
Biopsy

BrainPro 



2

N
ed

er
la

n
d

s

Gebruiksaanwijzing
Speciale notitie

 Lees onderstaande informatie en bedieningshandleiding aandachtig door.
Rx only Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door medisch vakpersoneel 

conform deze gebruiksaanwijzing.
PAJUNK® beveelt geen speciale behandelingsmethode aan. Professioneel 
medisch vakpersoneel is verantwoordelijk voor de manier waarop het apparaat 
wordt gebruikt alsook voor de selectie van de patiënten. 
In aanvulling op deze gebruiksaanwijzing is de relevante informatie ook van 
toepassing conform de corresponderende literatuur en huidige staat en kennis 
van de specialist.
Bij niet-nakoming van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en 
loopt de veiligheid van de patiënt gevaar.
Bij gebruik met andere producten is het van belang dat de compatibiliteitsin-
formatie en gebruiksaanwijzingen van deze andere producten in acht worden 
genomen. Een beslissing om diverse apparaten van verschillende fabrikanten 
samen te gebruiken (die geen behandelingsunit vormen) valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker. 

Het apparaat mag niet worden gebruikt als er reden is om aan te nemen dat 
het incompleet, beschadigd of niet langer steriel is.
 Apparaten mogen alleen worden gebruikt als ze in een perfecte conditie zijn, 
binnen de vervaldatum van de steriliteit die staat aangegeven op het etiket en 
als de verpakking niet beschadigd is.

Productspecificatie/ compatibiliteit
  1153-2L250 (  1) BrainPro biopsiecanuleset voor stereotactische hersenbio-
psie voor CT-gestuurde toepassing) 
• Tweedelige biopsiecanule Ø 1,8 x 250 mm met zijvenster 10 mm, draaibaar
• 10 ccm vacuümspuit met 2-wegkraan
• Liniaal 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) 1-weg biopsienaaldenset type A (zie compa-
tibiliteitsinformatie in het memo)
• Tweedelige biopsiecanule Ø 1,8 x 250 mm met zijvenster 10 mm, draai-

baar, met markering
• 3 ml vacuümspuit met 2-wegkraan
• Liniaal 25 cm
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• Tweedelige canule Ø 2,5 x 210 mm met zijvenster 10 mm, draaibaar
• 10 ccm vacuümspuit met 2-wegkraan
• Injectieslang
• Liniaal 25 cm

  1153-4L230 (  1) BrainPro biopsiecanuleset voor stereotactische hersenbio-
psie conform Merlo
• Geleidingscanule Ø 2,3 x 230 mm, met maatstrepen met stilet
• Tweedelige biopsiecanule Ø 1,8 x 260 mm met zijvenster 10 mm, draai-

baar, met mandrijn (3-delig canulesysteem)
• 10 ccm vacuümspuit met 2-wegkraan
• 3 ml vacuümspuit met 2-wegkraan
• Liniaal 25 cm

Naafconnectiviteit: LUER 

Beoogd gebruik
Afname van hersenweefsel voor diagnose

PAJUNK® canule kan in het lichaam worden ingebracht met behulp van ultra-
sone of CT-geleiding.
Waarschuwing:
De canule is niet geschikt voor gebruik bij MRI´s!

Indicaties
Hersenbiopsie in combinatie met geleide biopsiemethoden (bijv. stereotac-
tisch).

Contra-indicaties
Apparaatspecifieke contra-indicaties

Het apparaat mag in geen geval worden gebruikt als er sprake is van bekende 
materiaalincompatibiliteiten en/ of bekende wisselwerkingen.

Er zijn geen verder productspecifieke contra-indicaties bekend.

Klinische contra-indicaties
Ernstige neurologische misvormingen waarvan de radiologische resultaten een 
hoge hersendruk aantonen, patiënten met bloedingsneiging die niet gecontro-
leerd kan worden indien na de biopsie geen therapie voorzien is die uit het resul-
taat van de biopsie kan worden afgeleid. De specificaties variëren duidelijk al 
naargelang de referentiewaarden inzake de bloedstolling, de beslissing dient hier 
van geval tot geval te worden genomen en hangt ook van de punctieplaats af.
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Productspecifieke complicaties:
Verbogen,, afgesloten canule, lekkage

Algemene complicaties:
• Productspecifieke complicaties bij de ingreep, zoals bijv. hartstilstand, hepati-

sche encefalopathie en stoornissen van de ademhaling tijdens het toedienen 
van pijnstillers of kalmeringsmiddelen.

• Niet-diagnostische resultaten
• Symptomatische of asymptomatische intracraniale bloedingen (in com-

binatie met de biopsie of het canuletraject), bloeding in de puurt van de 
punctiewond, chronisch subduraal hematoom, postoperatief intratumoraal 
hematoom, intratumorale bloeding die operatief verwijderd moet worden 
of die een duurzame halfzijdige verlamming, een intracraniale hypertonie op 
grond van bloedingen (dodelijk) ten gevolge heeft.

