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Návod k použití
Věnujte zvláštní pozornost

 Následující informace a instrukce si pečlivě pročtěte!
Rx only Výrobek smí používat jen kvalifikovaný zdravotnický personál, a to podle 

tohoto návodu k použití.
Společnost PAJUNK® nedoporučuje žádný konkrétní způsob léčby. Za výběr 
pacienta k léčbě i způsob použití výrobku odpovídá odborný zdravotnický per-
sonál. 
Kromě tohoto návodu k  použití platí také skutečnosti vyplývající z příslušné 
odborné literatury, stavu techniky a praxe.
Nedodržení návodu k použití zruší platnost záruky a může ohrozit bezpečnost 
pacientů.
Pokud se tento výrobek bude používat spolu s jinými výrobky, je nutno ověřit 
kompatibilitu a dodržovat také další příslušné návody k použití. Za rozhodnutí 
o  kombinovaném používání výrobků různých výrobců (pokud nepředstavují 
soustavu léčebných zařízení) odpovídá uživatel. 

Pokud není stoprocentně zaručeno, že je výrobek úplný, nepoškozený a sterilní, 
nesmí se v žádném případě používat.
 Používat se smí výhradně nepoškozené výrobky v nepoškozeném balení s plat-
ným datem zajištění sterility.

Specifikace výrobku/ kompatibilita
  1153-2L250 (  1) Sada kanyl BrainPro na stereotaktickou biopsii mozku v 
rámci aplikace řízené CT) 
• Dvoudílná bioptická kanyla Ø 1,8 x 250 mm s bočním okénkem 10 mm, 

otočná
• Vakuová stříkačka 10 ccm s dvoucestným kohoutem
• Pravítko 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Sada bioptických jehel typu A na jednorázové 
použití (viz informace o kompatibilitě na technickém listu)
• Dvoudílná bioptická kanyla Ø 1,8 x 250 mm s bočním okénkem 10 mm, 

otočná, se značkovačem
• Vakuová stříkačka 3 ml s dvoucestným kohoutem
• Pravítko 25 cm

 6000-024-000 (  1) Sada bioptických jehel na jednorázové použití
• Dvoudílná kanyla Ø 2,5 x 210 mm s bočním okénkem 10 mm, otočná
• Vakuová stříkačka 10 ccm s dvoucestným kohoutem
• Vstřikovací hadička
• Pravítko 25 cm
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  1153-4L230 (  1) Sada kanyl BrainPro pro stereotaktickou biopsii mozku 
podle Merlo
• Vodicí kanyla Ø 2,3 x 230 mm, zkosená, se styletem
• Dvoudílná bioptická kanyla Ø 1,8 x 260 mm s bočním okénkem 10 mm, 

otočná, s mandrénem (3dílný kanylový systém)
• Vakuová stříkačka 10 ccm s dvoucestným kohoutem
• Vakuová stříkačka 3 ml s dvoucestným kohoutem
• Pravítko 25 cm

Konektivita se spojkami typu: LUER 

Účel použití
Odběr mozkové tkáně pro diagnostické účely

Kanyly společnosti PAJUNK® je do organismu možno zavádět také s podporou 
rentgenu nebo CT.
Varování:
Kanyla není vhodná pro použití pod magnetickou rezonancí!

Indikace
Biopsie mozku v souvislosti s podporovanými bioptickými metodami (např. ste-
reotaktickými)

Kontraindikace
Kontraindikace specifické pro výrobek

V případě známých nesnášenlivostí vůči materiálu a/nebo známých interakcí 
výrobek nepoužívejte!!

Žádné další kontraindikace v souvislosti s výrobkem známy nejsou.

Klinické kontraindikace
Závažné neurologické malformace, jejichž radiologické nálezy vykazují vysoký 
nitrolebeční tlak, pacienti se sklonem k nekontrolovatelnému krvácení, pokud v 
návaznosti na biopsii nebude následovat žádná terapie. Specifikace závisí velkou 
měrou na referenčních hodnotách srážlivosti krve, rozhodovat je nutno případ 
od případu a s ohledem na místo punkce.

Komplikace
Komplikace specifické pro výrobek
Přehnutí, zanesení kanyly, lekáž
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Komplikace specifické pro výrobek
• Obecné komplikace během zákroku jako např. srdeční selhání, hepatická 

encelopatie, poruchy dýchání při podávání analgetického nebo uklidňujícího 
prostředku, atd.

