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Οδηγίες χρήσης
Ειδική σημείωση

 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού.
Rx only Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 

σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η PAJUNK® δεν συνιστά κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εφαρμογής. Το εξειδικευ-
μένο ιατρικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί-
ται η συσκευή και για την επιλογή του ασθενούς. 
Πρόσθετα σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως, ισχύουν επίσης οι σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιογραφία και την τρέχουσα κατά-
σταση της τεχνολογίας και γνώσης.
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ακυρώνει την εγγύηση και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.
Εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να λαμ-
βάνονται υπόψη οι πληροφορίες συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης των άλλων 
προϊόντων. Η απόφαση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση συσκευών από διαφο-
ρετικούς κατασκευαστές (οι οποίες δεν αποτελούν μονάδες θεραπείας) υπόκειται 
στην ευθύνη του χρήστη. 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, εάν υπάρχουν βάσι-
μοι λόγοι υποψίας μή πληρότητας, βλάβης ή απώλειας της στειρότητας.
 Επιτρέπεται η χρήση μόνο συσκεών οι οποίες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, 
εντός της ημερομηνίας λήξης αποστείρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα, σε 
άθικτη συσκευασία. 

Περιγραφή συσκευής/ συμβατότητα

  1153-2L250 (  1) Σετ βελόνες βιοψίας BrainPro για στερεοτακτική βιοψία εγκε-
φάλου για εφαρμογή ελεγχόμενη μέσω αξονικής τομογραφίας) 
• Βελόνα βιοψίας δύο τμημάτων Ø 1,8 x 250 mm με πλευρική θυρίδα 10 mm, 

περιστρεφόμενη
• Σύριγγα κενού 10 ccm με στρόφιγγα δύο κατευθύνσεων
• Χάρακας 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Σετ βελόνες βιοψίας μιας χρήσης τύπου Α (βλ. 
πληροφορίες συμβατότητας στο ενημερωτικό δελτίο)
• Βελόνα βιοψίας δύο τμημάτων Ø 1,8 x 250 mm με πλευρική θυρίδα 10 

mm, περιστρεφόμενη, με διάταξη σήμανσης
• Σύριγγα κενού 3 ml με στρόφιγγα δύο κατευθύνσεων
• Χάρακας 25 cm
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• Βελόνα δύο τμημάτων Ø 2,5 x 210 mm με πλευρική θυρίδα 10 mm, 
περιστρεφόμενη

• Σύριγγα κενού 10 ccm με στρόφιγγα δύο κατευθύνσεων
• Σωληνίσκος παροχής
• Χάρακας 25 cm

  1153-4L230 (  1) Σετ βελόνες βιοψίας BrainPro για στερεοτακτική βιοψία εγκε-
φάλου κατά Merlo
• Βελόνα-οδηγός Ø 2,3 x 230 mm, διαβαθμισμένη, με στιλέτο
• Βελόνα βιοψίας δύο τμημάτων Ø 1,8 x 260 mm με πλευρική θυρίδα 10 

mm, περιστρεφόμενη, με βοήθημα εξαγωγής (σύστημα βελόνας 3 τμη-
μάτων)

• Σύριγγα κενού 10 ccm με στρόφιγγα δύο κατευθύνσεων
• Σύριγγα κενού 3 ml με στρόφιγγα δύο κατευθύνσεων
• Χάρακας 25 cm

Σύνδεση διανομέα Hub: LUER 

Προβλεπόμενη χρήση

Λήψη εγκεφαλικού ιστού για σκοπούς βιοψίας

Η βελόνα ΡΑJUNK® μπορεί να εισαχθεί στο σώμα υπό την καθοδήγηση ακτινοσκόπη-
σης ‘η αξονικής τομογραφίας.

Πρoειδοποίηση:
Η βελόνα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση σε μαγνητική τομογραφία.

Ενδείξεις

Βιοψία εγκεφάλου με καθοδηγούμενες μεθόδους βιοψίας (π.χ. στερεοτακτική).

Αντενδείξεις

Ειδικές αντενδείξεις για τη συσκευή

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή σε περίπτωση γνωστής 
ασυμβατότητας υλικού ή/ και γνωστών αλληλεπιδράσεων.

Δεν υπάρχουν άλλες γνωστές αντενδείξεις ειδικά για το προϊόν.

