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Használati utasítás
Különleges megjegyzés

 Kérjük, hogy a következő információkat és használati utasításokat figyelmesen 
olvassa el!

Rx only A terméket kizárólag szakképzett egészségügyi személyzet a jelen használati 
utasítás szerint használhatja.

A PAJUNK® nem tesz javaslatot a kezelési módszerre vonatkozóan. A betegek 
kiválasztása és az eszköz használatának módja az egészségügyi szakszemélyzet 
felelőssége. 
A használati utasításokon túlmenően a vonatkozó szakirodalomban található, és 
a jelenlegi ismeretek szerinti információk is alkalmazandóak.
A használati utasítások figyelmen kívül hagyása vagy megszegése érvényteleníti 
a garanciát, és kockáztatja a betegek biztonságát.
Más termékekkel együtt használva a többi termékre vonatkozó kompatibilitási 
információkat és használati utasításokat is figyelembe kell venni. A különböző 
gyártók eszközeinek együttes használatára vonatkozó döntés (ha azok nem 
képeznek kezelőegységet) a felhasználó felelőssége. 

 Az eszközt semmilyen körülmények között ne használja, ha megalapozott 
kétely áll fenn a termék hiányosságára, sértetlenségére vagy sterilitására 
vonatkozóan.
 Kizárólag sértetlen csomagolásban lévő sértetlen terméket szabad használni a 
címkén feltüntetett sterilen tartási dátum lejárta előtt.

Az eszköz leírása / kompatibilitás
  1153-2L250 (  1) BrainPro biopsziakanül készlet CT-irányítású, sztereotak-
tikus agybiopsziához)
• Kétrészes biopsziakanül Ø 1,8 x 250 mm oldalsó ablakkal 10 mm, forgatható
• 10 ccm vákuumfecskendő kétutas szeleppel
• Vonalzó 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Egyszer használatos biopsziás tűkészlet, A 
típus (lásd a kompatibilitásra vonatkozó információkat a tájékoztatóban)
• Kétrészes biopsziás kanül Ø 1,8 x 250 mm oldalsó ablakkal 10 mm, 

forgatható, jelölővel
• 3 ml-es vákuumfecskendő kétutas szeleppel
• Vonalzó 25 cm

 6000-024-000 (  1) Egyszer használatos biopsziás tűkészlet
• Kétrészes kanül Ø 2,5 x 210 mm oldalsó ablakkal 10 mm, forgatható
• 10 ccm vákuumfecskendő kétutas szeleppel
• Befecskendező tömlő
• Vonalzó 25 cm
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biopsziához a Merlo-módszer szerint
• Vezetőkanül Ø 2,3 x 230 mm, lépcsős végű, stylettel
• Kétrészes biopsziás kanül Ø 1,8 x 260 mm oldalsó ablakkal 10 mm, 

forgatható, kilökő mandrinnal (3-részes kanülrendszer)
• 10 ccm vákuumfecskendő kétutas szeleppel
• 3 ml-es vákuumfecskendő kétutas szeleppel
• Vonalzó 25 cm

Szerelékcsatlakozó: LUER 

Rendeltetés
Agyszövet vétele diagnosztikai célból.

A PAJUNK® kanülök behelyezése ultrahang, röntgen vagy CT alkalmazása mel-
lett is történhet.
Figyelmeztetés:
A kanül nem alkalmas MRT alkalmazása mellett!

Indikációk
Agybiopszia irányított biopszia módszerekkel összefüggésben (pl. sztereotaktikus).

Kontraindikációk
Termékspecifikus kontraindikációk

Semmilyen körülmények között se használja a terméket az anyagok ismert 
összeférhetetlensége és/vagy ismert kölcsönhatások esetén!

További termékspecifikus kontraindikációk nem ismeretesek.

Klinikai kontraindikációk
Súlyos neurológiai elváltozások, amelyek radiológiai leletei magas agynyomást 
mutatnak, nem kontrollálható vérzékenységi hajlammal rendelkező beteg, ha 
a biopszia után nem szándékolt terápia, amely a biopszia eredményéből vezet-
hető le. A specifikációk lényegesen változóak lehetnek a véralvadásra vonatkozó 
referenciaértékek szerint, a döntést ekkor egyedileg kell meghozni, és a punkció 
helyétől is függ.

Komplikációk
Termékspecifikus komplikációk
A kanül meghajlása, eldugulása, szivárgás.
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• A beavatkozás során fellépő általános komplikációk, mint pl. szívelégtelen-
ség, hepatikus enkelofapátia, a légzésfunkció zavarai fájdalomcsillapító vagy 
nyugtatószerek beadásakor stb.

