
Plexus Anesthesia

PlexoLong Sono
SonoLong Sono
SonoLong Echo
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Käyttöohje
  Tämä käyttöohje on käännetty seuraaviin kieliin: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, 
SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Kyseisiin kieliin käännetyt käyt-
töohjeet voi ladata verkkosivustoltamme eifu.pajunk.com.

Erityistä huomioitavaa
 Seuraavat tiedot ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti! 

Rx only  Ainoastaan pätevä lääketieteellinen henkilökunta saa käyttää tätä tuotetta, ja käy-
tössä on aina noudatettava tätä käyttöohjetta.

PAJUNK® ei anna hoitomenetelmää koskevia suosituksia. Hoitava lääketieteel-
linen ammattihenkilökunta vastaa käyttömenetelmästä ja potilaan valinnasta.
Tämän käyttöohjeen lisäksi on huomioitava asianomaisen ammattikirjallisuuden 
tiedot sekä asianmukainen tekniikan ja koulutuksen taso.
Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen tai toimiminen käyttöohjeen tietojen 
vastaisesti johtaa takuun raukeamiseen ja potilaan vaarantumiseen.
Jos laitetta käytetään yhdessä muiden tuotteiden kanssa, on lisäksi noudatettava 
kyseisten tuotteiden käyttöohjeita ja yhdenmukaisuutta koskevia tietoja. Päätös 
eri valmistajien tuotteiden yhteiskäytöstä (mikäli kyseessä ei ole yhtenäinen laite-
kokonaisuus) perustuu käyttäjän harkintaan.

Tuotetta ei saa missään tapauksessa käyttää, jos sen täydellisyyttä, eheyttä tai 
steriliteettiä on syytä epäillä.
 Käyttää saa ainoastaan koskemattomia tuotteita, joihin merkitty steriiliyden 
viimeinen voimassaolopäivä ei ole umpeutunut ja jotka ovat koskemattomassa 
pakkauksessa.

Tuotekuvaus / yhteensopivuus
 Katso tuotenumerot ja tämän käyttöohjeen soveltamisalue ajankohtaisesta 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

PAJUNK® toimittaa PlexoLong Sono- / SonoLong Sono- / SonoLong Echo -tuot-
teet käytännöllisissä sarjoissa. Niiden sisältö on seuraava:

• Kanyyli: PlexoLong NanoLine / SonoLong NanoLine, jossa on kaikua vahvista-
vat Cornerstone-kaiverrukset

• PlexoLong Sono- / SonoLong Echo -katetri (mandriinilla / ilman mandriinia, kierteen 
kanssa / ilman kierrettä) katetrisäiliössä

• ClampingAdapter-sovitin
• Nollatulppa / sulkukorkki
• Haemostylet
• Bakteerisuodatin 0,2 µm
• Suodattimen / katetrin kiinnike FixoLong

Liitäntä: LUER
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Käyttötarkoitus
Kanyylin ja/tai katetrin punktio ja asemointi ääreishermoihin (tarvittaessa ultraää-
nen ja/tai hermostimulaatiotekniikoiden avulla) ja anesteetin injektio.

Jatkuvan järjestelmän käyttöaika: 7 päivää (168 h)
 Varmista, että ruiskutusletku (erityisesti ennen injektiota) on kiinnitetty tiukkaan.
PAJUNK®-kanyylien tai -katetrien viennissä kehoon voidaan käyttää apuna ult-
raääntä, röntgenläpivalaisua tai tietokonetomografiaa (TT).
 Varoitus:
 Älä käytä katetria ja sen sisällä olevaa kierrettä tai stimulaatioelektrodia sekä 
kanyyleja magneettikuvauksessa! Kiinnitä katetriin ennen asetusta ehdotto-
masti mukana toimitettu "Ei MK-yhteensopiva" -etiketti tai merkitse katetri 
laitoksen määräysten mukaisesti niin, että merkintä on selkeä ja kolmansien 
osapuolten ymmärrettävissä.

Suunnitellut käyttäjät
Vain lääketieteellinen ammattihenkilökunta

Kohdepotilasryhmä
Hoitava lääketieteellinen ammattihenkilökunta vastaa sopivien potilaiden valinnasta.

Indikaatiot
Jatkuva perifeerinen anestesia, analgesia.

Vasta-aiheet
Tuotekohtaiset vasta-aiheet

Älä missään tapauksessa käytä tuotetta, jos tiedossa on materiaalien yhteen-
sopimattomuuksia ja/tai yhteisvaikutuksia.