Κλινικές αντενδείξεις

Σοβαρές νευρολογικές δυσπλασίες, από τα ακτινολογικά ευρήματα των οποίων 
εντοπίζεται υψηλή εγκεφαλική πίεση, ασθενείς με αιμορραγική τάση της οποίας 
ο έλεγχος είναι αδύνατος, όταν μετά τη βιοψία δεν προβλέπεται να ακολουθήσει 
θεραπεία που να μπορεί να προσδιοριστεί με βάση το αποτέλεσμα της βιοψίας. 
Οι προδιαγραφές διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις τιμές αναφοράς για την 
πήξη του αίματος, η απόφαση εδώ θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση και 
εξαρτάται και από το σημείο παρακέντησης.
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Ειδικέs επιπλοκές για τη συσκευή:

Κάμψη, απόφραξη της βελόνας, διαρροή

Ειδικέs επιπλοκές για τη συσκευή:

• Γενικές επιπλοκές κατά την επέμβαση, όπως π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική 
εγκεφαλοπάθεια, διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας κατά τη χορήγηση 
αναλγητικών ή ηρεμιστικών, κλπ.

• Μη διαγνωστικά αποτελέσματα
• Συμπτωματικές ή ασυμπτωματικές ενδοκρανιακές αιμορραγίες (σε συσχετισμό 

με τη βιοψία ή τη διαδρομή της βελόνας), αιμορραγία κοντά στο τραύμα της 
παρακέντησης, χρόνιο υποδόριο αιμάτωμα, μετεγχειρητικό ενδοογκικό αιμά-
τωμα, ενδοογκική αιμορραγία που χρήζει επεμβατικής αφαίρεσης ή έχει ως απο-
τέλεσμα ημιπληγία ή ενδοκρανιακή υπέρταση λόγω αιμορραγιών (θανατηφόρα).

• Οίδημα γύρω από την αλλοίωση, υδροκέφαλο
• Εγκεφαλικό οίδημα λόγω βλάβης της φλοιικής φλέβας από τη συμπίεση του οστού 

κατά τη χρήση στερεοτακτικού πλαισίου
• Διαταραχές της επούλωσης
• Αιμορραγία από το κανάλι παρακέντησης
• Εξάπλωση ογκοκυττάρων κατά μήκος της διαδρομής βιοψίας
• Ενδοεγχειρητική και μετεγχειρητική λοίμωξη, μηνιγγίτιδα
• Κρίση σπασμών (συχνό στη βιοψία με βάση πλαίσιο)
• Νευρολογικά προβλήματα, επιληψία, εστιακά νευρολογικά προβλήματα
• Τεχνικά προβλήματα (συχνό κατά τη βιοψία χωρίς πλαίσιο)

Οι χρήστες πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τις επιπλοκές που σχε-
τίζονται συνήθως με τη διαδικασία.

 Εάν προκύψουν επιπλοκές κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τα πρωτόκολλα 
του ιδρύματός σας. Αν αυτό δεν αποκατααστήσει τις επιπλοκές ή αν αυτές θεω-
ρηθούν σοβαρές ή μη αναστρέψιμες, διακόψτε προσεκτικά τη διαδικασία και 
αφαιρέστε τα στοιχεία της επεμβατικής συσκευής από τον ασθενή. 

Προειδοποιήσεις

στείρο προϊόν:

Αυτή είναι μία ιατρική συσκευή μίας χρήσης για χρήση μόνο σε έναν ασθενή.

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί!

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επαναποστειρωθεί!

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αυτής της συσκευής δεν είναι 
κατάλληλα για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.
Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση.
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 – μπορεί να προκαλέσει την απώλεια των ιδιοτήτων βασικής απόδοσης 
που επιδιώκει ο κατασκευαστής
 – προκαλεί σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης/ μόλυνσης ως 
αποτέλεσμα δυνητικά ανεπαρκών μεθόδων διαδικασίας.
 – μπορεί να προκαλέσει απώλεια λειτουργικών ιδιοτήτων της συσκευής.
 – μπορεί να προκαλέσει θραύση των υλικών και να οδηγήσει σε ενδοτοξι-
κές αντιδράσεις που προκαλούνται από τα υπολείμματα.

στην εφαρμογή:

1. Για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος βιοψίας εγκε-
φάλου, ο ιατρός που εκτελεί τη διαδικασία πρέπει να διαθέτει τις αντίστοιχες 
γνώσεις και την αντίστοιχη εμπειρία και εκπαίδευση στη χρήση αυτής της 
τεχνικής σε ασθενείς. 