• Nediagnostické výsledky
• Symptomatické nebo asymptomatické intrakraniální krvácení (v souvislosti 

s biopsií nebo dráhou kanyly), krvácení v blízkosti punktované tkáně, chro-
nický subdurální hematom, postoperativní intratumorální hematom, intra-
tumorální krvácení, které vyžaduje operativní odstranění anebo způsobuje 
trvalé hemiplegické ochrnutí, intrakraniální hypertonii v důsledku (smrtel-
ných) krvácení.

• Perilezionální edém, hydrocefalus
• Otok mozku z důvodu poškození kortikální žíly důsledkem komprese kosti při 

použití stereotaktického rámu
• Poruchy hojení ran
• Krvácení z punkčního kanálu
• Šíření nádorových buněk bioptickou cestou
• Intraoperativní a postoperativní infekce, meningitida
• Křečový záchvat (často při biopsii s rámem)
• Neurologické deficity, epilepsie, fokální neurologie
• Technické poruchy (často při biopsii bez rámu)

Uživatelé zařízení musí pacienty informovat o komplikacích obvykle spojených 
s výkonem.
 Pokud dojde při používání zařízení k výskytu komplikací, řiďte se postupy Vaší 
organizace. Pokud se komplikace nevyřeší nebo budou příliš závažné či neřeši-
telné, aplikaci opatrně ukončete a vyjměte invazivní komponenty zařízení z těla 
pacienta.

Varovné pokyny
sterilní výrobek:

Jedná se o zdravotnické zařízení k jednorázovému použití pouze u jednoho 
pacienta.

Výrobek se za žádných okolností nesmí používat opakovaně.
Výrobek se za žádných okolností nesmí opakovaně sterilizovat.

Materiály použité při výrobě nejsou vhodné pro opakovanou přípravu ani ste-
rilizaci.
Výrobek není navržen pro opakovanou přípravu ani sterilizaci.
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 – může způsobit ztrátu podstatných výkonnostních parametrů stanove-
ných výrobcem.
 – vede k významnému riziku vzniku přenosu infekce/kontaminace v 
důsledku potenciálně nevhodných metod přípravy.
 – může způsobit ztrátu funkčních vlastností výrobku.
 – může způsobit rozpad materiálů a vést k endotoxickým reakcím způso-
beným rezidui.

při použití:
1. Předpokladem bezpečné a efektivní práce se soupravami pro mozkovou 

biopsii je aby lékař, který bude výkon provádět, měl odpovídající znalosti a 
praxi plus školení v oblasti aplikace dané techniky na pacientech. 

2. Absolutní nutností je dodržování zavedené klinické praxe a prevence. Mož-
nými vážnými postintervenčními komplikacemi bývají infekce hlubokých 
ran s nutností chirurgického odstranění. 

3. Punkce měkkých tkání se smí provádět pouze v hygienicky nezávadném 
prostředí za použití sterilních jednorázových rukavic.

4. Oblast punkce dobře zakryjte a vytvořte aseptické podmínky.
5. Před samotnou punkcí přijměte vhodná opatření, kterými si odebraný 

vzorek zajistíte pro účely hemopatologického vyšetření.

při použití s dalšími kompatibilními výrobky:
Pokud používáte více komponent, seznamte se před použitím s jejich funkčním 
principem, a to tak, že si zkontrolujete propojení a směry (kanyly, adaptéry).

další varovné pokyny:
1.  Pozor: varování před ostrým předmětem. Výrobek nebo jeho součásti 

mohou být (v závislosti na způsobu brusu) špičaté nebo ostré. V pří-
padě bodných ran může dojít k  přenosu nejrůznějších infekčních 
zárodků. Praktický význam mají především virus lidského imunodeficitu 
(HIV), virus hepatidy B (VHB) a virus hepatidy C (VHC).

2. Kvůli riziku kontaktu s krevními patogeny musíte při používání a likvidaci 
zařízení neustále dodržovat obecná opatření pro zacházení s krví a tělními 
tekutinami.

3. Mějte prosím na paměti, že pokračující používání výrobku stejného typu 
musí být i po změně nebo výměně výrobku vyhodnoceno kumulativně ve 
smyslu předpisů o zdravotnických prostředcích.

Aplikace
Budete-li výrobek používat v kombinaci se systémem pro vedení biopsie (Brain-
LAB, Stryker), je nutno, abyste dodržovali specifikaci týkající se kompatibility a 
instrukce výrobce. Instrukce a specifikace mají závazný charakter!