Muita tuotekohtaisia vasta-aiheita ei ole tiedossa.

Perifeerisen anestesian vasta-aiheet
Kliinisesti ilmeiset hyytymishäiriöt, keskus- tai ääreishermojen sairaudet, kroo-
niset hengitystiesairaudet yläraajojen puudutuksessa, infektio pistokohdassa, 
vammat pistokohdassa, allergia paikallisanesteetille, potilaan kieltäytyminen.

Komplikaatiot
Tuotekohtaiset komplikaatiot
Kanyylin murtuminen, kudos-/luuvastus ja siihen liittyvä kanyylin uudelleen-
kohdistamisen tarve, merkittävät verisuonivammat punktion aikana, neuronaa-
liset vauriot punktion aikana
Allergiset reaktiot, katetrin poiston yhteydessä tuntuva vastus, katetrin liikkumi-
nen, katetrin irtoaminen, katetrin leikkautuminen, katetrin taittuminen, heiken-
tynyt / puuttuva läpivirtaus
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i Komplikaatiot perifeerisessä anestesiassa
Vaskulaariset vauriot, neurologiset vauriot, paresteesit, kipu, epäonnistunut 
puudutus, motoriset häiriöt, paikallisanesteetin leviäminen epiduraalisesti, 
infektio

 Käyttäjän on lähtökohtaisesti otettava selvää menetelmään liittyvistä kompli-
kaatioista.
 Jos käytön aikana ilmenee tuotteeseen liittyviä komplikaatioita, noudata lai-
toksesi toimintaohjeita. Jos komplikaatioita ei voida siten poistaa tai jos ne ovat 
vakavia tai eivät ole hoidettavissa, keskeytä käyttö viipymättä ja poista tuot-
teen invasiiviset rakenneosat potilaasta.

Varoitukset

Steriili tuote:
Tuote on lääketieteellinen kertakäyttötuote, joka on tarkoitettu käyttöön yhdellä 
potilaalla.

Tätä tuotetta ei saa missään tapauksessa käyttää uudelleen!
Tätä tuotetta ei saa missään tapauksessa steriloida uudelleen!

Valmistuksessa käytetyt materiaalit eivät sovellu uudelleenkäsittelyyn eivätkä 
uudelleensterilointiin.
Tuotemalli ei sovellu uudelleenkäsittelyyn eikä uudelleensterilointiin.

Ei-sallittu uudelleenkäyttö / uudelleenkäsittely
 –  voi johtaa valmistajan suunnittelemien tuotteen olennaisten suoritusky-
kyyn liittyvien ominaisuuksien menettämiseen.
 –  aiheuttaa merkittävän ristikontaminaation / kontaminaation riskin mah-
dollisesti puutteellisten uudelleenkäsittelymenetelmien seurauksena.
 – aiheuttaa tuotteen toimintaominaisuuksien menettämisen riskin.
 –  aiheuttaa materiaalien hajoamisen sekä endotoksisten reaktioiden riskin 
jäämien seurauksena.

Punktio:
1. Huomioi ylipainoisilla potilailla ja lapsilla erityisesti oikeankokoisen kanyylin 

valinta (halkaisija, pituus).
2. Styletillä varustettu kanyyli: Suorita punktio (myös kanyylin poistossa) 

ainoastaan sisäänviedyllä styletillä.
3. Älä missään tapauksessa kohdista kanyyliin liikaa voimaa, jotta kanyyli ei taitu 

eikä murru.
4. Odottamattoman luukosketuksen tapahduttua vedä kanyyli pois ja muuta 

suuntaa.
5. Toistuva kosketus luuhun vaurioittaa kärkeä. Älä missään tapauksessa jatka 

näin vaurioituneen kanyylin käyttöä. Poista kanyyli (ja sisäänviety stiletti) 
sekä sisäänviejä luukosketuksen jälkeen samanaikaisesti.
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iKatetrin asemointi ja poisto:
1. Tarkista katetrin kulku kanyylin läpi juuri ennen käyttöä.
2. Luukosketus voi vaurioittaa kanyylin kärkeä kanyylin asettamisen aikana. Jos 

katetri kulkee tällä tavalla vaurioituneen kanyylin läpi, myös se voi vaurioi-
tua. Käytä silloin uutta kanyylia.