• Nem diagnosztikai eredmények
• Szimptomatikus vagy aszimptomatikus intrakraniális vérzések (a biopsziával 

vagy a kanülvezetéssel összefüggésben), vérzés a punkciós sérülés közelében, 
krónikus subduralis hematoma, posztoperatív intratumorális hematoma, int-
ratumorális vérzés, amelyet operatív úton el kell távolítani, vagy amely (halá-
los) vérzések miatt tartós féloldali bénulást, intrakraniális hipertóniát okoz.

• Perilezionális ödéma, vízfejűség
• Agyduzzanat, amely a sztereotaktikus keret alkalmazása során fellépő csont-

kompresszió okozta agykérgi véna sérülése miatt következett be
• Sebgyógyulási zavarok
• A punkciós csatornából eredő vérzések
• Daganatsejtek szétterjedése a biopszia mentén
• Intraoperatív és posztoperatív infekció, meningitisz
• Görcsroham (keretet alkalmazó biopsziánál gyakran)
• Neurológiai deficitek, epilepszia, fokális neurológiai tünetek
• Műszaki zavarok (keret nélküli biopsziánál gyakran)

A felhasználó alapvetően köteles felvilágosítást adni az eljárásra jellemző 
komplikációkról.
 Amennyiben a felhasználás közben komplikációk lépnek fel a termékkel, 
kövesse intézménye előírásait. Ha a komplikációk ezáltal nem háríthatók el, 
vagy súlyosnak vagy nem kezelhetőnek bizonyulnak, körültekintően szakítsa 
meg a kezelést és távolítsa el a termék invazív részeit a betegből.

Figyelmeztetések

steril termék:
A termék egy beteghez felhasználható egyszer használatos orvostechnikai 
eszköz!

Az eszközt semmi esetre sem szabad újra felhasználni!
Az eszközt semmi esetre sem szabad újrasterilizálni!

A gyártáshoz felhasznált anyagok nem alkalmasak se újrafeldolgozásra, se újra-
sterilizálásra!
Az eszköz a kialakítása alapján nem alkalmas se újrafeldolgozásra, se újrasteri-
lizálásra!
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 – az eszköz elveszítheti a gyártó által szándékozott lényeges teljesítmény-
jellemzőit.
 – keresztfertőzés/szennyeződés jelentős kockázata lép fel potenciálisan 
elégtelen előkészítési eljárások által.
 – fennáll annak a kockázata, hogy az eszköz funkcionális tulajdonságokat 
veszít el.
 – anyagok bomlásának és a maradványok által okozott endotoxikus 
reakciók kockázata áll fenn!

alkalmazás közben:
1. Az agybiopszia rendszer biztonságos és hatékony alkalmazásához a beavat-

kozást végző orvosnak rendelkeznie kell a megfelelő ismeretekkel, tapaszta-
lattal és ezen technika betegeken való alkalmazásakor szerzett gyakorlattal. 

2. Feltétlenül szükséges betartani a bevált klinikai gyakorlatot és intézkedé-
seket. A mély sebfertőzések olyan súlyos beavatkozás utáni komplikációk, 
melyek megszüntetéséhez kiterjedt sebészeti beavatkozás szükséges. 

3. Lágy szövetek punkcióját kizárólag kifogástalan higiénikus környezetben 
szabad végezni, egyszer használatos steril kesztyűk használata szükséges.

4. Takarja le nagy területen a punkció helyét és biztosítson aszeptikus körül-
ményeket.

5. A punkció előtt megfelelő intézkedéseket kell hozni a szövetpróba hemato-
patológiai kiértékeléshez való biztosításához.

egyéb, kompatibilis eszközökkel való felhasználásra vonatkozóan:
Ha több részt használ, ismerkedjen meg működésükkel még a használat előtt, 
ellenőrizze a csatlakozásokat és az átjárhatóságot (kanülök, adapterek).

további figyelmeztetések:
1.  Figyelem: Vigyázat, hegyes tárgy. A termék, vagy a termék részei (a 

csiszolat fajtájától függően) élesek vagy hegyesek lehetnek. Szúrt sebek 
esetén a legkülönbözőbb fertőző kórokozók átvitele lehetséges. Gyakor-
lati szempontból elsősorban a humán immundeficiencia-vírus (HIV), a 
hepatitis B vírus (HBV) és a hepatitis C vírus (HCV) a jelentős.

2. Az eszköz használatakor és ártalmatlanításakor alkalmazza a vér, és a testfo-
lyadékok kezelésével kapcsolatos általános óvintézkedéseket, mivel fennáll 
a vérrel terjedő kórokozókkal való érintkezés veszélye.

3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy eszköz azonos típusú célra történő 
folyamatos használatát kumulatívan kell értékelni, az orvostechnikai eszkö-
zökre vonatkozó jogszabályokban leírtak szerint, még akkor is, ha az esz-
közt kicserélték vagy lecserélték.
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A biopsziás irányítórendszer (BrainLAB, Stryker) alkalmazása esetén figyelembe 
kell venni a gyártó kompatibilitásra vonatkozó nyilatkozatát és az alkalmazási 
útmutatásokat. Ezek az utasítások és nyilatkozatok kötelező érvényűek!

