
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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Gebruiksaanwijzing
Speciale notitie

 Lees onderstaande informatie en bedieningshandleiding aandachtig door. 
Rx only  Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door medisch vakpersoneel con-

form deze gebruiksaanwijzing.

PAJUNK® beveelt geen speciale behandelingsmethode aan. Professioneel 
medisch vakpersoneel is verantwoordelijk voor de manier waarop het apparaat 
wordt gebruikt alsook voor de selectie van de patiënten. 
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing is de relevante informatie ook van 
toepassing conform de corresponderende literatuur en huidige staat en kennis 
van de specialist.
Bij niet-nakoming van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en 
loopt de veiligheid van de patiënt gevaar.
Bij gebruik met andere producten is het van belang dat de compatibiliteitsin-
formatie en gebruiksaanwijzingen van deze andere producten in acht worden 
genomen. Een beslissing om diverse apparaten van verschillende fabrikanten 
samen te gebruiken (die geen behandelingsunit vormen) valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker. 

Het apparaat mag niet worden gebruikt als er reden is om aan te nemen dat 
het incompleet, beschadigd of niet langer steriel is.
 Apparaten mogen alleen worden gebruikt als ze in een perfecte conditie zijn, 
binnen de vervaldatum van de steriliteit die staat aangegeven op het etiket en 
als de verpakking niet beschadigd is.

Productbeschrijving/ compatibiliteit
 Zie de actuele verklaring van conformiteit voor productnummers en de strek-
king van deze gebruiksaanwijzing.

LOR- (Loss-of-Resistance-) spuiten voor eenmalig gebruik.

Naafconnectiviteit: LUER of 

Beoogd gebruik
Identificatie van de epidurale ruimte door weerstandsverlies (met behulp van 
lucht of zoutoplossing).

Indicaties
Epidurale anesthesie/ analgesie
LOR-spuit wordt uitsluitend in combinatie met een epidurale canule gebruikt.

Contra-indicaties
Gebruik van de LOR-spuit voor injecties en aspiraties. (De afdichting van de LOR-
spuit is niet bedoeld om te injecteren.) 

Rx only
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Bij toepassingen met lucht: Pneumocefalus, ruggenmerg- en zenuwwortelcom-
pressie, luchtophoping in het retroperitoneum, subcutaan emfyseem, veneuze 
luchtembolie en eventueel onvoldoende anesthesie/ analgesie en paresthesie.

Bij toepassingen met zoutoplossing: Het gebruik van een zoutoplossing vertraagt 
de start en vermindert de kwaliteit van de blokkade door het verdunnen van het 
aansluitend geïnjecteerde lokale anestheticum.

 Gebruikers mooeten patiënten informeren over de complicaties die aan deze 
procedure verbonden zijn.
 Als er complicaties optreden tijdens het gebruik van het apparaat volg dan het 
protocol van uw organisatie. Als dit de complicaties niet oplost of als deze 
moeten worden beschouwd als ernstig of onbehandelbaar, stopt u voorzichtig 
de procedure en verwijdert u de invasieve apparaatonderdelen bij de patiënt.

Waarschuwingen

voor steriel product:

Het gaat om een medisch wegwerpproduct voor gebruik bij één patiënt!

Dit apparaat mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden!
Dit apparaat mag in geen geval opnieuw gesteriliseerd worden!

De materialen die door de fabrikant van dit apparaat zijn gebruikt, zijn niet 
geschikt voor herverwerking of hersterilisatie.
Dit apparaat is niet ontworpen om opnieuw gebruikt of opnieuw gesteriliseerd 
te worden.

Onbevoegd hergebruik of herverwerking
 –  kan leiden tot verlies van de essentiële prestaties als bedoeld door de 
fabrikant
 –  leidt tot een significant grote kans op kruisinfectie/ contaminatie als 
gevolg van potentieel inadequate verwerkingsmethodes
 – kan ertoe leiden dat het apparaat zijn functionele eigenschappen verliest
 –  kan leiden tot afbreken van materialen en toxische reacties veroorzaakt 
door de residuen

andere waarschuwingsindicaties:
U moet standaard algemene voorzorgsmaatregelen treffen als u met bloed of 
lichaamsvocht werkt bij gebruik en verwijderen van het apparaat vanwege het 
risico op contact met door bloed overgedragen pathogenen.
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De canule wordt met stilet door het bindweefsel tot in het ligamentum interspi-
nale geduwd. Dit geschiedt met een licht draaiende beweging om de duidelijke 
weerstand beter te kunnen overwinnen (in ca. 1-3 cm diepte).
Na het verwijderen van het stilet wordt de epidurale ruimte opgezocht met de 
op de canule geplaatste ‚Loss of Resistance‘-spuit (NaCl 0,9 % of lucht). Onder 
voortdurende druk op de stempel van de spuit wordt de canule verder naar 
voren geschoven. Daarbij wordt de rug van de hand die de canule leidt onder-
steund om ervoor te zorgen dat de canule bij weerstandverlies niet per ongeluk 
dieper glijdt. Geadviseerd wordt de canule slechts millimetergewijs naar voren 
te schuiven (het verschil in afstand tussen huid - epidurale ruimte is aanzienlijk 
met 3-9 cm).
Kort voor het bereiken van de epidurale ruimte wordt bij het doorprikken van 
het ligamentum flavum de weerstand hoger door druk op de stempel van de 
LOR-spuit, tot het uiteindelijk bij punctie van de epidurale ruimte tot een plot-
seling drukverlies in de spuit komt. Wanneer ‚Loss of Resistance‘ (LOR) optreedt 
wordt de zoutoplossing resp. de lucht in de epidurale ruimte geïnjecteerd. Hier-
bij ervaren veel patiënten kou of paresthesie. Er wordt op 2 niveaus een aspira-
tiepoging gedaan om bloed- of liquoraspiratie uit te sluiten.

Bedrijfs-/ opslagomstandigheden

Temperatuurlimiet +10 °C tot +30 °C

Vochtigheidslimiet 20 % tot 65 %

Bij zonlicht vandaan houden

Droog bewaren

Algemene informatie
De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwid gel-
dige richtlinen voor gevaarlike stoffen.

Pyrogeenvrij

 Alle ernstige incidenten die bij het gebruik van het product optreden, dienen de 
fabrikant en de betreffende instanties van het land waarin de gebruiker en/of 
patiënt woonachtig is, te worden gemeld.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Duitsland.
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sLegenda van gebruikte pictogrammen op etiketten

Fabrikant Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Te gebruiken tot … Pyrogeenvrij

Bestelnummer Rx only Op recept (product mag uitslui-
tend conform het beoogde doel 
door gekwalificeerd medisch 
personeel worden gebruikt.)Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Niet opnieuw steriliseren Advies

Niet gebruiken als verpakking 
beschadigd is Informatie

Droog bewaren Product voldoet aan de geldende 
eisen die in de harmoniseringswet-
geving van de Gemeenschap vast-
gelegd zijn en staat onder toezicht 
van een aangemelde instantie.

Vochtigheidslimiet

Niet hergebruiken PHT Bevat geen ftalaten (conf. sectie 
7.5 van bijlage l 93/42/EWG)

Let op
Bij de fabricage van dit product is 
geen natuurlijk rubber gebruikt

Productiedatum Hoeveelheid

Batchcode Naafconnectiviteit:  
NRFit® conform ISO 80369-6

Bij zonlicht vandaan houden Vertaling

Temperatuurlimiet Medisch hulpmiddel
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