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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 
инструкция 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.

Продуктова спецификация/съвместимост

  1153-2L250 (  1) BrainPro комплект канюли за биопсия за стерео-
тактична мозъчна биопсия за насочвано от СТ приложение) 
• Двукомпонентна канюла за биопсия Ø 1,8 x 250 mm със страничен 

прозорец 10 mm, въртяща се
• 10 ccm вакуумна инжекция с двупътен кран
• Линийка 25 cm
  41778C (  1)/ 41779C (  5) Комплект биопсийни игли за еднокра-
тна употреба тип А (вж. информацията за съвместимост върху 
бележката)
• Двукомпонентна канюла за биопсия Ø 1,8 x 250 mm със страничен 

прозорец 10 mm, въртяща се, с маркер
• 3 ml вакуумна инжекция с двупътен кран
• Линийка 25 cm
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и  6000-024-000 (  1) Комлект биопсийни игли за еднократна упо-
треба
• Двукомпонентна канюла Ø 2,5 x 210 mm със страничен прозорец 10 

mm, въртяща се
• 10 ccm вакуумна инжекция с двупътен кран
• Впръскващ маркуч
• Линийка 25 cm
  1153-4L230 (  1) BrainPro комплект канюли за биопсия за стерео-
тактична мозъчна биопсия съгласно Мерло
• Водеща канюла Ø 2,3 x 230 mm, със стилет на края
• Двукомпонентна биопсийна канюла Ø 1,8 x 260 mm със страничен 

прозорец 10 mm, въртяща се, с изкарващ стилет (3-компонентна 
система за канюла)

• 10 ccm вакуумна инжекция с двупътен кран
• 3 ml вакуумна инжекция с двупътен кран
• Линийка 25 cm

Свързаност: ЛУЕР 

Предназначение
Взимане на мозъчна тъкан за диагностични цели

Вкарването на PAJUNK® канюли в тялото може да се извършва и при 
употреба на рентген или КТ.
Предупреждение:
Канюлата не е подходяща за употреба при ЯМР!

Показания
Мозъчна биопсия във връзка с извършвани биопсийни методи (напр. сте-
реотактично).

Противопоказания
Специфични за продукта противопоказания

Не използвайте продукта в никакъв случай при известни непоноси-
мости към материали и /или известни взаимодействия!

Няма известни други специфични за продукта противопоказания.
Клинични противопоказания
Тежки неврологични грешни образувания, чиито радиологични находки 
показват високо налягане в мозъка, пациенти със склонност към кървене, 
което не може да се конторлира, ако след биопсията не е обмислена тера-
пия, която да може да се проведе като резултат от биопсията. Специфика-
циите варират значително спорд референтните стойности по отношение 
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случай и зависи и от мястото на пункция.

Усложнения
Специфични за продукта усложнения:
Прищипвания, запушване на канюлата, теч
Специфични за продукта усложнения:
• Общи усложнения при намесата като напр. спиране на сърцето, хепа-

тична енцефалопатия, смущения в дихателната функция при админист-
риране на средства против болка или за успокояване и др.

• Недиагностични резултати
• Симптоматични или асимптоматични интракраниални кървенета (в 

комбинация с биопсия или прекарване на канюла), кървене в близост 
до пункцията, хроничен субдурален хематом, постоперативен интра-
туморен хематом, интратуморно кървене, което трябва да се отстрани 
оперативно или което води до трайно парализиране на едната страна, 
интракраниална хипертония поради кървене (смъртоносно).

• Перилезиен одем, хидроцефалус
• Мозъчен отток поради увреждане на кортикалната вена при компресия на 

костта след използване на стереотактична рамка
• Смущения при зарастването на раните
• Кървенета от пункционния канал
• Разпространяване на туморни клетки по дължината на биопсийния път
• Интраоперативна и постоперативна инфекция, менингит
• Схващания (често пъти при рамково базирана биопсия)
• Неврологичен дефицит, епилепсия, фокална неврология
• Технически смущения (често пъти при безрамкова биопсия)

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

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

В случай на неразрешена повторна употреба/повторна подготовка
 – 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 характеристики.
 – има риск от разрушаване на материалите и от ендотоксични реак-
ции при остатъци!

при използването:
1. За сигурното и ефективно приложение на системата за мозъчна 

биопсия извършващият лекар трябва да разполага със съответните 
познания, опит и обучение при използването на тази техника върху 
пациента. 

