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Kasutusjuhend
Eriline tähelepanu

 Lugege palun järgnevat informatsiooni ja kasutusjuhiseid hoolikalt!
Rx only Toodet tohivad vastavalt käesolevale kasutusjuhendile kasutada ainult kvalifit-

seeritud meditsiinitöötajad.
PAJUNK® ei anna soovitusi ravimeetodi osas. Kasutusviisi ja patsiendi väljavali-
mise eest vastutab raviga tegelev meditsiinitöötaja. 
Lisaks sellele kasutusjuhendile kehtivad vastavad andmed vastavalt asjakohasele 
tehnilisele kirjandusele ning tehnika tasemele ja väljaõppele.
Kasutusjuhendi eiramise või rikkumise korral kaotab garantii kehtivuse ja tekib 
oht patsiendi turvalisusele.
Kasutamisel koos teiste toodetega tuleb jälgida ka nende kasutusjuhendit ja ühil-
duvusavaldust. Erinevate tootjate (kui need pole ravikeskused) toodete kombi-
neeritud kasutamise üle otsustamine on kasutaja enda otsustada. 

Juhul kui esineb põhjendatud kahtlusi toote täielikkuse, terviklikkuse või steriil-
sus staatuse osas, ei tohi toodet mingil juhul kasutada.
 Kasutada tohib ainult kahjustamata tooteid enne etiketil näidatud steriilsuse 
säilivusaja lõppu mis on rikkumata pakendis.

Toote spetsifikatsioon/ ühenduvus
  1153-2L250 (  1) BrainPro biopsia kanüülide komplekt stereotaktilise 
ajubiopsia jaoks CT rakenduses) 
• Kaheosaline biopsia kanüül Ø 1,8 x 250 mm külgaknaga 10 mm, pööratav
• 10 cm kahesuunalise kraaniga vaakumsüstal
• Joonlaud 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) ühekordne biopsia nõelakomplekt tüüp A 
(vaata teavet ühilduvuse kohta märkmelehelt)
• Kaheosaline biopsia kanüül Ø 1,8 x 250 mm külgaknaga 10 mm, pööra-

tav, markeriga
• 3 ml kahesuunalise kraaniga vaakumsüstal
• Joonlaud 25 cm

 6000-024-000 (  1) ühekordne biopsia nõelakomplekt
• Kaheosaline kanüül Ø 2,5 x 210 mm külgaknaga 10 mm, pööratav
• 10 cm kahesuunalise kraaniga vaakumsüstal
• Sissepritse voolik
• Joonlaud 25 cm
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sia jaoks lähtuvalt Merlo meetodist
• Juhtkanüül Ø 2,3 x 230 mm, gradueeritud stiletiga
• Kaheosaline biopsia kanüül Ø 1,8 x 260 mm, küljeaknaga 10 mm, pöö-

ratav, väljutustihvtiga (3-osaline kanüülisüsteem)
• 10 cm kahesuunalise kraaniga vaakumsüstal
• 3 ml kahesuunalise kraaniga vaakumsüstal
• Joonlaud 25 cm

Otsa ühenduvus: LUER 

Sihtotstarve
Ajukoe eemaldamine diagnostilistel eesmärkidel

PAJUNK® kanüülide sisseviimist kehasse võib sooritada ka ultraheli, röntgenit 
või kompuutertomograafiat rakendades.
Hoiatus:
Kanüül ei sobi kasutamiseks MRT all!

Näidustused
Aju biopsia, mis on seotud juhitavate biopsia meetoditega (nt stereotaktiline).

Vastunäidustused
Tootespetsiifilised vastunäidustused

Ärge kasutage seda toodet mingil juhul, kui on teateid materjali talumatuse ja/ 
või vastasmõjude kohta!

Muid tootespetsiifilisi vastunäidustusi pole teada.

Kliinilised vastunäidustused
Rasked neuroloogilised kõrvalekalded, mille radioloogilised leiud viitavad kõr-
gele koljusisesele rõhule, mittekontrollitava veritsuskalduvusega patsiendid, kui 
biopsia järel ei plaanita ravi, mis võib olla tuletatav biopsia tulemusest. Spetsifi-
katsioonid varieeruvad sõltuvalt vere hüübimistasemest märkimisväärselt; otsus 
tuleb vastu võtta igal konkreetsel juhul eraldi ja sõltub ka punktsioonikohast.

Tüsistused
Tootepõhised komplikatsioonid:
Kinkimine, kanüüli takistamine, leke
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Tootepõhised komplikatsioonid:
• Üldised komplikatsioonid protseduuri ajal, näiteks Südamepuudulikkuse, 

maksa entsefalopaatia, valuvaigistite või rahustite manustamisel hinga-
misfunktsiooni häired jne.