3. Jos katetri on jo poistunut kanyylin kärjestä, katetria ei saa vetää takaisin 
leikkautumisvaaran vuoksi.

4. Jos käyttö joudutaan keskeyttämään, poista katetri ja kanyyli, mikäli mah-
dollista, yhtenä yksikkönä.

5. Jos läpivirtaus on heikentynyt, tarkista sovittimen lukitus.
6. Jos käytettävissä katetreissa on suljettu kärki ja lateraalisia aukkoja, työnnä 

katetria vähintään 15 mm (enintään 50 mm) neulan kärjen ylitse, jotta 
esteetön ruiskutus on mahdollista.

7. Älä koskaan työnnä katetria yli 50 mm eteenpäin. Jos katetria työnnetään 
yli 50 mm eteenpäin, katetrin solmuuntumisen todennäköisyys suurenee.

8. Varmista, ettei katetri taitu kiinnitettäessä.
9. Tarkista säännöllisesti katetrin ja infuusiovälineiden välinen liitäntä.

10. Poistaessasi katetria potilaasta älä vedä katetria nykien tai nopeasti.
11. Vältä katetrin poistamisessa liian suuren voiman käyttöä. Jos katetri alkaa venyä 

liiallisesti, älä enää vedä katetria. 
12. Jos tunnet poiston aikana vastusta, älä missään tapauksessa vedä katet-

ria enempää ulos. Käännä potilas tarvittaessa toiseen asentoon. Yritä sen 
jälkeen uudelleen vetää katetri ulos. Jos katetrin poistaminen on edelleen 
hankalaa, suorita läpivalaisu- tai röntgenkuvaus aina ennen seuraavaa toi-
menpidettä. 

13. Tarkista katetrin distaalikärjen eheys poistamisen jälkeen. Kärjen on oltava 
eheä. Vain silloin voit olla täysin varma siitä, että koko katetri on poistettu.

Injektio:
1. Varmista aina injektiokohdan aseptisuus.
2. Älä anna lääkkeitä, joita ei ole indikoitu kyseiseen käyttötarkoitukseen.
3. Tarkista jatkuvasti katetrin ja infuusiovälineen välinen liitäntä.

Käyttö muiden, yhteensopivien tuotteiden kanssa:
1. Käyttäessäsi useita komponentteja tutustu ennen käyttöä niiden toimintata-

paan tarkastamalla liitokset ja läpivientireitit (kanyylit, sovittimet).
2. Yhdistettäessä katetri ja ClampingAdapter-sovitin on ehdottomasti varmis-

tettava, että katetri työnnetään kokonaan vasteeseen saakka (vähintään 
suuntamerkkiin saakka) ClampingAdapter-sovittimeen. Älä missään tapauk-
sessa esihuuhtele ennen yhdistämistä.

3. Alkoholipohjaiset tai alkoholipitoiset desinfiointiaineet voivat vaurioittaa 
suodatinta.

4. Varmista ehdottomasti käytettävän hermostimulaattorin oikea toiminta ja 
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i asianmukaisen virranvoimakkuuden käyttö.
5. Noudata ehdottomasti käytettävän hermostimulaattorin käyttöohjetta.
6. Erityisesti stimulaatiokatetrit: Älä käytä potilaan läheisyydessä mitään säh-

kömagneettisesti säteileviä laitteita. Siten vältetään mahdolliset sähkömag-
neettiset yhteisvaikutukset.

7. Kierrä sulkukorkki auki ennen suodattimen desinfiointia.

Muita varoituksia:
1.  Huomio! Varoitus − terävä esine. Tuotteen tai tuotteen osien reunat tai 

kärki voivat (hiontamenetelmästä riippuen) olla teräviä. Pistovammat 
voivat aiheuttaa hyvin erilaisten tartunnanaiheuttajien leviämisen; käy-
tännössä merkityksellisiä tämän suhteen ovat erityisesti ihmisen immuu-
nikatovirus (HIV) sekä hepatiitti B -virus (HBV) ja hepatiitti C -virus (HCV).

2. Noudata tuotteen käytössä ja hävittämisessä rutiininomaisesti veren ja ruu-
miinnesteiden käsittelyä koskevia yleisiä varotoimenpiteitä, sillä kosketus 
veren välityksellä leviäviin patogeeneihin aiheuttaa vaaran.

3. Huomioi, että samantyyppisen tuotteen jatkuvaa käyttöä myös tuotteen 
vaihdon jälkeen on arvioitava kumulatiivisesti lääkintälaitteita koskevan 
lainsäädännön mukaisesti.