2. Спазването на добрата клинична практика и предпазните мерки е абсо-
лютно необходимо. Дълбоките инфекции на рани са сериозни постин-
тервенционални усложнения, чието отстраняване изисква всеобхватна 
хирургическа намеса. 

3. Пункцията на мека тъкан може да се извършва само в безупречно 
хигиенична среда, използването на стерилни ръкавици за еднократна 
употреба е нужно.

4. Покрийте областта на пункцията цялостно и осигурете асептични условия.
5. Преди пункцията трябва да се вземат подходящи мерки, за да се обез-

опаси пробата от тъканта за хемапатологична оценка.

при 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. Предпазливост: Предупреждение за остър предмет. Продуктът или про-

дуктовите съставни части могат (в зависимост от вида на заточване) да 
са с остри ръбове или върхове. При прободни наранявания могат да се пре-
насят различни инфекциозни възбудители, преди всичко от значение са 
вирусът на СПИН (HIV), както и вирусите на хепатит B (HBV) и С (HCV).
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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.

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

Приложение
При използване с водеща система за биопсия (BrainLAB, Stryker) трябва да 
се спазват указанията за съвместимост и за приложение на производителя. 
Тези инструкции са обвързващи!
Следният начин на процедиране важи за прилагане с използване на сте-
реотактични рамки:

2-компонентна система:
2-компонентната канюла се поставя във водещия цилиндър на стереотак-
тичния апарат и се вкарва в трепанационната област според координатите 
X, Y и Z. Внимателно вкарване чрез перфорация в меката роговица, през 
кората до целевата зона в спиналния слой.

Центроването на страничния прозорец се постига чрез въртене на 
вкарващия отвор.
Страничният прозорец е затворен, ако червеният ориентировъчен 
щифт е на височината на зелената линия.
Страничният прозорец е отворен, ако червеният ориентировъчен 
щифт е на височината на червената линия.

Чрез включената инжекция за аспирация се генерира вакуум, за да се при-
влече тъкан в канала за биопсия. Според вида на тъканта вакуумът може 
да се регулира безстепенно чрез затваряне на адаптиращия се двупътен 
кран във фиксирана позиция между 1 и 10 ml. Въпросната тъкан се осво-
бождава чрез завъртане на 180 на вътрешната канюла за биопсия. Изтег-
лете вътрешната канюла. Материалът за биопсия може да се изкара от 
вътрешната канюла.
Според посочването могат да се извършат 3 до 4 допълнителни екстракции 
чрез повторно поставяне на вътрешната канюла за биопсия във външната 
канюла, генериране на вакуум и въртене на 180 

3-компонентна система по Мерло:
Водещата канюа със стилета се поставя във водещия цилиндър на стере-
отактичния апарт и се вкарва в трепанационната област съгласно Х, Y и Z 
координатите. Внимателно вкарване чрез перфорация в меката роговица, 
през кората до целевата зона в спиналния слой.
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канюла се поставя и се свързва здраво посредством Luer-Lock с входното 
затваряне. 

Центроването на страничния прозорец се постига чрез въртене на 
вкарващия отвор.
Страничният прозорец е затворен, ако червеният ориентировъчен 
щифт е на височината на зелената линия.
Страничният прозорец е отворен, ако червеният ориентировъчен 
щифт е на височината на червената линия.

Чрез включената инжекция за аспирация се генерира вакуум, за да се при-
влече тъкан в канала за биопсия. Според вида на тъканта вакуумът може 
да се регулира безстепенно чрез затваряне на адаптиращия се двупътен 
кран във фиксирана позиция между 1 и 10 ml. Въпросната тъкан се осво-
бождава чрез завъртане на 180 на вътрешната канюла за биопсия. Мате-
риалът за биопсия може да се изкара с помощта на изтласквач от предния 
отвор на вътрешната канюла. Според посочването могат да се извършат 
3 до 4 допълнителни екстракции чрез повторно поставяне на вътрешната 
канюла за биопсия във външната канюла, генериране на вакуум и въртене 
на 180 

Условия на употреба и 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.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Германия.
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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 Не е MR сигурно
При повредена опаковка 
да не се използва Инструкция

Да се съхранява на сухо Указание, информация
Влажност на въздуха, 
ограничение Предупреждение за остър предмет

Да не се използва 
повторно

PHT Не съдържа фталати (съгласно част 
7.5 от Приложение l 93/42/EИЗ)

Внимание Не съдържа латекс

Дата на производство Брой

Код на партида Превод
Да се съхранява далеч от 
слънчева светлина медицинско устройство
Ограничение на 
температурата
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