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Brugsanvisning
Obs!

 Læs følgende information og betjeningsvejledning omhyggeligt.
Rx only Udstyret må kun anvendes af kvalificeret medicinsk fagpersonale i henhold til 

denne brugervejledning.
PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, udstyret bruges på, og for udvælgel-
sen af patienter. 
Ud over denne brugsanvisning gælder relevant information i tilhørende special-
litteratur tillige med det aktuelle tekniske stade og den aktuelle viden.
Manglende overholdelse af brugervejledningen gør garantien ugyldig og brin-
ger patientens sikkerhed i fare.
Hvis udstyret bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugervejledninger. Det er 
brugerens ansvar, hvis det besluttes at kombinere udstyr fra forskellige produ-
center (hvor de ikke udgør behandlingsenheder). 

Udstyret må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til mis-
tanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.
 Kun udstyr, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile udløbs-
dato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

Beskrivelse af udstyret/ kompatibilitet
  1153-2L250 (  1) BrainPro-biopsi-kanylesæt til stereotaktisk hjernebiopsi til 
CT-styret anvendelse)
• To-delt biopsikanyle Ø 1,8 x 250 mm med sidevindue 10 mm, drejelig
• 10 ccm vakumsprøjte med tovejs-hane
• Lineal 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Engangsbiospinålesæt type A (se kompatibi-
litetsoplysninger i indlægssedlen)
• Todelt biopsikanyle Ø 1,8 x 250 mm med sidevindue 10 mm, drejelig, 

med markør
• 3 ml vakuumsprøjte med tovejs-hane
• Lineal 25 cm

 6000-024-000 (  1) engangsbiospinålesæt
• Todelt kanyle Ø 2,5 x 210 mm med sidevindue 10 mm, drejelig
• 10 ml vakuumsprøjte med tovejs-hane
• Injektionsslange
• Lineal 25 cm
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  1153-4L230 (  1) BrainPro-biopsi-kanylesæt til stereotaktisk hjernebiopsi 
iht. Merlo
• Styrekanyle Ø 2,3 x 230 mm, gradueret med stilet
• To-delt biopsikanyle Ø 1,8 x 260 mm med sidevindue 10 mm, drejelig, 

med ejektormandrin (3-delt kanylesystem)
• 10 ml vakuumsprøjte med tovejs-hane
• 3 ml vakuumsprøjte med tovejs-hane
• Lineal 25 cm

Navtilslutning: LUER

Tilsigtet anvendelse
Udtagelse af hjernevæv til diagnotiske formål

Indførslen af PAJUNK®-kanyler i kroppen kan også ske ved brug af ultralyd, 
røntgen eller CT.
Advarsel:
Denne kanyle er ikke egnet til brug ved MR-scanning.

Indikationer
Hjernebiopsi forbundet med styrede biopsimetoder (f.eks. stereotaktisk).

Kontraindikationer
Udstyrsspecifikke kontraindikationer

Udstyret må under ingen omstændigheder anvendes ved kendte materialeufo-
rligeligheder og/ eller kendte vekselvirkninger.

Der er ingen kendte yderligere produktspecifikke kontraindikationer.

Kliniske kontraindikationer
Alvorlige neurologiske abnormiteter, hvis radiografiske fund indikerer højt intra-
kranielt tryk, patienter med ukontrollerbar hæmoragisk diatese, hvis behandling 
ikke er beregnet til at blive afledt af eller kan afledes af biopsiresultatet. Speci-
fikationerne varierer markant afhængigt af referenceværdierne for koagulation; 
beslutningen skal træffes fra tilfælde til tilfælde og afhænger også af punktur-
stedet.

Komplikationer
Udstyrsspecifikke komplikationer:
knæk, tilstoppelse af kanylen, lækage
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Udstyrsspecifikke komplikationer:
• Generelle komplikationer under proceduren, såsom hjertesvigt, hepatisk 

encefalopati, forstyrrelser i luftvejene under indgivelsen af smertestillende 
midler eller beroligende midler osv.

