
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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Instrucțiuni de utilizare
Respectare specială

 Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și instrucțiuni de utilizare! 
Rx only  Produsul poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste instrucțiuni, de către perso-

nalul medical calificat.

PAJUNK® nu oferă recomandări pentru o metodă de tratament. Responsabilita-
tea pentru modul de utilizare și selectarea pacienților revine personalului medi-
cal curant de specialitate. 
În afară de prezentele instrucțiuni de utilizare se aplică informațiile corespun-
zătoare în conformitate cu literatura de specialitate în vigoare precum și nivelul 
actual al tehnologiei și educației.
În cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau în caz de încălcare a aces-
tora, garanția se anulează iar siguranța pacientului este pusă în pericol.
În cazul utilizării în combinație cu alte produse se va ține cont suplimentar de 
indicațiile de utilizare și declarațiile de compatibilitate. Decizia despre utilizarea 
combinată a produselor de la diverși producători (în măsura în care nu este vorba 
de unități de tratament) rămâne la latitudinea utilizatorului. 

În cazul unor îndoieli justificate în ceea ce privește integralitatea, integritatea 
sau sterilitatea, evitați sub orice formă utilizarea produsului.
 Pot fi utilizate doar produsele nedeteriorate, înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a sterilizării, din ambalajele intacte.

Descrierea produsului/ Compatibilitate
 Numerele produselor resp. domeniul de valabilitate al acestor instrucțiuni de 
utilizare sunt indicate în declarația de conformitate valabilă în prezent.

Seringă LOR (Loss-of-Resistance-) de unică folosință.

Conexiune cu inserția: LUER sau 

Stabilirea destinației
Identificarea spațiului epidural prin pierderea rezistenței (cu aer sau soluție 
salină).

Indicații
Anestezie epidurală/ analgezie
Seringa LOR se utilizează doar împreună cu o canulă epidurală.

Contraindicații
Utilizarea seringii LOR pentru injecții și aspirații. (garnitura seringii LOR nu este 
dimensionată pentru injecție.) 

Rx only
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Complicații
La utilizările cu aer: pneumocefalie, compresie medulară și radiculară, acumu-
lare de aer în retroperitoneu, empfizem subcutanat, embolie venoasă, precum 
și eventual anestezie / analgezie incompletă și parestezie.

La aplicații cu soluție salină: utilizarea soluției saline întârzie începerea și reduce 
calitatea blocării prin diluarea anestezicului local injectat.

 Utilizatorul are în principiu obligația de a explica pacientului riscul de compli-
cații asociate cu procedura.
 În cazul în care în timpul utilizării se înregistrează complicații cu produsul, 
urmați protocoalele valabile în respectiva unitate. În cazul în care complicațiile 
nu pot fi astfel remediate sau atunci când se consideră grave sau netratabile, 
întrerupeți cu grijă utilizarea și îndepărtați componentele invazive ale produsu-
lui din pacient.

Avertizări

referitor la produsul steril:

Acesta este un produs medical de unică folosință, pentru utilizarea la un singur 
pacient!

Este interzisă cu strictețe reutilizarea produsului!
Este interzisă cu strictețe resterilizarea produsului!

Materialele utilizate pentru fabricație nu sunt adecvate nici pentru o nouă pre-
gătire nici pentru resterilizare!
Designul produsului nu este adecvat nici pentru o nouă pregătire nici pentru 
resterilizare!

În cazul unei refolosiri / pregătiri nepermise
 –  produsul își poate pierde principalele caracteristici de performanță 
intenționate de producător.
 –  apere riscul semnificativ al unei infecții încrucișate/ contaminări din 
cauza unei proceduri pregătitoare potențial insuficiente.
 – există riscul ca produsul să-și piardă caracteristicile funcționale.
 –  există riscul de deteriorare a materialelor și de reacții endotoxice cauzate 
de reziduuri!

alte avertizări:
La utilizarea și eliminarea produsului aplicați măsurile generale de precauție 
pentru manevrarea sângelui și a lichidelor corporale ca măsuri de rutină, deoa-
rece contactul cu patogenii transportați de sânge este foarte periculos.
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Utilizare
Canula se introduce cu stiletul subcutanat până în ligamentul interspinal. 
Această operațiune se realizează cu o mișcare ușor rotativă pentru a putea 
depăși mai bine rezistența clară (cca. 1-3 cm adâncime).
După îndepărtarea stiletului se explorează spațiul epidural cu ajutorul seringii 
‚Loss of Resistance‘ montate pe canulă (NaCl 0,9 % sau aer). Sub presiune con-
stantă pe pistonul seringii, canula este împinsă mai departe. Totodată, mâna 
care ghidează canula se sprijină pe spate, pentru a evita alunecarea canulei în 
profunzime în cazul pierderii rezistenței. Se recomandă împingerea canulei doar 
cu câte un milimetru (variația distanței piele - spațiu epidural de 3-9 cm este 
substanțială).
Înainte de a ajunge în spațiul epidural, la perforarea ligamentului galben se 
înregistrează o creștere a rezistenței la apăsarea pe pistonul vârfului LOR, până 
când la puncția spațiului epidural se înregistrează o pierdere bruscă a presiunii 
în vârf. La apariția ‚Loss of Resistance‘ (LOR) are loc injecția soluției saline resp. a 
aerului în spațiul epidural. Aici mulți pacienți simt senzație de rece sau parestezii 
nespecifice. Se efectuează o încercare de aspirare în 2 planuri, pentru a exclude 
aspirarea sângelui sau a lichidului cefalorahidian.

Condiții de utilizare / depozitare

Interval de temperatură +10 °C până la +30 °C

Interval de umiditate a 
aerului 20 % până la 65 %

A se feri de radiațiile solare

A se păstra la loc uscat

Indicații generale
Produsele sunt fabricate în conformitate cu directivele general valabile privind 
substanțele periculoase.

Fără substanțe pirogene

 Toate situațiile grave care au intervenit la utilizarea produsului trebuie comuni-
cate producătorului și autorităților corespunzătoare ale țării de domiciliu a 
utilizatorului și/sau pacientului.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.



5

Ro
m

ân
ă

Legenda simbolurilor utilizate la etichetare

Producător Respectați instrucțiunile de uti-
lizare

A se utiliza până la ... Fără substanțe pirogene

Cod articol Rx only Se eliberează pe bază de rețetă 
(produsul poate fi utilizat doar în 
conformitate cu scopul stabilit, de 
către personalul medical calificat.)Sterilizat cu oxid de etilenă

A nu se resteriliza Instrucțiuni

A nu se utiliza atunci când ambala-
jul este deteriorat Indicație, informație

A se păstra la loc uscat Produsul este în conformitate cu 
cerințele în vigoare, stabilite în 
normele juridice de armonizare a 
legislației Uniunii Europene și este 
supravegheat de către un Orga-
nism Desemnat

Interval de umiditate a aerului

A nu se reutiliza PHT
Nu conține ftalați 
(conform secțiunii 7.5 din anexa l 
93/42/CEE)

Atenție Nu conține latex

Data fabricației Număr bucăți

Cod lot Conexiune cu inserția:  
NRFit® conform ISO 80369-6

A se feri de radiațiile solare Traducere

Interval de temperatură Dispozitiv medical
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