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Lietošanas instrukcija
Īpašs paziņojums

 Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus!
Rx only Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo 

lietošanas instrukciju.
PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Profesionālais medicīnas 
personāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli. 
Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklās-
tīta attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās 
zināšanas.
Neievērojot lietošanas instrukciju, tiks anulēta garantija un apdraudēta pacienta 
drošība.
Lietojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, ir jāņem vērā to lietošanas instruk-
cijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot dažādu ražotāju 
ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs. 

Ierīci nedrīkst lietot nekādos apstākļos, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par 
nepilnībām vai bojājumiem.
 Atļauts lietot tikai izstrādājums nevainojamā stāvoklī, ar spēkā esošu sterilitātes 
termiņu, kas norādīts uz etiķetes, kā arī ar nebojātu iepakojumu.

Izstrādājuma apraksts/ savietojamība
  1153-2L250 (  1) BrainPro biopsijas kanulas komplekts stereotaktiskai 
smadzeņu biopsijai (ar datortomogrāfiju vadītam pielietojumam)
• Divdaļīga biopsijas kanula Ø 1,8 x 250 mm ar sānu lodziņu 10 mm, pagrie-

žama
• 10 ccm vakuuma šļirce ar divvirzienu krānu
• 25 cm lineāls

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Vienvirziena biopsijas adatu komplekts, A 
tips (skatiet saderības informāciju instrukcijā)
• Divdaļīga biopsijas kanula Ø 1,8 x 250 mm ar sānu lodziņu 10 mm, 

pagriežama, ar marķieri
• 3 ml vakuuma šļirce ar divvirzienu krānu
• 25 cm lineāls

 6000-024-000 (  1) Vienvirziena biopsijas adatu komplekts
• Divdaļīga kanula Ø 2,5 x 210 mm ar sānu lodziņu 10 mm, pagriežama
• 10 ccm vakuuma šļirce ar divvirzienu krānu
• Padeves šļūtene
• 25 cm lineāls
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smadzeņu biopsijai saskaņā ar Merlo
• Vadīklas kanula Ø 2,3 x 230 mm, pakāpeniska, ar zondi
• Divdaļīga biopsijas kanula Ø 1,8 x 260 mm ar sānu lodziņu 10 mm, 

pagriežama, ar izvades serdeni (trīsdaļīga kanulas sistēma)
• 10 ccm vakuuma šļirce ar divvirzienu krānu
• 3 ml vakuuma šļirce ar divvirzienu krānu
• 25 cm lineāls

Uzlikas savienojamība: LUER 

Paredzētais lietojums
Smadzeņu augu paņemšana diagnostikas nolūkos

PAJUNK® kanulas var ievadīt ķermenī ar rentgena vai datortomogrāfijas palī-
dzību.
Brīdinājums!
Kanula nav piemērota lietošanai ar magnētisko rezonansi!

Indikācijas
Smadzeņu biopsija ar vadītās biopsijas metodēm (piemēram, stereotaktiska).

Kontrindikācijas
Ar izstrādājumu saistītās kontrindikācijas

Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu, ja ir zināma materiālu nepanesa-
mība un/vai mijiedarbība!

Nav zināmas citas ar izstrādājumu saistītas kontrindikācijas.

Klīniskās kontrindikācijas
Smagas neiroloģiskas deformācijas, ko radioloģisko izmeklējumu rezultāti 
norāda uz augstu smadzeņu spiedienu, pacients ar asiņošanas tendenci, ko 
nav iespējams kontrolēt, ja pēc biopsijas nav paredzēta terapija, kas izriet no 
biopsijas rezultāta. Specifikācijas ievērojami atšķiras atkarībā no atsauces vērtībā 
attiecībā uz asiņu recēšanu, lēmums ir jāpieņem katrā gadījumā individuāli un ir 
atkarīgs arī no punkcijas vietas.

Komplikācijas
Ar izstrādājumu saistītās komplikācijas:
Kanulas saliekšana, nosprostošana, noplūde
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• Vispārīgas manipulācijas komplikācijas, piemēram, sirdsdarbības apstāšanās, 
aknu encefalopātija, elpošanas traucējumi, ievadot pretsāpju vai nomierinošo 
līdzekli utt.

• Nediagnosticēti rezultāti
• Simptomātiska vai asimptomātiska intrakraniālā asiņošana (ar biopsiju vai 

kanulas sliedi), asiņošana punkcijas brūces tuvumā, hroniska subdurāla 
hematoma, postoperatīva intratumorāla hematoma, intratumorāla asiņošana, 
ko operatīvi jānovērš, vai kas var izraisīt ilgstošu vienas ķermeņa puses para-
līzi, intrakraniālu hipertoniju asiņošanas rezultātā (nāvējoša).