Sztereotaktikus keretek használatával történő alkalmazásnál a következő eljárás 
érvényes:

2-részes rendszer:
Helyezze be a 2-részes kanült a sztereotaktikus készülék vezetőhengerébe, és 
az X-, Y- és Z-koordinátáknak megfelelően vezesse be a trepanációs területre. 
Óvatosan vezesse be a perforáción keresztül a lágy agyhártyába, az agykérgen 
keresztül az agyvelőrétegben kijelölt területig.

Az oldalsó ablak beállítása a bevezetőzsilip forgatásával érhető el.
Az oldalsó ablak akkor van zárva, ha a piros jelzőcsap a zöld vonal magassá-
gában van.
Az oldalsó ablak akkor van nyitva, ha a piros jelzőcsap a piros vonal magassá-
gában van.

A benne lévő leszívó fecskendő vákuumot hoz létre, hogy szövetet szívjon fel a 
biopsziás csatornába. A szövet típusától függően a vákuum fokozatmentesen 
szabályozható az adapterezhető kétutas szelep zárásával fix pozícióban 1-től 10 
ml-ig. Az érintett szövet a belső biopsziás kanül 180°-os elfordításával választ-
ható le. Húzza ki a belső kanült. A biopsziás csatorna eltávolítható a belső kanül-
ből.
Az utasításnak megfelelően 3-4 további minta vételezhető a belső biopsziás 
kanül külső kanülbe való ismételt behelyezésével, vákuum létrehozásával és 
180°-kal való elforgatással.

3-részes Merlo-rendszer:
Helyezze be a vezetőkanült stylettel  a sztereotaktikus készülék vezetőhengerébe 
és az X-, Y- és Z-koordinátáknak megfelelően vezesse be a trepanációs területre. 
Óvatosan vezesse be a perforáción keresztül a lágy agyhártyába, az agykérgen 
keresztül az agyvelőrétegben kijelölt területig.

A stylet visszahúzása után helyezze be az összeszerelt kétrészes biopsziás kanült, 
és a Luer-Lock csatlakozóval fixen kösse össze a beeresztő zárral. 

Az oldalsó ablak beállítása a bevezetőzsilip forgatásával érhető el.
Az oldalsó ablak akkor van zárva, ha a piros jelzőcsap a zöld vonal magassá-
gában van.
Az oldalsó ablak akkor van nyitva, ha a piros jelzőcsap a piros vonal magassá-
gában van.
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biopsziás csatornába. A szövet típusától függően a vákuum fokozatmentesen 
szabályozható az adapterezhető kétutas szelep zárásával fix pozícióban 1-től 10 
ml-ig. Az érintett szövet a belső biopsziás kanül 180°-os elfordításával választ-
ható le. A biopsziás anyag kilökő segítségével kitolható a belső kanül elülső nyílá-
sán. Az utasításnak megfelelően 3-4 további minta vételezhető a belső biopsziás 
kanül külső kanülbe való ismételt behelyezésével, vákuum létrehozásával és 
180°-kal való elforgatással.

Használati / tárolási körülmények

Hőmérséklet-korlátozás +10 °C - +30 °C

Páratartalom, korlátozás 20 % - 65 %

Napfénytől elzárva tartandó

Szárazon tartandó

Általános információk
Az eszközök gyártása a veszélyes anyagokra vonatkozó világszerte érvényes 
irányelvek szerint történt.

Pirogénmentes

 Az eszköz használata során bekövetkezett súlyos incidenseket jelentse a gyártó-
nak és az abban az országban illetékes hatóságoknak, ahol a felhasználó és / 
vagy a beteg tartózkodik.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Németország.
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Címkékhez használt szimbólumok jelentése

Gyártó Tartsa be a használati utasítást.

Eltarthatósági idő ... Pirogénmentes

Cikkszám Rx only Vényköteles (Az eszközt kizárólag a ren-
deltetésnek megfelelően, szakképzett 
egészségügyi személyzet használhatja.)Etilénoxiddal sterilizált

Ne sterilizálja újra Nem biztonságos MR-hez

Sérült csomagolás esetén ne 
használja. Utasítás

Szárazon tartandó Utasítás, információ

Páratartalom, korlátozás Vigyázat, hegyes tárgy.

Nem újrafelhasználható PHT Nem tartalmaz ftalátokat (az l 93/42/
EGK irányelv 7.5 szakasza szerint)

Figyelem Nem tartalmaz latexet

Gyártási dátum Mennyiség

Tételszám Fordítás

Napfénytől elzárva tartandó Orvostechnikai eszköz

Hőmérséklet-korlátozás
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