• Mittediagnostika tulemused
• Sümptomaatiline või asümptomaatiline koljusisene verejooks (seotud biop-

sia või kanüülimisega), verejooks punktsioonikahjustuse lähedal, krooniline 
subduraalne hematoom, operatsioonijärgne intratumoraalne hematoom, 
intratumoraalne hemorraagia, mis vajab kirurgilist eemaldamist, või püsiv 
hemiparees, intrakraniaalne hüpertensioon verejooksu (surmav) tulemus.

• Perilesionaalne tursed, hüdrotsefaalia
• Aju turse kortikaalse veeni kahjustuse tõttu luu kokkusurumise tõttu stereotakti-

liste raamide kasutamisel
• Haava paranemise
• Verejooks punktsioonikanalilt
• Kasvajarakkude levik mööda biopsiarada
• Intraoperatiivne ja operatsioonijärgne infektsioon, meningiit
• Krambid (tavaline raamipõhise biopsia korral)
• Neuroloogiline defitsiit, epilepsia, fokaalne neuroloogia
• Tehnilised häired (sageli raamita biopsiaga)

Kasutajal on alati kohustus teavitada protseduurilistest tüsistustest.
 Kui toote kasutamisel tekivad tüsistused, järgige oma asutuse eeskirju. Kui 
tüsistusi ei saa sel viisil lahendada või kui neid peetakse tõsisteks või ravitama-
tuteks, katkestage ettevaatlikult kasutamine ja eemaldage patsiendilt kõik 
toote invasiivsed osad.

Hoiatused

steriilne toode:
Tegemist on meditsiinilise ühekordselt kasutatava tootega kasutamiseks ühe 
patsiendi juures.

Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti kasutada!
Te ei tohi seda toodet mingil juhul uuesti steriliseerida!

Valmistamisel kasutatud materjalid ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks 
steriliseerimiseks!
Toote disain ei sobi ei taaskasutuseks ega ka veelkordseks steriliseerimiseks!

Loata korduvkasutamise/ ringlusse võtmise korral
 – võib toode kaotada tootja kavandatud olulised omadused.
 – potentsiaalselt ebapiisavate raviprotsesside tõttu on suur ristnakatu-
mise/ saastumise oht.
 – on oht, et toode kaotab oma funktsiooni elemendid.
 – jääkide tõttu on materjalide lagunemise ja endo toksiliste reaktsioonide oht!
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1. Aju biopsiasüsteemi ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks peavad raviarstil 

olema selle tehnika kasutamisel patsiendil vastavad teadmised, kogemused 
ja väljaõpe. 

2. Hea kliinilise tava ja ettevaatusabinõude järgimine on tingimata vajalik. 
Sügavate haavade infektsioonid on tõsised interventsioonijärgsed kompli-
katsioonid, mille eemaldamine nõuab ulatuslikku kirurgilist sekkumist. 

3. Pehmete kudede punktsiooni võib teha ainult hügieenilises keskkonnas, 
vaja on steriilseid ühekordseid kindaid.

4. Katke punktsioonikoha piirkond ümberringi ja looge aseptilised tingimused.
5. Enne punktsiooni tuleb võtta sobivad meetmed koeproovi kinnitamiseks 

hematoloogiliseks hindamiseks.

kasutamisel koos teiste, ühilduvate toodetega:
Tutvuge enne mitmete komponentide kasutamist, kuidas need töötavad, kont-
rollides ühendusi ja läbikäike (kanüülid, adapterid).

täiendavad hoiatused:
1.  Ettevaatust: Tegemist on terava esemega. Toode või toote koostisosad 

võivad olla terava serva või otsaga (olenevalt lihvimisviisist). Torkehaa-
vade puhul võib toimuda nakatumine erinevate haigustekitajatega, 
praktilist tähtsust omavad eelkõige inimese immuunpuudulikkuse viirus 
(HIV), B-hepatiidi viirus (HBV) ja C-hepatiidi viirus (HCV).

2. Vere ja kehavedelikega ümberkäimisel kasutage toote käitlemise ja utiliseeri-
mise osas rutiinse meetodina üldisi ettevaatusabinõusid, kuna kontakt vere 
kaudu levivate patogeenidega võib olla ohtlik.

3. Pange tähele, et sama tüüpi toote jätkuvat kasutamist saab ka pärast muut-
mist / väljavahetamist kumulatiivselt hinnata meditsiiniseadmeid käsitlevate 
õigusaktide mõistes.

Kasutamine
Biopsia juhtimissüsteemi (BrainLAB, Stryker) kasutamisel tuleb järgida tootja-
poolseid ühilduvust puudutavaid avaldusi ja kasutusjuhendit. Need juhised ja 
avaldused on siduvad!