2. Η τήρηση των μέτρων ορθής κλινικής πρακτικής και προφύλαξης είναι απο-
λύτως αναγκαία. Οι εν τω βάθει λοιμώξεις τραυμάτων είναι σοβαρές μετεγ-
χειρητικές επιπλοκές, για την εξάλειψη των οποίων απαιτείται εκτεταμένη χει-
ρουργική επέμβαση. 

3. Η παρακέντηση μαλακού ιστού επιτρέπεται να εκτελείται μόνο σε περιβάλλον 
άψογο από υγιεινή άποψη, και τα αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης είναι 
απαραίτητα.

4. Καλύψτε την περιοχή του σημείου παρακέντησης σε μεγάλη έκταση και εξα-
σφαλίστε ασηπτικές συνθήκες.

5. Πριν από την παρακέντηση πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί η ακεραιότητα του δείγματος ιστού για την αιματοπαθολογική 
αξιολόγηση.

για χρήση με άλλα συμβατά προϊόντα

Κατά τη χρήση πολλαπλών συστατικών στοιχείων, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία 
τους πριν από τη χρήση, ελέγχοντας τις συνδέσεις και τις προσπελάσεις (βελόνες, 
προσαρμογείς).

Περαιτέρω ενδείξεις προειδοποίησης:

1.  Προσοχή: Προειδοποίηση αιχμηρού αντικειμένου. Η συσκευή ή τα εξαρ-
τήματα της συσκευής ενδέχεται, ανάλογα με τον τύπο του άκρου, να 
έχουν αιχμηρές γωνίες ή άκρες. Διάφορα μολυσματικά παθογόνα μπο-
ρούν να μεταδοθούν εάν προκύψει τραυματισμός. Για πρακτικούς λόγους, 
τα σημαντικότερα από αυτά είναι ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρ-
κειας (HIV), ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) και ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV).

2. Πρέπει να λαμβάνετε συστηματικά γενικές προφυλάξεις για το χειρισμό 
του αίματος και των σωματικών υγρών κατά τη χρήση και τη διάθεση της 
συσκευής, λόγω του κινδύνου επαφής με αιματοεγκεφαλικά παθογόνα.
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τύπου πρέπει να αξιολογείται σωρευτικά όπως περιγράφεται στη νομοθεσία 
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ακόμη και μετά την αλλαγή ή αντικατά-
σταση της συσκευής.

Εφαρμογή

Κατά τη χρήση με σύστημα καθοδήγησης βιοψίας (BrainLAB, Stryker) θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη τα θέματα συμβατότητας και οι οδηγίες χρήσης του κατασκευ-
αστή. Αυτές οι οδηγίες και οι δηλώσεις έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα!

Η διαδικασία που ακολουθεί ισχύει για την εφαρμογή με χρήση στερεοτακτικού 
πλαισίου:

Σύστημα 2 τμημάτων:

Η βελόνα 2 τμημάτων τοποθετείται στον κύλινδρο-οδηγό της συσκευής στερεοτα-
ξίας και εισάγεται σύμφωνα με τις συντεταγμένες Χ, Υ και Ζ στην περιοχή κρανιοτο-
μής. Εισαγάγετε προσεκτικά μέσα από την οπή διάτρησης στη χοριοειδή μήνιγγα, 
μέσω του εγκεφαλικού φλοιού μέχρι την περιοχή-στόχο στο στρώμα μυελίνης.

Η ευθυγράμμιση της πλευρικής θυρίδας επιτυγχάνεται με τη στροφή της βαλβίδας 
εισαγωγής.

Η πλευρική θυρίδα είναι κλειστή όταν ο κόκκινος αξονίσκος προσανατολισμού βρί-
σκεται στο ύψος της πράσινης γραμμής.

Η πλευρική θυρίδα είναι ανοικτή όταν ο κόκκινος αξονίσκος προσανατολισμού βρί-
σκεται στο ύψος της κόκκινης γραμμής.

Μέσω της συνοδευτικής σύριγγας αναρρόφησης δημιουργείται υποπίεση, ώστε 
να εισέλθει ιστός στο κανάλι βιοψίας. Ανάλογα με το είδος του ιστού, η υποπίεση 
μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα με ασφάλιση της προσαρμόσιμης στρόφιγγας 
δύο κατευθύνσεων σε μια σταθερή θέση μεταξύ 1 και 10 ml. Ο ιστός ενδιαφέ-
ροντος αποσπάται με μια στροφή της εσωτερικής βελόνας βιοψίας κατά 180°. 
Τραβήξτε έξω την εσωτερική βελόνα. Το υλικό βιοψίας μπορεί να αφαιρεθεί από 
την εσωτερική βελόνα.
Ανάλογα με τις οδηγίες μπορούν να εκτελεσθούν 3 έως 4 ακόμη εξαγωγές με επα-
νειλημμένη τοποθέτηση της εσωτερικής βελόνας βιοψίας στην εξωτερική βελόνα 
βιοψίας, τη δημιουργία υποπίεσης και τη στροφή κατά 180°

