία Μετάφραση

Περιορισμός θερμοκρασίας Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης
Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Σύστημα μονού στείρου φραγμού
Σύστημα μονού στείρου φραγ-
μού με προστατευτική εξωτερική 
συσκευασία
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