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Инструкция за употреба
Специално внимание

 Прочетете внимателно информацията и указанията за приложение 
по-долу! 

Rx only  Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструк-
ция за употреба от квалифициран медицински персонал.

PAJUNK® не дава препоръка за метод за лечение. Отговорен за вида на 
приложението и избора на пациент е лекуващият медицински персонал. 
Освен настоящата инструкция за употреба важат съответните данни 
съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката 
и обучението.
При неспазване на инструкцията за употреба или нарушения гаранцията 
изтича и сигурността на пациента е застрашена.
При използването в комбинация с други продукти допълнително трябва да 
се спазват техните указания за употреба и заявленията за съвместимост. 
Решението за комбинираната употреба на продукти от различни производи-
тели (доколкото не се касае за модули за лечение) се взема от прилагащия. 

 Ако има основателни съмнения относно пълнотата, неповреде-
ността или статуса на стерилизация, продуктът в никакъв случай 
не бива да се използва.
 Могат да се използват само неповредени продукти преди посочения 
в обозначението срок на стерилна годност в неповредена опаковка.

Продуктово описание/съвместимост
Внимание!
 Само продуктите с  ISO 80369-6 конектор са съвместими 
помежду си.
Внимание!
 В никакъв случай не се опитвайте да свързвате  ISO 80369-6 
конекторите с други портове.

PAJUNK® предлага следните компоненти за приложения в областта на 
регионалната анестезия със свързване на :

Описание
001163-38P Перфузионна тръба  125cm, Ø 2,7mm инжекция  

 50ml, Lock
001163-38R Адаптерна тръба луер – 
001163-38S Затварящо капаче  жълто, мъжко

Rx only
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001163-38T Адаптер  луер женски върху  мъжко 
заключване

001163-38Y Филтърна канюла  18G x 50mm
001163-38Z Затварящо капаче  жълто, женско

Свързаност: 

Предназначение
При  компонентите става дума изключително за помощни съоръже-
ния; те нямат директен контакт с пациента. Без свързване към други уреди 
за регионална анестезия те не могат да се използват самостоятелно.

Показания
Присъединяване към други медицински продукти в рамките на невроаксиални 
приложения.
Противопоказания
Противопоказания не са известни.
Усложнения
При правилна употреба не са известни усложнения.

 За прилагащия принципно има задължение за разясняване на типич-
ните при процедурата усложнения.
 Ако по време на употребата се стигне до усложнения с продукт, 
следвайте протоколите на вашето учреждение. Ако усложненията 
по този начин не могат да се отстранят или ако се считат за 
тежки или такива, които не могат да се третират, прекъснете 
приложението и отстранете инвазивните съставни части на про-
дукта от пациента.

Предупредителни указания

за стерилния продукт:
Става дума за медицински продукт за еднократна употреба върху един 
пациент!

В никакъв случай не бива да използвате повторно този продукт!
В никакъв случай не бива да стерилизирате повторно продукта!

Използваните при производството материали не са подходящи за повторна 
подготовка, нито за повторна стерилизация!
Продуктовият дизайн не е подходящ за повторна подготовка, нито за пов-
торна стерилизация!
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 –  продуктът може да загуби предвидени от производителя същест-
вени характеристики.
 –  има значителен риск от кръстосана инфекция/контаминация от 
потенциално недостатъчна процедура по подготовка.
 – има риск, че продуктът ще загуби функционалните си характерис-
тики.има риск, че продуктът ще загуби функционалните си харак-
теристики.
 –  има риск от разрушаване на материалите и от ендотоксични реак-
ции при остатъци!

за използването с други съвместими продукти:
При използване на няколко компонента преди употреба се запознавайте 
с начина на функциониране, като проверявате свързванията и пътищата 
(канюли, адаптери).

допълнителни предупредителни указания:
1. По отношение на употребата и изхвърлянето на продукта прилагайте 

общите мерки за внимание при боравенето с кръв и телесни течности 
като рутинна мярка, тъй като контактът с предаваните от кръвта пато-
гени води до опасност.

2. Обърнете внимание на това, че продължаващата употреба на продукт 
от същия вид дори и след смяна по смисъла на законите за медицински 
продукти се оценява кумулативно.

Условия на експлоатация/съхранение
Ограничение на 
температурата +10 °C до +30 °C
Влажност на въздуха, 
ограничение 20 % до 65 %

Да се съхранява далеч от слънчева светлина

Да се съхранява на сухо

Общи указания
Продуктите се произвеждат в съответствие с валидните по целия свят 
насоки за опасни вещества.

Без пироген
 Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на 
продукта, трябва да се докладват на производителя и съответ-
ните органи в страната, в която потребителят и/или пациентът 
са установени.
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Германия.

Легенда на използваните в обозначението символи

Производител Да се спазва инструкцията за 
употреба

Да се използва до … без пироген

Артикулен номер Rx only Само с рецепта 
(продуктът може да се прилага 
само според предназначението 
от квалифициран, медицински 
персонал.)

Стерилизирано с етиленоксид

Да не се стерилизира повторно
При повредена опаковка да не 
се използва Инструкция

Да се съхранява на сухо Указание, информация
Влажност на въздуха, 
ограничение Продуктът отговаря на валидните 

изисквания, които са установени в 
хармонизираното законодателство 
на Общността, и се следи от 
нотифициран орган

Да не се използва повторно

Внимание

Дата на производство
PHT Не съдържа фталати  

(съгласно част 7.5 от Приложение 
l 93/42/EИЗ)

Код на партида Не съдържа латекс
Да се съхранява далеч от 
слънчева светлина Брой

Ограничение на температурата Свързаност: NRFit съгласно ISO 
80369-6

Превод Медицински продукт
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