4. Varo, ettei katetrin ja ClampingAdapter-sovittimen väliin muodostu neste-
kalvoa (esim. käsineisiin jääneiden nesteiden vuoksi). Katetrin proksimaali-
sessa päässä olevat nesteet voivat heikentää pitovoimaa sekä johtaa katkok-
siin ja/tai vuotoihin.

Käyttö
Kanyylin asetus (Single Shot)

1. Desinfioi iho ja peitä punktioalue steriilillä reikäliinalla (vaihtoehtoisesti: suo-
rita paikallispuudutus).

2. Puhkaise punktiokohta (optio: esim. verilansetti).
3. Työnnä kanyyli ihon alle.
4. Kanyylin asennon määritys
5. Kun kanyyli on paikannettu tarkasti ja kiinnitetty, anesteetin voi antaa.

Katetrin asetus (jatkuva anestesia)
1. Kiinnitä katetrisäiliö kanyylin kantakappaleeseen.

 Huomioi, että kanyylin aukon on punktiossa osoitettava aina siihen suun-
taan, johon katetri on myöhemmin tarkoitus asettaa.

2. Työnnä katetrin merkitty pää tarvittavaan syvyyteen kohdealueella.
3. Poista kanyyli katetrin kautta asemoinnin jälkeen. Pidä katetrista tarvittaessa 

kiinni toisella kädellä.
4. Kanyylin poistamisen jälkeen yhdistä katetri ja ClampingAdapter-sovitin.
5. Täytä suodattimeen anestesiassa käytettävää anesteettia kuolleen tilan kom-

pensoimiseksi.
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i6. Yhdistä katetrisovitin suodattimen kantakappaleeseen.
7. Täytä sopivan kokoiseen ruiskuun valittua anesteettia tai analgeettia ja 

yhdistä se suodattimen kantakappaleeseen. Katetrijärjestelmä on nyt valmis 
injektiota varten.

8. Kiinnitä katetri lisävarusteena mukana toimitettuun FixoLong- tai Fixo-
Cath-laitteeseen ulostulokohdan lähellä.

FixoLong-laitteen kiinnitys (optio)
1. Kiinnitä PAJUNK®-kiinnityssidos ja kiinnitetty katetriristi katetrin ulostulokoh-

dan lähelle.
2. Kiinnitä katetri kiinnitysklipseihin. 
3. Kiinnitä suodatinpidike katetriristiin.
4. Kiinnitä tasosuodatin suodatinpidikkeeseen. 

Käyttö- ja varastointiolosuhteet

Lämpötilaa koskeva rajoitus +10 °C ... +30 °C

Ilmankosteutta koskeva rajoitus 20 % ... 65 %

Suojattava auringonvalolta

Säilytettävä kuivassa

Yleisiä ohjeita
Tuotteet valmistetaan maailmanlaajuisesti voimassa olevien vaarallisia aineita 
koskevien määräysten mukaisesti.

 Tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmista-
jalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa on käyttäjän ja/
tai potilaan pysyvä asuinpaikka.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksa.
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Tuotemerkinnässä käytettyjen symbolien merkitykset

Valmistaja Noudata käyttöohjeita

Viimeinen käyttöpäivämäärä Rx only Huomio: Tämän laitteen myymi-
nen ja määrääminen lääkärin toi-
mesta on liittovaltion lakien alaista.Tuotenumero

Steriloitu etyleenioksidilla Ei MK-turvallinen

Ei saa steriloida uudelleen Ohje

Älä käytä, jos pakkaus ei ole ehjä Tietoa

Säilytettävä kuivassa
0124

“CE-vaatimustenmukaisuusmerki
ntä“ tai “CE-merkintä“ = merkintä 
ilmaisee, että tuote vastaa 
lääkintälaiteasetuksessa tai muussa 
Euroopan unionin lainsäädännössä 
määrättyjä olennaisia vaatimuksia 
koskien kyseisen merkinnän 
kiinnittämistä.

Ilmankosteutta koskeva rajoitus

Ei saa käyttää uudelleen

Huomio PHT Ei sisällä ftalaatteja

Valmistuspäivämäärä Tämän tuotteen valmistuksessa ei 
ole käytetty luonnonkumia

Eränumero QTY Lukumäärä

Suojattava auringonvalolta Käännös

Lämpötilaa koskeva rajoitus Lääkinnällinen laite

Yksinkertainen steriili suojajärje-
stelmä

Lääkinnällisen laitteen yksilöllinen 
laitetunniste

Yksinkertainen steriili suojajärje-
stelmä ulkoisella suojapakkauksella
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