• Perilesionaal oedeem, hydrocefalus
• Een zwelling van de hersenen als gevolg van een beschadiging van de cortiale 

ader door de compressie van het bot bij het gebruik van stereotactische frames.
• Wondgenezingsstoornissen
• Bloedingen uit het punctiekanaal
• Uitbreiding van de tumorcellen langs het biopsietraject
• Intraoperatieve en postoperatieve infectie, meningitis
• Krampaanval (vaak bij framegebaseerde biopsie)
• Neurologische defecten, epilepsie, focale neurologie
• Technische storingen (vaak bij frameloze biopsie)

Gebruikers mooeten patiënten informeren over de complicaties die aan deze 
procedure verbonden zijn.
 Als er complicaties optreden tijdens het gebruik van het apparaat volg dan het 
protocol van uw organisatie. Als dit de complicaties niet oplost of als deze 
moeten worden beschouwd als ernstig of onbehandelbaar, stopt u voorzichtig 
de procedure en verwijdert u de invasieve apparaatonderdelen bij de patiënt.

Waarschuwingen
steriel product:

Het gaat om een medisch wegwerpproduct voor gebruik bij één patiënt.

Dit apparaat mag in geen enkel geval opnieuw gebruikt worden!
Dit apparaat mag in geen geval opnieuw gesteriliseerd worden!

De materialen die door de fabrikant van dit apparaat zijn gebruikt, zijn niet 
geschikt voor herverwerking of hersterilisatie.
Dit apparaat is niet ontworpen om opnieuw gebruikt of opnieuw gesteriliseerd 
te worden.
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Onbevoegd hergebruik of herverwerking
 – kan leiden tot verlies van de essentiële prestaties als bedoeld door de 
fabrikant
 – leidt tot een significant grote kans op kruisinfectie/ contaminatie als 
gevolg van potentieel inadequate verwerkingsmethodes
 – kan ertoe leiden dat het apparaat zijn functionele eigenschappen 
verliest
 – kan leiden tot afbreken van materialen en toxische reacties veroorzaakt 
door de residuen

in de applicatie:
1. Voor de veilige en effectieve toepassing van het hersenbiopsiesysteem moet 

de uitvoerende arts bij gebruik van deze techniek op patiënten over de 
benodigde kennis, ervaringen en training beschikken. 

2. Het naleven van de goede klinische praktijk en maatregelen is te allen tijde 
noodzakelijk. Diepe wondinfecties zijn ernstige postinterventionele com-
plicaties, waarvoor verreikende chirurgische ingrepen nodig zijn. 

3. De punctie van zacht weefsel mag uitsluitend in hygiënisch onberispelijke 
omgeving worden doorgevoerd, het gebruik van steriele wegwerphand-
schoenen is verplicht.

4. Dek het bereik van de punctieplaats uitgebreid af en zorg voor aseptische 
omstandigheden.

5. Voor de punctie dienen geschikte maatregelen getroffen te worden om het 
weefselmonster voor de hemopathologische evaluatie te waarborgen.

tijdens het gebruik met andere compatibele producten:
Wanneer u meerdere onderdelen gebruikt, maak uzelf dan vertrouwd met hun 
werking voordat u ze gebruikt. Controleer daarvoor de verbindingen en door-
gangen (canules, adapters). 

andere waarschuwingsindicaties:
1.  Let op: scherp voorwerp! De punt van het apparaat of de onderdelen 

daarvan kunnen, afhankelijk van het type punt, scherpe randen of uit-
einden hebben. Diverse infectueuze pathogenen kunnen worden 
getransporteerd als er een steekwond optreedt. Voor uw begrip: de 
belangrijkste van deze zijn het humaan immunodeficiëntievirus (HIV), 
het hepatitis B virus (HBV) en het hepatitis C virus (HCV).

2. U moet standaard algemene voorzorgsmaatregelen treffen als u met bloed 
of lichaamsvocht werkt bij gebruik en verwijderen van het apparaat van-
wege het risico op contact met door bloed overgedragen pathogenen.

3. Let op! Het constante gebruik van een apparaat van hetzelfde type moet 
cumulatief worden beoordeeld zoals omschreven in de wetgeving voor 
medische apparaten, zelfs nadat het apparaat is verwisseld of vervangen.
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Tijdens het gebruik met een biopsiegeleidingssysteem (BrainLAB Stryker) dienen 
de compatibiliteitsvermeldingen en de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant 
in acht te worden genomen. Deze aanwijzingen en vermeldingen zijn bindend!