Σύστημα 3 τμημάτων κατά Merla

Η βελόνα-οδηγός με στιλέτο τοποθετείται στον κύλινδρο-οδηγό της συσκευής στε-
ρεοταξίας και εισάγεται σύμφωνα με τις συντεταγμένες Χ, Υ και Ζ στην περιοχή 
κρανιοτομής. Εισαγάγετε προσεκτικά μέσα από την οπή διάτρησης στη χοριοειδή 
μήνιγγα, μέσω του εγκεφαλικού φλοιού μέχρι την περιοχή-στόχο στο στρώμα μυε-
λίνης.

Μετά την απόσυρση του στιλέτου, τοποθετήστε τη συναρμολογημένη βελόνα βιοψίας 
δύο τμημάτων και συνδέστε τη μέσω του Luer Lock σταθερά με την ασφάλεια εισαγωγής. 
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εισαγωγής.

Η πλευρική θυρίδα είναι κλειστή όταν ο κόκκινος αξονίσκος προσανατολισμού βρί-
σκεται στο ύψος της πράσινης γραμμής.

Η πλευρική θυρίδα είναι ανοικτή όταν ο κόκκινος αξονίσκος προσανατολισμού βρί-
σκεται στο ύψος της κόκκινης γραμμής.

Μέσω της συνοδευτικής σύριγγας αναρρόφησης δημιουργείται υποπίεση, ώστε 
να εισέλθει ιστός στο κανάλι βιοψίας. Ανάλογα με το είδος του ιστού, η υποπίεση 
μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα με ασφάλιση της προσαρμόσιμης στρόφιγγας 
δύο κατευθύνσεων σε μια σταθερή θέση μεταξύ 1 και 10 ml. Ο ιστός ενδιαφέ-
ροντος αποσπάται με μια στροφή της εσωτερικής βελόνας βιοψίας κατά 180°. 
Το υλικό βιοψίας μπορεί να εξωθηθεί από το μπροστινό άνοιγμα της εσωτερικής 
βελόνας με τη βοήθεια ενός αποβολέα. Ανάλογα με τις οδηγίες μπορούν να εκτε-
λεσθούν 3 έως 4 ακόμη εξαγωγές με επανειλημμένη τοποθέτηση της εσωτερικής 
βελόνας βιοψίας στην εξωτερική βελόνα βιοψίας, τη δημιουργία υποπίεσης και τη 
στροφή κατά 180°

Συνθήκες χρήσης και φύλαξης

Περιορισμός 
θερμοκρασίας

+10 °C έως +30 °C

Όρια υγρασίας 20 % έως 65 %

Μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία

Φύλαξη σε ξηρό μέρος

Γενικές πληροφορίες

Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες οδηγίες 
περί επικίνδυνων ουσιών 

Μη πυρογόνο

 Όλα τα σοβαρά συμβάντα που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να 
γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου κατοι-
κεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Γερμανία.
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Υπόμνημα των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη σήμανση

Κατασκευαστής Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης

Χρήση μέχρι... Μη πυρογόνο

Αριθμός είδους Rx only Προσοχή: Ο Ομοσπονδιακός νόμος 
περιορίζει τη συσκευή αυτή στην 
πώληση από ιατρό ή με εντολή ιατρούΑποστειρωμένο με 

αιθυλενοξείδιο

Όχι επαναποστείρωση Μη ασφαλές για μαγνητική τομογραφία

Μην χρησιμοποιείτε εάν έχει 
υποστεί βλάβη η συσκευασία Συμβουλή

Φύλαξη σε ξηρό μέρος Πληροφορία

Όρια υγρασίας Προειδοποίηση για αιχμηρό 
αντικείμενο

Μην επαναχρησιμοποιείτε PHT Δεν περιέχει φθαλικά άλατα (συμφ. με 
παρ. 7.5 παραρτήματος l 93/42/ΕΟΚ)

Προσοχή
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί φυσικό 
καουτσούκ ως συστατικό στην 
κατασκευή αυτού του προϊόντος

Ημερομηνία κατασκευής Ποσότητα

Κωδικός παρτίδας Μετάφραση

Μακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία ιατρική συσκευή

Περιορισμός θερμοκρασίας
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