
Anesthesia

 Components



2

Ro
m

ân
ă

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
Atenție!
 Doar produsele cu conector  ISO 80369-6 sunt compatibile între ele.
Atenție!
 Nu încercați în niciun caz să îmbinați conectorii  80369-6 cu alte racor-
duri.

PAJUNK® oferă următoarele componente pentru utilizarea în anestezia regională 
cu racord:

Descriere

001163-38P Tub de perfuzie  125cm, Ø 2,7mm seringă 
 50ml, Lock

001163-38R Cablu adaptor Luer – 
001163-38S Capac de închidere  galben, tată
001163-38T Adaptor  Luer mamă pe  Lock tată

Rx only



3

Ro
m

ân
ăDescriere

001163-38Y Canulă de filtrare  18G x 50mm
001163-38Z Capac de închidere  galben, mamă

Conexiune cu inserția: 
Stabilirea destinației
Componentele  sunt exclusiv dispozitive auxiliare; acestea nu au contact 
direct cu pacientul. Fără o conexiune cu celelalte aparate pentru anestezia regi-
onală, acestea nu pot fi utilizate de sine stătător pentru nicio indicație.

Indicații
Racordarea la alte produse medicale în cadrul aplicațiile neuroaxiale.

Contraindicații
Nu sunt cunoscute contraindicații.

Complicații
În condiții de utilizare conformă nu se cunosc complicații.

 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.
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cauzate de reziduuri!

referitor la utilizarea cu alte produse compatibile:
Înainte de utilizarea mai multor componente familiarizați-vă cu modul de funcți-
onare, verificând îmbinările și căile de trecere (canule, adaptoare).

alte avertizări:
1. La utilizarea și eliminarea produsului aplicați măsurile generale de precauție 

pentru manevrarea sângelui și a lichidelor corporale ca măsuri de rutină, 
deoarece contactul cu patogenii transportați de sânge este foarte periculos.

2. Rețineți că utilizarea continuă a unui produs de acest tip chiar și după schim-
bare/ înlocuire se evaluează cumulativ în sensul legislației referitoare la pro-
dusele medicale.

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.
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Producător Respectați instrucțiunile de utilizare

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

A nu se utiliza atunci când 
ambalajul este deteriorat Instrucțiuni

A se păstra la loc uscat Indicație, informație

Interval de umiditate a aerului Produsul este în conformitate cu 
cerințele în vigoare, stabilite în 
normele juridice de armonizare a 
legislației Uniunii Europene și este 
supravegheat de către un Organism 
Desemnat

A nu se reutiliza

Atenție

Data fabricației
PHT Nu conține ftalați 

(conform secțiunii 7.5 din anexa l 
93/42/CEE)

Cod lot Nu conține latex

A se feri de radiațiile solare Număr bucăți

Interval de temperatură Conexiune cu inserția: NRFit con-
form ISO 80369-6

Traducere Produs medical
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