• Ikke-diagnosticerede resultater
• Symptomatisk eller asymptomatisk intrakraniel blødning (forbundet med 

biopsi eller kanyleføring), blødning nær punkturstedet, kronisk subdural 
hæmatom, postoperativ intratumoral hæmatom, intratumoral blødning, 
som skal fjernes kirurgisk, eller som resulterer i permanent hæmiparese, 
intrakraniel hypertension på grund af blødning (dødeligt).

• Perilesional ødemer, hydrocephalus
• Hævelser i hjernen på grund af skader på den kortikale vene som følge af kom-

primering af knoglen, når du bruger stereotaktiske rammer
• Sårhelingslidelser
• Blødning fra punkturkanalen
• Spredning af tumorceller langs biopsibanen
• Intraoperativ og postoperativ infektion, meningitis
• Anfald (almindelig ved rammebaseret biopsi)
• Neurologisk deficit, epilepsi, fokal neurologi
• Tekniske fejl (hyppigt ved rammeløs biopsi)

Brugerne skal informere patienter om typiske komplikationer ved proceduren.
 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af udstyret, skal hospitalets/ 
klinikkens protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller hvis de 
anses som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren standses med 
forsigtighed, og de invasive udstyrskomponenter skal fjernes fra patienten.

Advarsler
sterilt produkt

Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient.

Udstyret må under ingen omstændigheder genbruges!
Udstyret må under ingen omstændigheder resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til genbe-
handling eller resterilisering.
Udstyret er ikke beregnet til genbehandling eller resterilisering.

Uautoriseret genbrug eller genbehandling
 – kan få udstyret til at miste vigtige egenskaber, som producenten havde 
tiltænkt.
 – giver en signifikant risiko for krydsinfektion/ -kontamination som følge 
af potentielt utilstrækkelige behandlingsmetoder.
 – er der risiko for, at produktet mister funktionskendetegn.
 – kan få materialer til at gå i stykker og forårsage endotoksiske reaktioner 
på grund af resterne. 
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1. For sikker og effektiv anvendelse af hjernebiopsisystemet skal den udøvende 

læge have den nødvendige viden, erfaring og træning i at bruge denne 
teknik på patienten. 

2. Overholdelse af god klinisk praksis og forholdsregler er absolut nødven-
digt. Dybe sårinfektioner er alvorlige postinterventionelle komplikationer, 
hvis fjernelse kræver omfattende kirurgisk indgreb. 

3. Punktur af blødt væv må kun udføres i et hygiejnisk miljø, brug af sterile 
engangshandsker er påkrævet.

4. Dæk området omkring punkturstedet, og sørg altid for, at injektionsstedet 
er aseptisk.

5. Før punktur skal der træffes passende forholdsregler for at sikre vævsprøven 
til hæmapatologisk vurdering.

ved brug sammen med andre kompatible produkter:
Ved brug af flere komponenter skal du sætte dig ind i deres betjening før brug 
ved at kontrollere tilslutninger og passager (kanyler, adaptere).

yderligere advarselsindikationer:
1.  Forsigtig: Advarsel mod skarp genstand. Afhængigt af spidsens type kan 

udstyret eller dets komponenter have skarpe kanter eller spidser.  For-
skellige smittefarlige patogener kan overføres i tilfælde af et stiksår. I 
praksis er de vigtigste patogener hiv (humant immundefektvirus), hepa-
titis b-virus (hbv) og hepatitis c-virus (hcv).

2. Du skal rutinemæssigt træffe generelle forholdsregler for håndtering af 
blod og kropsvæsker i forbindelse med brug og bortskaffelse af udstyret på 
grund af risikoen for kontakt med blodbårne patogener.

3. Bemærk, at fortsat brug af udstyr af samme type skal vurderes kumulativt 
som beskrevet i lovgivningen om medicinsk udstyr, også efter at udstyret er 
blevet udskiftet eller erstattet.