• Edēma bojājuma tuvumā, hidrocefālija
• Smadzeņu pietūkums kortikālās vēnas bojājuma rezultātā, ko izraisa kaula 

kompresija, izmantojot stereotaktisko rāmi
• Brūču dzīšanas traucējumi
• Asiņošana no punkcijas kanāla
• Audzēju šūnu izplešanās pa biopsijas kanālu
• Intraoperatīva un postoperatīva infekcija, meningīts
• Krampju lēkme (bieži sastopama, veicot uz rāmja balstītu biopsiju)
• Neiroloģiski deficīti, epilepsija, fokālā neiroloģija
• Tehniski traucējumi (bieži sastopami, veicot biopsiju bez rāmja)

Lietotājam ir pacientiem jāpaskaidro ar procedūru saistītās komplikācijas.
 Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas komplikācijas, rīkojieties saskaņā ar jūsu 
organizācijas protokoliem. Ja tādējādi neizdodas novērst komplikācijas vai tās 
tiek uzskatītas par smagām vai neārstējamām, piesardzīgi pārtrauciet proce-
dūru un izņemiet izstrādājuma invazīvās daļas no pacienta.

Brīdinājuma norādes

sterils izstrādājums:
Šis ir vienreizējās lietošanas medīcinisks izstrādājums, ko drīkst lietot tikai vienam 
pacientam.

Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti!
Šo izstrādājumu nekādā gadījumā nedrīkst sterilizēt atkārtoti!

Ražošanā izmantotie materiāli nav piemēroti atkārtotai sagatavošanai vai atkār-
totai sterilizēšanai!
Izstrādājuma konstrukcija nav piemērota atkārtotai sagatavošanai vai atkārtotai 
sterilizēšanai!

Neatļautas atkārtotas lietošanas/sagatavošanas gadījumā
 – izstrādājums var zaudēt būtiskus raksturlielumus, ko paredzējis ražotājs;
 – potenciāli nepietiekams sagatavošanas process rada ievērojamu sav-
starpējas infekcijas pārnešanas/piesārņojuma risku;
 – pastāv risks, ka izstrādājums zaudēs funkcionālās īpašības;
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reakcijas!

lietošanas laikā:
1. Lai nodrošinātu drošu un efektīvu smadzeņu biopsijas sistēmas lietošanu, 

ārstam, kas veic procedūru, ir nepieciešamas attiecīgās zināšanas, pieredze 
un apmācība šīs tehnikas lietošanai darbā ar pacientu. 

2. Ir absolūti nepieciešams ievērot labu klīnisko praksi un pasākumus. Dziļas 
brūču infekcijas ir nopietnas komplikācijas pēc manipulācijas, kuru novērša-
nai ir nepieciešama liela apjoma ķirurģiskā iejaukšanās. 

3. Mīksto audu punkciju drīkst veikt tikai higiēniski nevainojamos apstākļos, ir 
jāizmanto sterili vienreizlietojamie cimdi.

4. Pārklājiet punkcijas vietu un nodrošiniet antiseptiskus apstākļus.
5. Pirms punkcijas ir jāveic piemēroti pasākumi, lai nodrošinātu audu paraugu 

hemopataloģiskajam izmeklējumam.

lietojiet ar citiem, saderīgiem izstrādājumiem:
Ja tiek lietoti vairāki komponenti, pirms to lietošanas iepazīstieties ar to darbības 
principiem, pārbaudot savienojumus un kanālus (kanulas, adapterus).

citas brīdinājuma norādes:
1.  Uzmanību! Brīdinājums par asiem priekšmetiem. Izstrādājums vai tā 

komponenti var būt (atkarībā no uzgaļa veida) ar asām malām vai 
smaili. Ja rodas durtas brūces, var tikt pārnesti dažādi infekciju izraisītāji, 
vislielākā praktiskā nozīmē ir cilvēka imūndeficīta vīrusam (HIV), kā ar B 
hepatīta vīrusam (HBV) un C hepatīta vīrusam (HCV).

2. Izstrādājuma lietošanas un utilizācijas laikā ievērojiet vispārīgos piesardzī-
bas pasākumus attiecībā uz rīkošanos ar asinīm un ķermeņa šķidrumiem, jo 
saskare ar asinīs pārnēsātiem patogēniem rada risku.

3. Ņemiet vērā, ka turpmākā tāda paša veida izstrādājuma lietošana arī pēc 
tā maiņas ir jānovērtē kumulatīvi saskaņā ar likumdošanu par medicīnas 
izstrādājumiem.

Lietošana
Lietojot biopsijas vadotnes sistēmu (BrainLAB, Stryker), ir jāņem vērā ražotāja 
informācija par saderību un lietošanas norādījumi. Šie norādījumi un informācija 
ir saistoši!

