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Naudojimo instrukcija
Atkreipkite dėmesį

 Būtinai atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją ir naudojimo ins-
trukcijas! 

Rx only Šis gaminys pagal šią naudojimo instrukciją skirtas naudoti tik kvalifikuotiems 
medikams.

PAJUNK® neteikia jokių rekomendacijų dėl tvarkymo metodų. Už naudojimo 
būdą ir paciento tinkamumo įvertinimą atsako su gaminiu dirbantis medicinos 
personalas. 
Be šios naudojimo instrukcijos taip pat galioja atitinkamos profesinės literatūros 
rekomendacijos, techninės nuostatos ir veiklos gairės.
Nesilaikant šios naudojimo instrukcijos arba naudojantis gaminiu pakartotinai 
garantija nustoja galioti ir galima sukelti pavojų paciento saugumui.
Naudojantis šiuo gaminiu kartu su kitais gaminiais taip pat privaloma laikytis ir jų 
naudojimo instrukcijų bei įsitikinti jų suderinamumu. Dėl sprendimo kartu nau-
doti skirtingų gamintojų gaminius (išskyrus atvejus, kai tai atliekama gydymo 
centre) atsako naudotojas. 

Jei pagrįstai abejojate dėl gaminio komplektacijos visumos, vientisumo ar ste-
rilizacijos būklės, jo jokiu būdu nenaudokite.
 Pasibaigus pakuotės etiketėje nurodytam sterilumo laikui, gali būti naudojami 
tik nepažeisti gaminiai.

Gaminių specifikacijos / suderinamumas
  1153-2L250 (  1) „BrainPro“ biopsijos kaniulė, skirta stereotaksinei sme-
genų biopsijai, naudojant KT.
• Dviejų dalių biopsijos kaniulė Ø 1,8 x 250 mm su šoniniu langeliu 10 mm, 

pasukama
• 10 cm3 vakuuminis švirkštas su dvipusiu čiaupu
• 25 cm liniuotė

  41778C (  1)/ 41779C (  5) A tipo vienkartinės biopsijos adatos rinkinys 
(informacijos apie suderinamumą ieškokite užrašuose)
• Dviejų dalių biopsijos kaniulė Ø 1,8 x 250 mm su šoniniu langeliu 10 

mm, pasukama, su žymekliu
• 3 ml vakuuminis švirkštas su dvipusiu čiaupu
• 25 cm liniuotė

 6000-024-000 (  1) vienkryptės biopsijos adatos rinkinys
• Dviejų dalių kaniulė Ø 2,5 x 210 mm su šoniniu langeliu 10 mm, pasukama
• 10 cm3 vakuuminis švirkštas su dvipusiu čiaupu
• Papildomo įšvirkštimo žarnelė
• 25 cm liniuotė
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smegenų biopsijai pagal Merlo
• Kreipiamoji kaniulė Ø 2,3 x 230 mm, su stiletu
• Dviejų dalių biopsijos kaniulė Ø 1,8 x 250 mm su šoniniu langeliu 10 

mm, pasukama, su išstūmikliu (3 dalių kaniulių sistema)
• 10 cm3 vakuuminis švirkštas su dvipusiu čiaupu
• 3 ml vakuuminis švirkštas su dvipusiu čiaupu
• 25 cm liniuotė

Priedų prijungimo jungtis: Luerio 

Naudojimo paskirtis
Smegenų audinio pašalinimas diagnostikos tikslais

PAJUNK® kaniulių įvedimą į kūną taip pat galima stebėti ultragarsu, rentgenu 
arba KT vaizde.
Įspėjimas.
Kaniulė nėra skirta įstatyti MRT aplinkoje!

Indikacijos
Smegenų biopsija, atliekama kreipiamosios biopsijos metodais (pvz., stereotak-
tiniu).

Kontraindikacijos
Gaminio specifinės kontraindikacijos

Jokiu atveju nenaudokite gaminio, jei yra žinoma apie medžiagų netoleravimą 
ir (arba) žinomą netoleruojamą sąveiką!

Daugiau jokių su gaminiu susijusių specifinių kontraindikacijų nežinoma.

Klinikinės kontraindikacijos
Sunkios neurologinės anomalijos, kurių rentgenografiniai duomenys rodo 
aukštą intrakranijinį slėgį, pacientai, turintys polinkį į kraujavimą, kurio nega-
lima kontroliuoti, jei biopsijos terapijos negalima nustatyti remiantis biopsijos 
rezultatu. Specifikacijos labai skiriasi, atsižvelgiant į kraujo krešėjimo kontrolinius 
lygius; todėl sprendimas turi būti priimamas kiekvienu atveju atskirai ir taip pat 
priklauso nuo punkcijos vietos.

Komplikacijos
Su gaminiu susijusios specifinės komplikacijos:
kaniulės persisukimas, užsikimšimas, nuotekis
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• bendrosios komplikacijos procedūros metu, tokios kaip širdies nepakankamu-
mas, kepenų encefalopatija, kvėpavimo funkcijos sutrikimai skiriant skausmą 
malšinančius vaistus ar raminamuosius vaistus ir kt.

