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Lietošanas instrukcija

Īpašs paziņojums

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus! 
Rx only Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lieto-

šanas instrukciju.

PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Profesionālais medicīnas 
personāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli. 
Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklās-
tīta attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās 
zināšanas.
Neievērojot lietošanas instrukciju, tiks anulēta garantija un apdraudēta pacienta 
drošība.
Lietojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, ir jāņem vērā to lietošanas instruk-
cijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot dažādu ražotāju 
ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs. 

Ierīci nedrīkst lietot nekādos apstākļos, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par 
nepilnībām vai bojājumiem.
 Atļauts lietot tikai izstrādājums nevainojamā stāvoklī, ar spēkā esošu sterilitātes 
termiņu, kas norādīts uz etiķetes, kā arī ar nebojātu iepakojumu.

Izstrādājuma apraksts/ savietojamība
Uzmanību!
 Savstarpēji savietojami ir tikai izstrādājumi ar  80369-6 savienojumu.
Uzmanību!
 Nekādā gadījumā nemēģiniet savienot  80369-6 savienotājus ar citiem 
savienojumiem.

PAJUNK® piedāvā šādus komponentus lietojumiem ar reģionālo anestēziju un 
 savienojumu:

Apraksts

001163-38P Perfūzijas vads  125cm, Ø 2,7mm šļirce  
 50ml, Lock

001163-38R Adaptera vads Luer – 
001163-38S Noslēgvāciņš  dzeltens, vīrišķais
001163-38T Adapters  Luer no siev. uz  vīr. Lock
001163-38Y Filtra kanula  18G x 50mm

Rx only
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001163-38Z Noslēgvāciņš  dzeltens, sievišķais

Uzlikas savienojamība: 

Paredzētais lietojums
 komponenti ir tikai palīglīdzekļi; tiem nav tiešas saskares ar pacientu. Tos 

nedrīkst vienus pašus lietot nekādām indikācijām, nesavienojot ar citām ierīcēm.

Indikācijas
Savienojums ar citiem medicīnas izstrādājumiem neiroaksiālo lietojumu ietvaros.

Kontrindikācijas
Kontrindikācijas nav zināmas.

Komplikācijas
Pareiza lietojuma gadījumā nav zināmu komplikāciju.

 Lietotājam ir pacientiem jāpaskaidro ar procedūru saistītās komplikācijas.
 Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas komplikācijas, rīkojieties saskaņā ar jūsu 
organizācijas protokoliem. Ja tādējādi neizdodas novērst komplikācijas vai tās 
tiek uzskatītas par smagām vai neārstējamām, piesardzīgi pārtrauciet proce-
dūru un izņemiet izstrādājuma invazīvās daļas no pacienta.

Brīdinājuma norādes

par sterilu izstrādājumu:
Šis ir vienreizējās lietošanas medīcinisks izstrādājums, ko drīkst lietot tikai vienam 
pacientam!

Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti!
Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst sterilizēt atkārtoti!

Ražošanā izmantotie materiāli nav piemēroti atkārtotai sagatavošanai vai atkār-
totai sterilizēšanai!
Izstrādājuma konstrukcija nav piemērota atkārtotai sagatavošanai vai atkārtotai 
sterilizēšanai!

Neatļautas atkārtotas lietošanas/sagatavošanas gadījumā
 –  izstrādājums var zaudēt būtiskus raksturlielumus, ko paredzējis ražotājs;
 –  potenciāli nepietiekams sagatavošanas process rada ievērojamu savstar-
pējas infekcijas pārnešanas/piesārņojuma risku;
 – pastāv risks, ka izstrādājums zaudēs funkcionālās īpašības;
 –  pastāv risks, ka materiāli sadalīsies un to atlikumi izraisīs endotoksiskas 
reakcijas!
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Ja tiek lietoti vairāki komponenti, pirms to lietošanas iepazīstieties ar to darbības 
principiem, pārbaudot savienojumus un kanālus (kanulas, adapterus).

citas brīdinājuma norādes:
1. Izstrādājuma lietošanas un utilizācijas laikā ievērojiet vispārīgos piesardzī-

bas pasākumus attiecībā uz rīkošanos ar asinīm un ķermeņa šķidrumiem, jo 
saskare ar asinīs pārnēsātiem patogēniem rada risku.

2. Ņemiet vērā, ka turpmākā tāda paša veida izstrādājuma lietošana arī pēc tā 
maiņas ir jānovērtē kumulatīvi saskaņā ar likumdošanu par medicīnas izstrā-
dājumiem.

Lietošanas/ glabāšanas apstākļi
Temperatūras 
ierobežojums no +10 °C līdz +30 °C

Gaisa mitrums, 
ierobežojums no 20 % līdz 65 %

Sargāt no saules gaismas

Glabāt sausā vietā

Vispārīgas norādes
Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visā pasaulē spēkā esošajām bīstamo vielu 
vadlīnijām.

Apirogēns

 Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas 
laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts atbildīga-
jām iestādēm.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vācija.
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Ražotājs Ievērot lietošanas instrukciju

Izlietot līdz... apirogēns

Kataloga numurs Rx only Nepieciešama recepte
(Izstrādājumu drīkst lietot tikai 
kvalificēts medicīniskais personāls 
saskaņā ar paredzēto lietojumu).

Sterilizēts ar etilēnoksīdu

Nesterilizēt atkārtoti

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts Padoms

Glabāt sausā vietā Norāde, informācija

Gaisa mitrums, ierobežojums
Izstrādājums atbilst Kopienas 
saskaņošanas likumdošanas prasībām, 
un to uzrauga noteikta iestāde

Nelietot atkārtoti

Uzmanību!

Ražošanas datums
PHT Nesatur ftalātus (saskaņā ar  

ar Regulas 93/42/EEK I pielikuma 7.5. 
nodaļu)

Partijas kods Nesatur lateksu

Sargāt no saules gaismas Skaits

Temperatūras ierobežojums Uzlikas savienojamība: NRFit saskaņā 
ar ISO 80369-6

Tulkojums Medicīniska ierīce
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