6

Č
es

ky
Následující postup platí pro aplikaci s použitím stereotaktického rámu:
2dílný systém:
2dílná kanyla se vloží do vodicího válce stereotaktického aparátu a podle sou-
řadnic X, Y a Z zavede do oblasti trepanace. Zavádí se opatrně, perforačním 
otvorem v měkké mozkové pleně, skrze mozkovou kůru až do cílové oblasti 
v medulární vrstvě.

Nasměrování bočního okénka se docílí otáčením zavaděčem.
Boční okénko je zavřené, když se červený orientační kolík nachází na 
úrovni zelené čáry.
Boční okénko je otevřené, když se červený orientační kolík nachází na úrovni čer-
vené čáry.

Vloženou aspirační injekční stříkačkou se vytvoří podtlak pro vtažení tkáně do 
bioptického kanálu. Podtlak je možno plynule regulovat v závislosti na druhu 
tkáně zavřením adaptabilního dvoucestného kohoutu ve fixní poloze mezi 1 
a 10 ml. Příslušná tkáň se oddělí otočením vnitřní bioptické kanyly o 180°. Vytáh-
něte vnitřní kanylu. Z vnitřní kanyly vyjměte bioptický materiál.
Podle příslušné indikace lze opakovaným vložením vnitřní bioptické kanyly 
do vnější kanyly, vytvořením podtlaku a otáčením o 180° provést 3 až 4 další 
odběry.

3dílný systém dle Merlo:
Vodicí kanyla se styletem se vloží do vodicího válce stereotaktického aparátu 
a podle souřadnic X, Y a Z zavede do oblasti trepanace. Zavádí se opatrně, per-
foračním otvorem v měkké mozkové pleně, skrze mozkovou kůru až do cílové 
oblasti v medulární vrstvě.

Po povytažení styletu se vloží sestavená dvoudílná bioptická kanyla, která se 
s pomocí spojky se zámkovým mechanismem Luer-Lock připevní ke vstupnímu 
uzávěru. 

Nasměrování bočního okénka se docílí otáčením zavaděčem.
Boční okénko je zavřené, když se červený orientační kolík nachází na 
úrovni zelené čáry.
Boční okénko je otevřené, když se červený orientační kolík nachází na úrovni čer-
vené čáry.

Vloženou aspirační injekční stříkačkou se vytvoří podtlak pro vtažení tkáně do 
bioptického kanálu. Podtlak je možno plynule regulovat v závislosti na druhu 
tkáně zavřením adaptabilního dvoucestného kohoutu ve fixní poloze mezi 
1 a 10 ml. Příslušná tkáň se oddělí otočením vnitřní bioptické kanyly o 180°. 
Bioptický materiál se z vnitřní kanyly vytlačí předním otvorem s pomocí ejek-
toru. Podle příslušné indikace lze opakovaným vložením vnitřní bioptické kanyly 
do vnější kanyly, vytvořením podtlaku a otáčením o 180° provést 3 až 4 další 
odběry.
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Aplikační a skladovací podmínky

Teplotní rozmezí +10 °C až +30 °C

Rozmezí vlhkosti 20 % až 65 %

Chraňte před slunečním světlem

Uchovávejte v suchu

Všeobecné pokyny
Výrobky jsou vyráběny v souladu s celosvětově platnými směrnicemi pro naklá-
dání s nebezpečnými látkami.

Neobsahuje pyrogeny

 Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo při používání zařízení, by měl být 
oznámen výrobci a příslušným orgánům země, ve které má uživatel a/nebo 
pacient bydliště.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Německo.
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Legenda symbolů používaných v označení výrobku

Výrobce Dodržujte návod k použití

Použitelnost do … Neobsahuje pyrogeny

Výrobní číslo Rx only
Pouze na lékařský předpis (výrobek 
je dovoleno používat jen v souladu s 
účelem použití, a to kvalifikovaným 
zdravotnickým personálem.)Sterilizováno etylénoxidem

Opětovně nesterilizovat MR nebezpečný

Je-li balení poškozeno, 
nepoužívejte Instrukce

Uchovávejte v suchu Upozornění, informace

Rozmezí vlhkosti Varování před ostrým předmětem

Není určeno k opětovnému 
použití

PHT Neobsahuje ftalany (dle odstavce 7.5 
přílohy l 93/42/EHS)

Pozor Neobsahuje latex

Datum výroby Počet kusů

Kód šarže Překlad

Chraňte před slunečním 
světlem Zdravotnický výrobek

Teplotní rozmezí
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