Anvendelse
Når det bruges sammen med et biopsistyringssystem (BrainLAB, Stryker), skal 
kompatibilitetsangivelserne og producentens anvisninger følges. Disse instruk-
tioner og udsagn er bindende!

Følgende procedure gælder for brug ved samtidig hjælp af stereotaktiske 
rammer:

2-delt-system:
Den 2-delte kanyle indsættes i styrecylinderen på det stereotaktiske apparat og 
indsættes i trepanationsområdet i henhold til X-, Y- og Z-koordinaterne. Omhyg-
gelig anlæggelse gennem perforeringen i den bløde hjernehinde, gennem hjer-
nebarken til målområdet i det mærkede lag.
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Sidevinduet er lukket, når den røde orienteringspen er på højde med den 
grønne linje.
Sidevinduet er åbent, når den røde orienteringspen er på højde med den røde 
linje.

Den indeholdte aspirationssprøjte skaber et vakuum for at trække væv ind i 
biopsikanalen. Afhængigt af vævstypen kan vakuummet reguleres trinløst ved 
at lukke den tilpasningsdygtige tovejs-hane i en fast position mellem 1 og 10 
ml. Det pågældende væv løsnes ved en 180° drejning af den indre biopsikanyle. 
Træk den indre kanyle ud. Biopsimaterialet kan fjernes fra den indre kanyle.
Afhængig af indikationen kan 3 til 4 yderligere ekstraktioner udføres ved gen-
tagne gange at indsætte den indre biopsikanyle i den ydre kanyle, og skabe et 
undertryk og rotere med 180°

3-delt system iht. Merlo:
Styrekanylen med stilet indsættes i styrecylinderen på det stereotaktiske apparat 
og indsættes i trepanationsområdet i overensstemmelse med X-, Y- og Z-koor-
dinaterne. Omhyggelig anlæggelse gennem perforeringen i den bløde hjerne-
hinde, gennem hjernebarken til målområdet i det mærkede lag.

Efter at stiletten er trukket tilbage, indsættes den samlede biopsikanyle, og for-
bindes ordentligt til indgangsforseglingen med Luer-Lock. 

Sidevinduerets orientering opnås ved drejning af introducerhylsteret.
Sidevinduet er lukket, når den røde orienteringspen er på højde med den 
grønne linje.
Sidevinduet er åbent, når den røde orienteringspen er på højde med den røde 
linje.

Den indeholdte aspirationssprøjte skaber et vakuum for at trække væv ind i 
biopsikanalen. Afhængigt af vævstypen kan vakuummet reguleres trinløst ved 
at lukke den tilpasningsdygtige tovejs-hane i en fast position mellem 1 og 10 
ml. Det pågældende væv løsnes ved en 180° drejning af den indre biopsikanyle. 
Biopsimaterialet kan stødes ud af den forreste åbning på den indre kanyle ved 
hjælp af en ejektor. Afhængig af indikationen kan 3 til 4 yderligere ekstraktio-
ner udføres ved gentagne gange at indsætte den indre biopsikanyle i den ydre 
kanyle, og skabe et undertryk og rotere med 180°
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Anvendelse og opbevaring

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighed 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys

Opbevares tørt

Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

Pyrogenfri

 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal rapporteres 
til producenten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Forklaring til symboler, der anvendes på etiketterne

Producent Se brugsanvisningen

Udløbsdato Pyrogenfri

Katalognummer Rx only Receptpligtig (Produktet må kun 
anvendes af kvalificeret medicinsk 
personale i henhold til sit formål.)Steriliseret med ethylenoxid

Må ikke steriliseres på ny Ikke MR-sikker

Må ikke anvendes, hvis 
emballagen er beskadiget Tip

Opbevares tørt Information

Luftfugtighed Advarsel mod spids genstand

Må ikke genbruges
PHT Indeholder ikke phthalater (ifølge pkt. 

7.5 i Bilag l 93/42/EØF)

OBS! Indeholder ikke latex

Fremstillingsdato Styktal

Batchkode Oversættelse

Beskyttes mod sollys medicinsk udstyr

Temperaturbegrænsning
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