Lietojot stereotaktisko rāmi, ir spēkā šāda procedūra:
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Divdaļīgā kanula tiek ievietota stereotaktiskā aparāta vadotnes cilindrā un ieva-
dīta trepanācijas apgabalā atbilstoši X, Y un Z ass koordinātām. Piesardzīga ieva-
dīšana caur perforācijas vietu mīkstajā smadzeņu ādā, cauri smadzeņu garozai 
līdz mērķa apbagalam smadzeņu slānī.

Sānu lodziņš tiek novietots, griežot ievirzīšanas vadotni.
Sānu lodziņš ir aizvērts, ja sarkanā orientēšanas tapa atrodas zaļās līnijas aug-
stumā.
Sānu lodziņš ir atvērts, ja sarkanā orientēšanas tapa atrodas sarkanās līnijas 
augstumā.

Ar komplektācijā iekļauto aspirācijas šļirci tiek izveidots vakuums, lai biopsijas 
kanālā ievilktu audus. Atkarībā no audu veida vakuumu iespējama vakuuma 
bezkapākju regulēšana, aizverot pielāgojamo divvirzienu krānu fiksētā pozīcijā 
no 1 līdz 10 ml. Attiecīgie audi tiek atbrīvoti, pagriežot iekšējo biopsijas kanulu 
par 180  . Izvelciet iekšējo kanulu. Biopsijas materiālu var izņemt no iekšējas 
kanulas.
Atkarībā no informācijas iespējams veikt vēl 3 līdz 4 izņemšanas, atkārtoti ievie-
tojot iekšējo biopsijas kanulu ārējā kanulā, radot negatīvu spiedienu, kā arī 
pagriežot par 180 

Trīsdaļīga sistēma saskaņā ar Merlo:
Vadotnes kanula ar zondi tiek ievietota stereotaktiskā aparāta vadotnes cilindrā 
un ievadīta trepanācijas apgabalā atbilstoši X, Y un Z ass koordinātām. Piesar-
dzīga ievadīšana caur perforācijas vietu mīkstajā smadzeņu ādā, cauri smadzeņu 
garozai līdz mērķa apbagalam smadzeņu slānī.

Pēc zondes izvilkšanas tiek ievietota uzmontētā divdaļīgā biopsijas kanula un 
savienota ar ieplūdes noslēgu, izmantojot Luer-Lock. 

Sānu lodziņš tiek novietots, griežot ievirzīšanas vadotni.
Sānu lodziņš ir aizvērts, ja sarkanā orientēšanas tapa atrodas zaļās līnijas aug-
stumā.
Sānu lodziņš ir atvērts, ja sarkanā orientēšanas tapa atrodas sarkanās līnijas 
augstumā.

Ar komplektācijā iekļauto aspirācijas šļirci tiek izveidots vakuums, lai biopsijas 
kanālā ievilktu audus. Atkarībā no audu veida vakuumu iespējama vakuuma 
bezkapākju regulēšana, aizverot pielāgojamo divvirzienu krānu fiksētā pozīcijā 
no 1 līdz 10 ml. Attiecīgie audi tiek atbrīvoti, pagriežot iekšējo biopsijas kanulu 
par 180 . Biopsijas materiālu var izstumt no iekšējas kanulas priekšējās atveres 
ar izgrūdēju. Atkarībā no informācijas iespējams veikt vēl 3 līdz 4 izņemšanas, 
atkārtoti ievietojot iekšējo biopsijas kanulu ārējā kanulā, radot negatīvu spie-
dienu, kā arī pagriežot par 180 
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Temperatūras 
ierobežojums no +10 °C līdz +30 °C

Gaisa mitrums, 
ierobežojums no 20 % līdz 65 %

Sargāt no saules gaismas

Glabāt sausā vietā

Vispārīgas norādes
Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visā pasaulē spēkā esošajām bīstamo vielu 
vadlīnijām.

Apirogēns

 Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas 
laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts atbildīga-
jām iestādēm.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Vācija.
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Marķējumā izmantoto simbolu skaidrojums

Ražotājs Ievērot lietošanas instrukciju

Izlietot līdz... Apirogēns

Kataloga numurs Rx only
Nepieciešama recepte (izstrādājumu 
drīkst lietot tikai kvalificēts 
medicīniskais personāls saskaņā ar šo 
paredzēto lietojumu).Sterilizēts ar etilēnoksīdu

Nesterilizēt atkārtoti Nav izmantojams MR

Nelietot, ja iepakojums ir 
bojāts Padoms

Glabāt sausā vietā Norāde, informācija

Gaisa mitrums, ierobežojums Brīdinājums par asiem priekšmetiem

Nelietot atkārtoti PHT
Nesatur ftalātus (saskaņā ar  
ar Regulas 93/42/EEK I pielikuma 7.5. 
nodaļu)

Uzmanību! Nesatur lateksu

Ražošanas datums Skaits

Partijas kods Tulkošana

Sargāt no saules gaismas Medicīnas ierīce

Temperatūras ierobežojums
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