• Nediagnostiniai rezultatai
• Simptominis ar asimptominis intrakranijinis kraujavimas (susijęs su biopsija ar 

kaniuliacija), kraujavimas šalia punkcijos sužalojimo, lėtinė subduralinė hema-
toma, pooperacinė intratumoralinė hematoma, intratumoralinis kraujavimas, 
kuriam reikia chirurginio pašalinimo arba nuolatinė hemiparezė, intrakrani-
jinė hipertenzija dėl kraujavimo (mirtina).

• Perilesinė edema, hidrocefalija
• Smegenų patinimas dėl žievės venos pažeidimo dėl kaulo suspaudimo, kai 

naudojami stereotaksiniai rėmai
• Su žaizdų gijimu susijusios komplikacijos
• Kraujavimas iš punkcijos kanalo
• Naviko ląstelių pasklidimas biopsijos kanalu
• Intraoperacinė ir pooperacinė infekcija, meningitas
• Traukuliai (dažni su biopsija naudojant rėmą)
• Neurologiniai trūkumai, epilepsija, židininė neurologija
• Techninės triktys (dažnos su biopsija naudojant rėmą)

Naudotojas privalo informuoti apie įprastas, procedūros metu kylančias kom-
plikacijas.
 Jei naudojimo metu pastebimos su gaminiu susijusios komplikacijos, būtina 
vadovautis jūsų gydymo įstaigos protokolu. Jei tokiu būdu komplikacijų paša-
linti nepavyksta arba jei jos laikomos sunkiomis ar negydomomis, tuoj pat 
nutraukite procedūrą ir pašalinkite iš paciento invazinius gaminio komponen-
tus.

Įspėjimas

sterilus gaminys:
Tai yra vienkartinio naudojimo medicininis gaminys, skirtas naudoti tik vienam 
pacientui.

Jokiu būdu šio gaminio negalima naudoti pakartotinai!
Jokiu būdu šio gaminio negalima sterilizuoti pakartotinai!

Gamyboje naudojamos medžiagos nėra tinkamos nei pakartotinai apdoroti, nei 
pakartotinai sterilizuoti!
Gaminys pagal savo dizainą nėra tinkamas nei pakartotinai apdoroti, nei pakar-
totinai sterilizuoti!
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 – jis gali prarasti pagrindines gamintojo numatytąsias eksploatacines 
savybes,
 – yra didelis kryžminės infekcijos / užteršimo pavojus dėl galimai nepa-
kankamo pakartotinio apdorojimo,
 – taip pat kyla pavojus, kad gaminys praras savo funkcines savybes,
 – dėl nepašalintų likučių kyla medžiagų skaidymosi ir endotoksinių 
reakcijų pavojus!

naudodami:
1. Norint saugiai ir efektyviai naudoti smegenų biopsijos sistemą, ją atliekantis 

gydytojas turi turėti atitinkamų žinių, patirties ir būti išmokytas, kaip nau-
doti šią metodiką pacientui. 

2. Būtina laikytis geros klinikinės praktikos ir atsargumo priemonių. Giliųjų 
žaizdų infekcijos yra rimtos pooperacinės komplikacijos, kurių pašalinimui 
reikalinga plati chirurginė intervencija. 

3. Minkštųjų audinių punkcija gali būti atliekama tik laikantis higienos sąlygų, 
būtina mūvėti sterilias vienkartines pirštines.

4. Uždenkite punkcijos vietą palei perimetrą ir sukurkite aseptines sąlygas.
5. Prieš punkciją reikia imtis tinkamų priemonių audinio mėginiui užfiksuoti 

hemapatologiniam įvertinimui.

naudojant su kitais suderinamais gaminiais:
Prieš naudojimą susipažinkite su veikimu naudodamiesi keliais komponentais, 
patikrinkite jungtis ir perėjimus (kaniules, adapterius).

kiti įspėjimai:
1.  Atsargiai. Įspėjimas apie aštrius antgalius. Gaminys arba gaminio užsa-

komosios dalys (neatsižvelgiant į aštrų komponentą) gali būti aštrios ar 
smailios. Atliekant punkcijas, gali būti perduodami įvairūs infekcijų sukė-
lėjai, ypač pavojingi yra žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV), hepatito 
B virusas (HBV) ir hepatito C virusas (HCV).

2. Naudodamiesi ir šalindami gaminį, būtinai laikykitės įprastų bendrųjų atsar-
gumo priemonių tvarkydami kraują ir kūno skysčius, nes taip galite pavojin-
gai sąveikauti su per kraują pernešamais patogenais.

3. Atkreipkite dėmesį, kad tolesnis to paties tipo gaminio naudojimas taip pat 
turi būti apibendrintai įvertinamas po medicinos prietaisų įstatymų pasi-
keitimų.
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Kai jis naudojamas kartu su biopsijos orientavimo sistema („BrainLAB“, „Stry-
ker“), reikia atsižvelgti į suderinamumo teiginius ir gamintojo naudojimo ins-
trukcijas. Šios instrukcijos ir išimtys yra privalomos!

