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Bruksanvisning
Viktigt meddelande

 Läs informationen och instruktionerna nedan noggrant! 
Rx only  Produkten får endast användas av behörig vårdpersonal i enlighet med denna 

bruksanvisning.

PAJUNK® rekommenderar inte någon viss behandlingsmetod. Det är fackutbil-
dad vårdpersonal som ansvarar för hur produkten används och för urvalet av 
patienter. 
Den relevanta informationen i den här bruksanvisningen följer relaterad special-
litteratur samt aktuell teknik och forskning..
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin och åsidosätter 
patientsäkerheten.
Om produkten används i kombination med andra produkter är det mycket viktigt 
att beakta kompatibilitetsinformationen och bruksanvisningarna för dessa pro-
dukter. Det är användarens ansvar att fatta beslut om samtidig användning av 
produkter från olika tillverkare (där de inte utgör behandlingsenheter). 

Produkten får inte under några omständigheter användas om det finns goda 
skäl att misstänka att den inte är fullständig, komplett och steril.
 Endast produkter i fullgott skick i en oskadad förpackning där det utgångsda-
tum för sterilitet som anges på etiketten inte har passerats får användas.

Beskrivning av produkten/kompatibilitet
Obs!
 Endast produkter med  ISO 80369-6-koppling är kompatibla med var-
andra.
Obs!
 Försök absolut inte att ansluta  ISO 80369-6-kopplingar till andra anslut-
ningar.

PAJUNK® tillhandahåller följande komponenter för lokalbedövning med 
-anslutning:

Beskrivning

001163-38P Perfusionsledning  125cm, Ø 2,7 mm spets  
 50 ml, lock

001163-38R Adapterledning luer – 
001163-38S Lock  gult, hane
001163-38T Adapter  luer hona till  lock hane
001163-38Y Filterkanyl  18G x 50 mm
001163-38Z Lock  gult, hona

Rx only
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Avsedd användning
-komponenter är endast hjälpmedel; de har ingen direkt kontakt med 

patienten. Utan anslutning till annan utrustning för lokalbedövning finns det 
inga indikationer.

Indikationer
Anslutning till andra medicinska produkter i samband med neuroaxiala tillämp-
ningar.

Kontraindikationer
Det finns inga kända kontraindikationer.

Komplikationer
Det finns inga kända komplikationer vid korrekt användning.

 Användare måste informera patienterna om de komplikationer som normalt är 
förknippade med ingreppet.
 Om komplikationer inträffar när du använder instrumentet ska du följa organi-
sationsprotokollet. Om detta inte kan avhjälpa komplikationerna eller om kom-
plikationerna anses vara allvarliga eller icke-behandlingsbara ska du försiktigt 
avbryta ingreppet och ta ut invasiva instrumentdelar från patienten.

Varningar

för steril produkt:
Detta är en medicinsk engångsprodukt för användning på en patient!

Produkten får inte under några omständigheter återanvändas!
Produkten får inte under några omständigheter omsteriliseras!

De material som används vid tillverkning av denna produkt är inte lämpliga för 
bearbetning eller omsterilisering.
Produkten är inte avsedd för bearbetning eller omsterilisering.

Obemyndigad återanvändning eller bearbetning
 –  kan göra att de grundläggande produktegenskaper som krävs för att 
uppnå det resultat som tillverkaren avsett går förlorade
 –  eder till en avsevärd risk för korsinfektion/ korskontaminering till följd av 
eventuellt olämpliga bearbetningsmetoder.
 – kan göra att produktens funktionella egenskaper går förlorade.
 –  kan göra att material går sönder och restprodukterna ger endotoxiska 
reaktioner. 

för användning med andra kompatibla produkter:
Vid bruk av flera komponenter ska du bekanta dig med dem innan användning 
genom att kontrollera anslutningar och passager (kanyler, adaptrar).
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1. Du måste rutinmässigt vidta allmänna försiktighetsåtgärder för hantering 
av blod och kroppsvätskor vid användning och kassering av produkten på 
grund av risken för att komma i kontakt med blodburna patogener.

2. Observera att en samlad bedömning av den fortsatta användningen av en 
enhet av samma typ måste göras så som beskrivs i direktivet för medicintek-
niska produkter, även efter att enheten har bytts ut eller ersatts.

Användnings- och förvaringsförhållanden

Temperaturgränsvärde +10 °C till +30 °C

Fuktighetsgränsvärde 20 % till 65 %

Skyddas mot solljus

Förvaras torrt

Allmän information
Produkterna tillverkas i enlighet med globalt tillämpliga riktlinjer för farliga 
ämnen.

Pyrogenfri

 Alla allvarliga fall som inträffar i samband med användningen av produkten 
måste anmälas till tillverkaren och ansvarig myndighet i landet som använda-
ren och/eller patienten bor.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Tillverkare Se bruksanvisningen

Sista förbrukningsdatum Pyrogenfri

Katalognummer Rx only Obs! Försäljning eller ordinering av den 
här produkten genom läkare begränsas 
av gällande lagstiftning

Steriliserad med hjälp av ety-
lenoxid
Får inte steriliseras på nytt Anvisning
Produkten får ej användas om 
 förpackningen är skadad

Information

Förvaras torrt Produkten uppfyller de tillämpliga krav 
som anges i EU:s harmoniseringslags-
tiftning och tillsyn utövas av ett anmält 
organ

Luftfuktighetsgräns

Får ej återanvändas PHT Innehåller ej ftalater (enl. avs. 7.5 i 93/42/
EEG, bilaga l)

Risk Naturgummi har inte används för tillver-
kning av den här produkten

Tillverkningsdatum Antal

Batchcode Anslutning av fattning:  
NRFit® enl. ISO 80369-6 

Skyddas mot solljus Översättning

Temperaturgränsvärde Medicinteknisk produkt
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