De volgende procedure geldt voor de toepassing waarbij gebruik gemaakt 
wordt van een stereotactisch frame:

2-delig systeem:
De 2-delige canule wordt in de geleidingscilinder van het stereotactische appa-
raat geplaatst en volgens de X-, Y- en Z-coördinaten in het trepanatiebereik 
geleid. Voorzichtig door de perforatie in de zachte hersenhuid duwen, door het 
hersenschors tot aan het doelbereik in het merg.

De uitrichting van het zijvenster wordt bereikt door het draaien van de invoer-
sluis.
Het zijvenster is gesloten wanneer de rode oriënteringspin zich ter hoogte van 
de groene lijn bevindt.
Het zijvenster is geopend wanneer de rode oriënteringspin zich ter hoogte van 
de rode lijn bevindt.

Via de geintegreerde aspiratiespuit wordt een vacuüm gecreëerd om weefsel in 
het biopsiekanaal te trekken. Afhankelijk van het soort weefsel kan het vacuüm 
trapsgewijs gereguleerd worden door het sluiten van de afstelbare 2-wegkraan 
in een vaste stand tussen 1 en 10 ml. Het in aanmerking komende weefsel wordt 
losgemaakt door de binnenste biopsiecanule 180° te draaien. Trek de binnenste 
canule eruit. Het biopsiemateriaal kan uit de binnenste canule worden gehaald.
Afhankelijk van de instructies kunnen nog 3 tot 4 extracties worden doorge-
voerd door de binnenste biopsiecanule opnieuw in de buitenste canule te plaat-
sen en een onderdruk te genereren alsook een draaiing van 180°.

3-delig systeem volgens Merlo:
De geleidingscanule met stilet wordt in de geleidingscilinder van het stereotac-
tische apparaat geplaatst en volgens de X-, Y- en Z-coördinaten in het trepana-
tiebereik geleid. Voorzichtig door de perforatie in de zachte hersenhuid duwen, 
door het hersenschors tot aan het doelbereik in het merg.

Na terugtrekking van het stilet wordt de gemonteerde tweedelige biopsiecanule 
ingezet en met behulp van de Luer-Lock stevig op de inlaatsluiting aangesloten. 

De uitrichting van het zijvenster wordt bereikt door het draaien van de invoer-
sluis.
Het zijvenster is gesloten wanneer de rode oriënteringspin zich ter hoogte van 
de groene lijn bevindt.
Het zijvenster is geopend wanneer de rode oriënteringspin zich ter hoogte van 
de rode lijn bevindt.
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het biopsiekanaal te trekken. Afhankelijk van het soort weefsel kan het vacuüm 
trapsgewijs gereguleerd worden door het sluiten van de afstelbare 2-wegkraan 
in een vaste stand tussen 1 en 10 ml. Het in aanmerking komende weefsel wordt 
losgemaakt door de binnenste biopsiecanule 180° te draaien. Het biopsiemate-
riaal kan met behulp van een uitwerper uit de voorste opening van de binnen-
ste canule worden gestoten. Afhankelijk van de instructies kunnen nog 3 tot 4 
extracties worden doorgevoerd door de binnenste biopsiecanule opnieuw in de 
buitenste canule te plaatsen en een onderdruk te genereren alsook een draaiing 
van 180°.

Gebruik en opslagomstandigheden

Temperatuurlimiet +10 °C tot +30 °C

Vochtigheidslimiet 20 % tot 65 %

Bij zonlicht vandaan houden

Droog bewaren

Algemene informatie
De producten worden gefabriceerd in overeenstemming met de wereldwid gel-
dige richtlinen voor gevaarlike stoffen.

Pyrogeenvrij

 Alle ernstige incidenten die bij het gebruik van het product optreden, dienen de 
fabrikant en de betreffende instanties van het land waarin de gebruiker en/of 
patiënt woonachtig is, te worden gemeld.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Duitsland.
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Legenda van gebruikte pictogrammen op etiketten

Fabrikant Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Te gebruiken tot … Pyrogeenvrij

Bestelnummer Rx only
Let op: op basis van de federale wet-
geving mag dit apparaat uitsluitend 
worden verkocht door of in opdracht 
van een arts.

Gesteriliseerd met ethyleen-
oxide

Niet opnieuw steriliseren Niet veilig voor MRI

Niet gebruiken als verpak-
king beschadigd is Advies

Droog bewaren Informatie

Vochtigheidslimiet Waarschuwing voor puntig voorwerp

Niet hergebruiken PHT Bevat geen ftalaten (conf. sectie 7.5 van 
bijlage l 93/42/EEG)

Let op Bij de fabricage van dit product is geen 
natuurlijk rubber gebruikt

Productiedatum Hoeveelheid

Batchcode Vertaling

Bij zonlicht vandaan houden Medisch hulpmiddel

Temperatuurlimiet
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