Stereotaktilisi raame kasutavate rakenduste puhul kehtib järgmine protseduur:

2-osaline süsteem:
2-osaline kanüül sisestatakse stereotaktilise aparaadi juhtsilindrisse ja viiakse 
trepanatsiooni piirkonda vastavalt X, Y ja Z koordinaatidele. Sisestage ettevaat-
likult perforatsiooni kaudu pehmesse ajukelmete, läbi ajukoore medulla kihis 
asuvasse sihtpiirkonda.
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Küljeaken on suletud, kui punane sätt on rohelise joone kõrgusel.

Küljeaken on avatud, kui punane sätt on punase joone kõrgusel.

Sisalduv aspiratsioonisüstal tekitab vaakumi koe sissetõmbamiseks biopsia kana-
lisse. Sõltuvalt koetüübist saab vaakumit sujuvalt reguleerida, sulgedes kohan-
datava kahesuunalise kraani fikseeritud asendis vahemikus 1 kuni 10 ml. Vaadel-
dav kude eemaldatakse sisemise biopsia kanüüli 180° pöördega. Tõmmake sise-
mine kanüül välja. Nüüd saab biopsiamaterjali sisemisest kanüülist välja võtta.
Sõltuvalt näidustusest võib 3 kuni 4 täiendavat ekstraheerimist läbi viia, sisesta-
des sisemise biopsia kanüüli korduvalt välimisse kanüüli, tekitades alarõhku ja 
pöörates seda 180°

3-osaline süsteem Merlo järgi:
Stiletiga juhtkanüül sisestatakse stereotaktilise aparaadi juhtsilindrisse ja viiakse 
trepanatsiooni piirkonda vastavalt X, Y ja Z koordinaatidele. Sisestage ettevaat-
likult perforatsiooni kaudu pehmes ajukelmes läbi ajukoore medulla kihis asu-
vasse sihtpiirkonda.

Pärast stileti väljatõmbamist sisestatakse monteeritud kaheosaline biopsia 
kanüül ja ühendatakse see kindlalt Luer-luku abil sisendtihendiga.

Külgakna orientatsioon saavutatakse sissejuhatuse kesta pööramisega.

Küljeaken on suletud, kui punane sätt on rohelise joone kõrgusel.

Küljeaken on avatud, kui punane sätt on punase joone kõrgusel.
Sisalduv aspiratsioonisüstal tekitab vaakumi koe sissetõmbamiseks biopsia kana-
lisse. Sõltuvalt koetüübist saab vaakumit sujuvalt reguleerida, sulgedes kohan-
datava kahesuunalise kraani fikseeritud asendis vahemikus 1 kuni 10 ml. Vaadel-
dav kude eemaldatakse sisemise biopsia kanüüli 180° pöördega. Biopsiamater-
jali saab väljutaja abil sisemise kanüüli esiosast välja tõugata. Sõltuvalt näidustu-
sest võib 3 kuni 4 täiendavat ekstraheerimist läbi viia, sisestades sisemise biopsia 
kanüüli korduvalt välimisse kanüüli, tekitades alarõhku ja pöörates seda 180°
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Töö-/ ladustamistingimused

Temperatuuripiirang +10 °C kuni +30 °C

Õhuniiskus, piirang 20 % kuni 65 %

Kaitsta päikesekiirguse eest

Säilitada kuivas

Üldised märkused
Tooted on valmistatud vastavalt ülemaailmselt kohaldatavatele ohtlikke mater-
jale käsitlevatele suunistele.

Mittepürogeenne

 Kõigist toote kasutamise ajal asetleidnud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada 
tootjat ja selle riigi asjaomaseid asutusi, kus kasutaja ja/ või patsient elavad.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Saksamaa.
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Märgistuses kasutatud sümbolite legend

Valmistaja Järgige kasutusjuhendit

Kasutatav kuni … Mittepürogeenne

Artikli number Rx only Vajalik retsept (toodet tohib kasutada 
ainult kvalifitseeritud meditsiinitöö-
taja.)Steriliseeritud etüleenok-

siidiga

Uuesti mitte steriliseerida Pole MR-kindel

Katkise pakendi korral mitte 
kasutada Juhis

Säilitada kuivas Märkus, teave

Õhuniiskus, piirang Tegemist on terava esemega

Mitte uuesti kasutada PHT Ei sisalda ftalaate (vastavalt punktile 7.5 
I lisa 93/42 / EMÜ)

Tähelepanu Ei sisalda lateksit

Valmistamise kuupäev Kogus

Partii kood Tõlge

Kaitsta päikesekiirguse eest Meditsiiniseade

Temperatuuripiirang
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