Ši procedūra taikoma naudojant stereotaksinius rėmus:

2 dalių sistema:
2 dalių kaniulė įleidžiama į stereotaktinio aparato kreipiamąjį cilindrą ir įvedama į 
trepanacijos sritį pagal X, Y ir Z koordinates. Atsargiai įleidžiama per perforacijos 
vietą į minkštuosius smegenų dangalus, per smegenų žievę iki tikslinės srities 
medulos sluoksnyje.

Šoninis langelis nustatomas į reikalingą padėtį sukant įleidimo movą.
Šoninis langelis uždaromas, kai raudona orientacinė švirkštimo priemonė atsi-
duria žalios linijos aukštyje.
Šoninis langelis yra atidarytas, kai raudona orientacinė švirkštimo priemonė 
yra raudonos linijos aukštyje.

Sudėtyje esantis aspiracijos švirkštas sukuria vakuumą, kad audiniai patektų į 
biopsijos kanalą. Atsižvelgiant į audinio tipą, vakuumą galima be galo reguliuoti 
uždarant pritaikomą dvipusį čiaupą fiksuotoje padėtyje nuo 1 iki 10 ml. Audi-
nys atskiriamas 180 laipsnių pasukant vidinę biopsijos kaniulę. Ištraukite vidinę 
kaniulę. Biopsijos medžiagą galima pašalinti iš vidinės kaniulės.
Atsižvelgiant į indikaciją, papildomą ekstrahavimą galima atlikti nuo 3 iki 4 kartų, 
pakartotinai įstatant vidinę biopsijos kaniulę į išorinę kaniulę, sukuriant neigiamą 
slėgį ir pasukant ją 180 laipsnių.

3 dalių sistema pagal Merlo:
Kreipiamoji kaniulė su stiletu įleidžiama į stereotaktinio aparato kreipiamąjį cilin-
drą ir įvedama į trepanacijos sritį pagal X, Y ir Z koordinates. Atsargiai įleidžiama 
per perforacijos vietą į minkštuosius smegenų dangalus, per smegenų žievę iki 
tikslinės srities medulos sluoksnyje.

Po to, kai stiletas ištraukiamas, surinkta dviejų dalių biopsijos kaniulė įleidžiama 
ir tvirtai sujungiama su įleidimo angos sandarikliu „Luer-Lock“ jungtimi. 

Šoninis langelis nustatomas į reikalingą padėtį sukant įleidimo movą.
Šoninis langelis uždaromas, kai raudona orientacinė švirkštimo priemonė atsi-
duria žalios linijos aukštyje.
Šoninis langelis yra atidarytas, kai raudona orientacinė švirkštimo priemonė 
yra raudonos linijos aukštyje.

Sudėtyje esantis aspiracijos švirkštas sukuria vakuumą, kad audiniai patektų į 
biopsijos kanalą. Atsižvelgiant į audinio tipą, vakuumą galima be galo reguliuoti 
uždarant pritaikomą dvipusį čiaupą fiksuotoje padėtyje nuo 1 iki 10 ml. Audinys 
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galima išstumti iš vidinės kaniulės angos stūmokliu. Atsižvelgiant į indikaciją, 
papildomą ekstrahavimą galima atlikti nuo 3 iki 4 kartų, pakartotinai įstatant 
vidinę biopsijos kaniulę į išorinę kaniulę, sukuriant neigiamą slėgį ir pasukant ją 
180 laipsnių.

Naudojimo ir laikymo sąlygos

Temperatūros apribo-
jimas Nuo +10 °C iki +30 °C

Santykinė drėgmė Nuo 20 % iki 65 %

Saugoti nuo saulės spindulių

Laikyti sausai

Bendroji pastaba
Gaminiai yra pagaminti laikantis visuotinai taikomų pavojingų medžiagų direk-
tyvų.

Nepirogeniškas

 Apie visus rimtus incidentus, kurie įvyko naudojant gaminį, reikia pranešti 
gamintojui ir atitinkamoms šalies, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacien-
tas, valdžios institucijoms.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Deutschland (Vokietija).
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Etiketėse naudojamų simbolių legenda

Gamintojas Laikykitės naudojimo instrukcijos

Panaudoti iki... Nepirogeniškas

Prekės Nr. Rx only Receptinis gaminys (gali būti pagal 
numatytąją naudojimo paskirtį naudo-
jamas tik kvalifikuotų medikų).Sterilizuota etileno oksidu

Nesterilizuoti pakartotinai Nėra saugus naudoti MR aplinkoje

Nenaudoti, jei pažeista 
pakuotė Nurodymas

Laikyti sausai Pastaba, informacija

Santykinė drėgmė Įspėjimas apie aštrius antgalius.

Nenaudoti pakartotinai PHT Sudėtyje nėra ftalatų (pagal direktyvos 
93/42/EEB I priedo 7.5 str.)

Dėmesio Sudėtyje nėra latekso

Pagaminimo data Vnt. skaičius

Kodas Vertimas

Saugoti nuo saulės spindulių Medicininis prietaisas

Temperatūros apribojimas
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